
Pengantar Arsitektur   -1    

 
 

Soal UTS Semester PTA 2013/2014 
Mata kuliah  : Pengantar Arsitektur    Tanggal :   
Fakultas  : T.Sipil dan Perencanaan   Waktu   : 45 menit 
Jenjang/Jurusan : S1/Arsitektur     Dosen  : Raziq Hasan 
Tingkat/Kelas  : I / 1TB01      Sifat Ujian : Closed Book 
Semester/Tahun : PTA 2013/2014     Jumlah soal  : 30 soal 
 
Pilihlah jawaban yang dianggap benar! 
 
01 Yang dimaksud arsitek adalah:  

a Orang yang punya wewenang merancang bangunan atas nama agama 
b Orang yang punya wewenang merancang bangunan atas nama negara 
c Orang yang punya wewenang merancang bangunan atas nama akademik 
d  Semua jawaban benar 

 
02 Perubahan mendasar yang menonjol akibat kebebasan wewenang merancang, maka 

a Setiap orang bisa jadi arsitek dan berhak merancang semaunya 
b Tidak adanya nilai-nilai agama yang menjadi dasar perancangan   
c Arsitektur menjadi sangat kompleks dan ambigu 
d  Semua jawaban benar 

 
03 Tanda-tanda munculnya paradigma modern yang mengubah paradigma merancang dari kekuasaan agama 

dan negara dalam arsitektur sebetulnya sudah ada sejak masa 
a. Masa Kristen awal c. Masa Romanesq 
b. Masa Renaisans d. Masa Islam 

 
04 Akibat kebebasan estetik yang melanda Eropa pada masa modern maka muncul istilah baru dalam konsep 

ekspresi bentuk dalam arsitektur yang disebut :  
a. eklektik c. Neo klasik 
b. ekistics d. Semua jawaban benar 

 
05 Paradigma baru dalam estetika arsitektur pada awal munculnya modernisme adalah 

a Kebebasan penggunaan bentuk ornamen dan hiasan dalam bangunan 
b Perubahan secara radikal dalam penataan ruang khususnya bangunan-bangunan keagamaan 
c Tidak ada lagi peran gereja dan negara dalam arsitektur 
d   Semua jawaban benar 

 
06 Paradigma modern selalu terkait dengan istilah Modern Barat. Hal ini muncul karena : 

a Pola pikir dan pola hidup modern tumbuh dari Barat 
b Istilah modern muncul pertama kali di daratan Eropa yang mendominasi peradaban saat itu 
c Karena munculnya industrialisasi yang merubah tata cara kehidupan pertanian dan komunikasi klasik 

di Eropa yang identik dengan Barat 
d   Semua jawaban benar 

 
07 Makna dasar dari istilah eklektik adalah : 

a Memilih yang terbaik dari yang sudah ada sebelumnya 
b Memadukan berbagai unsur yang ada menjadi sebuah unsur baru dalam satu tatapan tunggal 
c Menghilangkan jejak masa lalu 
d Semua jawaban benar 
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08 Kepulangan arsitek belanda sejak kemerdekaan mendorong para lulusan STM dan mahasiswa Indonesia 

yang kuliah di negara2 komunis pulang ke Indonesia dan mengisi kekosongan peran arsitek. Hal ini 
ditandai dengan munculnya gaya baru dalam arsitektur Indonesia yang dikenal sebagai: 
a. Arsitektur Tradisional c. Arsitektur Vernakular 
b. Arsitektur Modern d. Arsitektur Jengki 

 
09 Arsitektur yang lahir dari ketidaksadaran suatu masyarakat dikenal sebagai: 

a. Arsitektur Tradisional c. Arsitektur Vernakular 
b. Arsitektur Modern d. Arsitektur Jengki 

 
10 Arsitektur yang lahir dari sesuatu yang diakui sebagai pakem atau aturan tak tertulis dan telah berlangsung 

lama dikenal sebagai: 
a. Arsitektur Tradisional c. Arsitektur Vernakular 
b. Arsitektur Modern d. Arsitektur Jengki 

 
11 Untuk dapat mempelajari perkembangan arsitektur dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: 

a Aspek spasial: yaitu aspek tata letak ruang baik ruang luar atau ruang dalam 
b Aspek Stilistikal : aspek ornamental dan simbol-simbol yang melekat pada bidang permukaan baik 

dua dimensi atau tiga dimensi 
c Aspek Struktural : sistem struktur dan bahan yang digunakan serta cara bangunnya  
d   Semua jawaban benar 

 
12 Prinsip perancangan untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki sudut pandang tertentu yang lebih 

menarik dikenal dengan istilah 
a Simetri c Repetitif 
b Emphasis d Proporsi 

 
13 Kesebandingan satu bagian bangunan terhadap keseluruhan untuk mencapai prinsip estetik disebut : 

a Simetri c Repetitif 
b Emphasis d Proporsi 

 
14 Prinsip keindahan yang didasarkan pada perulangan komponen bentuk, tekstur dan warna dalam keutuhan 

rancangan arsitektur disebut : 
a Simetri c Repetitif 
b Emphasis d Proporsi 

 
15 Karena pengaruh  revolusi industri menyebabkan karya arsitektur tidak lagi bersifat personal tetapi 

perancangan bangunan bersifat massal. Hal ini meupakan ciri utama dari:  
a Arsitektur Klasik c Arsitektur Kolonial 
b Arsitektur Modern d Semua jawaban benar 

 
16 Pengertian dasar desain dalam arsitektur  adalah:  

a Memilah, memilih dan menentukan c Menyusun fungsi agar benar 
b Mengolah keindahan d Semua jawaban benar 

 
17 Yang termasuk unsur-unsur perancangan adalah:  

a Garis, bidang, bentuk dan ruang c Titik, garis, bidang dan bentuk 
b Titik, garis, tekstur dan warna d Semua jawaban benar 

 
18 Unsur arsitektur menurut Vitruvius adalah:  

a Venustas, Firmitas, utilitas c Stilistik, Venustas, Firmitas, Utilitas 
b Venustas, Estetik dan Stilistik d Semua jawaban benar 
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19 Yang dimaksud dengan Venustas adalah:  
a Unsur kekuatan bangunan c Unsur keindahan bangunan 
b Unsur fungsi bangunan d Tidak ada jawaban yang benar 

 
20 Yang dimaksud Firmitas adalah:  

a Unsur kekuatan bangunan c Unsur keindahan bangunan 
b Unsur fungsi bangunan d Tidak ada jawaban benar 

 
21 Arsitek memiliki peran dalam usaha penciptaan lingkungan baru yang lebih menyejahterakan ketimbang 

lingkungan alamiahnya. Karenanya karya arsitektur juga disebut sebagai: 
a Artificial environment c Built environment 
b Man made invironment d Semua jawaban benar 

 
22 Dalam proses merancang dalam arsitektur selalu melalui proses analisis dan sintesis. Maksud analisis 

dalam hal ini adalah : 
a Mengurai satu objek analisis dalam banyak unsur 
b Memahami proses dengan baik 
c Menyimpulkan sesuatu agar mudah dipahami 
d Semua jawaban benar 

 
23 Arsitektur dapat menjadi wadah yang mempengaruhi perilaku penggunanya. Ini disebut sebagai fungsi 

arsitektur : 
a Container of activities c Behavior modifier 
b Aesthetic Function d Semua jawaban benar 

 
24 Fungsi arsitektur tidak saja sebagai wadah aktivitas semata. Kini fungsi arsitektur dapat menjadi : 

a Fungsi simbolik 
b Fungsi untuk memberikan keindahan 
c Fungsi untuk dapat menjadi alat investasi 
d Semua jawaban benar 

 
25 Kita mengenal beberapa fungsi arsitktur diantaranya adalah : 

a Container of activities, symbolic function, behavior modifier 
b Container of activities, economic behavior, constuction of nature 
c Container of activities, economic symbol, adapter of phisics 
d Semua jawaban benar 

 
26 Kelompok yang cenderung berorientasi pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas fungsi dalam doktrin 

perancangan arsitekturnya dikenal sebagai : 
a Preservasionist c Utilitarian 
b Tidy minded d The Improver 

 
27 Sejak masa renaisance, yang diawali oleh adanya revolusi industri di Barat menyebabkan arsitektur 

tumbuh sebagai alat hegemoni produksi yang dicirikan oleh : 
a Beralihnya fungsi arsitek sebagai pengrajin menjadi sekadar perakit 
b Bertumpunya rancangan pada kekuatan industri prefabrikasi material bangunan 
c Produktivitas komponen bangunan yang bersifat massal 
d Semua jawaban benar 

 
28 Ciri dari arsitektur modern sejak masa renaisance adalah : 

a Simplikasi fungsi 
b Produksi yang berorientasi massal 
c Percepatan dalam sistem produksi arsitektur 
d Semua jawaban benar 
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29 Doktrin perancangan arsitektur yang mengacu pada isme lama dan cenderung berorientasi spiritual dikenal 
sebagai kelompok : 
a Preservasionist c Utilitarian 
b Tidy minded d The Improver 

 
30 Ciri terjadinya percepatan produksi arsitektur dalam paradigma modern dapat dilihat pada : 

a Pekerjaan pembangunan yang dibangun secara spesifik untuk pengguna karya arsitektur 
b Tiadanya elemen non fungsional yang melekat pada rancangan arsitektur 
c Banyaknya penggunaan bahan yang dibuat secara cermat dengan tingkat estetika yang rumit 
d Tidak adanya campur tangan industri dalam perancangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR JAWABAN 

Kuis MK Pengantar Arsitektur  

Kelas 1TB01 

Nama   : ......................................................................... 

NPM   : ......................................................................... 
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