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BAB V 

STRATEGI KOMUNIKASI LEGATO MUSIC SCHOOL DALAM 

MEMPERTAHANKAN ESKISTENSINYA 

Dibawah ini  diuraikan tentang strategi komunikasi media Legato Music School 

yang ditinjau dari aspek perencanaan, perumusan tujuan, organisasi, 

pengawasan dan evaulasi.  

1. Perencanaan ( planning)  

Dalam perencanaan di sini bahwa Legato Music School telah melakukan 

perencanaan untuk mempertahankan eksistensi , yang dimana dilihat oleh 

peneliti bahwa perencanaan yang dilakukan Legato Music School tetap 

berpedoman pada pendidikan untuk kurikulum, sertifikat dan akreditasi. Selain 

itu perencanaan yang dilakukan tetap mengadakan konser besar dan konser 

kecil serta mengikuti lomba. Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri 

selaku pemilik Legato Musik School dalam hasil wawancara : 

“Yang jelas kita tetap dijalur yang pendidikan maksudnya kita laporan 

tiap tahun ke diknas untuk kurikulum unutk sertifikat dan macem macem 

untuk akreditasi dll itulah, hubungan baiklah sama diknas, terus ngadain 

konser sering ikut lomba ada konser kecil konser besar lomba paling itu 

itu aja sih untuk siswanya” 

 ( Wawancara tanggal 19 September 2019 ) 

 

2. Perumusan Tujuan 

Tujuan dari Legato Music School untuk melakukan strategi Komunikasi, 

yang dimana pemilik serta semua guru berpedoman pada jalur pendidikan serta 

mengadakan konser dan mengikuti lomba agar dapat mempertahanakan 

eksistensi untuk tempat kursus musik yang mengalami persaingan dengan 

tempat kursus musik lainnya. Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri 

selaku pemilik Legato Musik School dalam hasil wawancara : 
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„‟Pertama berdoa lalu langkah langkahnya ya sering pelayanan biar 

dikenal orang  sering konser sering melakukan kegiatan di masyarakat 

ada lomba lomba apa ya kita bantu paling ya gitu gitu aja sama nyebar 

brosur online ya promosinya standard seperti itu sih, adminnya ada dua 

cuman serabutan kalau udah selesai ya bikin yang lainnya” ( Wawancara 

tanggal 19 September 2019 ) 

3. Organisasi 

Dalam organisasi di Legato Music School yang dapat diketahui oleh 

peneliti disaat melakukan penelitian bahwa organisasi yang ada di Legato 

Music School saling melengkapi untuk dapat bekerjasama antara satu bidang ke 

bidang yang lain. Struktur  organisasi yang tercantum di Legato Music School 

bukan hanya bekerja untuk satu bidang sesuai dengan jabatan namun juga 

sebagai guru, upaya ini juga untuk menarik pelanggan sehingga dapat 

mempertahankan eksistensinya.dan tetap menjalankan rencana dari strategi 

komunikasi tersebut. Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri selaku 

pemilik Legato Music School dalam hasil wawancara : 

„‟ya untuk organisasi itu sudah tertera di madding ya tapi untuk tugasnya 

nya pun sudah jelas kalau pemilik ya ngtrol gitu terus ada sekretaris 

bendahara ya normal aja sih tapi disana itu semua juga nyambi guru sih 

cuman kalau ada kosong yang lain juga bantu kecuali mas pras ya itu TU 

jadi full di depan sama sekalian jemput anak anak” ( Wawancara tanggal 

19 September 2019 ) 

 

4. Pengawasan 

Pengawasan di majalah Legato Music School yang sudah saya melakukan 

penelitian bahwa pemimpin selaku pemilik dan suami ( sekretaris ) melakukan 

pengawasan terhadap guru, murid dan orang tua murid. Dalam hal ini sangat 

penting untuk pimpinan Dalam hal ini sangat penting untuk pimpinan Legato 

Music School mengontrol dan memastikan bahwa semua anggota dapat bekerja 

dengan baik. Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri selaku pemilik 

Legato Musik School dalam hasil wawancara : 
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“Yang mengawasi ya saya sama suami ya dan saya komunikasi soalnya 

kadang kita juga harus ngeomong guru ya kalau murid paling TU 

ngawasi murid yang dijemput atau belum nanti juga disediakan antar 

jemput kalau memang perlu untuk guru selama ini juga manut baik 

semua sih kalau engga ya dibilangi gini gini tapi selama ini guru baik 

sih” ( Wawancara tanggal 19 September 2019 ) 

5. Evaluasi 

Evaluasi yang dilakukan Legato Music School yang sudah saya melakukan 

penelitian bahwa evaluasi yang dilakukan melihat situasi kondisi untuk evaluasi 

sendiri diadakan untuk guru inti hal ini adalah upaya agar Legato Music School 

dapat merencanakan dan mampu mempertahankan eksistensinya dan 

meningkatan minat masyarakat untuk bergabung dengan Legato Music School. 

Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri selaku pemilik Legato Musik 

School dalam hasil wawancara : 

“Ya kadang terkadang juga stress karena banyak yang harus dievaluasi 

ya tapi mengalir saja yang jelas kita melihat situasi dan diadakan untuk 

guru yang inti”  

( Wawancara tanggal 19 September 2019 ) 

 

Dari uraian di atas yang mencakup aspek perencanaan, perumusan 

tujuan, organisasi, pengawasan dan evaulasi dapat disimpulkan jika Legato 

music School memulai perencanaan yang berpedoman pada pendidikan untuk 

kurikulum, sertifikat dan akreditasi. Pendidikan yang dimaksud tetap 

berpedoman pada Lembaga Diknas. Perumusan tujuan dari Legato Music 

School guru mengajar yang tetap berpedoman pada pendidikan dan Legato 

Music School mengadakan konser kecil dan besar yang diadakan setiap 6 

bulan sekali dan 1 tahun sekali. Organisasi dari Legato Music School 

dikategorikan fleksibel karena yang tercantum bukan hanya melakukan satu 

pekerjaan tetapi juga menjadi guru di Legato Music School. Pengawasan 

Legato Music School dilakukan oleh pemilik serta Sekretaris Legato Music 
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School yang mengontrol setiap guru dan murid. Evaluasi tidak selalu 

dilakukan, biasanya dilakukan dengan melihat situasi. 

5.1 Strategi Komunikasi Media Legato Music School dalam 

Mempertahankan Eksistensinya  

Uraian dibawah ini akan menjelaskan strategi komunikasi media yang 

sudah diterangkan diatas tadi sebagian untuk menganalisis bagaimana Legato 

Music School mampu bertahan sampai saat ini. Untuk itu maka penulis akan 

memperdalam bagaimana strategi komunikasi media yang dilakukan Legato 

Music School. Dalam  hasil penelitian melalui wawancara dan observasi 

kemudian pada bab ini peneliti akan menjelaskan Strategi Komunikasi Media 

Legato Music School dalam mempertahankan eksistensi, sebagai upaya untuk 

menjawab rumusan masalah bagaimana Strategi Komunikasi Media Legato 

Music School dalam mempertahankan eksistensi.  

Strategi komunikasi yang pertama dipakai adalah melakukan pelayanan 

ke masyarakat supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas serta mengikuti lomba 

lomba dan membagikan brosur ke masyarakat. Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri 

Septiana Putri selaku pemilik Legato Music School dalam hasil wawancara : 

“Pertama berdoa lalu langkah langkahnya ya sering pelayanan biar 

dikenal orang sering konser sering melakukan kegiatan di masyarakat 

ada lomba lomba apa ya kita bantu paling ya gitu gitu aja sama nyebar 

brosur online ya promosinya standard seperti itu sih, adminnya ada dua 

cuman serabutan kalau udah selesai ya bikin yang lainnya” 

Strategi komunikasi kedua yang dilakukan dari Legato Music School 

dalam mempertahankan eksistensi adalah membuat event dan bekerja sama 

dengan diknas, dalam membuat event Legato Music School melakukannya 2x 

dalam satu tahun yaitu event yang dinamakan Home Concert dengan tema yang 
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berbeda beda ini dilakukan setiap 6 bulan sekali yaitu konser kecil dan 

dilakukan setiap 1 tahun atau akhir tahun yaitu konser besar. Lalu untuk 

kerjasama bersama diknas berupa expo atau pameran kerjasama ini dilakukan 

kisaarn 2 bulan sekali tergantung bagaimana kebijakan yang dilakukan. Hal ini 

diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri selaku pemilik Legato Music School 

dalam hasil wawancara :  

“untuk kerjasama ya pastinya bersama Diknas karena kita lembaga 

kursus dan pelatihan itu kan sering ada expo yang wajib diikuti, kalau 

strategi bagaimana mempertahankan eksistensi itu konser besar dan 

konser kecil sih yang standart aja” 

Berikut Strategi Komunikasi Legato Music School dalam mengadakan event, 

dan sering memposting dalam akun media social facebook. 
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      Gambar 9 

Halaman beranda Facebook dalam Ratrie Putrie                                                    

  Sumber: Facebook Pemilik Legato 

Pada gambar 9 merupakan kegiatan Expo yang dilakukan oleh 

Disdikbudpora yang dimana  Legato Music School  ikut memeriahkan dengan 

menampilkan beberapa pertunjukan. Dari tujuan strategi komunikasi mengenai 

kegiatan yang dimotivasikan dan membina penerimaan pesan dapat tercapai 

karena mampu mengapresiasi murid dan menambah rasa percaya diri murid 

ketika tampil didiepan masyarakat. 
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 Gambar 10 

            Halaman beranda Facebook dalam Ratrie Putrie                                                    

                  Sumber: Facebook Pemilik Legato 

Strategi Komunikasi yang ketiga adalah Legato Music School sering 

Menggunakan media social  facebook, instagram, dan Whatsapp dalam 

mempromosikan kegiatan atau brosur yang dilakukan dari Legato Music 

School dengan menggunakan media social facebook atau instagram adalah 

salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensi yang paling efisien, agar 

banyak orang dari luar kota atau dalam kota bisa mengetahui segala macam 

postingan dan perkembangan yang ada di postingan dari Legato Music 

School. Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri selaku pemilik Legato 

Music School dalam hasil wawancara : 

“Facebook, instagram sama status WA tapi promosi gini yang 

promosi malah orang orang tua terus dana juga yang cariin orang tua  

murid sampai ke bupati aku kadang juga bingung malah sampai 

segininya ya mungkin Tuhan udah ngatur semua aku mah cuman bisa 

bersyukur masih ada orang orang baik yang dikirim Tuhan buat 

bantu”  



42 
 

Berikut Strategi komunikasi dari Legato Music School di media social 

facebook ,  instagram dan Status Whastapp dalam memposting sebuah 

kegiatan atau hal lain yang berkaitan dengan Legato Music School. 

 

      Gambar 11 

Halaman beranda Instagram dalam Legato_music_school_amb_bawen 

  Sumber: Instagram Pemilik Legato 

Pada gambar 11 merupakan gambar latihan persiapan Home Concert  yang 

dilakukan oleh Legato Music School. Dari gambar 11 tujuan strategi 

komunikasi tentang memastikan pesan diterima oleh komunikan dan membina 

penerimaan pesan dapat terpenuhi karena dalam gambar murid berlatih yang 

dimana guru menyampaikan materi serta pesan pesan untuk murid dan murid 

mempraktekannya dengan bermain keyboard sebagai persiapan Home Concert. 
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      Gambar 12 

Banner Legato Music School di Halaman Beranda Instagram 

Legato_music_school_amb_bawen 

Sumber : Instagram Pemilik Legato 

 

      Gambar 13 
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Foto pemenang Lomba di Halaman beranda Facebook Ratrie Putrie 

  Sumber: Facebook Pemilik Legato Music School 

 

      Gambar 14 

Status Whatsapp  dari Pemilik Legato Musik School  

  Sumber: Whastapp Pemilik Legato Music School 
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      Gambar 15 

Status Whatsapp dari pemilik Legato Music School 

  Sumber: Whastapp Pemilik Legato Music School 

Strategi komunikasi keempat yang dilakukan dari Legato Music School 

dalam mempertahankan eksistensi adalah melakukan pendekatan terhadap 

murid, Legato Music School sangat mengutamakan kenyamanan serta 

bagaimana murid merasa diperlakukan dengan baik oleh guru yang mengajar. 

Hal ini diperkuat oleh ibu Ratri Septiana Putri selaku pemilik Legato Music 

School dalam hasil wawancara : 

“Ya kalau murid pinter pinternya ngemong gimana caranya kita 

memperlakukan anak kalau kita bias ngajar tapi engga bisa ngemong ya 

sama aja sih jadi disini kayag ngemong dan membuat murid nyaman itu 

hal yang utama selain mengajar lho ya” 


