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Tinjauan Mata Kuliah

M

odul ini merupakan salah satu bahan acuan untuk materi kuliah
Pengantar Ilmu Komunikasi. Isi modul ini mencakup sembilan pokok
bahasan secara berurutan, yaitu 1) kegiatan komunikasi manusia, 2) sejarah
ilmu komunikasi, 3) pengertian dan proses komunikasi, 4) komponen, model,
dan prinsip dalam kegiatan komunikasi, 5) fungsi serta penggunaan teknik
dan media komunikasi, 6) komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, 7)
cakupan komunikasi yang terjadi pada orang, kelompok/organisasi, dan
massa, 8) kegiatan komunikasi dan pengaruh budaya dalam komunikasi, dan
9) metode penelitian dalam perkembangan ilmu komunikasi.
Mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi merupakan mata kuliah paling
dasar bagi mahasiswa dalam mempelajari ilmu komunikasi. Pada tahap ini,
mahasiswa diarahkan untuk mengenali ilmu komunikasi secara umum,
sebelum mereka mempelajari secara detil hal-hal yang berkait dengan ilmu
komunikasi. Tanpa pemahaman yang memadai tentang mata kuliah
Pengantar Ilmu Komunikasi, upaya mahasiswa untuk mempelajari ilmu
komunikasi akan menghadapi banyak persoalan.
Secara umum, modul ini digunakan untuk memberi pemahaman kepada
mahasiswa tentang hal-hal berikut ini, yaitu:
1. kegiatan komunikasi yang dilakukan manusia
2. sejarah perkembangan dan keberadaan ilmu komunikasi
3. pengertian dan proses berlangsungnya komunikasi
4. komponen-komponen dan model-model komunikasi
5. fungsi komunikasi, teknik-teknik, dan media dalam komunikasi
6. jenis dan fungsi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal
7. kegiatan komunikasi antarperorangan, komunikasi kelompok, dan
komunikasi massa
8. dasar-dasar tentang komunikasi tradisional, komunikasi antarbudaya,
komunikasi lintas budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi
pembangunan
9. dasar-dasar penggunaan metode penelitian komunikasi serta bidangbidang dan isu-isu dalam penelitian komunikasi
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Setelah mempelajari kesembilan hal di atas, mahasiswa diharapkan
sudah memiliki wawasan dan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip
dasar ilmu komunikasi.
Untuk dapat memahami secara baik kesembilan materi yang dijelaskan
dalam modul ini, mahasiswa perlu melakukan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, membaca dan mempelajari secara cermat semua materi kegiatan
belajar yang ada dalam modul. Jangan beranjak ke materi pembelajaran
selanjuntnya bila belum benar-benar menguasai materi yang dibaca dan
dipelajari. Kedua, mengerjakan semua pertanyaan latihan dan tes formatif.
Ketiga, melakukan evaluasi sendiri dengan cara memeriksa hasil pekerjaan.
Untuk tes formatif disediakan kunci jawaban di bagian belakang dari Buku
Materi Pokok ini, sementara untuk memeriksa kebenaran dan ketepatan
jawaban pertanyaan latihan lihat kembali penjelasan yang ada dalam materi
kegiatan belajar. Keempat, apabila mengalami kesulitan dalam memahami
materi kegiatan belajar, diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.
Untuk menambah pemahaman tentang mata kuliah Pengantar Ilmu
Komunikasi, silakan membaca juga sejumlah buku lain yang ditunjukkan
dalam Daftar Pustaka modul ini. Harus diakui, modul Pengantar Ilmu
Komunikasi ini merupakan hasil pemaknaan dari sejumlah buku yang
digunakan untuk menyusunnya. Beberapa contoh dan uraian telah berusaha
disesuaikan dengan kondisi di Indonesia agar memberi kemudahan dalam
mempelajari modul ini.
Akhirnya, penulis berharap modul ini dapat memberi manfaat dalam
meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip
dasar ilmu komunikasi.
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