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SATUAN ACARA PERKULIAHAN/PRAKTIKUM 
Fakultas/Jurusan/Program Studi : Ilmu Sosial dan Budaya 

Kode Mata Kuliah : 

 
Nama Mata Kuliah : Studi Independen 

Kelompok Mata Kuliah : MKU/MKKU/MKDK/MKK/Praktikum *) 

Semester/SKS : I (Ganjil)/3 

Dosen : Masduki, M.Si 

 

Pertemuan 
Ke 

Tujuan 
Instruksional 

Umum 

Tujuan 
Instruksional 

Khusus 

Pokok 
Bahasan Materi Media 

Metoda 
Pembela

jaran 
Evaluasi Sumber/referensi 

I.  

Agar Mahasiswa 
mengetahui apa saja 
yang akan dipelajari 
dalam Studi Independen  

Mahasiswa 
mengetahui ruang 
lingkup Mata Kuliah 
Studi Independen 

Penjelasan 
silabi dan 
kontak belajar 

- Model studi 
Independen dalam 
disiplin Ilmu 
Komuniasi 

- Mekanisme 
Perkuliahan 

LCD, Papan 
Tulis, spidol 

Ceramah dan 
dialog 

Tanya jawab Hand Out 
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II.  

Agar Mahasiswa 
mengetahui Wilayah dan 
bentuk Studi-studi 
Indepeden 

Mahasiswa 
memahami dan siap 
mengerjakan project 
indepeden 
komunikasi 

Studi 
idependen 
dalam wilayah 
ilmu komunikasi 

- Model teoritis 
- Model Praktis 
- Individual atau 
group projeck 

LCD, Papan 
Tulis, spidol 

Ceramah dan 
dialog 

Tanya jawab Hand Out 

III.  

Agar Mahasiswa siap 
dan tertata dalam 
merencanakan proyek 

Mahasiswa mampu 
membuat proposal 
rencana proyek 
idividual 

Project 
Individual I 
disain proposal 

- Tujuan 
- Kemasan / bentuk 
- Isi (topik, tujuan, 
bentuk, schedule, 
dana, dll) 

LCD, Papan 
Tulis, spidol 

Disko, 
Ceramah, 
dialog 
eragaan 
contoh 

Tanya jawab Hand Out 

IV.  

Agar Mahasiswa 
membuka akses peran 
pihak luar dan berani 
menampilkan 
gagasannya 

Mahasiswa 
mendapat masukan 
untuk 
penyempurnaan 
proyeknya 

Project 
Individual II 
presentasi 
proposal studi 
independen 
individual 

- Presentasi singkat 
- Diskusi, masukan 
- Evaluasi / revisi 
- Persetujuan dosen 

LCD, Papan 
Tulis, spidol 
dan proposal 
singkat 

Presentasi 
oleh 
Mahasiwa 
lalu diskusi 

Presentasi 
individu 
Mahasiswa 

Hand Out 

V.  

Agar Mahasiswa memilki 
pengetahuan dan tips 
membentuk diri 
profesional 

mahasiswa mampu 
membagi waktu, 
biaya tenaga dalam 
berkarya 

Pembekalan I 
oleh tamu 
praktisi terkait 
managing 
Individual 
project 

- Membuat konsep 
komunikasi dan 
kreatifitas gagasan 
produk 

- Manajemen waktu, 
ide dan biaya 

LCD, Papan 
Tulis, spidol  

Ceramah dan 
dialog 

Tanya jawab Paper praktisi (dosen 
tamu) 

VI.  

Agar Mahasiswa terbuka 
dan siap dibantu dalam 
membuat karya ditengah 
proses 

Mahasiswa saling 
belajar, membantu 
selama proses 
berkarya 

Pemantauan 
proses kerja 
Individual 
project 

- Presentasi 
perkebangan oleh 
mahasiswa 

- Kendala dan solusi 
yang bisa ditempuh 

LCD, Papan 
Tulis, spidol, 
berkas 
catatan 
aktivitas 

Presentasi 
dan diskusi 

Presentasi 
individu 
Mahasiswa 

Hand Out 

VII.  

Agar Mahasiswa siap 
dan berani 
mempertanggung 
jawabkan karyanya 

Mahasiswa siap 
mendapat masukan, 
merevisi dan berbagi 
pengalaman 

Evaluasi dan 
gelar karya 
terbatas hasil 
project 
Individual 

- Pemaparan hasil 
secara audio, teks, 
AV dan diruang 
galeri Prodi 

LCD, Papan 
Tulis, spidol, 
alat peraga, 
dll. 

Nonton, 
presentasi 
diskusi, 
visitasi ruang 
pamer 

Presentasi 
karya 
Mahasiswa 

Hand Out 



VIII.  

Agar Mahasiswa memilki 
pengetahuan dan tips 
membuat kegitan umum  

Mahasiswa 
mendapat gambaran 
yang jelas 
bagaimana 
membuat kegiatan 
umum 

Pembekalan II 
oleh tamu 
praktisi terkait 
organizing 
event 
/production 

- Membuat rencana  
- Lobi dan negosasi 
- Manajemen waktu 
dan biaya 

LCD, Papan 
Tulis, spidol 

Ceramah dan 
dialog 

Tanya jawab Paper praktisi (dosen 
tamu) 

IX.  

Agar Mahasiswa siap 
dan tertata dalam 
melakukan Studi 
Indepeden kelompok 

Mahasiswa mampu 
membuat proposal 
rencana proyek 
kelompok 

Project group I 
disain proposal 

- Tujuan 
- Kemasan / bentuk 
- Isi (topik, tujuan, 
bentuk, schedule, 
dana, dll) 

LCD, Papan 
Tulis, spidol, 
alat peraga, 
dll. 

Ceramah dan 
dialog, 
peragaan 
contoh 

Tanya jawab Hand Out 

X.  

Agar Mahasiswa 
membuka partisipasi luar 
dalam mengerjakan 
proyek 

Mahasiswa 
mendapat masukan 
untuk 
menyempurnakan 
proyek 

Project group II 
persentasi 
proposal per-
kelompok 

- Presentasi singkat 
- Diskusi untuk 
masukan 

- Evaluasi / revisi 
- Persetujuan dosen 

LCD, Papan 
Tulis, spidol 
dan draf 
proposal  

Presentasi 
oleh  wakil 
kelompok, 
diskusi 

Draf Proposal 
disetujui 

Hand Out 

XI.  

Agar Mahasiswa memilki 
pengetahuan dan tips 
membuat program 
efisient, efektif 

Mahasiswa 
mendapat gambaran 
yang jelas 
bagaimana seluk 
beluk suka duka 
membuat proyek  

Pembekalan III 
oleh tamu 
praktisi terkait / 
dipilih berdasar 
topik yang 
kerjakan 
kelompok 

Pembekalan tentang  
- Film production 
- Book/article writing  
- Photography 
- etc 

LCD, Papan 
Tulis, spidol 
paper 

Ceramah, 
diskusi, 
simulasi 

Tanya jawab 
hasil simulasi 

Paper praktisi (dosen 
tamu) 

XII.  

Agar Mahasiswa terbuka 
dan siap dibantu 
memperbaiki kekurangan 
pelaksanaan proyek 

Mahasiswa / 
kelompok, dapat 
lebih inisiatif bekerja 
setelah mendapat 
usul / saran 

Pemantapan 
proses kerja 
group project 

- Presentasi 
perkelompok oleh 
wakil kelompok 

- Kendala dan solusi 
yang bisa ditempuh 

LCD, Papan 
Tulis, spidol, 
berkas 
catatan 
aktivitas 

Presentasi 
dan diskusi 

Presentasi 
kelompok 
Mahasiswa 

Hand Out 



XIII.  

Agar Mahasiswa siap 
untuk mempertanggung 
jawabkan hasil karyanya 

Mahasiswa siap 
gelar karya untuk 
terbatas dan untuk 
di apresiasi 
masyarakat umum 

Evaluasi 
terbatas hasil 
Group Project 
dan action plan 
untuk gelar 
karya tebuka 

- pemaparan hasil 
secara audio, vidio, 
teks, dan diskusi 
antar Dosen-
sesama anggota 
Group 

- Proposal pameran 
bersama 

 

LCD, Papan 
Tulis, spidol, 
alat peraga, 
dll. 

Nonton, 
Presentasi 
oral, diskusi 

Presentasi hasil 
karya 
Mahasiswa 

Hand Out 

XIV.  

Agar Mahasiswa dan 
Masyarakat mengukur 
dan sharing kemampuan 
profesional sejak dini 

Mahasiswa mampu 
menggelar 
karyanya, percaya 
diri dan siap 
diapresiasi 
masyarakat luas 

Gelar karya 
terbuka di 
Kampus 
Terpadu lama 
UII 

- Pameran umum 
- Diskusi Umum 
- Pemutaran karya 
umum, dll 

LCD, ruang 
pamer, Hall, 
kertas, dll 

Diskusi 
pameran 
terbuka, 
tanya jawab 

Karya yang 
pamer dan 
respon 
Masyarakat 

Hand Out 

 
 Disiapkan oleh  Disahkan oleh 
 
 
 
 
 
 
 (   Masduki, M.Si)       (Masduki, M.Si)  
 
 
*) Dosen yang bersangkutan 
hand-Out di buat dan kompilasi materi-materi 

1. Independen study project of communicatin (internet) 
2. Dasar-dasar jurnalistik, Jurnalistik Praktis 
3. Menjadievent organizer handal 
4. Membuat Film itu, sangat laki-laki 
5. 5 membuat buku/cerpen, tips praktis, dll 


