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DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan analisa obyek studi desain interior melalui
pertimbangan fungsi, ergonomic, material, konstruksi, utilitas dan semiotika hingga dapat merumuskan
masalah desain. Mahasiswa mampu menyusun konsep desain serta mampu mentransformasikan konsep tema
ke dalam desain ruang. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu mengkomunikan hasil akhir dalam bentuk
gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dengan cara manual dan berbantu computer.
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH
Sikap
1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
3. Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
4. Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki;
Penguasaan pengetahuan
Ketrampilan khusus
1. Mampu menyusun konsep rancangan interior yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku,
teknis, dan nilai-nilai yang terkait dengan desain interior;
2. Mampu merancang interior secara mandiri secara manual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
pengguna pada skala hunian berdasarkan teori desain, kajian tentang kebutuhan pengguna, dan
masalah rancangan interior;
3. Mampu menghasilkan karya rancangan interior sebagai usulan pemecahan masalah dan pemenuhan
kebutuhan masyarakat, yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memenuhi syarat
fungsi, estetis, konstruksi, dan bermakna;
4. Mampu mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk visual yang komunikatif dan informatif;
Ketrampilan umum
1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam
metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang
keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya
secara mandiri
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
1. Mampu menyusun konsep desain.
2. Mampu menghasilkan gagasan lay out ruang dan lay out furnitur
3. Mampu mentransformasikan konsep tema ke dalam desain ruang.
4. Dapat mengkomunikasikan hasil akhir/ out put desain dalam bentuk gambar 2 dimensi dan 3
dimensi dengan cara manual dan berbantu computer
POKOK BAHASAN
KONSEP, GAGASAN DAN DOKUMENTASI DESAIN.
1. Konsep Desain: Tujuan dan problem desain, Studi Pustaka, eksisting dan pembanding,Studi
Pengguna dan aktivitasnya, Program kebutuhan dan Hubungan Ruang, Analisa tema dan konsep
desain..
2. Alternatif lay out ruang dan furnitur : studi anthopometri, aktivitas dan sirkulasi pengguna, matriks
hubungan ruang.
3. Aplikasi tema ke dalam elemen-elemen ruang: Transfomasi bentuk, Analogi, SKAMPER
4. Dokumentasi out put desain: gambar kerja (denah, potongan, detil), gambar presentasi, maket.
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