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A. Identitas Mata Kuliah : 
 

1. Nama Mata Kuliah : Laboratorium Aplikasi Komputer 1 
2. Kode Mata Kuliah : 5514‐2‐08‐2‐2 
3. Semester/SKS : I / 2 
4. Syarat Mata Kuliah : Tidak bersyarat 

 
B. Deskripsi Mata Kuliah : 

 
Mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) bagi Program Studi S1 
Teknik Arsitektur, dengan bentuk sebagai mata kuliah praktikum yang dilaksanakan di 
Laboratorium Komputer. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada 
mahasiswa dalam membuat gambar menggunakan komputer dengan aplikasi Computer 
Aided Design (CAD), dikhususkan untuk lingkup Dua Dimensi (2D). Software aplikasi CAD 
yang digunakan dalam praktikum adalah AutoCAD yang dipublish oleh Autodesk Inc., dengan 
pertimbangan bahwa AutoCAD merupakan software CAD yang mudah dioperasikan dan 
populer digunakan oleh kalangan arsitek. 
 
Materi yang merupakan substansi utama yang diajarkan dalam matakuliah ini meliputi 
bagaimana membuat objek atau entity yang dirangkaikan menjadi suatu bentuk gambar, 
menyunting atau editing gambar,  mengatur tampilan bidang gambar, sampai kepada 
pencetakan gambar. Semua materi diajarkan dalam bentuk praktek. Teori diberikan sebagai 
penjelasan untuk memahami konsep atau ide yang mengantar mahasiswa setiap kali akan 
melakukan latihan‐latihan dalam praktikum. 
 
 Tidak ada prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini, namun mahasiswa harus lulus 
dalam mata kuliah ini untuk dapat mengikuti mata kuliah Laboratorium Aplikasi Komputer 2. 

 
C. Kompetensi Dasar:  

 
Setelah mengikuti mata kuliah praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 
aplikasi komputer menggunakan software AutoCAD secara dua dimensional (2D) dalam 
membuat gambar desain atau gambar kerja. 

 
 

D. Rencana Pembelajaran: 
 
Pertemuan 

Ke‐ 
Pokok Bahasan Metode Media Sumber 

2‐3 
 
 

Menggambar garis, busur, 
lingkaran dan poligon 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Pendahuluan: 
• Melakukan review singkat 

materi pertemuan terdahulu 
• Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan saat ini 
• Menjelaskan manfaat 

mempelajari perintah 
menggambar garis, busur, 
lingkaran dan poligon  

 

• Ceramah 
• Diskusi 
 

• Komputer 
• LCD 

Projector 
• White 

board 

 
 

1. Penjelasan dan Latihan cara 
membuat garis: 

a. Penjelasan dan Latihan 
cara membuat garis 
dengan koordinat 
kartesius; 

b. Penjelasan dan Latihan 
cara membuat garis 
dengan koordinat polar; 

c. Penjelasan dan Latihan 
object snap; 

d. Penjelasan dan Latihan 
cara membuat garis 
dengan object snap. 

2. Penjelasan dan Latihan cara 
membuat lingkaran: 

a. Langkah‐langkah dalam 
membuat lingkaran; 

b. Memberikan contoh 
membuat lingkaran; 

3. Penjelasan dan Latihan cara 
menggambar busur 

a. Langkah‐langkah dalam 
menggambar busur; 

b. Memberikan contoh 
menggambar busur; 

4. Penjelasan dan Latihan cara 
menggambar polygon 

a. Langkah‐langkah dalam 
menggambar polygon; 

b. Memberikan contoh 
menggambar polygon. 

 

• Ceramah 
• Diskusi 

 

• Komputer 
• LCD 

Projector 
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Penutup: 
• Merangkum dan mengambil 

kesimpulan dari materi yang 
diajarkan 

• Memberikan gambaran 
singkat mengenai materi 
pada pertemuan yang akan 
datang 

• Memberikan penugasan 
kepada peserta didik 

 

• Ceramah 
• Diskusi 
 

• Komputer 
• LCD 

Projector 
• White 

board 

 

 
 

E. Strategi Pembelajaran: 
 

Peserta didik diarahkan untuk belajar secara aktif, belajar mandiri, serta melakukan tugas 
secara kooperatif dan kolaboratif,  

 
F. Penugasan: 

 
1. Mahasiswa melakukan penelusuran pustaka untuk mendapatkan desain rumah tipe 70; 
2. Mahasiswa melakukan survey untuk mendapatkan data lapangan berupa foto‐foto 

mengenai rumah tipe 70; 
3. Mahasiswa melakukan responsi dengan dosen untuk menentukan denah rumah tipe 70 

yang akan dijadikan sebagai Soal Praktikum Tugas Besar di Laboratorium. 
4. Hasil penelusuran pustaka dan survey lapangan disusun dalam suatu format Laporan 

ukuran A4 sebagai Laporan Tugas Besar 
 

G. Asesmen 
 

Penilaian dilakukan dengan cara Asesmen Portofolio: 
• mengukur tingkat partisipasi peserta didik dalam setiap model pembelajaran yang 

diberikan; 
• mengukur produk laporan dan visualisasi yang dihasilkan oleh peserta didik  
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