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Dari Redaksi 

 
Kehidupan masyarakat di perkotaan dengan tingkat stres yang tinggi mendorong adanya kebutuhan 
akan ruang rekreasi yang menyenangkan. Namun, kondisi saat ini di mana pemeliharaan terhadap 
taman publik sangatlah minim, mengakibatkan kurangnya pemanfaatan terhadap taman tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat kota lebih menyenangkan melalui ruang bermain yang dapat 
diakses oleh masyarakat umum dengan cara menghidupkan kembali ruang terbuka pasif. Inilah 
tulisan yang diangkat oleh Cynthia Puspitasari. Halaman lain, perusahaan yang bergerak dibidang 
Precision Part, Mold Making, dan Plastic Injection masih terdapat aktivitas-aktivitas  yang tidak 
bernilai tambah (pemborosan) dan persentase cacat pada produk yang cukup tinggi disebabkan 
temperature mesin yang sering berubah, Setting produk dan  pemasangan mold yang sering kurang 
tepat serta inspeksi dan finishing operator kurang baik. Tujuan dari penelitian pendekatan Lean 
Sigma ini untuk mengeliminasi aktivitas-aktivitas  tidak bernilai tambah dan meningkatkan proses 
produksi melalui rancangan pembuatan perbaikan untuk penyebab cacat dan waste pada proses 
produksi. Serta tujuan metode TRIZ adalah metode untuk menyelesaikan masalah dan cara yang 
berfikir sistematis untuk ide pengembangan yang kreatif. Yang ditulis oleh Joko Susetyo, Endang 
WA, Agung Hidayat dan masih banyak lagi artikel lain yang menarik untuk dibaca. Selamat 
membaca. 
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Abstrak 

 
Dalam penelitian ini dosen menerapkan metode Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) - 
Problem Based Learning (PBL). Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi metode belajar 
SCL – PBL pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 Semester Genap 2016/2017 pada 
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila, maka diperlukan Penelitian Tindakan 
kelas sebagai barometer dari implementasi SCL – PBL. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dimana 
siklus I terdiri dari dua kali pertemuan dan siklus II terdiri dari dua kali pertemuan dan pada akhir 
pembelajaran dilakukan evaluasi berupa tes hasil belajar. 
Penerapan metode problem based learning dapat meningkatkan Pemahaman  kualitas ruang dan 
kualitas desain mahasiswa dalam matakuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, hal ini berdasarkan 
hasil analisis data bahwa hasil belajar mahasiswa meningkat dengan menggunakan metode 
problem based learning dalam matakuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, Dimana ada 
peningkatan hasil belajar pada siklus II, pada Siklus I yang mendapat nilai A yaitu 23,44 % dan 
pada Siklus II yaitu 31,25 %. Hasil belajar Studio Perancangan Arsitektur 2 juga mengalami 
peningkatan dibanding Studio Perancangan Arsitektur 1, dimana pada STUPA 1 hanya 7,81 % 
yang memperoleh grade A sedangkan pada STUPA 2 yang memperoleh grade A yaitu 31,25 % . 
 
Kata Kunci :Problem Based Learning, Kualitas Pembelajaran, Studio Perancangan Arsitektur 2 

 
PENDAHULUAN 

 
Keberhasilan proses pembelajaran 
bergantung pada ketersediaan bahan ajar, 
metode pembelajaran, sarana dan prasarana, 
serta penciptaan suasana kelas yang 
kondusif. Peningkatan kualitas pembelajaran 
untuk meningkatkan mutu lulusan matakuliah 
Studio Perancangan Arsitektur 2 pada 
semester 2 tahun akademik genap 2016-2017 
ini merupakan bagian dari perbaikan terus 
menerus pada pelaksanaan kurikulum 
berbasis kompetensi Jurusan Arsitektur 
Fakultas Teknik Universitas Pancasila. 
 
Arahan untuk melaksanakan metode 
pengajaran berbasis PBL dan SCL 
merupakan inti dari konsep pelaksanaan 
pembelajaran berbasis KBK (Kurikulum 
Berbasis Kompetensi) di Jurusan Arsitektur 
FTUP. Problem  Based  Learning  (PBL)  
adalah  salah  satu  metode belajar Student 
Centered Learning (SCL) yang menjadikan 
mahasiswa sebagai pusat dari proses 
pembelajaran. PBL merupakan sebuah 
strategi pembelajaran dimana proses belajar 
ditentukan oleh masalah nyata yang terjadi di 

masyarakat. Mahasiswa  akan  dilatih untuk  
berpikir  kritis  dan  mendapatkan kemampuan 
dalam memecahkan masalah. Selain itu, 
kemampuan  berko-munikasi, mampu 
berdiskusi dan bekerja dalam kelompok 
dibangun selama proses pembelajaran. 
Matakuliah Studio Prancangan Arsitektur 
(STUPA) merupakan matakuliah inti (core) 
dari kurikulum Jurusan Arsitektur FTUP, dan 
merupakan matakuliah pra-syarat untuk 
jenjang STUPA diatasnya. Pelaksanaan 
pembelajaran dilaksanakan melalui metode 
pengelolaan tim teaching (tim dosen) dengan 
perbandingan 1 dosen :  7-11 mahasiswa. 
Kelompok mahasiswa dibimbing dalam 
tahapan seperti bekerja di studio konsultan 
dalam mengerjakan tugasnya dengan waktu 
tatap muka dua kali dalam seminggu oleh 
dosen pembimbing kelompoknya. Jumlah 
SKS untuk matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 adalah 4 (empat) dengan alokasi 
waktu belajar mengajar 10 jam (1 sks = 2,5 
jam) dalam satu minggu. 
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Data Awal 
Berdasarkan identifikasi, inventarisasi dan 
evaluasi data yang ada pada pelaksanaan 
awal perkuliahan matakuliah STUPA 2 
sebagai input tindakan perbaikan 
berkelanjutan adalah tidak tersedianya RPP 
(rencana pelaksanaan pembelajaran) yang 
memuat pemicu PBL (Problem Based 
Learning). Sementara pada pelaksanaan 
pembelajaran matakuliah STUPA 2 sudah 
menerapkan metode pembelajaran berbasis 
kasus nyata (PBL) dan diawal dikerjakan 
secara berkelompok dengan laporan hasil 
kinerja mahasiswa disampaikan dalam bentuk 
verbal maupun visual. Proses untuk 
menghasilkan laporan tersebut dilakukan 
melalui diskusi kelompok, presentasi dengan 
dosen pembimbing secara berkelompok. Hasil 
dari studi awal oleh mahasiswa secara 
berkelompok, dipergunakan sebagai input 
atau masukan dalam proses desain 
selanjutnya secara mandiri dengan tugas dari 
kasus nyata (ada permintaan untuk desain 
dari pemilik bangunan). Dengan demikian 
dalam proses pelaksanaannya sudah 
berbasis PBL, namun belum teridentifikasi 
pemicunya dalam perencanaan pelaksanaan 
pembelajaran. 
 
Rumusan Masalah 
Dari tinjauan pada latar belakang serta dari 
identifikasi, inventarisasi dan evaluasi data 
pada awal proses pembelajaran, masalah 
utama adalah pada ketersediaan RPP 
sebagai orientasi tim dosen dalam menggiring 
kelompok mahasiswa kedalam proses SCL. 
Penyelesaian tugas mahasiswa berbasis PBL 
dengan indikator yang sama dalam orientasi 
kegiatan di kelas dapat menghasilkan kualitas 
pembelajaran yang sama bila ada panduan 
dalam perencanaan pembelajaran. Dengan 
dasar pemikiran diatas maka rumusan 
masalah ada pada kelengkapan perencanaan 
pembelajaran matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 (STUPA 2). 

 
Tujuan 
Tujuan dari keikutsertaan dalam Hibah 
Penelitian Tindakan Kelas semester genap 
2016-2017 pada Lembaga Peningkatan Dan 
Pengembangan (LP3UP) Universitas 
Pancasila dengan tema Penerapan Metode 
Pembelajaran Student Centered Learning 
(SCL) – Problem Based Learning (PBL), 
adalah: 
- Tersedianya RPP dengan pemicu PBL 

yang sinergis dengan RPS yang sudah 

disusun oleh koordinator matakuliah 
STUPA 2; 

- Peningkatan kualitas produk desain 
dengan indikator keberhasilan siswa yang 
diukur dari prosentase perolehan penilaian 
pada grade A diatas 30%. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Tindakan Kelas SCL-PBL Studio 
Perancangan Arsitektur 2 
Pembelajaran mengenai perancangan 
arsitektur pada program S-1 Jurusan 
Arsitektur merupakan pelajaran inti (core) dan 
dilaksanakan melalui kegiatan studio 
(termasuk praktikum di jurusan arsitektur). 
Untuk matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 termasuk dalam kelompok 
praktikum di dalam kurikulum Jurusan 
Arsitektur dan dilaksanakan terstruktur dan 
terjadwal dua kali dalam satu minggu di dalam 
ruang kelas yang disebut studio. Pada 
pelaksanaan di semester genap 2016-2017 ini 
dengan jumlah mahasiswa 64 orang dibagi 
dalam 7 kelompok yang masing-masing 
dibimbing oleh satu orang dosen. Jadwal 
pertemuan hari Senin pukul 08.00 – 13.00 
dan hari Rabu pukul 09.40 – 17.00 WIB.  
Metode pembelajaran (teaching method) 
untuk matakuliah STUPA 2 sama dengan 
matakuliah studio perancangan yang lainnya, 
yaitu mendorong mahasiswa untuk belajar 
secara mandiri, tidak tergantung pada dosen 
pembimbingnya. Kemajuan tugas 
perancangan mahasiswa tergantung kepada 
diri sendiri/kelompoknya dengan tujuan agar 
mereka menjadi aktif, kritis, berinisiatif dan 
percaya diri. Namun mahasiswa diberikan 
batasan penyelesaian tahapan produk desain 
sebagai alat kontrol penyelesaian tugas 
dalam prosesnya (terurai di dalam rencana 
pelaksanaan semester/RPS). Setiap dosen 
akan membimbing setiap mahasiswa dalam 
kelompoknya di kelas sesuai dengan rencana 
pelaksanaan semester (RPS). Strategi 
pembelajaran dengan menempatkan 
mahasiswa sebagai subyek yang aktif dan 
mandiri, dan bertanggung jawab penuh 
terhadap kinerja dalam prosesnya sementara 
dosen pembimbing sebagai fasilitator 
termasuk sebagai mitra pembelajaran, tidak 
lagi sebagai sumber pengetahuan utama. 
Dengan demikian, proses pembelajaran pada 
matakuliah STUPA 2 ini sudah berbasis SCL 
(student centered learning). 
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Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing 
dengan mencermati tanggapan 
proses/perkembangan rancangan dan hasil 

akhir dari produk rancangan masing-masing 
mahasiswa seperti contoh dibawah ini: 

 

 
 

 
 

Gambar 1. Contoh penilaian proses pada MK STUPA 2 Genap 2016-2017 
 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu 
tindakan yang sengaja dimunculkan dalam 
proses pembelajaran yang terjadi di dalam 
kelas secara bersama yang diberikan oleh 
pengajar untuk mencapai tujuan tertentu. 
Tindakan yang dimunculkan merupakan 
pemicu dalam pelaksanaan pembelajaran 
berbasis SCL dan termasuk action research 
(penelitian tindakan) dengan menggabungkan 
pengetahuan, penelitian dan tindakan. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran di matakuliah 
Studio Perancangan Arsitektur 2, pemicu 
yang dimunculkan untuk peningkatan kualitas 
mahasiswa dalam prosesnya ada tiga tujuan, 
yaitu: 
1. Mahasiswa mampu memahami kualitas 

ruang di dalam/luar bangunan rumah 
tinggal pada kawasan perumahan 

2. Mahasiswa mampu memahami kualitas 
ruang luar untuk tugas perorangan pada 
tapak perencanaan bangunan rumah 
tinggal pada kawasan perumahan 

3. Mahasiswa mampu menilai kualitas ruang 
pada desain tugas bangunan rumah 
tinggalnya 

Ke-tiga pemicu tersebut seharusnya 
tersampaikan kepada tim dosen melalui 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
agar ada persiapan sebelumnya oleh masing-

masing dosen. Berkaitan dengan 
permasalahan yang sudah diuraikan pada 
bab 1 halaman sebelumnya, maka rencana 
tujuan PTK untuk matakuliah Studio 
Perancangan Arsitektur 2 ini adalah 
merancang RPP dengan gambaran pemicu 
yang sinergis dengan rencana pembelajaran 
semester (RPS) yang sudah ada dan 
mengimplementasikan pada prosesnya. 
 
Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
Dalam penelitian ini dilakukan melalui dua 
siklus, setiap siklus dilaksanakan mengikuti 
prosedur penelitian tindakan kelas yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi/pengamatan dan refleksi. Melalui 
kedua siklus ini akan dapat diamati 
peningkatan pemahaman setiap mahasiswa 
mengenai kualitas ruang pada bangunan 
rumah tinggal di daerah tropis lembab melalui 
analisis dari kasus nyata dengan 
menggunakan media gambar. 
 
a. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah mahasiswa yang 
mengikuti matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 semester genap 2016-2017 
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Pancasila yang berjumlah 64 
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orang dengan dosen pembimbing berjumlah 7 
dosen yang terbagi dalam 7 kelompok. 
Sasaran materi perkuliahan adalah pada tatap 
muka ke- 2 (Dua) tanggal 1 Maret 2017, ke- 8 
(Delapan) tanggal 22 Maret 2017 dan ke- 15 
(Lima belas) tanggal 17 April 2017. 
 
b. Variabel-variabel Yang Diteliti 
Dalam pelaksanaan tindakan kelas ini 
variabel-variabel yang akan  diteliti adalah 
sebagai berikut : 
- Variabel input  : Mahasiswa Studio 

Perancangan Arsitektur 2 semester genap 
2016-2017Jurusan Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Pancasila; 

- Variabel proses : Menggunakan Bangunan 
Rumah Tinggal  

- Variabel Output : Meningkatkan 
pemahaman terhadap indikator-indikator 
kualitas ruang 

 
c.  Rencana Tindakan 
Penelitian  ini  menerapkan model Kurt Lewin 
yang diawali dengan tindakan pendahuluan 
setelah itu dilanjutkan  tindakan perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan  refleksi.  
Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil 
evaluasi pada siklus I masih belum tuntas, 
sehingga dilakukan perbaikan pada  siklus  II. 
Refleksi siklus I dilakukan untuk menentukan 
langkah-langkah perbaikan pada siklus  II. 
 

 
Gambar 2. Siklus Pelaksanaan Tindakan 

Kelas 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
meliputi tes/penilaian untuk mengetahui hasil 
belajar mahasiswa, dokumentasi untuk 

mendapatkan catatan-catatan penting yang 
berhubungan dengan masalah pembelajaran, 
observasi untuk mengadakan pencatatan 
secara sistematis mengenai tingkah laku 
secara langsung kelompok ataupun individu.  
 
Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa analisis deskriptif. 
Analisis ini meliputi perhitungan nilai rerata, 
standar deviasi dan presentase. Selanjutnya 
hasil penelitian masing-masing siklus 
dipaparkan secara kualitatif. 
 
 

IMPLEMENTASI PENELITIAN TINDAKAN 
KELAS SCL-PBL 

 
SIKLUS 1 
Berdasarkan data observasi pemahaman 
kualitas ruang dalam/luar  mahasiswa yang 
dilakukan peneliti pada mata kuliah Studio 
Perancangan Arsitektur 2 (STUPA 2)  
terhadap 64 mahasiswa yang dibagi dalam 2 
kelas (ruang 403 dan ruang 405 A), dimana 
pada siklus I terdapat kualitas ruang 
mahasiswa (kaitannya dengan konsep dan 
analisis) yang kurang sesuai sebanyak 30 
orang dengan tingkat persentase sebesar 
46,87%, mahasiswa dengan kualitas ruang 
cukup sesuai sebanyak 15 orang dengan 
tingkat persentase 23,44%, mahasiswa 
dengan kualitas ruang sesuai sebanyak 15 
orang dengan tingkat persentase 23,44 % dan 
mahasiswa dengan kualitas ruang sangat 
sesuai sebanyak 4 orang. Pada siklus I masih 
terdapat banyak mahasiswa yang 
pemahaman kualitas ruangnya masih kurang 
sesuai  dengan konsep dan analisis dalam 
pembelajaran. Hal ini disebabkan karena 
mahasiswa tidak memperhatikan dosen pada 
saat penjelasan materi dan hanya beberapa 
mahasiswa yang sudah sesuai kualitas 
ruangnya dengan konsep dan analisis. 
Pemahaman kualitas ruang pada mata kuliah 
Studio Perancangan Arsitektur 2 digambarkan 
sebagai berikut : 
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Gambar 3.  Pemahaman Kualitas Ruang 

Mahasiswa Pada Siklus I 
 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh test 
pada siklus I dapat disimpulkan bahwa hasil 
pembelajaran masih kurang dan perlu 
ditingkatkan. Data hasil belajar mahasiswa 
pada siklus I dapat dilihat pada tabel 
lampiran. Dari tabel tersebut diperoleh data 
nilai rata-rata hasil belajar siswa pada tes 
siklus I sebesar 65,45% serta persentase 
ketuntasan belajar mahasiswa yang meliputi 
jumlah mahasiswa yang telah tuntas belajar 
dan belum tuntas belajar, sebagai berikut: 

 
Gambar  4. Tabel dan grafik hasil test siklus I 

SIKLUS 2 
Sebelumnya pada siklus I masih banyak 
mahasiswa yang belum paham terhadap 
kualitas ruang dan enggan bertanya selama 
penerapan metode pembelajaran 
berlangsung, tetapi pada siklus II mahasiswa 
yang sebelumnya takut untuk bertanya telah 
berani untuk bertanya sehingga seluruh 
mahasiswa dapat memahami atau mengerti 
cara yang tepat untuk menyelesaikan 
masalah dan percaya diri dengan 
penyelesaian masalah yang diperolehnya. 
 
Pemahaman kualitas ruang mahasiswa dalam 
pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 
II digambarkan berikut ini : 

 

 
Gambar 5. Pemahaman Kualitas Ruang Pada 

Siklus II 
 
Berdasarkan gambar diatas pemahaman 
kualitas ruang mahasiswa dalam 
pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 
II pada siklus II sudah sesuai dengan tingkat 
persentase 40,63 % lebih tinggi dibanding 
pada siklus I dan mahasiswa dengan kualitas 
ruang yang sangat sesuai mengalami 
peningkatan dari 6,25 % menjadi 15,63 %. 
Data observasi Pemahaman kualitas Ruang 
mahasiswa pada siklus II sudah mengalami 
perubahan. Dimana pada siklus I sebelumnya 
masih terdapat banyak mahasiswa yang 
pemahaman kualitas ruangnya kurang sesuai 
dengan konsep dan analisis, namun pada 
siklus II pemahaman kualitas ruang sudah 
sesuai dengan konsep dan analisis, kualitas 
desain mahasiswa juga sudah sangat baik. 
 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh test 
pada siklus II mengalami peningkatan. Data 
hasil belajar pada siklus II dapat dilihat pada 
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tabel lampiran, dimana dari 64 mahasiswa 
terdapat 52 mahasiswa yang mencapai 
ketuntasan minimal, 4 orang mahasiswa 
belum mencapai ketuntasan minimal dan 8 
orang tidak ada nilai. Dari tabel tersebut 
diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 
pada post-test II telah meningkat yaitu 81,25 
% serta persentase ketuntasan rata-rata 
adalah 75. 

 
Gambar 6. Tabel dan grafik hasil belajar 

siklus II 
 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas hasil 
belajar pada siklus II dapat dilihat bahwa 
kemampuan mahasiswa dalam matakuliah 
Studio Perancangan Arsitektur II sudah baik. 
Dari 64 mahasiswa menjadi subjek dalam 
penelitian ini yang mendapat nilai A adalah 
sebanyak 20 orang sekitar 31,25 % dan nilai 
B sebanyak 29 orang sebesar 45,31 %, 
artinya bahwa hasil belajar pada siklus II sdh 
mengalami peningkatan sebesar 54,69 % 
dibanding hasil belajar pada siklus I hanya 15 
orang sebesar 23,44 % dari jumlah 
mahasiswa 64 orang. Dengan memperhatikan 
grafik diatas dapat dilihat bahwa analisa hasil 
belajar Studio Perancangan Arsitektur II pada 
post-test II siklus II ternyata hasilnya lebih 
baik, dan peningkatan pemahaman kualitas 
ruang dan desain mahasiswa yang telah 
cukup signifikan namun dosen harus tetap 
memberikan bimbingan selanjutnya. 

Berdasarkan data dan hasil analisis, Hasil 
belajar pada mata kuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 juga mengalami peningkatan 
dibandingkan Studio Perancangan Arsitektur 
I, dimana pada Studio Perancangan Arsitektur 
I hanya 7,81 % yang memperoleh Grade A 
sedangkan pada Studio Perancangan 
Arsitektur II yang memperoleh Grade A 
sebesar 31,25 %. Hasil belajar pada mata 
kuliah Studio Perancangan Arsitektur I dan 
Studio Perancangan Arsitektur II dapat dilihat 
pada table dan grafik berikut ini : 
 

 
Gambar 7. Hasil Belajar Mata Kuliah 

STUPA I dan STUPA II 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
1. Bahwa Penerapan metode problem based 

learning dapat meningkatkan Pemahaman  
kualitas ruang dan kualitas desain 
mahasiswa dalam matakuliah Studio 
Perancangan Arsitektur 2, hal ini 
berdasarkan hasil analisis data bahwa 
hasil belajar mahasiswa meningkat dengan 
menggunakan metode problem based 
learning dalam matakuliah Studio 
Perancangan Arsitektur 2, Dimana ada 
peningkatan hasil belajar pada siklus II, 
pada Siklus I yang mendapat nilai A yaitu 
23,44 % dan pada Siklus II yaitu 31,25 %. 
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2. Hasil belajar Studio Perancangan 
Arsitektur 2 pada siklus II ternyata hasilnya 
lebih baik, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran Studio Perancangan 
Arsitektur 2 dengan menggunakan metode 
problem based learning dapat 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

3. Hasil belajar Studio Perancangan 
Arsitektur 2 juga mengalami peningkatan 
dibanding Studio Perancangan Arsitektur 
1, dimana pada STUPA 1 hanya 7,81 % 
yang memperoleh grade A sedangkan 
pada STUPA 2 yang memperoleh grade A 
yaitu 31,25 % .  

 
Saran 
Bagi para dosen hendaklah selalu 
berimprovisasi dan berinovasi dalam 
menentukan metode pembelajaran sesuai 
karakteristik mahasiswa. Pendekatan 
implementasi problem based learning sebagai 
salah satu model pembelajaran yang dapat 
diterapkan pada materi yang lebih luas. Untuk 
meningkatkan Metode pembelajaran Problem 
Based Learning diharapkan dapat 
melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas ini 
setiap Tahunnya sehingga dapat melihat 
perkembangan pembelajaran dalam mata 
kuliah Studio Perancangan Arsitektur. 
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