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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini musik telah menjadi salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Musik tidak hanya menjadi sebagai penghibur namun 

terkadang musik menjadi suatu media berkomunikasi, misalnya sebagai salah satu 

alat untuk mencurahkan perasaan. berkembang sangat pesat, baik dari kreatifitas 

maupun bisnis yang menyertainya. Posisinya yang independent dan fungsinya 

yang efektif sebagai media apresiasi dan penyampai pesan sering kali 

menginspirasi gaya hidup dan perubahan jaman. Manfaat musik sebagai alat dan 

media komunikasi antarmanusia karena musik merupakan bahasa universal yang 

mampu memadukan perbedaan, menciptakan perdamaian dan solidaritas 

kemanusiaan. Sejarah sering kali mencatatkan peran dan manfaat musik sebagai 

sarana pergaulan dan media komunikasi yang bisa dipahami semua orang, 

sekalipun kita tidak memahami bahasa tiap-tiap bangsa (Wikipedia Bahasa 

Indonesia, Musik.  Ensiklopedia Bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Musik). 

Harfiahnya musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari 

alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Walaupun musik adalah sejenis 

http://niahidayati.net/berkomunikasi-dengan-anak.html
http://niahidayati.net/berkomunikasi-dengan-anak.html
http://niahidayati.net/sikap-yang-di-sukai-dalam-pergaulan-sehari-hari.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
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fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya 

adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik pula adalah sejenis hiburan. Musik 

adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat 

musik. Musik sendiri berawal dari imajinasi manusia terhadap bunyi-bunyian 

pada ratusan tahun lalu, dimana semua benda yang bergesekan dan berbenturan 

yang menimbulkan suara disatukan menjadi sebuah musik. Kemudian seiring 

perkembangan jaman manusia dapat membedakan suara dan membaginya ke 

beberapa alat musik seperti alat musik tiup dan alat musik pukul. Sampai saat ini 

telah berkembang alat musik lainnya seperti alat musik gesek, petik dan lain-lain 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Musik). 

Perkembangan akan musik semakin pesat pada masa ini, bahkan tidak hanya alat 

musik, namun aliran musik juga semakin berkembang. Salah satu aliran musik 

yang mulai banyak peminatnya di Bandar Lampung adalah aliran musik 

metalcore. Metalcore adalah suatu istilah pendeskripsian jenis musik gabungan 

dua nama dari Hardcore Punk dengan Extreme Metal. Genre ini muncul pada era 

2000'an tapi sudah menunjukkan ciri-cirinya sejak era 90'an. Menurut sejarah, 

dimulai dari masa awal 80an ketika hardcore punk juga dipengaruhi heavy & 

thrash metal, begitupun sebaliknya saling mempengaruhi. Aliran musik ini 

memiliki ciri khas gitar dengan efek gitar yang kotor dengan nada dasar yang 

rendah, biasanya antara D sampai A, namun beberapa band bereksplorasi sampai 

tuning G. Selain itu ciri khas lainnya adalah breakdown dimana gitar, bass, dan 

bass drum memainkan ritme yang sama (http://en.wikipedia.org/wiki/Metalcore). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
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Metalcore berkembang pada tahun 90an, yang sebelumnya diawali pada tahun 

1975 di London, Britania yaitu Motorhead yang di klasifikasikan ke dalam heavy 

metal, dengan gabungan antara Punk Rock dengan Speed metal dan Trash Metal. 

Motorhead sangat menginspirasi lahirnya Pantera dan Sepultura.  

Pantera lahir dari perkumpulan heavy metal pada tahun 1981. Pantera lahir di 

Amerika Arlington, Texas dimulai dengan aliran Glam Metal pada album pertama 

sampai keempat pada tahun 80an. Pada album kelima Cowboys From Hell di 

tahun 1990 Pantera memperkenalkan sound Havier Groove dan Trash Metal, 

yang banyak mempengaruhi perkembangan Metalcore pada band Atreyu, Trivium 

dan Bleeding Through (http://en.wikipedia.org/wiki/pantera).  

Pada tahun 1984 Sepultura lahir dari perkumpulan Heavy Metal Brazil di Belo 

Horizonte dengan aliran Death Metal, Trash Metal dan Groove Metal pada tahun 

80an sampai awal 90an. Selanjutnya di awal 90an Sepultura bereksperimen 

dengan menggabungkan Nu Metal, Hardcore Punk dan Industrial Metal, dan telah 

dinobatkan sebagai dasar. Contoh band perintis metalcore seperti Hogan's Hero, 

Earth Crisis, Deadguy, dan Integrity, lebih ke arah punk, sedangkan Killswitch 

Engaged, Underoath, All That Remains, Trivium, As I Lay Dying, Bullet For My 

Valentinnes dan The Devil Wears Prada lebih condong ke metal 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Metalcore).  

setelah era 2000 keatas, setelah band-band lama maupun baru diminati industri 

rekaman besar dan dengan sendirinya tren di kalangan anak muda menerima 

musik metalcore (walau tidak semua band2 lama ikut dalam lingkaran 

industri/pasar), akhirnya metalcore sedikit demi sedikit memisahkan alirannya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metalcore
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yangg merupakan bagian yg tak terpisah dari hardcore punk. berbarengan dengan 

itu, band-band emo/post hardcore generasi ke-3 juga ikut populer yang lama 

kelamaan menjadi komoditas jika dikombinasikan dengan musik metal, tema & 

lirik yang tadinya 'keras', politis dan pesan-pesan yang tegas mulai berubah ke 

arah personalitas, emosi/cinta dan lebih santai daripada band-band di awal 

kemunculan metallic hardcore 90an 

(http://demos.hai-online.com/index.php/blog/post/1464). 

Di Indonesia metalcore populer dengan lahirnya Burgerkill pada tahun 1995 yang 

namanya diambil dari plesetan nama restoran cepat saji asal Amerika yaitu 

Burgerking dengan Eben, Ivan, Kimung dan Dadan sebagai Formasi awal 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Burgerkill).  

Berawal dari single-single Burgerkill di beberapa CD kompilasi yaitu 

“masaindahbangetsekalipisan” 1997, “breathless” 1997, “independent rebel” 

1998. Pada awalnya Burgerkill beraliran hardcore namun berubah menjadi 

metalcore pada saat ia masuk industri rekaman mayor lebel. 

(Abdi. sejarah musik underground di Indonesia. 2008.  

http://musikbawahtanah.blogspot.com/2008/05/di-bandung-sekitar-awal-1994-

terdapat.html). 

Di Bandar Lampung sendiri aliran musik metalcore menjadi aliran yang digemari 

dan memiliki tempat tersendiri bagi para metalheads (penikmat musik metal) 

Bandar Lampung. Metalcore sedikit banyak telah pengaruhi dengan segala ciri 

http://musikbawahtanah.blogspot.com/2008/05/di-bandung-sekitar-awal-1994-terdapat.html
http://musikbawahtanah.blogspot.com/2008/05/di-bandung-sekitar-awal-1994-terdapat.html
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khasnya pandangan tentang metal itu sendiri di kalangan metalheads Bandar 

Lampung.  

Salah satu band metalcore yang telah memiliki nama di Bandar Lampung adalah 

Kill The Genius. Sebenarnya ada beberapa band metalcore lainnya di Bandar 

Lampung seperti Spendid Vengeance dan The Lost Diary. Namun Spendid 

Vengeance sudah tidak produktif lagi karena kesibukan masing-masing 

personilnya dan The Lost Diary sendiri beralih menjadi genre Deathcore. Dengan 

demikian penulis memilih Kill The Genius menjadi narasumber sebagai band 

metalcore bandar lampung yang masih eksis dan produktif. Kill The Genius lahir 

pada tahun 2009 dengan jumlah anggota lima orang. Deri (gitar), Ganang (gitar), 

Agung (drum), Fadil (bass), Tyo (vokal). Berawal dari Deri yang merekam lagu 

untuk koleksi pribadinya dan Agung yang mengisi pada vokal. Mereka 

mengunggah ke internet single pertama berjudul “fight among falsehood” dan 

ternyata banyak diminati. Akhirnya Deri mencari anggota,  bergabung Tyo (The 

Lost Diary bass), Ganang dan Fadil dan diresmikanlah band sebuah band bernama 

Kill The Genius. Saat ini lagu “fight among falsehood” tidak lagi digunakan oleh 

Kill The Genius, karena Derry menganggap bahwa lagu itu belum sepenuhnya 

Kill The Genius, karena belum memiliki personiel yang jelas. (hasil wawancara 

Derry, 15 Maret 2013) 

Selanjutnya KTG terus produktif dengan menghasilkan lagu seperti “greetings 

perfections” yang diresmikan sebagai single pertama dan “hardness of the pain” 

sebagai single kedua. Kill The Genius mulai mengikuti kompilasi CD, salah 
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satunya kompilasi seasia di Singapore Sounder Blast Compilation (hasil 

wawancara Derry, 15 Maret 2013). 

Kill The Genius mulai mengalami transisi aliran metalcore seiring dengan 

perkembangan metal di Amerika dan untuk mengikuti kompilasi dari PSD 

records. Terciptalah dua lagu beraliran metalcore yaitu “metaphysical society” 

dan “conspiracy” yang featuring dengan Dimas (Suicide Sorrow) (hasil 

wawancara Derry, 15 Maret 2013). 

Kill The Genius hampir selalu ada di acara musik underground lokal seperti Loud 

Fest Local Heroes, Lampung Fair, Lampung Expo dan acara-acara tour seperti 

Fashion Distorsion dan menjadi Opening Act band hardcore asal Jerman Lasting 

Traces. Kill The Genius juga pernah menjadi Band metal/metalcore peringkat 

pertama di Bandar lampung dan peringkat 18 di Indonesia menurut website 

Reverbnation.com tahun 2009-2010 (hasil wawancara Derry, 15 Maret 2013). 

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang simbol-

simbol yang terdapat pada aliran musik metalcore yang telah menjadi aliran baru 

dalam aliran metal Bandar Lampung dan menjadikan Kill The Genius sebagai 

narasumber. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, pada usul penelitian ini penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu apa makna simbol-simbol dalam 

lirik, musik dan aksi panggung band aliran metalcore Bandar Lampung Kill The 

Genius? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol-simbol dan makna yang 

terdapat pada band metalcore Bandar Lampung Kill The Genius yang meliputi 

lirik, musik dan aksi panggung sebagai media  interaksi pada penikmatnya yang 

disebut metalheads. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

analisis simbol 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan 

pemikiran, pengetahuan, gambaran dan informasi akan simbol-simbol 

yang terdapat pada aliran musik metalcore khususnya band metalcore 

Bandar Lampung 


