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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Metalcore dan Musik 

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil 

penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, 

konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang 

dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari 

duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang 

dibuat oleh peneliti sebelumnya. (Masyhuri dan Zainuddin, 2008:100). 

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 1: Penelitian Terdahulu 

1. Judul Analisis Tari Kreasi Tuping Dan Simbol Tradisional Etnik 

Saibatin. (studi kasus pada Dinas Pariwisata Lampung Selatan) 

 Penulis Alfa Davidson (2009/Skripsi/Universitas Lampung) 

 Kontribusi 

Bagi 

Peneliti 

Dalam penelitian  ini ditemukan analisis tentang tari kreasi dan 

simbol tradisional di dalam etnik saibatin. Dan metode yang 

analisis yang digunakan sangat membantu penulis dalam 

melakukan metode penulisan skripsi. 

 Perbedaan 

Penelitian 

Memiliki perbedaan dalam sisi penelitiannya yakni peneliti 

meneliti tari tuping dan simbol  tradisional etnik saibatin 

sebagai objeknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfa Davidson yaitu Analisis Tari Kreasi Tuping 

Dan Simbol Tradisional Etnik Saibatin. (studi kasus pada Dinas Pariwisata 

Lampung Selatan) memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian Alfa 

Davidson adalah deskripsi simbol-simbol dari kesenian tari kreasi tuping, mulai 

dari gerakannya hingga bentuk topengnya, sedangkan penelitian ini adalah 

menderskripsikan suatu aliran musik yaitu metalcore yang ada di Bandar 

Lampung 
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Tabel 2: Penelitian Terdahulu 

2. Judul Musik Punk sebagai sarana kritis 

 Penulis Ade Rizki Melina (2011/Skripsi/Universitas Lampung) 

 Kontribusi 

Bagi 

Peneliti 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa musik punk menjadi 

salah satu media untuk menyampaikan pesan. Dalam hal ini 

musik punk digunakan sebagai media kritisi oleh para 

pemusiknya. 

 Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan terlihat dalam penelitian ini adalah aliran musik yang 

diteliti jauh berbeda, kemudian dalam pendekatannya isi 

penelitian ini meneliti aliran musik sebagai media yang 

berfokus pada media untuk mengkritisi. 

Penelitian Ade Rizki Melina yaitu Musik Punk sebagai sarana kritis berbeda 

dengan penelitian ini walaupun sama-sama meneliti sebuah aliran musik. 

Penelitian Ade Rizky Melina meneliti sebuah aliran musik menurut fungsinya 

yaitu musik punk sebagai sarana kritis, sedangkan penelitian ini meneliti sebuah 

aliran musik yaitu metalcore sebagai alat untuk berkomunikasi. 
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Tabel 3: Penelitian Terdahulu 

3 Judul  Makna Simbolik Pada Graffiti 

Penulis  Ryan Lebarando (2010/Universitas Lampung) 

Kontribusi 

bagi 

peneliti 

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang simbol yang ada 

pada graffiti dan teori yang sama pula yang digunakan penulis 

untuk penelitian ini 

Perbedaan 

penelitian 

Perbedaannya jelas pada objeknya, jika penelitian Ryan 

Lebarando objeknya adalah graffiti sedangkan penelitian ini 

objekya adalah aliran musik metalcore Bandar Lampung. 

Penelitian Ryan Lebarando menggunakan teori yang sama dengan penelitian ini, 

yaitu teori interaksi simbolik. Dengan demikian penulis sangat terbantu dalam hal 

langkah, metode dan sebagainya. Namun penelitian ini jelas memiliki perbedaan 

dengan penelitian Ryan Lebarando terutama pada objek yang diteliti, jika 

penelitian Ryan Lebarando meneliti tentang simbol di dalam graffiti sendangkan 

penelitian ini meneliti tentang simbol yang ada pada aliran musik metalcore 

Bandar Lampung. 
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2. Tinjauan Musik dan Fungsinya 

Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian, musik mencerminkan 

kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai dan 

norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam 

bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, 

baik dari sudut struktual maupun jenisnya dalam kebudayaan. 

Berikut ini adalah fungsi musik : 

1.1 Fungsi Ekspresi Emosional 

Pada berbagai kebudayaan, musik memiliki fungsi sebagai kendaraan dalam 

mengekspresikan ide-ide dan emosi. Di Barat musik digunakan untuk 

menstimulasi perilaku sehingga dalam masyarakat mereka ada lagu-lagu untuk 

menghadirkan ketenangan. Para pencipta musik dari waktu ke waktu telah 

menunjukkan kebebasannya mengungkapkan ekspresi emosinya yang 

dikaitkan dengan berbagai objek serapan seperti alam, cinta, suka-duka, 

amarah, pikiran, dan bahkan mereka telah mulai dengan cara-cara memadu 

padankan nada-nada sesuai dengan suasana hatinya.(Blogspot Roy. Fungsi 

Musik. My Art Music Community. http://www. 

myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.2 Fungsi Penikmatan Estetis 

Pada dasarnya setiap orang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan berbagai 

kemampuan belajar (ability to learn) dan bakat tentang apa saja. Selain bisa 

belajar dari lingkungan alam dan sosialnya, orang juga bisa belajar dari 

pengalamannya sendiri. Setiap orang memiliki kemampuan dan kecepatan 

http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
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berbeda-beda dalam hal mencerap atau memahami keindahan tentang apa saja 

termasuk pula keindahan musik. 

Untuk menikmati rasa indah, maka orang perlu belajar dengan cara 

membiasakan diri mendengarkan musik-musik kesukaannya sendiri. 

Kemudian ia bisa mulai mencoba mendengarkan musik-musik jenis lain yang 

baru didengarnya dan kemudian akan menyukainya. Setiap jenis musik 

memiliki keunikan melodis, ritmis, dan harmonis maupun terkait dengan 

komposisi dan instrumentasinya (Blogspot Roy. Fungsi Musik. My Art Music 

Community. http://www. Myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.3 Fungsi Hiburan 

Hiburan (entertainment) adalah suatu kegiatan yang menyenangkan hati bagi 

seseorang atau publik. Musik sebagai salahsatu cabang seni juga memiliki 

fungsi menyenangkan hati, membuat rasa puas akan irama, bahasa melodi, 

atau keteraturan dari harmoninya. Seseorang bisa saja tidak memahami teks 

musik, tetapi ia cukup terpuaskan atau terhibur hatinya dengan pola-pola 

melodi  dalam irama musik tertentu. 

Jika para penikmat musik klasik sangat senang dengan kompleksitas bangun 

musik dan orkestrasinya, maka pencinta musik pop lebih terhibur dengan teks 

syair, melodi yang menyentuh kalbu, atraksi panggung, atau bahkan hanya 

popularitas penyanyinya saja. Kini musik bahkan ditengarai lebih berfungsi 

hiburan karena industri musik berkembang dengan sangat cepat.(Blogspot 

Roy. Fungsi Musik. My Art Music Community. http://www. 

myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
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1.4 Fungsi Komunikasi 

Musik sudah sejak dahulu digunakan untuk alat komunikasi baik dalam 

keadaan damai maupun perang. Komunikasi bunyi yang menggunakan 

sangkakala (sejenis trumpet), trumpet kerang juga digunakan dalam suku-suku 

bangsa pesisir pantai, kentongan juga digunakan sebagai alat komunikasi 

keamanan di Jawa, dan teriakan-teriakan pun dikenal dalam suku-suku asli 

yang hidup baik di pegunungan maupun di hutan-hutan. Bunyi-bunyi teratur, 

berpola-pola ritmik, dan menggunakan aluralur melodi itu menandakan 

adanya fungsi komunikasi dalam musik. Komunikasi elektronik yang 

menggunakan telepon semakin hari semakin banyak menggunakan bunyi-

bunyi musikal.(Blogspot Roy. Fungsi Musik. My Art Music Community. 

http://www. myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.5 Fungsi Representasi Simbolik 

Dalam berbagai budaya bangsa, suku-suku, atau daerah-daerah yang masih 

mempertahankan tradisi nenek-moyang mereka; musik digunakan sebagai 

sarana mewujudkan simbol-simbol dari nilai-nilai tradisi dan budaya setempat. 

Kesenangan, kesedihan, kesetiaan, kepatuhan, penghormatan, rasa bangga, 

dan rasa memiliki, atau perasaan-perasaan khas mereka disimbolkan melalui 

musik baik secara sendiri maupun menjadi bagian dari tarian, syair-syair, dan 

upacara - upacara. (Blogspot Roy. Fungsi Musik. My Art Music Community. 

http://www. myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.6 Fungsi Respon Sosial 

Para pencipta lagu nasional Indonesia sangat peka terhadap adanya kondisi 

sosial, tingkat kesejahteraan rakyat, dan kegelisahan masyarakat. Mereka 

http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
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menciptakan lagu-lagu populer yang menggunakan syair-syair menyentuh 

perhatian publik seperti yang dilakukan oleh Bimbo, Ebiet G. Ade, Iwan Fals, 

Harry Roesli, Gombloh, Ully Sigar Rusady, dan masih banyak lagi. Pada 

umumnya para pencipta lagu itu melakukan kritik sosial dan bahkan protes 

keras terutama ditujukan kepada pemerintah. Para pengamen jalanan juga tak 

kalah seru mengumandangkan lagu-lagu protes sosialnya, misalnya lagu yang 

bertema PNS, penderitaan anak jalanan, generasi muda yang tanpa arah, dan 

lain sebagainya. (Blogspot Roy. Fungsi Musik. My Art Music Community. 

http://www. myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.7 Fungsi Pendidikan Norma Sosial 

Musik banyak pula digunakan sebagai media untuk mengajarkan norma-

norma, aturan-aturan yang sekalipun tidak tertulis namun berlaku di tengah 

masyarakat. Para pencipta lagu anak seperti Bu Kasur, Pak Kasur, Pak 

Daljono, AT Mahmud, Ibu Sud—semua berupaya mengajarkan anak-anak 

berperilaku sopan, halus, hormat kepada orangtua, cinta keindahan, sayangi 

tanaman dan binatang, patuh pada guru, dan lain sebagainya. Keindahan alam, 

kesejahteraan sosial, kenyamanan hidup, dan semua norma-norma kehidupan 

bermasyarakat telah mendapatkan perhatian yang sangat penting dari para 

pencipta lagu tersebut.(Blogspot Roy. Fungsi Musik. My Art Music 

Community. http://www. myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.8 Fungsi Pelestari Kebudayaan 

Lagu-lagu daerah banyak sekali berfungsi sebagai pelestari budayanya, karena 

tema-tema dan cerita di dalam syair menggambarkan budaya secara jelas. 

Syair-syair lagu sering juga berasal dari pantunpantun yang biasa dilantunkan 

http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html


16 

 

oleh masyarakat adat dan daerah-daerah di Indonesia. Budaya Minangkabau 

dapat dipertahankan keberadaannya dengan berbagai cara, tetapi musik 

Minang sangat jelas karakteristiknya yang mudah mewakili daya tarik 

terhadap tempat berkembangnya budaya itu ialah Provinsi Sumatera Barat dan 

sekitarnya. 

Lagu-lagu Jawa, mulai dari yang klasik hingga kini yang berwarna populer 

seperti musik campursari, digemari masyarakat Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk melengkapi musik kroncong yang lebih dahulu 

berkembang. Ada budaya Jawa yang dilestarikan melalui syair - syair 

berbahasa Jawa, melodi-melodi yang bernuansa Jawa dari karawitan. Musik 

Sunda dan sekitarnya di Propinsi Jawa Barat memiliki rasa yang sangat khas 

adalah bagian dari upacara-upacara sosial dan keagamaan masyarakatnya. 

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan terutama musiknya yang telah 

dikenal dunia seperti Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan 

Papua.(Blogspot Roy. Fungsi Musik. My Art Music Community. http://www. 

myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.9 Fungsi Pemersatu Bangsa 

Setiap bangsa memiliki lagu kebangsaan (national anthem) yang mewakili 

citarasa estetik, semangat kebangsaan, dan watak dari budaya masing-masing. 

Lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Soepratman adalah 

lagu atau musik yang diciptakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang 

mendiami daerah-daerah di wilayah nusantara yang terdiri dari ribuan pulau 

besar dan kecil. Keaneka-ragaman budaya yang sangat banyak jumlahnya 

http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
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harus dirangkum dalam satu kesatuan budaya nasional tanpa meninggalkan 

budaya-budaya lokal. 

Dalam kesatuan tanah-air, bangsa, dan bahasa Indonesia diperkenalkan kepada 

dunia melalui Indonesia Raya. Tetapi, lagu-lagu nasional Indonesia juga tidak 

sedikit yang bisa berfungsi sebagai pemersatu bangsa sekalipun bukan sebagai 

lagu kebangsaan, contohnya Berkibarlah Benderaku, Bangun Pemudi-Pemuda, 

Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, Indonesia Pusaka, Hari Merdeka, 

Rayuan Pulau Kelapa, Mars Pancasila, Halo-Halo Bandung, dan 

Syukur.(Blogspot Roy. Fungsi Musik. My Art Music Community. http://www. 

myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

1.10 Fungsi Promosi Dagang 

Musik yang dikreasi untuk kepentingan promosi dagang kini banyak 

berkembang seiring dengan laju pertumbuhan iklan yang disiarkan melalui 

radio-radio siaran dan televisi-televisi swasta terutama di Jakarta dan kota-

kota besar di Indonesia. Musik-musik iklan bisa saja dirancang oleh 

penciptanya secara baru, tetapi juga ada yang berbentuk penggalan lagu yang 

sudah ada, sudah populer, dan digemari segmen pasar yang dituju.(Blogspot 

Roy. Fungsi Musik. My Art Music Community. http://www. 

myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html) 

3. Tinjauan metalcore dalam musik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 602), Musik adalah ilmu atau seni 

menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk 

menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, 

http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
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nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu 

dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). 

Musik sendiri berawal dari imajinasi manusia terhadap bunyi-bunyian pada 

ratusan tahun silam, 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). Sedangkan Metalcore merupakan gabungan 

nama dari dua aliran yaitu extreme metal dan punk hardcore dimana aliran musik 

ini memiliki ciri khas gitar dengan efek yang kotor dengan nada dasar rendah, 

biasanya antara D sampai A, namun beberapa band bereksplorasi sampai G. 

Selain itu ciri khas lainnya adalah breakdown dimana gitar, bass, dan bass drum 

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

B. Tinjauan Interaksi Simbolik 

1. Pengertian Simbol 

simbol merupakan kata sifat yang berasal dari kata simbol (kata benda). Simbol 

atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, 

berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Kata-kata (lisan atau tulisan), isyarat 

anggota tubuh atau simbolik tersendiri. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, simbol atau lambang diartikan sebagai 

semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya yang menyatakan 

suatu hal atau mengandung maksud tertentu (poerwadarminta 2005:10) 
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Mulyana (2004:95) mengemukakan bahwa simbol atau lambang itu bervariasi dari 

suatu budaya ke budaya lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dan dari suatu 

konteks waktu ke konteks waktu yang lain, begitu juga mana yang diberikan 

simbol atau lambang tersebut. 

Kaitannya dengan penelitian ini, maka simbol disini adalah apa saja yang didalam 

musik metalcore, yang penulis klasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu lirik, 

musik dan aksi panggung yang memiliki makna terstentu. Simbol ini akan 

menuntun komunikan untuk dapat memahami pesan yang dikomunikasikan. 

Artinya simbol menerangkan maksud pesan yang ingin disampaikan dan membuat 

komunikan mengerti akan pesan yang disampaikan, melalui ciri khas yang 

ditonjolkan aliran musik metalcore, terutama di Bandar Lampung. 

2. Komunikasi Simbolik 

Menurut Langer dalam Mulyana (2001:83), komunikasi adalah suatu proses 

simbolik, dimana salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan 

simbolisasi atau penggunaan lambang. Manusia memang satu-satunya hewan 

yang menggunakan lambang dan itulah yang membedakan manusia dengan 

makhluk lainnya. 

Secara sadar atau tidak, manusia dalam beromunikasi melalui proses simbolik 

dengan simbol atau lambang tertentu yang dapat menjadikan konsep diri dari 

individu dalam lingkungan sosialnya. Karena manusia muncul dalam dan melalui 

interaksi dengan diluar dirinya melalui simbol tertentu selain dari verbal. 

Dengan kata lain, komunikasi simbolik dapat kita simpulkan sebagai proses 

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan simbol 
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tertentu sebagai media saluran atau media penyampaian pesannya, dan merubah 

perilaku komunikan sesuai dengan yang diinginkan. 

3.  Interaksi simbolik 

Teori interaksi simbolik memfokuskan perhatiannya pada cara-cara yang 

digunakan manusia untuk membentuk makna dan struktur masyarakat melalui 

percakapan. Interaksi simbolis pada awalnya merupakan suatu gerakan pemikiran 

dalam ilmu sosiologi yang dibangun oleh George Herbert mead, dan karyanya 

kemudian menjadi inti dari aliran pemikiran yang dinamakan chicago school. 

Interaksi simbolik mendasarkan gagasan atas enam hal yaitu: 

1. Manusia membuat keputusan dan bertindak pada situasi yang dihadapinya 

sesuai dengan pengertian subjektifnya 

2. Kehidupan social merupakan proses interaksi, kehidupan social bukanlah 

struktur atau bersifat structural dan karena itu akan terus berubah 

3. Manusia memahami pengalamannya melalui makna dari simbol yang 

digunakan di lingkungan terdekatnya (primary group) dan bahasa 

merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan social 

4. Dunia terdiri dari berbagai objek social yang memiliki nama dan makna 

yang ditentukan secara social 

5. Manusia mendasarkan tindakannya atas interpretasi mereka, dengan 

mempertimbangkan dan mendefinisikan objek dan tindakan yang relevan 

6. Diri seorang adalah objek signifikan dan sebagaimana objek social lainnya 

diri didefinisikan melalui interaksi social dengan orang lain. 
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Secara ringkas interaksi simbolik didasarkan oleh premis-premis berikut ini: 

a. Individu merespons suatu simbolik. Mereka merespons lingkungan, termasuk 

objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasaran makna 

yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. 

Ketika mereka menghadapi situasi, respons mereka tidak bersifat mekanis, 

tidak pula ditentukan oleh faktor-faktor eksternal; alih-alih, respons mereka 

bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yagn dihadapi 

dalam interaksi sosial. Jadi, individulah yang dipandang aktif untuk 

menentukan lingkungan mereka sendiri. 

b. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada 

objek, melainkan dinegosiasi melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu 

dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu bukan hanya 

objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, 

tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak akan tetapi 

nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan peristiwa 

atau gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Artinya apa saja bisa dijadikan 

simbol dan karena itu tidak ada hubungan logis antara nama atau simbol 

dengan objek yang dirujuknya, meskipun kita terkadang sulit untuk 

memisahkan kedua hal itu. 

c. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, 

sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalm interaksi sosial. 

Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses 

mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia membayangkan 
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atau merencanakan apa yang akan merea lakukan. dalam proses ini, individu 

mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau 

tindakan yang akan ia lakukan. individu membayangkan bagaimana orang lain 

akan merespons ucapan atau tindakan mereka (Mulyana 2004: 71-73). 

Mead juga mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep penting di dalam interaksi 

simbolik, yaitu masyarakat, diri dan pikiran. Tiga konsep ini saling berkaitan di 

dalam proses berlangsungnya interaksi simbolik (Morisan,2013:226). 

Teori Interaksi Simbolik adalah bagaimana individu berkomunikasi dengan yang 

individu lainnya dengan menggunakan simbol. Penulis menggunakan teori 

interaksi simbolik dikarenakan adanya suatu interaksi antara objek penelitian yaitu 

Kill The Genius sebagai band metalcore Bandar Lampung dengan penikmat 

musik metal. Interaksi yang dilakukan oleh Kill The Genius melalui sebuah musik 

yang abstrak. Hal ini dapat dikaji dengan menggunakan teori Interaksi Simbolik. 

Teori interaksi simbolik akan diinterpretasikan ke dalam hasil penelitian penulis 

agar dapat menemukan simbol apa saja yang terdapat pada lirik, musik dan aksi 

panggung Kill The Genius seperti apa yang menjadi fokus dari penelitian ini. 

4. Dramaturgi 

Teori yang kedua yang digunakan oleh penulis adalah teori dramaturgi. Teori 

dramaturgi diperkenalkan oleh Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul 

“The Presentational of Self in Everyday Life”. Dalam bukunya dijelaskan bahwa 

sesorang akan berusaha memahami makna untuk mendapatkan kesan dari 

berbagai tindakan orang lain. drammaturgi memiliki empat konsep yang 

menopang dari teori ini sendiri. . Keempat konsep ini adalah Humanistis 
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Interpretatif, Panggung depan dan Belakang, Institusi Total, Otonomi Individu. 

Basrowi (2002:103-106) 

5. Kerangka Pemikiran 

Komunikasi memiliki peranan penting dalam hunungan antar manusia yang pada 

hubungan tersebut terdapat saling perngertian, hubungan timbal balik dan saling 

membutuhkan, sehingga menjadi hal yang utama dalam kehidupan manusia. 

Dalam pelaksanaan komunikasi tersebut terdapat berbagai media komunikasi 

yang dapat digunakan. Salah satu media yang sudah lama digunakan sampai saat 

ini masih digunakan adalah jenis komunikasi simbolik, dimana komunikasi 

simbolik adalah berkomunikasi dengan simbol tanpa verbal. Di dalam musik 

sendiri terdapat banyak sekali simbol yang mengandung banyak pesan di 

dalamnya yang berusaha disampaikan oleh pemusik sebagai komunikator kepada 

penikmat sebagi komunikan, begitu pula dalam aliran musik metalcore. 

Aliran musik metalcore di Bandar Lampung telah memiliki tempat tersendiri bagi 

penikmatnya dari awal kemunculannya. Metalcore di Bandar Lampung juga tidak 

lepas dari budaya metalcore di luar yang telah banyak berevolusi mengikuti 

perkembangan zaman. 

Band metalcore Bandar Lampung yaitu Kill The Genius memiliki ciri khas dalam 

lirik, musik dan aksi panggungnya. Ciri khas ini sebagai simbol untuk berinteraksi 

pada penikmat musik metal yaitu metalheads 
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5.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

Agar lebih jelas dapat dilihat dengan bagan kerangka pikir dibawah ini : 

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir 
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