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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata Kuliah Produksi Media merupakan mata kuliah utama pada 

Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi, mata kuliah ini memberikan 

pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana cara memproduksi media 

cetak, dalam bentuk surat kabar, atau majalah, media audio dan audiovisual 

dalam bentuk paket program atau paket acara. Agar produksi media dapat 

berjalan dengan baik, maka harus disusun desainnya, mengolah input, 

melakukan editing, menyusun dan melaksanakan lay out sampai menjadi 

dummy. Untuk selanjutnya siap diproduksi. 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan Anda dapat 

menganalisis proses produksi media cetak dan media audiovisual.  

Setelah mempelajari Buku Materi Pokok (BMP) ini diharapkan 

mahasiswa mampu menjelaskan:  

1. Media audiovisual 

2. Desain komunikasi visual media cetak 

3. Tata letak (lay out) 

4. Produksi media 

5. Jenis produk Audio 

6. Pra produksi dan bentuk-bentuk media audiovisual 

7. Produksi media audiovisual 

8. Tata kamera, Tata cahaya, dan artistik 

9. Editing produksi media audiovisual. 

 

Manfaat setelah mempelajari mata kuliah ini adalah, Anda mampu 

melakukan produksi suatu media-media cetak dalam bentuk surat kabar, atau 

majalah, media audio dan audiovisual dalam bentuk paket program. 

 

Petunjuk Belajar! 

 

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikuti 

petunjuk belajar berikut. 

1. Bacalah dengan cermat seluruh modul ini sampai Anda memahami betul 

isinya. 
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2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-

kata lain yang Anda anggap baru. Carilah dan bacalah pengertian kata-

kata tersebut dalam kamus yang ada. 

3. Fahami pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui 

pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau tutor 

Anda. 

4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi, seimulasi dalam 

kelompok kecil atau kelas klasikal pada saat tutorial. 

 

Selamat Belajar, Semoga Sukses! 
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Peta Kompetensi 
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TIU

Mampu menganalisis proses produksi media cetak 

dan media audiovisual

13. Menjelaskan cara menyusun 

dan melaksanakan 

layout, mock up

12. Menjelaskan cara menyusun 

dan melaksanakan rundown, 

dummy tape

14. Menjelaskan cara 

menyusun dan melaksanakan 

rundiown, dummy tape

10. Menjelaskan teknik melakukan 

editing & proofreading media cetak

9. Menjelaskan teknik melakukan 

taping, editing audio
11. Menjelaskan voice over, 

taping, editing footage

7. Mengolah input untuk media 

cetak
6. Mengolah input untuk media audio

8. Mengolah input untuk media 

audiovisual

4. Menyusun desain media cetak3. Menyusun desain media audio
5. Menyusun desain media 

audiovisual

2. Menjelaskan alur proses produksi media cetak, media audio, 

dan media audiovisual

1. Menjelaskan karakteristik media cetak, media audio, 

dan media audiovisual


