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TUGAS KEDUA   (dipresentasikan/ dikumpulkan 23 /26 MARET 2015) 
Mata Kuliah : Teknologi Komunikasi 
Pengampu : Tri Nugroho Adi, M.Si. 
=========================================================================== 
1. Buku yang direview : Lievrouw, Leah A. & Sonia Livingstone. 2006, Handbook of New 

Media : Social Shaping and Social Consquences of ITCs, Sage Publication Ltd. London. 
Chapter 2 : “Creating Community with Media : History, Theories and Scientific 
Investigations 
 

2. Tugas dikerjakan secara kelompok (@ 3 orang ) 

3. Format tugas berupa review ( Times New Roman; pt 12; spasi 1,5; A4 ) dengan panduan 

pokok pertanyaan sebagai berikut: 

1) Apa yang menjadi pokok bahasan dalam chapter ini? 
2) Isu mengenai dampak media selalu menjadi perbincangan yang menarik, coba 

anda jelaskan  mengenai  aspek positif dan negatif bagi masyarakat yang 
diakibatkan oleh kehadiran (teknologi) media?  

3) Jelaskan karakteristik yang melekat pada ‘New Media’ ! 
4) Beri deskripsi mengenai tahap perkembangan kajian mengenai ‘ media’ dan 

‘community’ ? 
5)  Apa yang dimaksud dengan ‘virtual community’; siapa yang mencetuskan 

pertama kali istilah ini? 
6) Jelaskan perbedaan karakteristik antara ‘virtual community’ dengan ‘organic 

community’ 
7) Menurut anda agenda riset apakah yang menarik terkait dengan isu ‘community’ 

dengan ‘new media use’ ? 
4. Paper yang merupakan hasil review kelompok dipresentasikan pada tanggal 23/26  

MARET 2015; hasil review kelompok tersebut harus sudah dikirim ke email 

sinaukomunikasi@gmail.com paling lambat pkl 21.00 WIB sehari sebelumnya (22/3/15 

atau 25/3/15 ).  Penilaian terhadap review dan presentasi ini akan menjadi komponen 

nilai kelompok.  

5. Setelah mengikuti diskusi kelas berdasarkan paper tersebut, maka setiap mahasiswa ( 

tugas di rumah/ individual) wajib membuat tulisan (esai) sebanyak 850-1000 

kata/words, tema seputar materi chapter 2 tersebut. Topik tidak dibatasi asalkan masih 

seputar tema. Usahakan esai merupakan hasil pemikiran plus referensi yang memadai. 

Bahasa memakai Gaya Bahasa Indonesia Ilmiah Poluler.  

6. Esai pada poin (5 )tsb. wajib diposting ke dalam blog masing-masing.  Posting paling 

lambat 25/28 Maret 2014 pkl. 21.00 WIB. Page Posting-an kemudian di link (beri copy 

page nya) via email sinaukomunikasi@gmail.com Tulisan dalam blog tersebut akan 

dinilai sebagai komponen tugas individual.  
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7. Segala bentuk pengabaian(-10/tugas), keterlambatan(-7,5/tugas) dan kecurangan (-

50/tidak lulus) di dalam pengerjaan tugas (individu/kelompok) akan berimplikasi pada 

penilaian/evaluasi kelulusan dalam mata kuliah ini.  

8. Untuk bisa berhasil dalam belajar mata kuliah ini kuncinya sederhana: belajarlah 

dengan niat tulus, kerja keras dan kerja cerdas, berkomitmen pada tanggung jawab 

pribadi, disiplin, tekun, tabah dan ikhlas..... 

9. Good luck....  

 

Tips dan trik mengerjakan tugas : 

1. Sebelum mengerjakan tugas secara kelompok, sebaiknya setiap mahasiswa secara pribadi 

sudah membaca chapter tsb dengan seksama. Ada baiknya pula, sebelum membaca tuntas 

anda sekilas membaca pokok pertanyaan atau panduan dalam membuat review.  Dengan 

cara ini maka anda akan bisa memberi penekanan bagian mana dari chapter tsb yang harus 

digarisbawahi.  

2. Dalam mengerjakan secara kelompok, tiap anggota harus aktif memberi masukan. Kalau 

sudah punya catatan sendiri (dalam ketikan draft paper) bisa langsung dibahas, diedit dan 

disempurnakan hingga lengkap. Cara ini dijamin akan menyingkat waktu dan tidak terjadi 

diskusi yang berkepanjangan. 

3. Review bukanlah rangkuman. Tulisan review merupakan pem-bahasa-an ulang dari orang 

yang mereview berdasarkan pemikiran kritis dan referensi yang lain sebagai pembanding. 

Dengan demikian review pada dasarnya adalah tulisan yang menimbang tulisan atau 

pemikiran orang yang ada dalam chapter tersebut.  Sangat dimungkinkan adanya pemikiran 

lain atau pendapat yang tidak selamanya sejalan dengan pikiran dalam chapter tersebut; 

tentu saja pendapat yang kita sampaikan harus berdasar pada argumen dan atau dukungan 

referensi yang memadai.  

4. Selamat belajar menjadi pemikir, penulis dan pengkaji fenomena sosial yang cerdas....  


