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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

   Kesenian adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur 

keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya 

nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan 

oleh panca indera manusia. Hal itu dijelaskan oleh Bastomi (1992: 42), yang 

menyatakan bahwa seni adalah simbol pribadi atau simbol sesuatu antara lain 

alam, suasana kejadian, harapan, dan lainnya yang berhubungan dengan 

kejiwaan yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Anggadewi (1995: 5), 

Musik mempengaruhi manusia secara psikis atau pun secara fisik. Secara fisik 

manusia dapat merasakan dan merespon getaran yang ditimbulkan oleh musik 

itu sendiri. Manusia pecinta kesenian Musik biasanya mengepresikan dengan 

berbagai hal yang unik seperti memainkannya dengan ekspresi dan penjiwaan 

yang dalam. Berbagai kesenian muncul secara beragam dan banyak hal hal unik 

yang dapat menunjang tentang bagimana manusia dapat menerima kesenian 

yang ada khususnya Seni Musik.  

Zaman modern saat ini banyak orang orang yang melakukan aktivitas 

ditengah padatnya kesibukan yang ada namun terkadang ada juga yang mengisi 

waktu luang namun tidak tahu harus melakukan kegiatan dimana hal itu 

menjadi masalah tersendiri di era saat ini. Pada era globaliasi saat ini banyak 

lembaga pendidikan musik yang bermunculan, karena dianggap sebagai salah 

satu wadah yang dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin 

menyalurkan minat atau mengisi waktu luang yang ada hampir disetiap kota 

terdapat lembaga belajar pendidikian musik. Salah satu bentuk usaha yang 

dianggap menguntungkan inilah yang mempengaruhi makin menjamurnya 

lembaga belajar musik disetiap kota.  
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Dewasa ini makin berkembang luas sekolah-sekolah musik atau tempat 

kursus musik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sekolah 

musik atau kursus musik sendiri terdapat berbagai macam keahlian minat yang 

ditawarkan, dengan banyaknya ragam pilihan keahlian hal ini membantu setiap 

orang agar mampu memilih keahlian minat apa yang diminatnya. Pembelajaran 

tempat kursus musik memiliki tolak ukur untuk menentukan seberapa besar 

pencapaian kemampuan bermusik tiap individu secara berbeda beda. Salah satu 

tolak ukurnya adalah ujian yang diadakan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 

sekali dan  Setiap tempat kursus memiliki standar ujian dan kurikulumnya 

masing-masing. Dalam beberapa hal, ada yang mengacu kepada suatu lembaga 

ada pula yang mempunyai standar kurikulumnya sendiri namun ada juga yang 

menggunakan metode dan standart ABRSM. 

 

ABRSM adalah salah satu badan yang bertaraf internasional untuk 

mengadakan ujian musik yang sudah tersebar di 93 negara, dimana sertifikatnya 

sudah mendapat pengakuan luas. ABRSM juga bekerja sama dengan 4 Royal 

Schools of Music, yaitu Royal Academy of Music, Royal Northern College of 

Music, dan Royal Scottish Academy of Music and Drama. Royal Academy of 

Music  adalah sekolah musik yang merupakan bagian dari University of 

London. Sekolah musik ini didirikan oleh seorang politisi dan tentara yang 

menggemari musik yaitu Lord Burghers dengan bantuan dari seorang komposer 

Perancis Nicolas Bochsa pada tahun 1822. Salah satu alumni sekolah musik ini 

yang paling terkenal adalah Sir Elton John. Royal Northern College of Music 

adalah salah satu konservatori terkemuka di dunia, yang berlokasi di 

Manchester, Inggris. Ini adalah salah satu dari empat konservatori yang terkait 

dengan Dewan Asosiasi Sekolah Musik Kerajaan.  Royal Scottish Academy of 

Music and Drama  konservatori tari, drama, musik, produksi dan film di pusat 

Glasgow, Skotlandia. Itu adalah anggota Federasi Sekolah Drama. ABRSM 
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setiap tahunnya secara rutin mengadakan seminar-seminar, dan meningkatkan 

standar sylabus ujian untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi 

para peserta. Dalam ujian ABRSM terdapat beberapa tingkatan ujian, dari 

Grade 1 sampai dengan Grade 8. Setiap Grade terdapat 4 macam jenis ujian, 

yaitu pieces scales and broken chord, sight reading, dan aural test. Semakin 

tinggi Grade yang dicapai maka semakin kompleks mekanisme dan ilmu yang 

harus dipelajari agar bisa memenuhi standar yang ditetapkan untuk memperoleh 

hasil yang baik. 

 

Di Ambarawa ada 2 sekolah musik yaitu Legato Music School dan 

Amsca Music School. Legato Music School adalah salah satu tempat kursus 

musik yang terletak di Jl.Griya permata 1 no 3B lingkungan Ambarawa Asri Rt 

11 Rw 12. Legato Music School didirikan pertama kali pada tanggal 1 Juni 

2009 yang memiliki luas Tanah yaitu 316 m2 dan luas bangunan berlantai dua 

yaitu 520 m2. Berikut adalah data jumlah murid dari Legato Music School : 

                                                              Tabel 1.1. 

Rekapitulasi Jumlah Murid Tahun 2015-2020 

Legato Music School 

 

Tahun Jumlah Murid 

2015 150 

2016 160 

2017 180 

2018 240 

2019 315 

2020 330 

      Sumber : Pemilik Legato Music School  

         Diakses Pada 17 September 2019 pada pukul 19.05 wib 
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Seperti yang dilihat dalam data jumlah murid Legato Music School pada tahun 

2015-2020 yang dimana telah mengalami kenaikan jumlah murid Sehingga 

membuat adanya pembangunan bangunan Legato Music School untuk 

menambah kapasitas jumlah murid. 

Amsca Music School adalah tempat kursus music kedua yang berada di 

kota Ambarawa yang terletak di Jl. Unika Soegijapranata No.7, Panjang Lor, 

Panjang, Kec. Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50614 Ambarawa. Amsca 

didirikan pada tahun 2017 dengan bangunan 2 lantai. Berikut adalah data 

jumlah murid dari Amsca Music School : 

                                                              Tabel 1.2. 

Rekapitulasi Jumlah Murid Tahun 2017-2020 

Amsca Music School 

 

Tahun  Jumlah Murid 

2017 50 

2018 80 

2019 120 

2020 200 

   Sumber : Pemilik Amsca Music School  

      Diakses Pada 17 September 2019 pada pukul 19.30 wib 

 

Seperti yang dilihat dalam data jumlah murid Amsca Music School pada 

tahun 2017-2020 yang dimana telah mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan. Dari data di atas menunjukan sebuah data pendukung yang dilihat 

oleh peneliti bahwa kedua tempat kursus musik sama sama  terjadi peningkatan 

jumlah murid dan dari data tersebut peneliti melihat bahwa Legato Music 

School masih tetap mampu mempertahankan eksistensinya di Kota Ambarawa 

meskipun perkembangan murid tidak tumbuh dengan secara signifikan 
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dibandingkan dengan Amsca Music School. Beberapa penjelasan dan masalah-

masalah yang ada peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi media Legato 

Music School dalam mempertahankan eksistensinya. meskipun sedang 

mengalami persaingan dengan tempat kursus lainnya di kota Ambarawa yaitu 

dengan Amsca Music School. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Strategi Komunikasi Media Legato Music School dalam 

mempertahankan eksistensinya ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan Strategi Komunikasi Media Legato Music School 

dalam mempertahankan eksistensinya. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu komunikasi, 

khususnya yang berkaitan dengan kajian strategi komunikasi.  

1.4.2. Secara Praktis 

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini ingin memberikan wawasan 

lebih dalam lagi mengenai Legato Music School dan memberikan informasi 

atau pengetahuan tentang strategi komunikasi media Legato Music School 

dalam mempertahankan eksistensinya. 

1.5.  Batasan Penelitian  

Penelitian berjudul” Strategi Komunikasi Media Legato Music School 

Dalam Mempertahankan Eksistensinya Ini berpatokan kepada kajian disiplin 
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ilmu komunikasi, dan agar tidak meluas dalam pembahasannya, penulis 

membatasi penelitian sebatas mengenai strategi komunikasi dengan kajian 

komunikasi antar pribadi dan eksistensi.  

1.6 Defenisi Konsep 

1.6.1 Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antarpribadi atau interpersonal communication merupakan 

suatu pertukaran yang meliputi tindakan menyampaikan dan menerima pesan 

timbal balik.  Makna yaitu sesuatu yang dipertukarkan dalam proses tersebut, 

adalah kesamaan pemahaman di antara orang-orang yang berkomunikasi 

terhadap pesan-pesan yang digunakan dalam proses komunikasi (Sendjaya, 

1994: 41). 

1.6.2 Strategi Komunikasi 

Menurut  (Effendy, 2005:29) Pengertian strategi adalah rencana yang 

cermat untuk mencapai sasaran khusus.Strategi pada hakikatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu 

tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai 

peta jalan yang hanya menunjukkan bagian taktik operasionalnya Strategi 

komunikasi yang merupakan paduan perencanaaan komunikasi (communication 

planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Effendy, 2005:10).     
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1.6.3 Eksistensi 

Eksistensi adalah suatu proses yang  dinamis,  suatu, menjadi  atau  

mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, 

yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak 

bersifat kaku dan terhenti,  melainkan  lentur  atau  kenyal  dan  mengalami 

perkembangan  atau sebaliknya kemunduran,tergantung pada kemampuan 

dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. 

 


