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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. 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). 

Dari uraian definisi komunikasi antarpribadi atau interpersonal 

communication yang telah diuraikan maka komunikasi antarpribadi dapat 

dikategorikan sebagai komunikasi yang unik. Dalam proses kegiatan 

komunikasi antarpribadi harus dilakukan setidaknya 2 orang atau lebih yang 

memiliki karakternya sendiri sendiri. Proses komunikasi melibatkan antara 

komunikator atau pihak pertama dan komunikan sebagai penerima pesan yang 

terdiri dari ide, gagasan dan informasi. kesimpulan mengenai pertukaran 

komunikasi ini bisa disebut sebagai komunikasi transaksional. Komunikasi 

transaksional meliputi yang pertama adalah proses lalu yang kedua adalah 

komponen-komponen yang terdapat pada komunikasi antarpribadi itu sendiri 

yang saling memiliki ketergantungan untuk bertindak dan beraksi. 

Dari pertukaran komunikasi yang tertera Judi Pearson (1983) 

menyebutkan bahwa ada 6 hal yang dapat mempengaruhi proses pertukaran 

komunikasi dalam suatu kegiatan sebagai komunikasi antarpribadi yaitu:  

1. Komunikasi dari diri sendiri yang artinya adalah pandangan tentang 

komunikasi yang menghubungkan antara pengamatan dan pemahaman 
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yang berasal dari diri kita dilihat dari pengalaman yang pernah terjadi 

dalam diri kita. 

2. Komunikasi yang transaksional. Dalam suatu kegiatan proses 

pertukaran pesan, pesan harus dapat diterima dan tersampaikan dengan 

baik. 

3. Komunikasi antarpribadi juga melibatkan siapa orang yang kita ajak 

untuk melakukan proses komunikasi dan bagaiamana hubungan kita 

dengan orang tersebut. 

4. Dalam melakukan suatu komunikasi antarpribadi harus ada kontak fisik 

yang berdekatan untuk bisa saling memahami satu sama lain. 

5. Komunikasi yang terjalin tidak bisa dilakukan sendiri tapi satu dengan 

lain memiliki ketergantungan. 

6. Ucapan yang sudah dilakukan dalam proses komunikasi tidak dapat 

kita ulang karena hal yang seperti itu timbul secara spontan dan jika ada 

suatu perkataan yang tidak dapat terdengar dengan baik jawaban yang 

kita harapkan pun tidak akan sama dengan jawaban yang petama kali 

terucap.  

2.1.1 Komunikasi Antarpribadi memiliki kelebihan dan kekurangan 

yang  membedakan dengan komunikasi lainnya. 

1. kontak Fisik   

Kelebihannya: Langsung menerima feedback dari komunikannya saat 

proses interaksi berlangsung.  Isi atau kedalaman sebuah pesan dapat 

tersampaikan dengan jelas dan juga dipertegas dengan komunikasi non-

verbal dari lawan bicara yang dapat dilihat langsung. Komunikasi tatap 

muka dapat dengan mudah membujuk lawan bicaranya karena adanya 

pengaruh komunikasi lain dan pengaruh lingkungannya. Adanya kontak fisik 

atau proses komunikasi yang berdekatan antara satu pihak dan pihak lain. 
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Dalam komunikasi ini perkataan dapat menentukan bagaimana suatu proses 

komunikasi dapat berjalan.  

Kekurangannya:  Adanya waktu yang dikorbankan untuk bertemu antara 

komunikator dan komunikan dalam penyampaian pesan. 

2. Melalui Media  

Kelebihannya:  dapat dikatakan sangat efektif karena kita dapat melakukan 

dimana dan kapan saja tanpa adanya kontak fisik.  

Kelemahannya:  dapat menimbulkan kesalahpahaman antara lawan bicara 

satu dengan lawan bicara yang lainnya. 

2.2. 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).     

Dalam membuat strategi harus mempuyai gagasan yang dimana itu dapat 

menjadikan patokan untuk profesi lain, misalnya pakar strategi Henry Kissinger 

berlatar belakang sejarah, Thomas schelling berlatar belakang ekonomi, dan 

Albert wohsetter berlatar belakang matematika. Dalam masalah komunikasi, 

para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitanya 

degan strategi  tujuan yang ingin dicapai. Rogers (1982) memberi batasan 

pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk 

mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar  melalui transfer 
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ide-ide baru. Seorang pakar perencanaan komunikasi middleton (1980) 

membuat definisi dengan menyatakan Strategi Komunikasi adalah kombinasi 

yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, 

saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk 

mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Pemilihan strategi merupakan 

langkah yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan 

komunikator, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang 

diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Oleh 

karena itu strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para 

perencanaan. 

2.2.1. Strategi Komunikasi Menurut Lasswel 

 Effendi  (1993: 301) adalah  paduan  dari perencanaan  komunikasi  

(communication  planning)  dan  manajemen  komunikasi (communication  

management)  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Untuk  mencapai  tujuan   

tersebut   strategi   komunikasi   harus   dapat   menunjukan   bagaimana 

operasionalnya  secara  taktis  harus  dilakukan,  dalam  arti  kata  bahwa  

pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi 

dan kondisi. Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa strategi  komunikasi 

merupakan paduan   dari   perencanaan   dan   manajemen   komunikasi   yang   

dilakukan   oleh organisasi  untuk  mencapai  tujuan  bersama. 

 Adapun  Strategi  komunikasi yang peneliti maksud ialah strategi 

komunikasi konsep Harold D. Laswell (2007: 216) sebagaimana  dikutip  oleh  

Effendi  (1986:  37)  menjelaskan  bahwa  untuk  bisa memahami   strategi   

komunikasi   maka harus   mampu   menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 .Siapakah komunikatornya? 

 Pesan apa yang dinyatakannya? 

 Media apa yang digunakannya? 
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 Siapa komunikannya? 

 Efek apa yang diharapkan? 

2.2.2 Proses Komunikasi  

Proses komunikasi ialah bagaimana komunikator menyampaiakan sebuah 

informasi, pesan kepada komunikannya agar terjadi proses komunikasi dan 

bertujuan agar menciptakan komunikasi yang efektif, berikut dapat dilihat pada 

gambar proses komunikasi dari model komunikasi David K Berlo. 

   

 

 

 

 

2.2.3 Komponen Strategi Komunikasi  

 

Untuk   mantapnya   strategi   komunikasi maka   segala   sesuatunya   

harus dipertautkan  dengan  komponen-komponen  yang  merupakan  jawaban  

terhadap pertanyaan dalam Rumus Lasswell (Effendy,  2008: 29-30). Lasswell 

menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi 

ialah menjawab pertanyaan berikut:  

 

1. Who (Siapakah komunikatornya?) 

Semua  peristiwa  komunikasi  akan  melibatkan  sumber  sebagai  pembuat  

atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri 

dari dari  satu  orang,  tetapi  bisa  juga  dalam  bentuk  kelompok  misalnya  

partai, organisasi  atau  lembaga.  Sumber  sering  disebut  pengirim,  

SUMBER PESAN MEDIA PENERIMA EFEK 

UMPAN 

BALIK 
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komunikator  atau dalam  bahasa  Inggrisnya  disebut source,  sender atau  

encoder  (Cangara, 2007:24). 

2. Say what (Pesan apa yang dinyatakan?) 

Pesan   yang   dimaksud   dalam   proses   komunikasi   adalah   sesuatu   

yang disampaikan  pengirim  kepada  penerima.  Pesan  dapat  disampaikan  

dengan cara  tatap  muka  atau  melalui  media  komunikasi.  Isinya  bisa  

berupa  ilmu pengetahuan,  hiburan,  informasi  nasihat  atau  propaganda.  

Dalam  bahasa Inggris  pesan  biasanya  diterjemahkan  dengan  kata message,  

content atauinformation (Cangara, 2007:24) 

3. In which channel (Media apa yang digunakannya?) 

Media  yang  dimaksud  disini  ialah  alat  yang  digunakan  untuk  

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima (Cangara, 2007:25) 

4. To whom (Siapa komunikannya?) 

 Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber. Penerima  bisa  terdiri  satu  orang  atau  lebih,  bisa  dalam  bentuk  

kelompok, partai  atau  Negara.  Penerima  biasa  disebut  dengan  berbagai  

macam  istilah, seperti  khalayak,  sasaran,  komunikan,  atau  dalam  bahasa  

Inggris  disebut audience  atau receiver.  Dalam  proses  komunikasi  telah  

dipahami  bahwa keberadaan   penerima   adalah   akibat   karena   adanya   

sumber.  Tidak  ada penerima jika tidak ada sumber (Cangara, 2007:26). 

5. With what effect (Efek apa yang diharapkan?) 

 Pengaruh atau efek adalah perbedaaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan   dilakukan   oleh   penerima   sebelum   dan   sesudah   

menerima   pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan 

tingkah laku seseorang (Cangara, 2007:26). 
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2.2.4. 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) : 

    To secure understanding – memastikan pesan diterima oleh komunikan. 

    To establish acceptance – membina penerimaan pesan. 

    To motivate action – kegiatan yang dimotivasikan.  

Strategi komunikasi yang dilakukan bersifat makro dan proses strategi 

komunikasi berlangsung secara vertikal pyramidal. 

 

2.3 Eksistensi 

Pengertian Eksistensi Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi 

adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan 

menurut Zaenal (2007:16) eksistensi adalah : “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”. 

Jean Paul Sartre sebagai seorang filosof dan penulis Prancis 

mendefinisikan,   “Eksistensi kita mendahului esensi kita”, kita memiliki 

pilihan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta 

menentukan siapa diri kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Kita 

sebagai manusia masing-masing telah memiliki “modal” yang beraneka ragam, 
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namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri. 

Selain itu hal lain yang dibicarakan oleh Boss adalah spasialitas eksistensi 

(keterbukaan dan kejelasan merupakan spasialitas (tidak diartikan dalam jarak) 

yang sejati dalam dunia manusia), temporalitas eksistensi (waktu (bukan jam) 

yang digunakan/dihabiskan, badan (ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan 

eksistensi manusia), eksistensi dalam manusia milik bersama (manusia selalu 

berkoeksistensi atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang sama), dan 

suasana hati atau penyesuaian (apa yang diamati dan direspon seseorang 

tergantung pada suasana hati saat itu). 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai sebuah landasan untuk 

penelitian berdasarkan beberapa penelitian yang ada, yaitu :  

Pertama, Penelitian dari Putra, Angga Rhadytya Putra. (2017). program 

studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta  dengan Judul Penelitian STRATEGI 

KOMUNIKASI PEMASARAN ELFA’S MUSIC SCHOOL SURAKARTA 

(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF  ELFA’S MUSIC SCHOOL 

SURAKARTA TAHUN 2017). Dengan metode penelitian yang digunakan 

adalah Peneliti menggunakan metode analisis isi kualitatif yang dimana ingin 

mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh  Elfa’s 

Music School Surakarta Tahun 2017. Dari hasil penelitian ini menemukan 

bahwa Angga Rhadytya Putra menggunakan dua taktik yaitu Teknik Validitas 

Data dan Teknik Analisa Data.  Penelitian sebelumnya menggunakan rumusan 

masalah Bagaimana strategi komunikasi pemasaran Elfa Musik School di 

Surakarta Tahun 2017. Dalam hal ini Angga Rhadytya Putra untuk 

mendepskripsikan strategi komunikasi pemasaran EMS  dalam melakukan 

komunikasi pemasaran produknya di dalam industri musik. Dalam 
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mengembangkan Brand EMS Melalui Endoser, Promosi melalui Events, 

Promosi Melalui Public Relations, Media Internet dan Media Sosial, Promotion 

tools. Sumber  Jurnal. 

Kedua, Penelitian dari Onika, Yeyep Giandar Onika. (2013). Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik Fakultas Bahasa Dan Seni 

Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian MANAJEMEN 

ADMINISTRASI DAN FUNGSI KURSUS MUSIK 99 DI UNGARAN 

KABUPATEN SEMARANG dengan menggunakan metode Analisis Isi 

Kualitatif Deskriptif Karena penelitian ini bertujuan menguraikan tentang 

Manajemen KursusMusik 99 di Ungaran kabupaten Semarang. Bersifat 

kualitatif karena prosedur pemecahan masalah dilakukan dengan cara 

menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, 

lembaga kependidikan, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak dan berusaha mengemukakan satu dengan yang lain di 

dalam aspek-aspek yang diuraikan secara deskriptif. Penelitian sebelumnya 

menggunakan rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah manajemen 

administrasi dan fungsi Kursus Musik 99 di Ungaran kabupaten Semarang. 

Manajemen administrasi yang baik menjadikan Kursus Musik 99 bertahan 

sampai sekarang. Sistem pembayaran SPP yang tertib pada setiap awal 

bulanmenjadi kebijakan manajemen untuk menggerakan sistem operasional 

Kursus Musik 99.Selain harga yang murah dan pembayaran SPP yang tertib, 

Kursus Musik 99 juga memanfaatkan internet seperti media sosial yaitu 

facebook Kursus Musik 99 dan blog Kursus Musik 99 Ungaran sebagai media 

pemasaran. Sumber Jurnal. 

Ketiga, Penelitian Afsari, Gita Afsari. (2015). Dari Universitas 

Pendidikan Indonesia dalam penelitiannya mengenai PENERAPAN METODE 

YAMAHA DALAM PEMBELAJARAN BIOLA TINGKAT DASAR DI 

BRAGA MUSIC SCHOOL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
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deskriptif, yang dimana ingin mengetahui bagaimana penerapan metode 

Yamaha dalam pembelajaran biola tingkat dasar di Braga Music School. 

Penelitian sebelumnya menggunakan rumusan masalah “Bagaimana penerapan 

metode Yamaha dalam pembelajaran biola tingkat dasar di Braga Music 

School. Sumber Jurnal. 

Letak perbedaan penulis dengan para peneliti terdahulu yaitu tentang 

bagaimana Strategi Komunikasi Media Legato Music School dalam 

mempertahankan eksistensinya. Dalam skirpsi ini penulis juga fokus meneliti 

bagaimana pendekatan komunikasi antar pribadi antara Guru dan Murid di 

Legato Music School. 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Berikut dibawah ini akan disajikan kerangka pikir penulis berdasarkan : 
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School dalam 

mmempertahankan 

Eksistensi 
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Melalui kerangka pikir tersebut, penulis mencoba mengurutkan apa yang 

menjadi pemikiran penulis dalam penelitian ini. Legato Music School 

merupakan Tempat kursus music yang berdiri pada tahun 1 Juni 2009. Sampai 

saat ini tahun 2020 masih mampu bertahan dan bersaing dengan tempat kursus 

musik baru yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

Bagaimana Strategi Komunikasi Media Legato Music School Dalam 

Mepertahankan Eksistensinya. 

 

 

 

 


