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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang simbol dan makna dari aliran musik 

metalcore Bandar Lampung pada band Kill The Genius, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Aliran metalcore Bandar Lampung terutama Kill The Genius lebih 

mengedepankan musik dan aksi panggung demi terciptanya koneksi 

emosional antara band dan metalheads ketimbang mengedepankan lirik. Lirik 

metalcore dari band Kill The Genius memiliki kesan kasar yang ditandai 

dengan kata-kata yang gamblang dan adanya umpatan. Dan kebanyakan dari 

lagunya adalah bermakna negatif. 

2. Aliran musik bernama metalcore adalah sebagai lambang dari sifat-sifat 

alirannya. Yang jika diartikan ke Bahasa Indonesia adalah baja kasar. Artinya 

musik ini bersifat keras, berat, dan kasar. Musik metalcore dari band Kill The 

Genius memiliki makna dan kesan kasar, cepat, keras, berat, teknik tinggi dan 

emosional. Kasar dimaknai dengan suara teknik gitar deep yang mendengung, 

kotor dan “pecah”. Cepat dimaknai dengan ketukan drum dan. Berat dimaknai 

dengan nada yang rendah seperti pada gitar dan teknik vokal growl. Keras 

dimaknai dengan volume yang tinggi dan komposisi musik yang padat. 
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Teknik tinggi dimaknai dengan permainan instrumen yang rumit. Emosional 

diwakilkan oleh emosi marah dan dimaknai dengan lirik mengumpat dan 

permainan yang keras dan kasar. 

3. Aksi panggung Kill The Genius sebagai band metalcore memiliki makna dan 

kesan emosi, kasar, gagah, sangar dan kuat. Seperti yang tergambar pada aksi 

Kill The Genius di atas panggung. Emosi dimaknai dengan headbang dan 

moshing yang gerakannya memukul, mendorong dan menendang dan 

merupakan tanda adanya koneksi emosional antara musik, pemain dan 

penonton. Kasar dimaknai dengan moshing yang bukan merupakan gerakan 

lembut melainkan tendangan, pukulan dan dorongan. Gagah dimaknai dengan 

crab yaitu adalah kuda-kuda yang kuat dan pijakan pada benda yang lebih 

tinggi seakan pemain memiliki otoritas atas panggung. Sangar dimaknai 

negatif seperti pijakan yang sebenarnya tidak sopan jika dinilai secara 

normatif. Kuat dimaknai dengan genggaman mic dan kuda-kuda saat bermain 

instrumen yang disebut crab. Penampilan band metalcore Bandar Lampung 

memiliki transisi menjadi lebih rapi dan estetis karena adanya pengaruh 

perkembangan mode dan mengikuti perkembangan band metalcore Amerika. 

B.  Saran 

1. Penelitian ini berisi tentang simbol-simbol aliran musik metalcore pada band 

Kill The Genius serta kesan dan makna yang di timbulkannya. Diharapkan 

untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini misalnya 

dengan cara mengkomparasikan simbol-simbol aliran metalcore dengan aliran 

lainnya, agar mendapatkan perbandingan-perbandingan yang mungkin 

signifikan. 
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2. Masyarakat umum agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui 

cara berkomunikasi musik metalcore dengan metalheads terutama di Bandar 

Lampung. Agar masyarakat umum sedikit lebih memahami musik yang dapat 

dibilang tidak biasa ini. 

3. Para band metalcore agar lebih memiliki cirikhas lagi dari segi penampilan 

dan lirik. Agar maksud yang ingin di sampaikan lebih memiliki makna dan 

lebih dapat diterima pesannya kepada penikmatnya. 


