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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

 Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusiaakan 

membangun interaksi dengan manusia yang lain dengan cara berkomunikasi. 

Komunikasi dapat berlangsung dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja dan 

dengan siapa saja, yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Tanpa komunikasi maka interaksi antar manusia 

tidak akan terjalin. 

 Lasswelldalam Effendy(2006 : 10),mengemukakan paradigma komunikasi 

yaitu: (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) dalam 

paradigma tersebut, Lasswellmenjelaskan bahwa didalam suatu komunikasi 

terdapat 5 unsur sehingga komunikasi dapat berjalan, yaitu:  

1. Komunikator (pemberi pesan) 

 Komunikator merupakan sumber suatu pesan. Komunikatorlah yang 

akan menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. 

2. Pesan 

 Pesan yang akan disampaikan oleh seorang komunikator sebaiknya 

pesan yang mudah dipahami dan mudah dicerna oleh komunikan sehingga 

pesan yang akan disampaikan dalam proses komunikasi dapat dicerna baik 

oleh komunikan. 

3. Media 

 Media merupakan penyalur suatu pesan dari komunikator kepada 

komunikan, ada beberapa contoh media yaitu surat, koran, televisi, radio, 

majalah, dan lain-lain  

4. Komunikan 

 Komunikan merupakan tujuan dari pesan disampaikan, karena tanpa 

komunikan maka proses komunikasi tidak dapat berlangsung, karena 

komunikator harus mengerti kepada siapa pesan tersebut akan dituju 
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5. Efek 

 Dalam proses berkomunikasi pasti ada efek yang ditimbulkan oleh 

komunikan setelah komunikan menerima pesan dari komunikator.  

 Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan melalui suatu media dan memiliki efek 

yang ditimbulkan setelah komunikan menerima pesan dari seorang 

komunikator (Effendy, 2006 : 10). 

 Pada penelitian kali ini, peneliti lebih berfokus untuk melihat dari segi 

komunikannya. Bagaimana MSTCH sebagai komunikan menyampaikan 

pesan dari dirinya yang dituangkan kedalam seni Grafitti yang ditujukan 

kepada semua orang dengan efek menjadikan Seni Grafitti yang ia buat 

dapat memiliki nilai jual. 

 

2.2 Strategi Komunikasi  

a. Pengertian Strategi Komunikasi 

Telah disebutkan di atas bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif 

diperlukan suatu strategi komunikasi yang baik. Strategi merujuk pada 

pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dalam rangka 

menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses 

komunikasi.  Berbagai pendekatan dapat dilakukan tergantung pada situasi dan 

kondisi, misalnya pendekatan kesehatan masyarakat, pendekatan pasar bebas, 

model pendidikan, atau pendekatan konsorsium.  Salah satu dari pendekatan-

pendekatan itu dapat dianggap sebagai dasar dari sebuah strategi dan berfungsi 

sebagai sebuah kerangka kerja untuk perencanaan komunikasi selanjutnya. 

Sebuah strategi hendaknya menyuguhkan keseluruhan arah bagi inisiatif, 

kesesuaian dengan berbagai sumber daya yang tersedia, meminimalisir resistensi, 

menjangkau kelompok sasaran, dan mencapai tujuan inisiatif komunikasi 

(Himami, 2014). 

Dari uraian singkat di atas, apakah yang dimaksud dengan strategi? 

Menurut Effendy (1984 : 35), intinya strategi adalah perencanaan 

atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat 

dicapai melalui taktik operasional. Sebuah strategi komunikasi hendaknya 

mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana 
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berkomunikasi dengan khalayak sasaran. Strategi komunikasi mendefinisikan 

khalayak sasaran, berbagai tindakan yang akan dilakukan, mengatakan 

bagaimana khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut 

pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau 

secara lebih efektif. 

Sementara itu, Mohr dan Nevin mendefinisikan sebuah strategi komunikasi 

sebagai penggunaan kombinasi faset-faset komunikasi dimana termasuk di 

dalamnya frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, saluran 

komunikasi (Kulvisaechana, 2001 : 17-18). 

Untuk mengimplementasikan strategi komunikasi dibutuhkan taktik atau 

metode yang tepat. Taktik dan strategi memiliki keterkaitan yang kuat. Jika 

sebuah strategi yang telah kita susun dengan hati-hati adalah strategi yang tepat 

untuk digunakan, maka taktik dapat di ubah sebelum strategi. Namun, jika kita 

merasa ada hal yang salah pada tataran taktik maka kita harus mengubah strategi. 

 Berbicara mengenai strategi komunikasi, Chriss Fill (1995:256-267), membagi 

strategi komunikasi menjadi 3 teori utama, yaitu: 

1. Pull Strategy : strategi komunikasi dimana proses komunikasi menekankan 

pada keberhasilan meraih khalayak sebanyak mungkin tujuannya adalah 

untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan mengarahkan perilaku 

(attitude) khalayak untuk menghasilkan produk dan masuk kedalam jaringan 

perusahaan (menjadi konsumen).  

2. Push Strategy: strategi komunikasi yang menitikberatkan pada jaringan 

kemampuan kerja. Proses komunikasi tidak hanya mengandalkan pada 

pemberian informasi persuasif, tetapi juga mampu meningkatkan koordinasi 

dan partisipatif aktif antar anggota serta integritas seluruh anggota yang 

terlibat. Strategi ini mengarah pada terwujudnya kekuatan untuk mendorong 

loyalitas dan komitmen anggota atau pemberi pesannya.  

3. Profile Strategy: komunikasi untuk mempertahankan image diri atau 

perusahaan. proses komunikasi menekankan pada pengelolaan identitas diri 

atau perusahaan yang bertujuan untuk menjaga hubungan dengan relasi atau 

konsumen. 

  

 Peneliti mengambil teori ini karena dirasa pas untuk memaparkan strategi 

komunikasi yang digunakan MSTCH. 
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b. Tujuan Strategi Komunikasi 

 Dalam dunia bisnis, tujuan strategi pada umumnya adalah untuk menentukan 

dan mengkomunikasikan gambaran tentang visi perusahaan melalui sebuah 

sistem tujuan utama dan kebijakan. Strategi menggambarkan sebuah arah yang 

didukung oleh berbagai sumber daya yang ada. Sementara itu, menurut R. Wayne 

Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett menyatakan bahwa strategi 

komunikasi memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu (Effendy, 1984 : 35-36) : 

1) To secure understanding – memastikan pesan diterima oleh 

komunikan.  

2) To establish acceptance – membina penerimaan pesan. 

3) To motivate action – kegiatan yang dimotivasikan. 

 Strategi komunikasi yang dilakukan bersifat makro dan proses strategi 

komunikasi berlangsung secara vertikal piramidal.Dari tujuan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebuah strategi komunikasi bertujuan menciptakan pengertian 

dalam berkomunikasi, membina dan memotivasi agar dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan pihak komunikator 

 Komunikasi merupakan suatu proses yang rumit. Dalam rangka menyusun 

strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan 

komponen-komponen komunikasi dan faktor pendukung dan penghambat 

komunikasi.Arifin Anwar (1984:87) menyatakan bahwa elemen yang harus 

diperhatikan didalam merumuskan strategi komunikasi adalah pengenalan 

khalayak, pesan, metode, media, dan komunikator. Dengan begitu untuk 

mantapnya perumusan strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus 

dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap 

pertanyaan dalam rumusan Harold Laswell: Who;SaysWhat;In Which Channel;to 

Whom;With What Effect. 

 

 

 

 

2.3 Grafiti 

 Grafiti adalah kegiatan seni rupa yang menggunakan komposisi warna, garis, 

bentuk dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding. Alat yang 
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digunakan biasanya cat semprot kaleng, terkadang juga menggunakan kompressor 

airbrush. Walaupun dengan skill dan peralatan yang masih sederhana, konsep 

tulisan dan dinding menjadi media paling aman untuk mengekspresikan pendapat 

secara diam-diam pada saat itu. Grafiti merupakan ekspresi dari seniman yang 

membuatnya di media tembok beton atau media dinding kayu yang dapat dilukis 

dalam bentuk huruf atau gambar. Mempunyai makna tertentu sebagai curahan hati 

yang membuatnya. Dituangkan dalam bentuk tulisan dan gambar sedemikian 

rupa.  

 Para pembuat grafiti pada zaman dulu menggoreskan karya mereka pada 

tembok-tembok sebelum adanya cat semprot, seperti yang kita lihat pada mural-

mural atau fresko. Fresko merupakan lukisan pada dinding. Orang-orang Mesir 

menyukai lukisan dinding dan selama Abad Pertengahan dan Renaisans, fresko 

adalah bentuk dekorasi yang paling digemari di Eropa. Seniman fresko 

menggambar di atas semen putih yang masih basah, jadi mereka harus bekerja 

dengan cepat. Mereka mulai dengan membuat sketsa, yaitu membuat rancangan 

gambar pada semen putih, dan kemudian mengecatnya dengan pewarna. Saat 

semen putih mengering  dan mengeras, pewarna akan melekat pada dinding 

(Yuniar, 2017). 

 Grafitti memiliki beberapa jenis yang memiliki ciri khas masing-masing yaitu:  

a. Bubble :Grafiti dengan ciri khas lekukan bulat dan menggunakan line tebal. 

b. Wildstle :Grafiti berbentuk panduan atau huruf yang sulit dibaca 

c. Stencil : Suatu gambar yang dibuat pola untuk dicat diatas pola tersebut.  

d. Rool Up : Tulisan tebal dengan warna hitam dan putih 

e. Stiker :Desain grafis bomber untuk menyebarkan nama meraka. 

f. Throw Up :Sebuah nama bomber yang dicat secara cepat. 

g. 3D : Seni grafiti tingkat tinggi dengan perpaduan warna dan cahaya yang 

 menciptakan objek tiga dimensi. 

h. Tagging : Tulisan nama atau inisial bomber. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

  Dibawah ini akan diterangkan 3 penelitian terdahulu sebagai rujukan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.  

  Penelitian pertama diambil dari penelitian yang ditulis oleh Fitriani Fazriah 

pada tahun 2012, skripsinya yang berjudul “Strategi Komunikasi “RUANGRUPA” 
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Dalam Membangun Jaringan Komunitas Seni Di Luar Negeri”.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumenter dan 

dokumentasi.Teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah strategi 

komunikasi. Penelitian ini dijadikan rujukan karena menggunakan metode dan teori 

yang sama, tetapi mempunyai objek yang berbeda.(Fazriah: 2012) 

  Penelitian kedua diambil dari penelitian yang ditulis oleh Rini Yuniar pada 

tahun 2017.Dari jurnalnya yang berjudul “Grafiti Sebagai Media Komunikasi Politik 

Kaum Urban (Respon Pekerja Seni Atas Dominasi Pembangunan Di Kota 

Yogyakarta)”.Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif, 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Penelitian ini dijadikan rujukan karena sama-sama membahas tentang 

Grafiti,tetapi mempunyai subjek dan objek yang berbeda.Penelitian ini diharapkan 

dapat menambah referensi penulis tentang dunia grafiti yang dapat diadaptasi ke 

dalam penelitian ini. (Yuniar 2017) 

  Penelitian ketiga diambil dari Jurnal karya Hendi Ciputra pada tahun 2014 

yang berjudul “Pengkajian Strategi Komunikasi Visual Pada Event Pinasthika 

Creative Festival Award Pada Tahun 2012 dan 2013.” Peneliti ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Teknik pengumpulan datanya berupa 

studi pustaka, wawancara dan observasi.Teori yang digunakan peneliti sebelumnya 

adalah  Strategi Kreatif. Penelitian ini diambil dan dijadikan rujukan karena sama-

sama membahas strategi dari segi periklanan.Tetapi mempunyai objek yang 

berbeda.Diharapkan dapat menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian karena 

mendapat pandangan baru. 
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2.5 Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berawal dari perkembangan seni grafiti yang dianggap sebagai seni yang merusak, 
muncul lah seorang MSTCH (Mahendra Andisona) yang merupakan Bomber asli dari 
Salatiga.Dalam perkembanganya MSTCH dapat mengembangkan seni grafiti menjadi seni 
yang mempunyai nilai jual. Oleh karena itu peneliti meneliti Strategi Komunikasi MSTCH 
dalam mengembangkan seni grafiti menjadi seni yang mempunyai nilai jual dengan 
menggunakan teori strategi komunikasi Push, Pull dan Profile Strategi dari Chris Fill. 

	

Perkembangan Seni Grafiti di 
Salatiga 

Seni Grafiti “MSTCH”. 

Strategi Komunikasi “MSTCH” dalam 
mengembangkan Grafiti menjadi seni 

yang mempunyai nilai jual 

Bagan 2.1 Kerangka Penelitian 
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