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LESSON PLAN 

 

A. Identitas Mata Kuliah  

Nama Mata Kuliah  : Arsitektur Kota 

Kode Mata Kuliah  :  5514-3-26-4-3 

Jumlah SKS  : 3 (tiga ) SKS 

Syarat Mata Kuliah  : 

 

B. Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan 

pengetahuan untuk mengapresiasi dan mengevaluasi secara kritis beragam 

prinsip dan konsep produk arsitektur kota. Kemampuan ini didasarkan 

pada pemahaman mengenai pendekatan teori normatif, fenomena, 

karakteristik obyek dan tapak beserta tipologinya  

C. Kompetensi Dasar : 

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat : 

a. Mengidentifikasi elemen-elemen dari linkage visual yang terdiri dari 

hubungan garis, koridor, sisi, sumbu dan irama dalam kawasan 

b. Menghubungkan fungsi-fungsi bangunan dengan ruang kota melalui 

desain elemen tambahan, elemen sambungan dan elemen tembusan 

c. Membuat desain 3 dimensi yang menunjukkan hubungan fungsi 

bangunan dengan ruang kota melalui bentuk compositional form, mega 

form dan group form 

 

D. Rencana Perkuliahan 
PERTEMUA
N KE- 

POKOK 
BAHASA
N 

METOD
E 

MEDIA SUMBER 

5 dan 6 Sistem 
Linkage  

Discovery 
learning 

� White 

board 

� OHP/LCD 

1. Shirvani, H. 

The Urban 

Design 
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� Gambar 

 

Process. 

Canada: Van 

Nostrand 

Reinhold 

Company, Inc. 

(1985) 

2. Jacobs, Allan. 

The great 

streets. 

Canada: Van 

Nostrand 

Reinhold 

Company, Inc. 

(1985) 

3. Elvie,dkk. 

Studio 

Arsitektur 

Kota, (2004) 

4. Dyah retno, 

ekawaty aliah, 

Desain Koridor 

Jl. Supratman, 

ITS, 2007 

 
 

E. Strategi Pembelajaran 

Dalam perkuliahan ini, metode yang digunakan adalah metode ceramah 

yang divariasikan dengan metode peer learning, presentasi tanya jawab 

dan pemberian tugas. Metode ceramah terutama diberikan pada setiap 

awal kegiatan masing-masing pokok bahasan, serta pada setiap kali 

mengakhiri kegiatan perkuliahan. 

Selain dalam kelas, kuliah dilakukan juga di lapangan  (jika 

memungkinkan) 2 kali dalam satu semester agar terjadi pemahaman 
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terhadap kondisi riil perkotaan. Dengan demikian diharapkan mahasiswa 

dapat memahami, menjelaskan dan menyelesaikan berbagai persoalan 

perkotaan yang dikaitkan dengan materi yang telah diajarkan. 

F. Penugasan 

Mahasiswa diberikan tugas berupa membuat desain prinsip linkage  di 

wilayah kec. Kota selatan, Kec. Kota Utara dan Kec. Kota Tengah 

 

G. Assessment 

Agar penilaian dapat terkontrol dengan baik, maka desain yang memuat 

prinsip perancangan linkage akan diklasifikasikan ke dalam beberapa 

standar dengan pembobotan sbb : 

a. Skala : 20 

b. Ide/gagasan :20 

c. Kesesuaian antara temuan masalah dan usulan solusi perancangan : 30 

d. Penggunaan elemen visual tambahan :30 
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