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SILABUS MATAKULIAH 

 

   Revisi : 2 

   Tanggal Berlaku : Maret 2014 

 

A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : A14. 17632/ Bahasa Visual  Iklan 

2. Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 

3. Fakultas   : Ilmu Komputer 

4. Bobot sks  : 2 SKS 

5. Elemen Kompetensi : ? 

6. Jenis Kompetensi  : ? 

7. Alokasi waktu total : 14 X 150 Menit  

 

B. Unsur-unsur Silabus 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

Mahasiswa 

mendapatkan 

engenalan kontrak 

kuliah dan hal-hal 

yang berkaitan 

dengan mata kuliah 

dan pengenalan 

mata kuliah 

pertama yakni 

mengenai 

komunikasi bisnis 

Mahasiswa 

mendapatkan: 

1. Penjelasan 

kontrak kuliah 
(sistem absensi 

dan sistem 
penilaian). 

2. Penyampaian 
ketentuan-

ketentuan dalam 
perkuliahan (hal-

hal yang 
boleh/tidak 

diperbolehkan). 

3. Pengenalan awal 
mengenai mata 

kuliah yang akan 

KONTRAK KULIAH DAN 

PREVIEW MATERI 

1. Menjelaskan kontrak 

kuliah 

2. Menjelaskan cakupan 

materi dan penilian 

mata kuliah bahasa 

visual iklan 

 

100 

menit 

RPKPS Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

tentang cakupan kajian bahasa 

visual iklan 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

dipelajari pertama 

yakni mengenai 
komunikasi bisnis 

secara personal 
maupun 

intrapersonal. 

Mahasiswa dapat: 

• Menjelaskan 

tetang pengertian 

proses 

komunikasi 

• Membedakan 

komunikasi 

langsung 

(komunikasi 

senggam) dengan 

komunikasi tak 

langsung 

(komunikasi alat) 

• Mengidentifikasik

an ciri-ciri proses 

komunikasi 

antara: sumber, 

penyandi, pesan, 

pengalih sandi, 

penerima, 

gangguan dan 

balikan 

• Terampil 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

1. Menjabarkan 

pemahaman 

mereka mengenai 

proses komunikasi 

2. Menyebutkan 

perbedaan dan 

contoh antara 

komunikasi 

langsung dan 

komunikasi tak 

langsung 

3. Menyebutkan ciri-

ciri proses 

komunikasi baik 

secara sumber, 

penyandi, pesan, 

pengalih pesan, 

penerima, 

gangguan dan 

balikan 

PROSES KOMUNIKASI 

DAN KOMUNIKASI 

PERIKLANAN 

a. Definisi proses 

komunikasi 

b. Komunikasi langsung 

(komunikasi 

senggam) dan 

komunikasi tak 

langsung (komunikasi 

alat) 

c. Ciri-ciri proses 

komunikasi antara : 

sumber, penyandi, 

pesan, pengalih 

sandi, penerima, 

gangguan dan 

balikan 

d. Mengkomunikasikan 

sesuatu secara 

langsung maupun tak 

langsung 

1. Menjelaskan 

cakupan materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-2  

2. Menjelaskan 

manfaat 

mempelajari materi 

pertemuan ke-2 

3. Menjelaskan proses 

komunikasi dan 

komunikasi 

periklanan disertai 

contoh. 

4. Melakukan tanya 

jawab pemahaman 

mahasiswa tentang 

materi pertemuan 

ke-2 

5. Memberikan latihan 

soal dikelas kepada 

mahasiswa 

 

100 
menit 

2,5,9,11,12

,17 

a. Refleksi 

b. Melakukan evaluasi hasil 

tanya jawab atau umpan 

balik pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

 



   FM-UDINUS-PBM-08-04/R0 

 

 

 

 

Silabus Bahasa Visual Iklan Hal: 3 dari 14 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

mengkomunikasik

an sesuatu secara 

langsung maupun 

tak langsung 

4. Kreatif dalam 

mengkomunikasika

n secara langsung  

Mahasiswa dapat: 

• Menjelaskan 

tetang 

pengertian 

media 

periklanan 

• Mengkorelasika

n hubungan dan 

keberadaan 

media 

periklanan 

konvensional 

dan media 

periklanan 

alternatif dalam 

aplikasinya 

dilapangan 

• Membedakan 

media 

periklanan 

konvensional 

dengan 

alternatif media 

periklanan 

 

Setelah mengikuti 

kuliah ini,  mahasiswa 

akan dapat: 

1. Mampu 

menjabarkan 

pemahaman 

mereka mengenai 

media periklanan 

2. Mampu 

mengkorelasikan 

hubungan dan 

keberadaan 

media periklanan 

konvensional dan 

media periklanan 

alternatif dalam 

aplikasinya 

dilapangan 

3. Mampu 

menyebutkan 

perbedaan dan 

contoh antara 

media periklanan 

konvensional dan 

media periklanan 

alternatif 

 

PERKEMBANGAN 

MEDIA PERIKLANAN 

a. Media konvensional 

periklanan 

b. Media alternatif 

periklanan 

c. Korelasi keberadaan 

antara kedua media 
tersebut disertai 

dengan fungsi, 
manfaat dan sistem 

penggunaan di 
masyarakat (media 

konvensional dan 
media alternatif. 

1. Menjelaskan 

cakupan dan 

kompetensi dasar 

materi pertemuan 

ke-3. 

2. Menjelaskan 

manfaat 

mempelajari materi 

pertemuan ke-3 

3. Menjelaskan 

pengertian, manfaat 

dan contoh media 

konvensional 

4. Menjelaskan 

pengertian, manfaat 

dan contoh media 

alternatif 

5. Menjelaskan 

korelasi keberadaan 

kedua media 

(media 

konvensional dan 

media alternatif) 

 

100 
menit 

4,9,15,18 a. Refleksi 

b. Melakukan evaluasi hasil 

tanya jawab atau umpan 

balik pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

c. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

Mahasiswa dapat:  

• Menjelaskan 

tentang 

pengertian 

penekanan 

pesan dalam 

dunia 

periklanan 

• Mengkorelasika

n hubungan dan 

keberadaan 

ketiga 

penekanan 

pesan yang ada 

dalam dunia 

periklanan 

• Membedakan 

ketiga 

penekanan 

pesan yang ada 

dalam dunia 

periklanan 

 

Setelah mengikuti 

kuliah ini,  mahasiswa 

akan dapat: 

1. Mampu 

menjabarkan 

pemahaman 

mereka mengenai 

penekanan pesan 

dalam periklanan 

2. Mampu 

mengkorelasikan 

ketiga kategori 

penekanan pesan 

dalam periklanan 

3. Mampu 

menyebutkan 

perbedaan dan 

contoh antara 

ketiga penekanan 

pesan dalam 

periklanan 

 

PENEKANAN PESAN 

DALAM DUNIA 

PERIKLANAN 

a. Memahami penekanan 
pesan dalam  

periklanan dari sisi 
visual, produk dan 

teknik penyampaian 
b. Mengidentifikasikan 

perbedaan penekanan 
pesan dalam 

periklanan dengan 
studi kasus terhadap 

contoh yang ada 
dilapangan atau 

pengaplikasiaannya 
pada dunia periklanan 

c. Mengkorelasikan 

keberadaan ketiga 
jenis penekanan pesan 

dalam periklanan  

1. Menjelaskan 

cakupan materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-4 

2. Menjelaskan 

definisi, perbedaan 

dan korelasi ketiga 

jenis penekanan 

pesan dalam 

periklanan 

3. Memberikan contoh 

ketiga jenis 

penekanan pesan 

dalam periklanan 

4. Melakukan tanya 

jawab pemahaman 

mahasiswa tentang 

materi penekanan 

pesan dalam 

periklanan 

5. Memberikan tugas 

kliping (individu) 

mengenai 

penekanan pesan 

dalam periklanan  

 

 

100 

menit 

9,16 a. Refleksi 

b. Memberi tugas individu 

kepada mahasiswa untuk 

dikerjakan dirumah 

c. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

Mahasiswa dapat: 

• Dapat 

menemukan 

definisi dan 

konsep 

penciptaan desain 

kaitannya dengan 

estetika desain 

periklanan 

• Mengkritik dan 

memahami 

penciptaan desain 

berdasarkan 

estetika desain 

sesuai dengan 

permintaan client 

atau pasar. 

 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

1. Mampu 

menemukan definisi 

dan konsep 

penciptaan desain 

kaitannya dengan 

estetika desain 

periklanan 

2. Mampu mengkritik 

dan menguasai 

penciptaan desain 

berdasarkan 

estetika desain 

sesuai dengan 

permintaan client 

atau pasar. 

 

ESTETIKA DESAIN 

PERIKLANAN 

1. Memahami 
keindahan antara 

desain dengan 
tuntutan client atau 

pasar. 
2. Mengkritik desain 

melalui pendekatan 
estetika. 

3. Memahami kelompok 
nilai estetika 

4. Mendefinisikan 
penciptaan desain 

sesuai estetika pasar. 

1. Menjelaskan cakupan 

dan kompetensi dasar 

materi pertemuan ke-5 

2. Menjelaskan pokok 

bahasan materi 

estetika desain 

periklanan disertai 

contoh 

3. Melakukan tanya jawab 

pemahaman 

mahasiswa tentang 

materi estetika desain 

periklanan 

 

 

100 

menit 

1,3,5,9,10,

13,15,16,1

7 

a. Refleksi 

b. Melakukan evaluasi hasil 

tanya jawab atau umpan 

balik pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

c. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 

Mahasiswa dapat:  

• Menjelaskan 

tentang 

pengertian 

media lini 

bawah 

• Mengetahui 

fungsi dan 

contoh 

penggunaan 

media lini 

bawah  

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

1. Mampu 

menjelaskan dan 

memahamii tentang 

pengertian media 

lini bawah dengan 

jelas 

2. Mampu 

menyebutkan dan 

mengetahui fungsi 

MEDIA LINI BAWAH 

DALAM PERIKLANAN 

1. Mendefinisikan 
pengertian, fungsi 

dan aplikasi media lini 
bawah yang ada pada 

lingkungan. 
2. Mampu memilah satu 

iklan yang terkait 
dengan media lini 

bawah terkait dengan 
analisa terhadap 

estetika pasar. 
3. Terampil 

1. Menjelaskan cakupan 

dan kompetensi dasar 

materi pertemuan ke-

7. 

2. Menjelaskan definisi, 

aplikasi dan fungsi 

media lini bawah pada 

lingkungan disertai 

contoh 

3. Memberikan contoh 

analisa terhadap media 

lini bawah kaitanya 

100 

menit 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18 

1. Refleksi  

2. Memberi tugas kelompok 

(analisis) kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 

3. Menginformasikan 

bahasan pada pertemuan 

selanjutnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

• Menganalisis 

dan mengamati 

pengaplikasian 

media lini 

bawah pada 

lingkungan. 

 

dan contoh 

penggunaan media 

lini bawah  

3. Mampu 

menganalisis dan 

mengamati 

pengaplikasian 

media lini bawah 

serta pemecahan 

masalahnya pada 

lingkungan. 

 

mempresentasikan 

tugas kelompok hasil 
dari analisis 

pengamatan terhadap 
media tersebut di 

lapangan. 

terhadap estetika pasar 

4. Melakukan tanya jawab 

pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi media lini 

bawah dalam 

periklanan 

 

Mahasiswa dapat: 

• Mengkomunikasik

an hasil analisis 

tema pada tugas 

kelompok yang 

diberikan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

• Bekerjasama dan 

berkoordinasi 

dengan kelompok 

dalam pemecahan 

suatu masalah 

pada lingkungan.  

 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

• Mahir dalam 

mengkomunikasikan 

hasil analisis tema 

pada tugas kelompok 

yang diberikan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

• Mampu bekerjasama 

dan berkoordinasi 

dengan kelompok 

dalam pemecahan 

suatu masalah pada 

lingkungan.  

 

KOMUNIKASI HASIL 

ANALISIS TUGAS 

KELOMPOK TENTANG 

MEDIA LINI BAWAH 

1. Memilah dan 

menganalisis satu 
iklan yang terkait 

dengan media lini 
bawah terkait dengan 

analisa terhadap 
estetika pasar. 

2. Terampil 
mempresentasikan 

tugas kelompok hasil 
dari analisis 

pengamatan terhadap 
media tersebut di 

lapangan. 

1. Menjelaskan dan 

membahas cakupan 

analisis dan fungsi 

presentasi tugas pada 

pertemuan ke-7. 

2. Presentasi mahasiswa 

mengenai tugas 

kelompok yang 

diberikan  

3. Melakukan diskusi 

tanya-jawab dan 

umpan balik terhadap 

hasil analisis 

perkelompok 

 

 

100 
menit 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18 

1. Refleksi 

2. Penilaian hasil presentasi 

tugas kelompok yang 

diberikan 

3. Memberikan pengarahan 

atau prosedur dan sistem 

pelaksanaan UTS  pada 

pertemuan berikutnya 

Ujian Tengah Semester 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

Mahasiswa dapat: 

a. Mahasiswa 
mendapatkan 

penjelasan 
tentang hasil 

UTS 
b. Mendefinisikan, 

mengkorelasika

n dan 
membedakan 

keempat jenis 
segmentasi 

pasar. 
 

 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

1. Mendapatkan 

penjelasan tentang 

hasil UTS 

2. Mengetahui 

prosedur penilaian  

3. Mengetahui 

pengerjaan UTS 

yang benar  

4. Mahasiwa mampu 

mendefinisikan, 

mengkorelasikan 

dan membedakan 

keempat jenis 

segmentasi pasar. 

 

REVIEW UJIAN TENGAH 

SEMESTER DAN MATERI 

SEGMENTASI PASAR 

DALAM PERIKLANAN 

1. Diskusi, tanya-jawab 

dan penjelasan 

tentang hasil UTS 

yang telah 

dikerjakan. 

2. Memahami definisi, 

korelasi dan 

perbedaan 

segmentasi pasar 

berdasarkan 

geografis, demografi, 

psikografi dan 

behavior 

3. Memahami aplikasi 

dan fungsi 

segmentasi pasar 

dalam dunia 

periklanan. 

 

1. Melakukan Review UTS 

2. Menjelaskan Konsep 

dan kompetensi dasar 

materi ke-8 

3. Menjelaskan hasil UTS 

4. Menjelaskan dan 

memberi contoh 

segmentasi pasar 

dalam perikalanan 

5. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

terhadap materi 

segmentasi pasar 

dalam periklanan 

 

100 

menit 

1,3,4,6,9,1

6,18 

1. Refleksi 

2. Melakukan evaluasi hasil  

tanya jawab atau umpan 

balik pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

3. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 

Mahasiswa dapat: 

• Mendefinisikan 

Sosial Budaya 

yang 

Mempengaruhi 

dalam Periklanan  

• Memahami tujuan 

periklanan dan 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

1. Menyebutkan 

definisi Sosial 

Budaya yang 

Mempengaruhi 

dalam Periklanan 

SOSIAL BUDAYA YANG 

MEMPENGARUHI 

DALAM PERIKLANAN 

a. Memahami tujuan 

kegiatan periklanan 
berdasarkan 

pengaruh sosial 
budaya 

b. Mamahami 

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan kompetensi 

dasar pertemuan ke-9 

2. Menjelaskan 

pemahaman terhadap 

pengaruh sosial budaya 

dalam dunia periklanan 

3. Menjelaskan proses 

100 
menit 

1,4,6,9, 

16,18 

1. Refleksi 

2. Melakukan evaluasi hasil 

tanya jawab atau umpan 

balik pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

3. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

keefektifan iklan 

dalam 

pengaruhnya 

terhadap sosial 

budaya 

2. Mampu memahami 

tujuan periklanan 

dan keefektifan 

iklan dalam 

pengaruhnya 

terhadap sosial 

budaya 

pengukuran 

keefektifan iklan 
dalam pengaruhnya 

terhadap sosial 
budaya. 

  

akulturasi sosial budaya 

dalam periklanan 

4. Menjelaskan efektifitas 

iklan dalam kaitanya 

terhadap pengaruh 

sosial budaya 

5. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

terhadap materi sosial 

budaya yang 

mempengaruhi dalam 

periklanan 

 

Mahasiswa dapat: 

• Memahami asas-

asas dalam kode 

etik periklanan  

sebagai acuan 

dalam mendesain 

iklan 

• Memahami aturan 

dalam 

penayangan 

sebuah iklan. 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

1. Menguasai 

pemahaman 

terhadap asas-

asas dalam kode 

etik periklanan  

sebagai acuan 

dalam mendesain 

iklan 

2. Menguasai 

pemahaman 

terhadap aturan 

dalam 

penayangan 

sebuah iklan. 

3. Menyelesaikan 

ASAS-ASAS DALAM 

TATA KRAMA DAN 

KODE ETIK 

PERIKLANAN 

1. Memahami definisi 

dan asas-asas kode 
etik dalam periklanan 

yang tercantum 
dalam UUD 1945 dan 

Pancasila. 
2. Memahami macam 

lembaga yang 
menaungi dalam 

penayangan 

periklanan. 
 

 

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan kompetensi 

dasar pertemuan ke-10 

2. Menjelaskan dan 

memberi contoh aplikasi 

tata krama dan kode 

etik dalam periklanan 

3. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

terhadap materi tata 

krama dan kode etik 

dalam periklanan 

4. Memberikan tugas 

analisis (individu) 

mengenai analisiis 

periklanan kaitanya 

terhadap tata krama 

dan kode etik dalam 

100 
menit 

8,10,11 1. Refleksi  

2. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 

3. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

persoalan dengan 

menggunakan 

kode etik 

periklanan 

4. Membuat contoh 

kasus dan 

menyelesaikannya 

dengan 

menggunakan 

kode etik 

periklanan 

periklanan 

 

Mahasiswa dapat: 

• Mendefinisikan 

pengertian 

eksploitasi iklan 

terhadap anak 

dan perempuan. 

• Menganalisis dan 

mengamati kasus 

eksploitasi iklan 

terhadap anak 

dan perempuan 

pada lapangan 

dan media 

 

 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

• Mampu 

mengkomunikasikan 

dan memahami 

definisi dari 

pengertian eksploitasi 

iklan terhadap anak 

dan perempuan. 

• Mampu memecahkan 

masalah dalam kasus 

eksploitasi iklan 

terhadap anak dan 

perempuan pada 

lapangan dan media 

 

EKSPLOITASI IKLAN 

TERHADAP ANAK DAN 

PEREMPUAN 

1. Memahami eksploitasi 
anak dan perempuan 

dalam iklan. 

2. Membedakan iklan 
yang mengeksploitasi 

anak dengan yang 
mengeksploitasi 

perempuan. 
3. Mengidentifikasi ciri-

ciri iklan yang 
mengeksploitasi 

dengan yang 
mengeksploitasi 

perempuan. 
4. Terampil memilih dan 

menganalisis iklan 
yang mengeksploitasi 

anak atau perempuan 
dalam bentuk tulisan 

ilmiah. 

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan kompetensi 

dasar pertemuan ke-11 

2. Menjelaskan definisi, 

perbedaan, ciri-ciri 

eksploitasi model dalam 

iklan 

3. Memberikan contoh cara 

analisis dan membedah  

iklan kaitannya dengan 

eksploitasi model dalam 

iklan 

4. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

5. Memberikan latihan di 

kelas 

 

100 
menit 

8,9,10,11,1

4 

1. Refleksi 

2. Melakukan evalusi hasil 

tanya jawab atau umpan 

balik pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

3. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

 

Mahasiswa dapat: 

• Mendefinisikan 

pengertian dari 

kode etik 

periklanan 

• Membedakan 

iklan yang 

melanggar kode 

etik periklanan 

dengan yang 

tidak melanggar 

serta mampu 

mengindikasi ciri-

ciri iklan yang 

melanggar kode 

etik periklanan. 

• Membedah 

permasalahan 

yang ada 

hubunganya 

dengan kode etik 

periklanan. 

Setelah mengikuti kuliah 

ini, mahasiswa akan 

dapat: 

• Mampu memahami 

definisi dari 

pengertian 

pengertian dari kode 

etik periklanan 

• Mampu mengindikasi 

perbedaan iklan yang 

melanggar kode etik 

periklanan dengan 

yang tidak melanggar 

serta mampu 

mengindikasi ciri-ciri 

iklan yang melanggar 

kode etik periklanan. 

• Mampu memcahkan 

permasalahan yang 

ada hubunganya 

dengan kode etik 

periklanan. 

PELANGGARAN KODE 

ETIK PERIKLANAN: 

1. Memahami 
pengertian 

pelanggaran kode etik 
periklanan. 

2. Mampu membedakan 
iklan yang melanggar 

kode etik periklanan 
dengan iklan yang 

tidak melanggar kode 
etik periklanan. 

3. Mengidentifikasi ciri-
ciri iklan yang 

melanggar kode etik 

periklanan. 

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan kompetensi 

dasar pertemuan ke-12 

2. Menjelaskan definisi, 

perbedaan  dan ciri-ciri 

pelanggaran kode etik 

periklanan 

3. Memberikan contoh 

pelanggaran kode etik 

periklanan dalam studi 

kasus 

4. Melakukan tanya jawab 

pemahaman 

mahasiswa 

 

 

100 

menit 

8,9,10,11,1

4 

1. Refleksi 

2. Melakukan hasil evaluasi 

tanya jawab atau umpan 

balik pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

3. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 

Mahasiswa dapat: 

• Mendefinisikan 

pengertian dari 

Media Lini Atas 

(Eksploitasi anak 

dalam iklan) 

• Membedah 

Setelah mengikuti kuliah 

ini, mahasiswa akan 

dapat: 

• Mampu 

mendefinisikan 

pengertian dari Media 

Lini Atas (Eksploitasi 

MEDIA LINI ATAS 

(EKSPLOITASI ANAK 

DALAM IKLAN 

TELEVISI) 

1. Mampu mengamati 

dan memahami 

pengertian  iklan 
yang mengandung 

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan kompetensi 

dasar pertemuan ke-13 

2. Menjelaskan definisi 

eksplotasi anak dalam 

periklanan 

3. Memberikan contoh 

100 

menit 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18 

1. Refleksi 

2. Pemberian tugas analisis 

(kelompok) untuk 

dikerjakan dirumah 

3. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

permasalahan 

dalam iklan 

televisi (media lini 

atas) kaitannya 

dengan 

eksploitasi anak 

dalam iklan 

anak dalam iklan) 

• Mahir dalam 

membedah 

permasalahan dalam 

iklan televisi (media 

lini atas) kaitannya 

dengan eksploitasi 

anak dalam iklan 

eksploitasi anak. 

2. Mahir dalam teknik 
membedah dan 

menganalisis 
permasalahan dalam 

iklan kaitannya 
dengan eksploitasi 

anak dalam iklan. 

analisis dan bedah 

iklan yang 

mengandung 

eksploitasi anak dalam 

periklanan 

4. Melakukan tanya jawab 

pemahaman 

mahasiswa terhadap  

materi yang diberikan 

5. Memebrikan tugas 

analisis (kelompok) 

mengenai eksploitasi 

anak yang terkandung 

dalam iklan televisi. 

 

Mahasiswa dapat: 

• Mengkomunikasik

an hasil analisis 

tema pada tugas 

kelompok yang 

diberikan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

• Bekerjasama dan 

berkoordinasi 

dengan kelompok 

dalam pemecahan 

suatu masalah 

pada lingkungan.  

 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

• Mahir dalam 

mengkomunikasikan 

hasil analisis tema 

pada tugas kelompok 

yang diberikan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

• Mampu bekerjasama 

dan berkoordinasi 

dengan kelompok 

dalam pemecahan 

suatu masalah pada 

lingkungan.  

KOMUNIKASI HASIL 

ANALISIS TUGAS 

KELOMPOK TENTANG 

MEDIA LINI ATAS 

1. Memilah dan 

menganalisis satu 

iklan yang terkait 
dengan media lini  

atas terkait dengan 
eksploitasi anak 

dalam periklanan 
2. Terampil 

mempresentasikan 
tugas kelompok hasil 

dari analisis 
pengamatan 

terhadap media 
tersebut di lapangan. 

1. Menjelaskan dan 

membahas cakupan 

analisis dan fungsi 

presentasi tugas pada 

pertemuan ke-14. 

2. Presentasi mahasiswa 

mengenai tugas 

kelompok yang 

diberikan  

3. Melakukan diskusi 

tanya-jawab dan 

umpan balik terhadap 

hasil analisis 

perkelompok 

 

 

100 

menit 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18 

1. Refleksi 

2. Memberikan umpan balik 

dan diskusi terhadap hasil 

tugas kelompok 

3. Penilaian hasil presentasi 

tugas kelompok yang 

diberikan 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

 

Mahasiswa dapat: 

• Melanjutkan 

pengkomunikasia

n dan pemaparan 

hasil analisis tema 

pada tugas 

kelompok yang 

diberikan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

• Bekerjasama dan 

berkoordinasi 

dengan kelompok 

dalam pemecahan 

suatu masalah 

pada lingkungan. 

Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

akan dapat: 

• Mahir dalam 

mengkomunikasikan 

hasil analisis tema 

pada tugas kelompok 

yang diberikan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

• Mampu bekerjasama 

dan berkoordinasi 

dengan kelompok 

dalam pemecahan 

suatu masalah pada 

lingkungan.  

 

LANJUTAN 

KOMUNIKASI HASIL 

ANALISIS TUGAS 

KELOMPOK TENTANG 

MEDIA LINI ATAS 

3. Memilah dan 

menganalisis satu 
iklan yang terkait 

dengan media lini  
atas terkait dengan 

eksploitasi anak 
dalam periklanan 

4. Terampil 
mempresentasikan 

tugas kelompok hasil 
dari analisis 

pengamatan 
terhadap media 

tersebut di lapangan. 

1. Menjelaskan dan 

membahas cakupan 

analisis dan fungsi 

presentasi tugas pada 

pertemuan ke-14. 

2. Presentasi mahasiswa 

mengenai tugas 

kelompok yang 

diberikan  

3. Melakukan diskusi 

tanya-jawab dan 

umpan balik terhadap 

hasil analisis 

perkelompok 

 

100 

menit 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18 

1. Refleksi 

2. Memberikan umpan balik 

dan diskusi terhadap hasil 

tugas kelompok 

3. Penilaian hasil presentasi 

tugas kelompok yang 

diberikan 

4. Memberikan pengarahan 

atau prosedur dan sistem 

pelaksanaan UAS  pada 

pertemuan berikutnya 

Ujian Akhir Semester 
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