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RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER
(RPKPS)

FM-U DrNUS-BM -08-0s/ R0

Revisi ke

Tglrevisi

Tgl mulai berlaku : 31 lanuari 2010

Penyusun : Drs. Pujiyanto, M'Sn.

Penanggungjawab Keilmuan : Drs' Pujiyanto, M'Sn'

mengenai retorika visual, tata bahasa dalam bahasa visual,

Kode / Nama Mata Kuliah

Sah:an Kredit Sernester

JmlJam kuliah dalam seminggu

lml lam kegiatan laborabrium

DeskripsiMata kuliah

Standar Kompetensi

AL4.1'76321 Bahasa Visual Xklan

2 SKS

100 menit

Memberi kan pemaha rnan-pemaha man dari wawasa n

dan semiotika visual.

Setelah menEnuhitujuan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa dihanpkan mampu rnenganalisa makna dalam

arpifan visual nyata sebuah iklan ian bagalmana persuasi dibangun dalam tampilan visual tersebut'

Peftemu-
an ke: Kompetensi Dasar Indikator

Pokok
BahasanlMdteri

Aktifitas Pembelaiaran Rujukan

1 Mahasiswa
memahami
Komunikasi bisnis
secara personal

maupun dengan
menggunakan media
periklanan dan
membuat kontrak
kuliah

Membuat kontrak
kuliah
Menjelaskan
Komunikasi bisnis
secara personal

maupun dengan
menggunakan media
periklanan

Kontrak kuliah
Komunikasi
bisnis secara
personal
maupun dengan
menggunakan
media
periklanan

a. Penoanutuan
1. Kontrak Kuliah
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-l
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi

pertemuan ke-1

Penvaiian
+ Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh

5. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi Perlemuan ke-1

6. Memberi latihan soal dikelas

PenutuD
7. Refleksi
8. Memberi fugas nmhasiswa download materi

9. Menginformasikan materi peftemuan
selaniutnva.

Pendahulua-n
t- Men3elaskan kompetensi dasar pertemuan ke-2

2. Menjelaskan rnanfaat mempelajari materi
pertemuan ker2

Penvaiian

C,J,N,O,W
2 Mahasiswa

memahami tentang
pengeftian proses

komunikasi,
lrnml rnikeqi lenost tno

a, Memahami
pengeftian prcses

komunikasi
b. Membedakan

komunikasi lanqsunq

a. Pengertian
proses
komunikasi

b. komunikasi
lanosuno

RPKPS: tuhasa Wsual Iklan Hal: I dari I
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Peftemu-
an ke: Kompetensi Dasar Indikator Pokok

Bahesan/Materi Aktifitas Pembehlrran RuJukan

dan tak langsung,
ciri-ciri proses
komunikasidan
mengkomunikasikan
ssuatu secara
langsung maupun tak
langsung.

(komunikasi
senggam) dan tak
langsung
(komunikasi alat)
MengidenUfikasikan
ciri-ciri proses
komunikasi antara :

sumber, penyandi,
pesan, pengalih
sandi, penerima,
gangguan, dan
balikan.
Terampil
mengkomunikasikan
sesuahJ secara
langsung maupun
tak lanosuno

d.

(komunikasi
senggam) dan
tak langsung
(komunikasi alat)
Ciri-ciri proses
komunikasi
antara : sumber,
penyandi, pesan,
pengalih sandi,
penerima,
gangguan, dan
balikan.
Mengkomunikasi
kan sesuatu
secara langsung
rnaupun bk
lanosuno

c.

d,

3. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh
4. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi pertemuan ke-2
5. Memberi latihan soal dikelas
Penutuo
6. Reflek$
7. Memberi tugas rnahasiswa download materi
8. Menginformasikan materi penemuan

selanjutnya.

3 Mahasiswa
memahamitentang
elemen desain
periklanan dan fungsi
masing-masing
elemen desain
periklanan.

Memahami elemen
desain periklanan,
meliputi : tipografi,
ilustrasi, warna/
corpomE identity,
dan lay out
Mengidentifikasikan
fungsi masing-
masing elemen
desain periklanan.

a. Elemen desain
periklanan,
meliputi:
tipografi,
ilustmsi, warna,
cownb
identity, dan lay
out

b. Fungsi masing-
masing elemen
desain periklanan

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-3
2. Menjelaskan manfaat mernpelajari materi

pertemuan ke-3
Penvajian
3. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh
4. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi pertemuan ke-3
5. Memberi latihan soal dikelas
Penutup
6. Refleksi
7. Memberi tugas kelompok
8. Memberi tugas mahasiswa download materi
9. Menginformasikan materi pertemuan

selaniutnya.

A,D,H,W,X

4 Mahasiswa
memahami tentang
pengeftian etika dan
estetika dalam iklan,
perbedaan antara
etika nenvamoaian

a. Memahami
pengertian etika dan
estetika dalam iklan

b. Membedakan anbra
etika penyampaian
dalam iklan denoan

a. Pengertian etika
dan estetika
dalam iklan

b. Perbedaan antara
etika
oenvarnoaian

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-4
2. Menjelaskan manfaat mempelajari materi

peftemuan ke-4
Penvajian
3. Menielaskan pokok bahasan disertai contoh

B,C,D,G,N,

Q,R,WJ

RPKPS: tuhasa VbualIklan ltul: 2 dari 9
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Per&mu-
an ke: Kompetensi Dasar Indikator

Polrok
Bahasan/Materi

AlrtiFttas kmbehlaran Rujulen

sembtika B. Menginformasikan materi peftemuan
selaniutnva.

7 Mahasiswa
memahami tentang
pengertian kritik
periklanan, ciri-ciri
jenis kritik dan
mampu nnlakukan
analisis karya iklan.

a. Memahami
pengeftian kritik
periklanan
Mengidentifikasikan
cirFcirijenis kritik
Terampil
mengelompokkan
jenis kritik dan
menganalisis karya
iklan

a. Pengertian kritik
periklanan

b. Ciri-cirijenis
kritik

c. Analisis karya
iklan.

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-7

2. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-7

Penvajian
3. Menjelaskan pokok bahasan diserbai contoh

4. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi Peftemuan ke-7

5. Memberi latihan soal dikelas
Penutup
6. Refleksi
7. Memberi tugas kelompok
8. Memberi h.rgas mahasiswa download materi

9. Menginformasikan materi pertemuan

selaniutnva.

A,E,F,S,T,
x,z

I Mahasiswa
memahami tentang
iklan cetak /ocal
genius, Perbedaan
iklan yang bergaya/
bersumber Negara
Barat dengan iklan
bersumber Negara
Timur, khususnya
Indonesia, CirFciri
iklanceE,k lual
geniusdan nnmpu
melakukan analisis
l<arya iklan local
genius.

a. Memahami
pengertian iklan
cetdk bcalgenius

b. Membedakan iklan
yang bergaya/
bersumber Negara
Barat dengan iklan

bersumber Negara
Timur, khususnYa
Indonesia

c. Mengidentifikasikan
cirFciri iklan cetak
lual genius

d. Terampil memilih
dan menganalisis
iklan bcal genias
budaya indonesia
dalam bentuk tulisan
ilmiah

a. Pengertian iklan
cetak bcal
genius

b. Perbedaan iklan
yang bergaya/
bersumber
Negara Barat
dengan iklan
bersumber
Negara Timur,
khususnya
Indonesia

c. Ciri-ciri iklan
cetak bcal
genius

d. Analisa iklan
local genius
budaya
indonesia dalam
bentuk tulisan
ilmiah

Pendahuluan
10. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-7

11. Menielaskan manfaat rnempelajari materi
pertemuan ke-7

Penyaiian
12. Menjelaskan pokok bahasan diserbi contoh
13. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi Peftemuan ke-7

14. Memberi latihan soal dikelas
Penutup
15. Refleksi
16. Memberi tugas kelompok
17. Memberi higas mahasiswa download materi

18. Menginformasikan materi pertemuan

selanjutnya.

A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K

,L,M,N,O,P
,Q,R,SJ,U
,V,WX,Y,Z

,M

RPKPS: Bahasa Visual lklan Hal: 4 dari 9
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Pertemu-
an k€: Kompetensi Dasar Indikator Pokok

BehesrnlMetari ARifitas kmbehiaran RuJukan

9 UJIAN TENGAH SEMESTER

10 Mahasiswa
pengertian dan
sejarah iklan layanan
masyaral€t,
perbedaan iklan
layanan masyarakat
(non komersial) dan
iklan produk
(komersial), cirFciri
iklan layanan
masyarakat dan
analisis iklan layanan
masyarakat.

Memahami
pengertian dan
sejanh iklan layanan
masyarakat
Membedakan iklan
layanan masyarakat
(non komersial) dan
iklan prcduk
(komersial)
MengidenUfikasikan
cirFciri iklan layanan
masyarakat
Terampilmemilih
dan menganalisis
iklan layanan
masyarakat dalam
bentuk tulisan ilmiah

a.

b.

a. Pengedian dan
sejarah iklan
layanan
masyarakat

b. Perbedaan iklan
layanan
masyankat (non
komersial) dan
iklan produk
(komersial)

c. Ciri-ciri iklan
layanan
masyarakat

d. Analisis iklan
layanan
masyarakat
dalam bentuk
tulisan ilmiah

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-9
2. Menjelaskan manfaat mernpelajari rnateri

peftemuan ke-9
Penyaiian
3. Menjelaskan pokok bahasan diserbi contoh
4. Melakukan tanya Jawab pemahaman mahasiswa

tentang maGri peftemuan ke9
5. Memberi latihan soal dikelas
Penutup
6. Refleksi
7. Memberi tugas rnahasiswa download materi
B. Menginformasikan materi pertemuan

selanjutnya.

A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K

,L,M,N,O,P
,Q,R,SJ,U
,V,W,X;{,2

,AA

11 Mahasiswa
memahamitentang
cara dan aturan
presenbsi di depan
umum, makalah
iklan layanan
magyaralGt dan
media presentasi
iklan layanan
masyarckat.

Memahamicara
dan aturan
presentasidi
depan umum
Terampilmenulis
makalah iklan
layanan
masyamkat
Mahir membuat
media presentasi
iklan layanan
masyarakat

c.

Cara dan
aturan
presentasi di
depan umum
Makalah iklan
layanan
masyaralctt
Membuat
media
presentasi iklan
layanan
masyarakat

c.

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-10
2. Menjelaskan nranfaat rnempelajari materi

peftemuan ke-10
Penyaiian
3. Menjelaskan pokok bahasan diserhi contoh
4. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi pertemuan ke-10
5. Memberi latihan soal dikelas
PenutuD
6. Refleksi
7. Memberi tugas kelompok
L Memberi fugas mahasiswa download nnteri
9. Menginformasikan materi peftemuan

selaniutnva.

A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K

,L,M,N,O,P
,Q,R,SJ,U
,V,W,X,Y,Z

,M

RPWS: Bahasa Visuallklan Hal: 5 dari 9
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Perterns-
an ke: Kompetensi Dasar Indikator Pokok

Behaean/Materi AktiFltas Pem belaja ra n Rujukan

L2 Mahasiswa
memahami tentang
pengertian eksploitasi
anak dan perempuan
dalam iklan,
Perbedaan iklan yang
mengeksploitasi anak
dengan yang
mengeksploitasi
perempuan,

a. Memahamipengeftian
eksploitasi anak dan
perempuan dalam
iklan

b. Membedakan iklan
yang mengeksploitasi
anak dengan yang
mengeksploitasi
perempuan

c. Mengidentifikasi ciri-
ciri iklan yang
mengeKploitasi anak
dengan yang
mengeksploitasi
perempuan

d. Terampil memilih dan
menganalisis iklan
yang mengeksploibsi
anak dengan yang
mengeksploitasi
perempuan dalam
bentJk tulisan ilmiah

Pengertian
eksploitasianak
dan perempuan
dalam iklan
Perbedaan iklan
yang
mengeksploitasi
anak dengan
yang
mengeKploitasi
perempuan
ciri-ciri iklan yang
mengeksploitasi
anak dengan
yan9
mengeksploitasi
perempuan
Analisis iklan
yang
mengeksploitasi
anak dengan
yang
mengeksploitasi
Deremouan

d.

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar peftemuan ke-l1
2. Menjelaskan manfaat mempelajari rnateri

peftemuan ke-11
Penyajian
3. Menjelaskan pokok bahasan diseftai contoh
4. Melakukan tanya jawab pemaharnan mahasiswa

tentang materi perlemuan ke-11
5. Memberi latihan soal dikelas
Penutuo
6. Refleksi
7. Memberi tugas rnahasiswa download materi
8. Menginformasikan materi pertemuan

selanjutnya.

A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K

,LrMrNrorP
,Q,R,S,T,U
,V,w,x,Y,Z

,AA

13 Mahasiswa
memahamitentang
cara dan aturan
presentasi di depan
umurn, makalah
iklan layanan
masyarakat dan
media presentasi
iklan layanan
masyarakat.

Memahamicara
dan aturan
presentasi di
depan umum
Terampilmenulis
makalah
eksploitasianak
dan perempuan
dalam iklan.
Mahir membuat
media presentasi
iklan layanan
mawarakat

a,

b.

a. Cara dan
aturan
presentasi di
depan umum

b. Makalah
eksploitasianak
dan perempuan
dalam iklan.

c. Membuat
layanan
masyarakat
eksploitasianak
dan neremouan

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-12
2. Menjelaskan manfaat mempelajari materi

peftemuan ke-12
Penyaiian
3. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh
4. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi pertemuan ke-12
5. Memberi latihan soal dikelas
Penutuo
6. Refleksi
7. Memberi fugas rnahasiswa download rnateri
8. Menginformasikan materi pertemuan

selanjutnya.

&B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K

,L,M,N,O,P
,QrRrSrlU
,V,W,XX,Z

,M

RPKPS: tuhasa Visual lklan tbl: 6 dari9



o.-ott\ 
1r.r,

ii:!3a.rr-,r,,*r*'

FM -U Dill U5- B M -08- 05/ R0

Aktifitac Pembehiaran

A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K

,L,M,N,O,P
,Q,R,SJ,U
,V,w/'X,Z

,M

Pendahuluan
t- Menielaskan kompetensi dasar pertemuan ke-13

2. Menjelaskan rnanfaat mernpelajari materi
pertemuan ke-13

Penyajian
3. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh
4. Melakukan hnya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi Peftemuan ke-13

5. Memberi latihan soaldikelas
PenutuD
6. Refleksi
7. Memberi Ulgas mahasiswa download materi

8. Menginformasikan materi perbmuan

a. Pengeftian iklan
audio visual
(televisi)

b. Perbedaan iklan
audio visual
(telwisi) dan
iklan cetak

c. Ciri-ciriiklan
audio visual
(televisi)

d. Analisis iklan
audio visual
(televisi)

Mernahami pengertian
iklan audio visual
(televisi)
Membdakan iklan
audio visual (televisi)
dan iklan cetak
Mengidentifikasi ciri-
ciri iklan audio visual
(televisi)
Terampil memilih dan
menganalisis iklan
audio visual (televisi)
dalam bentrk tulisan
ilmiah

Mahasiswa
memahami
pengertian iklan
audio visual (televisi),
perbedaan iklan
audio visual (televisi)
dan iklan cetak, ciri-
ciri iklan audio visual
(televisi) dan
menganalisis iklan
audio visual (televisi).

A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K

,L,M,N,O,P
,Q,R,S,T,U
,v,w/,J,2

,M

Pendahuluan
1. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-14

2. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-14

Penyaiian
3. Menjelaskan pokok bahasan diseftai contoh

4. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa

tentang materi Pertemuan ke-14

5. Memberi latihan soal dikelas

Penutuo
6. Refleksi
7. Memberi tugas kelomPok

B. Memberi tugas mahasiswa download materi

L Menginformasikan materi peftemuan

selanjutnya.

Cara dan
aturan
presentasi di
depan umum
Makalah
eksploitasianak
dan peremPuan
dalam iklan.
Membuat
layanan
masyanlclt
eKploitasianak
dan perempuan

Memahamicara
dan aturan
presentasi di
depan umum
Terampilmenulis
makalah audio
visual.
Mahir membuat
media presentasi
iklan audio visual

Mahasiswa
memahamitentang
cara dan aturan
presentasi di depan
umum, makalah
iklan audio visual
dan media
pr€sentasiiklan
audio visual.

U]IAN AKHIR SEMESTER

RPKPS: tuhasa Visual lklan lfrl: 7 dari 9
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Level Taksonomi

FM.UDINUS.B M-08-05/RO

Kompocisi Penilaian

Asoek Penilaian Prosentase
Uiian Akhir Semester 30 o/o

uiian Tenoah Semester 2A o/o

Tuoas Mandiri 3O o/o

Kuis L0 o/o

Kehadiran Mahasiswa 5 o/o

Sikap 5 o/o

Total 1O0 o/o

Referensi

A,
B.

C.

D.
E.

F.

G-

H.
I.
l.
K.
L.

M.
N.

Agustruanti. 2002 , Copywn'ting : Seni Mengasah Kratifttas dan Memahami Bahasa lklan,Bandung, Remaja Rosdakarya

niCns? Laura Ries. itiaS, rie fatt of AdvAftising & the Rire of P& Jakarb, Gramedia Pusbka Utarn.

Amir, Mafri. t999, Etika Komunikasi Man, Jakarb, Logos

ilny;;, eieg- igZq. Notes on Graphic'Design and WsualComuniation. Califomia : William lGufmann Inc.

Budiman, Kris. 1999, Feminryraft, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Budiman, Kris. 2003, kmiotika Visual,Yqyal<atta, Buku Baik

Bungin, Burhan. 200L, Imaii Media Massa, Y qyakafta, lendela

CarE Johnson, Monle tee. iOO+, Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam Percpektif GlobLlakafta, Prcnada

Chen, Milton. t996, Anak'anak dan Televisi, Jakarb, Gramedia.

Durianto, dkk. 2003. Inuasi Pasar dengan Iklan yang Efekttt Jakarta, Gramedia Pustaka Tama'

Eviandaru, Monika, dkk. 2001. Perempuan Posfl<olanbl dan ldentibs Komoditi Gloful,Yogyakarba. Kanisius'

H;;;;F;a e. rennetr G. Mangun.t999, Beriklan dan rerprunpsisendii, Jakarta, Grasindo.

Hiaiyati, nrini. 1998. Tetwisi dan Pengemfungan SasialAnak,Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Jefkins, Frank. 1997. Periklanan. Jakarta : Erlangga.

Kmnitif Psikomotor Afektif

Penqetahuan (knowledge) 25 o/o Peniruan (immitation) Menerima (receivins)

Pemahaman (comorehension; 15 o/o Manipulasi (maniPulation) MenangqaPi (resPonding) 10 o/o

Penerapan (applicatjon) o/o Keteoatan (precision) Menilai (valuing) t0 o/o

Analisis (analvsis) 15% Artikulasi (articulation) Menqelola (organizing) 10 o/o

Sintesis (synthesis) Penoala miahan (naturalization) Menohavati (characterizino )

Evaluasi (evaluation) t5 o/o

RPKPS: hhasa Visuallklan tlal: I dai I
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Kasali, Rhenald. 1995. ManalEmen Periklana4 Jakarta, Grafiti.
Lewis, Hercchell Gordon. 1996. Iklan yang Efektif. Semarang : Dahara Prize.
Lowe, Bret William. t993. Periklanan png Efektili. Jakafta : Elo< Media Komputindo
Madjadikaa, Agus. S, 20A4. Bagaimana Biro lklan Memproduksi lklan, Sal<arla, Gramedia
Noth, Winfred. 1995. Handfukof Semiotio, USA,Indiana University Press
Noviani, Ratna. 2002. Jalan Tengah lWnnhami lklan, Yogyakarta, Pust:ka Pelajar
Prabasmoro, Aq uarin i Priyatna. 2043, Beco ming Wh ite Y Wy akarta, Jalasutra
Pujiyanto. L9%, Perancangan lklan dalam PasarSanran, Malang : Universitas NegeriMalang.
Pujiyanto, 20AU2002. Periklana n. Ma lang : Universitas Negeri Malang.
Sachari, Agus. 1989. Estetika Terapan. Bandung : Nova.
Setiyono, 8udi.2004, Calap Krcag Jakarb, PersailJan Perusahaan Periklanan Indonesia
Sutrisno, Mudji. Christ Verhaak. 1993, Esbtila Filnfat Keindahan, Yogyakarta, Kanisius
Sylvester, Alice K. & Max Sutherland. 2005. Advertising and the Mind of the &nsumer (tugaimana nendapakan untung berlipat lewat iklan
yang tepat). Jakarta : Gramedia.

li r;11 1:i''-'
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z.
AA.

Aripin, M.16m

kan deh :

f"'l'j .t
| 
"r"

I'
dr Punruanto, M.Eng.
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