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Pertemuan 
Ke 

Tujuan 
Instruksional 

Umum 

Tujuan 
Instruksional 

Khusus 

Pokok 
Bahasan Materi Media 

Metoda 
Pembela

jaran 
Evaluasi Sumber/referensi 

1 

Mengajak mahasiswa 
memahami media radio 
dan perbedaannya 
dengan media 
komunikasi lainnya 

Membahas 
perbedaab jurnalistik 
radio dengan media 
jurnalistik lainnya, 
TV dan cetak 

Karakteristik 
jurnalistik 
media radio 

 Ruang kelas 
dan White 
board 

Kuliah tatap 
muka 

 

Jurnalistik radio-Masduki 
dan broadcast 
Jurnalistik-Asep 
Syamsul M Romli 



2 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai beragam 
produk berita radio 

Produk berita radio 
selain reportase 
langsung juga ada 
feature, bulletin, 
talkshow, lintas 
informasi dll 

Beberapa 
jenis produk 
berita radio 

 Ruang kelas 
dan white 
board 

Kuliah tatap 
muka 

 Bahan workshop internal 
Trijaya 

3 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai proses 
pembuatan berita  

Tahapan-tahapan 
Pembuatan berita 
harus bisa dipahami 
oleh mahasiswa, 
mulai dari 
pengumpulan data 
hingga penayangan 

Proses 
pembuatan 
berita Radio 

 Ruang kelas 
dan white 
board 

Kuliah tatap 
muka 

 Jurnalistik radio-Masduki 
dan broadcast 
Jurnalistik-Asep 
Syamsul M Romli dan 
bagaimana meliput dan 
menulis berita untuk 
media massa – Ashadi 
Siregar 

4 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai struktur berita 
radio dan penggunaan 
bahasa radio 

Struktur berita radio 
mulai dari straight 
news hingga feature 
dan bahasa radio 

Struktur 
berita radio 
dan bahasa 
radio 

 Ruang kelas 
dan white 
board 

Kuliah tatap 
muka 

 Broadcast Jurnalistik-
Asep Syamsul M Romli 
dan Radio dan pemilu 
2004 – Cetro 

5 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai tugas dan 
prasyarat reporter 

Mahasiswa bisa 
memahami tugas 
dan syarat reporter 

Tugas dan 
syarat 
reporter 

 Ruang kelas 
dan white 
board 

Kuliah tatap 
muka 

 Broadcast Jurnalistik-
Asep Syamsul M Romli 



6 

Mengajak mahasiswa 
bisa mencari, menuliskan 
berita dan 
menyajikannya (Praktek) 

Mahasiswa bisa 
berproses dan 
mencari berita di 
lapangan 

Belajar 
mencari dan 
menulis 
berita 

 Ruang kelas, 
white board 
dan tape 
recorder 

Kuliah tatap 
muka dan 
demonstrasi 
reportase 

 Bahan workshop Trijaya 

7 

Mid Semester       

 

8 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai sumber-
sumber berita dan 
pedoman kelayakan 
berita 

Mahasiswa paham 
mengenai sumber 
berita dan acuan 
kelayakan berita 

Sumber-
sumber berita 
dan 
kelayakan 
berita 

 Ruang kelas 
dan white 
board 

Kuliah tatap 
muka 

 Majalah Pantau dan 
artikel bebas 

9 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai teknik 
wawancara reportase 

Mahasiswa paham 
mengenai teknik 
wawancara untuk 
mengumpulkan 
berita 

Teknik 
pengumpulan 
data melalaui 
wawancara  
untuk 
penulisan 
berita 

 Ruang kelas 
dan white 
board 

Kuliah tatap 
muka plus 
simulasi 
wawancara 
dengan 
narasumber 

 Terampil wawancara – 
R Fadli, Seni Berbicara 
– Bill Gilbert dan Speak 
out – Reddy Resmisari 
Pane 



10 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai talkshow 

Mahasiswa paham 
soal talkshow radio 
dan persiapannya 

Macam-
macam 
talkshow dan 
starteginya 

 Ruang kelas 
dan white 
board 

Kuliah tatap 
muka plus 
simulasi 
wawancara 
dengan 
narasumber 

 Terampil wawancara – 
R Fadli, Seni Berbicara 
– Bill Gilbert dan Speak 
out – Reddy Resmisari 
Pane 

11 

Memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa 
mengenai struktur divisi 
pemberitaan di radio dan 
fungsi masing-masing 

Mahasiswa 
memahamai fungsi 
dan tugas masing-
masing personel 
dalam struktur radio 

Struktur 
personel dan 
fungsinya di 
divisi 
pemberitaan 
radio 

 Ruang kelas 
dan white 
board plus 
foto kopi 
contoh 

Kuliah tatap 
muka 

 Jurnalistik radio-Masduki 
dan bahan workshop 
Trijaya 

12 

Memahami radio network Konsep network 
dalam radio dan nilai 
plus minusnya 

Trend radio 
network dan 
implikasinya 

 Kunjungan ke 
Trijaya 

Praktek 
lapangan 
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