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ABSTRACT

ALL HAIL METALHEADS
(Studies Metalhead Identity And Metal Community)

By

Yoga Nuzul Putra

This research was conducted to determine how metalhead identity
constructed within metal community and how metalhead interpret themselves as a
metalhead. This research using qualitative methods by using purposive and in-
depth interviews to each informant. Results of this research note that identity of
metalhead formed because of the common history has ever experienced. In
addition, the similary of their penchant for metal music also establish their
identity as a metalhead. This happen because each of them have the same
outlook for metal music and do not care when they are viewed differently by
others.

The Metalheads interpret metalhead as solidarity which will produce a
fraternal and brotherhood upheld by them. In addition, the metalheads interpret of
being a metalhead is honest, hard and firm in criticizing the phenomena that occur in
their environment, independent ini performing any activity undertaken for the
development of metal scene in Indonesia. Care for each other is also a means to be a
metalhead. By being a metalhead, they are built to be a private matter neighbor and
respect for one another as well as a metalhead people who can think creatively and
innovatively.

Keywords: Metal Music, Metalhead, Interpret, and Identity
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ABSTRAK

ALL HAIL METALHEADS
(Kajian Identitas Metalhead dan Komunitas Metal)

Oleh

Yoga Nuzul Putra

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana identitas metalhead
terkonstruksi di dalam komunitas metal dan bagaimana para metalhead memaknai
metalhead. Penelitian ini menggunakan metode   kualitatif dengan teknik
purposive dan wawancara mendalam kepada tiap informan. Hasil penelitian ini
diketahui bahwa identitas metalhead terbentuk karena adanya kesamaan sejarah
yang pernah dialami. Selain itu, kesamaan kegemaran mereka terhadap musik
metal juga membangun identitas mereka sebagai seorang metalhead. Hal tersebut
terjadi karena masing-masing mereka memiliki cara pandang yang sama terhadap
musik metal dan tidak peduli ketika mereka dipandang berbeda oleh orang lain.

Para metalhead memaknai metalhead itu sebagai sebuah solidaritas yang
nantinya akan menghasilkan sikap kekeluargaan dan persaudaraan yang dijunjung
tinggi oleh mereka. Selain itu, para metalhead memaknai menjadi seorang
metalhead itu jujur, keras dan tegas dalam mengkritik fenomena yang terjadi di
lingkungan mereka, mandiri dalam melakukan setiap aktivitas yang dilakukan
untuk perkembangan scene metal di Indonesia. Peduli satu sama lain juga
merupakan makna menjadi metalhead. Dengan menjadi metalhead mereka
dibangun untuk menjadi pribadi yang peduli sesama serta saling menghargai satu
sama lain serta metalhead orang-orang yang dapat berpikir kreatif dan inovatif.

Kata kunci : Musik Metal, Metalhead, Identitas, dan Makna
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik adalah karya seni yang sangat popular di seluruh elemen masyarakat.

Menurut Banoe (2003: 288) musik adalah cabang seni yang membahas dan

menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan

dipahami manusia.

Musik juga dapat berpengaruh bagi jiwa dan kehidupan manusia. Seperti pendapat

Kamtini (2006: 60) bahwa musik adalah bagian dari kehidupan dan

perkembangan jiwa manusia dan menurut Ortiz dalam Baidah (2010: 1-8) yang

berpendapat bahwa musik merupakan kekuatan dasar yang sangat efektif untuk

menenangkan dan mendatangkan inspirasi bagi banyak orang.

Selanjutnya Jamalus (1988: 1) berpendapat bahwa musik adalah suatu hasil karya

seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan

pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi,

harmoni, bentuk/struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Lagi-lagi di sini

defines musik memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia.
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Soeharto (1992: 86) juga berpendapat bahwa seni musik adalah “pengungkapan

gagasan melalui bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni

dengan unsur pendukung berupa bentuk, sifat, dan warna bunyi.”

Layaknya musik Blues yang muncul pada awalnya di Amerika sebagai sebuah

bentuk gagasan atau ide dari para buruh-buruh yang tertindas. Selain itu ada pula

musik Punk yang juga merupakan bentuk gagasan atau ide budaya perlawanan

bagi mereka yang menyukai musik tersebut.

Musik memiliki banyak genrenya, ada pop, jazz, blues, klasik, dangdut dan masih

banyak lagi genre musik lainnya. Metal juga merupakan salah satu genre musik

yang banyak diminati bahkan untuk tempat seperti Indonesia yang memiliki

banyak budaya yang beraneka ragam. Namun faktanya, metal tumbuh subur

berkembang dengan cepat di Indonesia hingga menyentuh berbagai pelosok

daerah, tak terkecuali di Lampung.

Musik metal adalah salah satu aliran musik yang sangat mendunia yang

berkembang pada 1970an. Musik metal sudah menarik perhatian para generasi

muda selama lebih dari 50 tahun, bahkan hingga saat ini. Musik metal telah

memiliki cabang sub genre yang banyak dan berbeda. Musik metal sudah lama

ada di Indonesia. Berkembang dari kehadiran musik rock, musik metal perlahan-

lahan memiliki masanya sendiri untuk berkembang dan keluar dari baying-bayang

musik rock. Pada tahun 1990an band-band dari luar negeri berdatangan ke

Indonesia dan menggelar konser. Sepultura, band dari Brazil mengguncang

Indonesia pada tahun 1992 dan yang sangat diingat hingga saat ini adalah

kedatangan band Metallica pada tahun 1993.
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Musik metal dari dulu adalah musik yang banyak sekali menuai kecaman dari

berbagai pihak. Musik metal dianggap menjadi pemicu remaja untuk melakukan

berbagai tindakan kriminal dan lain sebagainya. Begitu pula di Indonesia, musik

metal pun menuai kecaman apalagi setelah terjadinya kerusuhan pada konser

Metallica pada tahun 1993. Selain itu, pada 9 Februari 2008 di Gedung Asia

Africa Culture Center (AACC) Bandung, tejadi sebuah kejadian tragis yang

terjadi pada saat konser perilisan album pertama band Beside. Sebelas orang

meninggal dunia karena terhimpit kehabisan oksigen atau terinjak-injak akibat

hysteria massa yang luar biasa karena tidak sebandingnya ukuran gedung dengan

jumlah penonton yang hadir.

Selain kejadian yang terjadi di Bandung tersebut, jauh sebelum itu di Jakarta

sudah sempat terjadi tragedi yang akan selalu menjadi sejarah dalam scene musik

metal di Indonesia. Tepat pada tanggal 10 April 1993, Metallica band yang

menjadi legenda dalam scene musik keras ini menggelar konser mereka di Jakarta.

Pada waktu itu, terjadilah sebuah kerusuhan yang terjadi di luar stadion tempat

konser sedang berlangsung.

Kerusuhan tersebut pada akhirnya membawa dampak yang sangat besar terhadap

perkembangan scene metal di Indonesia. Setelah tragedi tersebut terjadi, seluruh

acara rock dan metal di Indonesia terkhusus dari band internasional dilarang

diselenggarakan di Indonesia. Secara otomatis, hal tersebut membuat

perkembangan musik keras di Indonesia menjadi terhambat.

Banyak lagi hal lainnya yang membuat musik metal selalu menuai kecaman oleh

berbagai pihak di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dengan beraneka ragamnya
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budaya yang ada di Indonesia sudah pasti untuk mengembangkan musik keras

seperti metal membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun hal tersebut tidak

mengurangi semangat para musisi metal dan semua metalhead di Indonesia utnuk

terus melebarkan sayap mereka meski harus bergerak secara lambat dan melalui

bawah tanah.

Jika kita berbicara tentang musik metal, secara otomatis kita akan di bawa untuk

berbicara tentang metalhead. ka ditelusuri sejarah bagaimana musik keras ini bisa

berkembang pesat hingga saat ini berasal dari banyak orang yang menggandrungi

musik rock yang sudah terlebih dahulu muncul dan menyebar di Indonesia.

Namun di luar dari hal itu, komunitas menjadi salah satu penyebab bagaimana

musik metal dapat menyebarluas. Orang-orang yang menyukai musik metal

berkumpul dengan mereka yang juga menyukai musik metal ini. Dari sinilah

metal mulai dapat dikenal luas dan semakin memiliki penggemar yang lebih

banyak di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui dan sering kita dengar bahwa dalam scene metal ada

istilah metalhead. Metalhead di dalam musik metal adalah mereka yang menjadi

penggemar musik metal, penikmat musik metal, para pelaku musik metal.

Metalhead memang merupakan julukan bagi mereka yang menjadi penggemar

musik metal, namun bagi beberapa metalhead yang sudah lama menjadi

penggemar metal memiliki definisi sendiri bagaiman seseorang dapat

dikategorikan menjadi seseorang metalhead, seperti sudah mengoleksi beberapa

album fisik sebuah band, merchandise orisinil, menonton langsung band-band

berskala internasional yang bisa dibilang harga tiketnya mahal. Jadi secara

keseluruhan sebutan metalhead ini dapat diartikan sebagai suatu penanaman
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sikap, apresiasi, para musisi, penggemar  dan penikmat musik metal serta

memberikan standar tersendiri bagi seseorang agar menjadi seorang metalhead

dan hal tersebut tak terlepas dari perlu adanya pengorbanan untuk dapat diakui

sebagai seorang metalhead. (wawancara informan AB: Jumat, 31 Agustus 2018)

Bercermin dengan fenomena musik Metal dengan segala hal yang berkaitan

dengan musik Metal tersebut, tampaknya menarik untuk diulas mengenai identitas

mereka para penikmat Metal atau sering dikatakan Anak Metal (metalhead) dan

yang lebih menarik lagi adalah apa makna dibalik kata “metalhead” tersebut, hal

ini membuat saya tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang saya beri judul:

“All Hail Metalheads: Kajian Identitas Dan Komunitas Metal”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang mengkonstruksi identitas metalhead pada penggemar musik metal?

2. Bagaimana konstruksi identitas metalhead pada penggemar musik metal?

3. Apa makna metalhead bagi para penggemar musik metal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal-hal yang mengkonstruksi identitas metalhead pada

penggemar musik metal.

2. Untuk mengkaji konstruksi identitas metalhead pada penggemat musik metal.

3. Untuk mengkaji makna metalhead bagi para penggemar musik metal.
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D. Manfaat Penelitian

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan

perkembangan terhadap kajian sosiologi budaya dan kajian antropologi.

2) Hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang

media dan publikasi seni dan budaya agar dapat menjadi bahan untuk artikel

dan rubrik kajian tentang musik dan budaya yang ada di Indonesia terkhusus

di Lampung agar pengetahuan dan wawasan masyarakat yang menyangkut

tentang scene metal menjadi lebih luas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Metal

1. Sejarah Metal di Seluruh Dunia

Metal yang jelas adalah tentang musik. Musiknya yang keras, kontroversial dan

tidak disukai banyak orang. Musik Metal sendiri awalnya muncul pada tahun

1966-1971 dan biasa disebut Early Metal. Pada era tersebut mulai muncul band-

band yang hingga saat ini dikenal oleh banyak orang, seperti CREAM, Jimi

Hendrix, Blue Cheer, Deep Purple, Led Zeppelin, MC5, MOUNTAIN, The

Stooges dan Black Sabbath.

Begitu banyak kesimpang siuran tentang siapa yang awalnya memperkenalkan

nama Metal atau lebih akrabnya Heavy Metal. Dalam sebuah film dokumenter

yang dibuat oleh Banger’s Film Inc, seorang antropolg sekaligus seorang

metalhead melakukan sebuah perjalanan keliling dunia untuk melakukan sebuah

penelitian tentang musik Metal, dia adalah Samuel Dunn. Dalam film tersebut

banyak sekali informan yang diwawancarai olehnya. Di awal film dokumenter

tersebut ditelusuri siapa awalnya yang memperkenalkan Heavy Metal. Geddy Lee

dari band RUSH berpendapat bahwa Blue Cheer lah yang mengenalkan Heavy

Metal untuk pertama kalinya namun, Lemmy dari band Motorhead memiliki
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pendapat lain, baginya yang memperkenalkan Heavy Metal adalah band Deep

Purple.

Beranjak dari sana ada nama John Kay dari band Steppenwolf, dia berpendapat

bandnya lah yang memperkenalkan Heavy Metal pertama kali lewat lagu “Born to

Be Wild” yang bercerita tentang pengalaman orang Kanada, Pennis Edmonton

alias Mars Bonfire yang berkisah tentang Motor Gede dan deru riuhnya di jalanan.

Bob Ezrin seorang produser berpendapat lain pula. Baginya Heavy Metal bermula

dari band Led Zeppelin. Lain halnya dengan Alice Cooper, dia menyebutkan

bahwa Heavy Metal berasal dari dirinya sendiri. Dia bercerita kala itu, dia

diwawancarai oleh majalah musik terkenal, Rolling Stones sekitar tahun ’71, ’72

atau ’73, ada foto seseorang sedang memegangnya dan mengucapkan “ini Heavy

Metal”.

Personil band Cannibal Corpse, Lamb of God, Rob Zombie bahkan Sam Dunn

sendiri menyatakan bahwa Black Sabbath lah yang memperkenalkan Heavy Metal

untuk pertama kalinya. Tepatnya di kota Birmingham, Inggris, 1970, nama Black

Sabbath mulai terkenal karena lagu-lagunya yang beraura gelap dan mengerikan

dan nama Ozzy Osborne yang menjadi dalang dibalik itu semua, padahal kala itu,

Tony Iommi yang menjadi gitaris dari Black Sabbath yang merupakan maestro

dalam mengulik riff-riff iramalah yang banyak menciptakan lagu-lagu Black

Sabbath.

Malcolm Dome bercerita bahwasanya asal muasal musik Metal dapat juga dilihat

dari musik Blues. Di Amerika, Blues adalah musik yang tertindas, tersaji untuk

orang-orang yang butuh hal yang berbeda, tentang buruh yang keluar dari pabrik
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dan berharap adanya aliran energi dengan cara yang berbeda dengan bentuk

hiburan mereka sendiri. Mulai dari sini sejarah musik Metal akan mulai

menunjukkan bagaimana identitas seorang metalhead dibentuk baik identitas

dirinya sendiri maupun band dan musiknya.

Gambar 1. Family Tree of Metal Evolution

Namun mari kita telusuri perjalanan panjang musik Metal. Dimulai dari era 70an.

Ada deretan nama yang masuk ke dalam kategori Early Metal baik dari US



10

maupun UK. Sebut saja Steppenwolf dan Black Sabbath. Band-band ini masih

kental dipengaruhi oleh Blues. Lalu pada akhir 70an muncullah New Wave of

British Heavy Metal yang dipelopori oleh Motorhead, ACDC, dan lain-lain.

Gambar 2. Steppenwolf

Gambar 3. Black Sabbath

Masuk pada era 80an Heavy Metal mulai bercampur dengan beberapa genre, salah

satunya genre pop yang akhirnya akan menghasilkan sub genre baru dalam musik

metal yang diberi nama Glam Metal. Glam metal pada era tersebut berhasil

menembus chart-chart musik dunia, oleh karena itu Heavy Metal pada era ini

lebih cepat tersebar di seluruh penjuru dunia. Glam metal memiliki beberapa

pionir yang menjadi andalan seperti Bon Jovi, Motley Crue dan Twisted Sister.
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Pada akhir 80an hingga masuk era 90an, muncul sub genre baru, yaitu Thrash

Metal yang dipelopori oleh band-band yang hingga saat ini menjadi favorit para

metalhead di seluruh dunia, mereka adalah Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax,

Pantera, dan lain-lain. Pada era 90an, metal lebih mengarah ke Extreme Metal.

Extreme Metal itu sendiri akan berisi beberapa sub genre Metal seperti Death

Metal dan Grindcore. Death Metal ini berisi band-band cadas seperti Death,

Morbid Angel, Obituary, Cannibal Corpse, Kataklysm, Nile, Dying Fetus, dan

lain-lain. Sedangkan Grindcore berisi band-band seperti Napalm Death, Brutal

Truth, Pig Destroyer, dan lain-lain.

Gambar 4. Cannibal Corpse dan Napalm Death

Pada era awal dan pertengahan 80an, ada sebuah sub genre yang hingga saat ini

selalu menjadi perbincangan dalam dunia musik Metal, bahkan orang-orang biasa

pun kenal dengan sub genre ini karena selalu menuai kontroversi. Sub genre

Black Metal, berisi band-band seperti Mayhem, Enslaved, Dark Funeral, Cradle

of Filth dan lain-lain.
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Gambar 5. Within Temptation dan Cradle of Filth

Lalu ada sub genre Power Metal. Sub genre ini dimainkan dengan sangat

bersemangat dan cepat. Band-band yang mengisi line up di dalam sub genre ini

adalah Manowar, Dio, Helloween, Nightwish, Dragon Force, dan lain-lain. Doom

Metal dan Goth Metal juga menjadi barisan sub genre yang lahir dari beraneka

ragam sub genre dalam musik Metal. Band-band bergenre Doom Metal adalah

Trouble, Paradise Lost, Kyuss, dan lain-lain. Sedangkan Goth metal band-

bandnya adalah Katatonia, Within Temptation, Lacuna Coil, dan lain-lain.

Tidak afdhol jika kita tidak memasukkan peran serta genre Grunge dengan

Nirvananya, Original Punk dengan Ramonesnya, Shock Rock dengan Marilyn

Mansonnya, dan Hardcore dengan Black Flagnya.

Gambar 6. Black Flag dan Dream Theater
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Dari era 90 hingga era 2000an, Metal semakin menarik banyak minat dan semakin

kreatif. Buktinya banyak bermunculan band-band yang mengusung warna musik

yang lebih segar dalam ranah Metal di dunia. Ada Industrial Metal dengan Fear

Factorynya, Progressif Metal dengan Dream Theater, Hard Alternative dengan

Rage Against the Machine, dan Metalcore dengan Suicidal Tendencies.

Di urutan akhir ada New Wave of American Metal dan Swedish Extreme Metal

yang dikendarai oleh Lamb of God dan Arch Enemy.

Gambar 7. Lamb of God dan Arch Enemy

2. Sejarah Metal di Indonesia

Masuknya musik metal di Indonesia adalah hasil dari evolusi rocker era 70an

seperti God Bless, Gypsy, Giant Step, Super Kid, Terncem, AKA/SAS, Rawe

Rontek, dan lain-lain. Menurut beberapa sumber istilah underground di Indonesia

sudah ada semenjak tahun 70-80an, yang dibuat untuk menggambarkan pentas

yang liar pada zaman itu sebut saja band-band gaek seperti El Pamas, Grass Rock

Val halla, Power Metal, Kaisar, dan sebagainya.
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Gambar 8. God Bless dan Power Metal

Setelah kemunculan band-band gaek cikal bakal musik Metal pada tahun 70-an

muncul kemudian musik Rock di Indonesia dan subkultur ini mulai berkembang

ke arah industri pada tahun 80-an. Dan munculnya sosok yang menaungi serta

memberikan wadah terhadap musik Rock saat itu yaitu, Log Zhelebour, mantan

pengusaha rental lampu disco asal Surabaya, yang dengan kenekatannya membuat

terobosan dengan memayungi band Rock pada masa itu. Log membuat Festival

Rock Indonesia di sponsori oleh perusahaan rokok ternama yang di selenggarakan

di Surabaya. Semenjak saat itu banyak media massa berpendapat bahwa Surabaya

adalah barometer musik Rock Indonesia.

Gambar 9. Log Zhelebour
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Semenjak di gelar Festival Rock Indonesia pada tahun 1984, dari sinilah kemudian

bermunculan band-band gaek rock Indonesia seperti El Pamas, Power Metal dsb.

Log juga membuat label rekaman rock yang pertama kalinya di Indonesia, Logiss

Records. Produk pertama label ini adalah album "Semut Hitam" Album ke-3 dari

God Bless yang dirilis tahun 1988 dan laku keras hingga 400.000 kaset di seluruh

Indonesia.

Di awal tahun 80an pengaruh band-band seperti Slayer, Metallica, Exodus,

Megadeth, Kreator, Sodom, Anthrax hingga Sepultura membuat dunia musik

berguncang, yaitu lahirnya jenis musik baru dengan gaya yang lebih ekstrim

dibanding dengan jenis musik pendahulunya heavy metal. Thrash metal itulah

jenis musik yang di usung oleh band-band tersebut yang telah membuat penikmat

musik rock di belahan dunia ini kecanduan musik thrash.

Masyarakat Indonesia pun juga demam dengan jenis musik evolusi dari heavy

metal ini. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Bali, dsb

mulai bermunculan scene underground dari jenis musik tersebut.

Jakarta awal tahun 1988 pertama kalinya komunitas metal tampil di publik.

Mereka nongkrong di Pid Pub, sebuah pub kecil di kawasan pertokoan Pondok

Indah, Jakarta Selatan. Menurut Krisna (Sucker Head), mereka setiap malam

minggu diberi panggung oleh empunya pub tersebut Ibu Esther, setiap malam

minggu di depan pub tersebut hingga pada akhirnya bermunculan terus band-band

baru dengan mengusung musik metal yang manggung di tempat tersebut.

Band-band tersebut ini antara lain Roxx dengan garapan Metallica dan Anthrax,

Sucker Head dengan Kreator dan Sepultura, Commotion of Resources dengan
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cover Exodus, Painfull Death dan Rotor dengan Kreator mereka, Razzle dengan

Guns ‘n Roses, Parau yang menjelma menjadi DRI dan MOD, sementara Jenazah,

Mortus, dan Alien Scream dengan Obituary.

Gambar 10. Sucker Head dan Rotor

Perjalanan selanjutnya beberapa band tersebut membelah dengan membuat band

baru. Seperti contoh Commotion of Resources adalah cikal bakal band Gothic

Metal seperti Getah dan Painfull Death yang selanjutnya membentuk grup

industrial Sic Mynded di Amerika Serikat bersama Rudi Soedjarwo sutradara

“Ada Apa Dengan Cinta?”. Rotor terbentuk tahun 1992 setelah hengkangnya

Irvan Sembiring dari Sucker Head (gitaris) yang menurutnya konsep musik

Sucker Head saat itu masih kurang ekstrim.

Band-band tersebut memang masih menjadi band yang hanya mengcover lagu-

lagu dari band luar. Di antara mereka semua, hanya Roxx yang beruntung bisa

rekaman untuk single pertama mereka, Rock Bergema. Ini terjadi karena mereka

adalah salah satu finalis Festival Rock Se-Indonesia ke-V. Mendapat kontrak label

rekaman pada saat itu merupakan hal yang cukup mustahil, karena betapa sulitnya

menembus label tersebut dengan jenis musik ekstrim pada masa itu. Sehingga

target mengirim demo ke radio menjadi alternatif. Pada saat itu radio yang sering
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memutar demo adalah radio Bahama, radio Metro Jaya, radio SK, dan radio

Mustang. Dari beberapa stasiun radio tersebut yang paling dominan adalah radio

Mustang. Dikarenakan mereka mempunyai program bernama Rock N Rhythm

setiap Rabu malam dari pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB. Radio Mustang

bahkan juga pernah di gerebek oleh dedengkot metal dari Brazil Sepultura, kala

mereka datang ke Jakarta bulan Juni 1992. Selain radio, media massa yang kerap

mengulas berita- berita rock/metal pada waktu itu hanya Majalah HAI, Tabloid

Citra Musik dan Majalah Vista. Studio One Feel yang merupakan studio musik

tertua yang memperbolehkan musik rock/metal, bahkan setiap band metal lawas

dari ibukota pernah menjamah studio ini. Perkembangan musik metal pada tahun

90-an juga di dukung oleh konser dua band metal dunia di Indonesia, Sepultura

(1992) dan Metallica (1993). Konser tersebut memberi kontribusi cukup besar

bagi perkembangan band-band metal di Indonesia.

Dalam film “Global Metal”, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi

oleh Sam Dunn. Hingga saat ini scene metal di Indonesia adalah salah satu scene

metal yang paling disegani di seluruh dunia. Mengapa bisa begitu? Mengapa

Indonesia bisa memiliki scene metal yang disegani di dunia?

Surabaya, Indonesia 11 Juli 1992, Sepultura band dari Brazil, band yang lahir

dengan latar yang hampir sama dengan Indonesia. Max Cavalera kembali

menjelaskan bahwa ketika mereka tampil di Indonesia salah satu lagu mereka

yang berjudul “Inner Self” menjadi lagu yang membuat mereka (Sepultura dan

Brazil) saling berhubungan dan terikat. Bahkan dalam festival tersebut dia

mendapatkan para penonton dikala itu dipukul oleh beberapa pihak yang
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memukul mereka yang melakukan moshing, headbang dianggap rusuh dan dalam

seketika 20.000 orang duduk dan diam tanpa suara menonton Sepultura ketika itu.

Gambar 11. Konser Sepultura di Surabaya, 11 Juli 1992

Gambar 12. Konser Sepultura di Surabaya, 11 Juli 1992

Jakarta, Indonesia 10 April 1993, Metallica, band paling paling berbahaya

mengguncang Indonesia. Konser ini menjadi konser paling bersejarah dalam

sejarah metal di Indonesia. Ketika itu, terjadi kerusuhan di luar stadion di mana

konser Metallica digelar. Simpang siur cerita yang beredar. Yang menarik di sini

adalah penuturan seorang metalhead dulunya dan sekarang masih menjadi seorang
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metalhead sekaligus vokalis dari salah satu band yang berbahaya di Indonesia,

Arian, vokalis dari band Seringai. Arian menuturkan:

“Tentara mengejar kami dan mereka seperti ingin memukul. Saya berteriak “Pak,

saya punya tiket, saya ingin masuk ke stadion” “Anda tidak bisa masuk ke

stadion”, “Kalian pengguna kaos hitam sialan! Kalian semua adalah komunis!”

teriak para tantara tersebut dan mereka mulai bergerak dengan tongkat-tongkat

mereka dan kami langsung berlarian menyelamatkan diri.”

Tidak hanya Arian, Andre Tiranda gitaris band Siksakubur yang dikala itu juga

berada dalam kerusuhan tersebut bercerita:

“Yeah, saya tertembak di kepala meskipun saya punya tiket untuk masuk stadion,

mereka (para keamanan) terus memukuli siapapun disana yang berusaha masuk

ke stadion dan ingin menonton konser. Mereka tidak peduli kami memiliki tiket

atau tidak mereka terus memukuli kami.”

Gambar 13. Konser Metallica di Jakarta, 10 April 1993

Setelah konser tersebut semua acara Metal dan rock terkhusus dari band

internasional dilarang diselenggarakan di Indonesia.
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Scene metal Indonesia menjadi sangat dikenal dan disegani di dunia salah satunya

karena sejarahnya yang kuat. Wendi Putranto, salah satu orang yang berada dalam

manajemen majalah Rolling Stones Indonesia menjelaskan bagaimana scene

underground mulai bergerilya dengan lebih berani. Semuanya dimulai ketika

kediktatoran pemerintah Soeharto yang kala itu hingga membuat rakyat Indonesia

akhirnya memilih untuk berani mengambil gerakan dan tindakan untuk

melengserkannya pada Mei 1998. Kala itu, revolusi di Indonesia mayoritas

didominasi oleh mahasiswa.

Sejalan dengan apa yang berusaha dijelaskan oleh Wendi, Frangki Raden, seorang

professor dari Indonesia menjelaskan:

“Setelah Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepemerintahannya di

Indonesia, mulai muncul suatu semangat yang selama era Soeharto mereka tidak

dapat benar-benar mengekspresikan diri mereka. Di mana-mana orang

menganggap diri mereka bebas dari semua penindasan yang selama ini mereka

alami sehingga mereka merasa seperti “sekarang saya dapat melakukan hampir

semua hal tanpa rasa takut yang berlebihan.”

Tidak lama setelah Sepultura sukses membakar Jakarta dan Surabaya, Roxx

merilis album debut self-titled mereka di bawah label Blackboard. Album ini

menjadi salah satu album Speed Metal klasik Indonesia era 90-an. Keberuntungan

pun menghampiri band metal gaek Rotor setelah sukses membuka konser

fenomenal Metallica selama dua hari berturut-turut di Stadion Lebak Bulus,

Bermodalkan rekomendasi dari manajer tur Metallica dan gaji 30 juta rupiah hasil

dua kali membuka konser Metallica, Rotor merilis album Thrash Metal major
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labelnya yang pertama di Indonesia, Behind The 8th Ball (AIRO). Sucker Head

sendiri paling lambat dalam membuat album dibanding band sebayanya. Sucker

Head baru merilis album pertamanya “The Sucker Head” setelah dikontrak major

label lokal, Aquarius Musikindo, baru di awal 1995.

Gambar 14. Grausig dan Tengkorak

Di era 90-an musik Metal/underground mulai berkembang Komunitas metal

Jakarta pada waktu itu berpusat di Blok M sekitar awal 1995. Aktifitas mereka

selain hang out adalah bertukar informasi tentang band-band lokal, barter CD,

jual-beli t-shirt Metal hingga merencanakan konser. Pada waktu itu jenis musik

Metal yang di gandrungi adalah subgenre yang makin ekstrim seperti Death

Metal, Brutal Death Metal, Grindcore, Black Metal hingga Gothic/Doom Metal.

Beberapa band yang makin mengkilap namanya di era ini adalah Grausig,

Trauma, Aaarghhh, Tengkorak, Delirium Tremens, Corporation of Bleeding,

Adaptor, Betrayer, Sadistis, Godzilla dan sebagainya. Pada tahun 1996,

Tengkorak menjadi band yang pertama merilis mini album secara independen di

Jakarta dengan judul ‘Its A Proud to Vomit Him’. Album ini direkam secara

profesional di Studio Triple M, Jakarta dengan sound engineer Harry Widodo

(sebelumnya pernah menangani album Roxx, Rotor, Koil, Puppen dan PAS).



22

Gambar 15. Puppen dan Roxx

Di tahun ini pula muncul pertama kalinya media untuk para maniak musik

underground pertama di Jakarta, Brainwashed zine. Edisi pertama Brainwashed

terbit 24 halaman dengan menampilkan cover Grausig dan profil band Trauma,

Betrayer serta Delirium Tremens. Di ketik di komputer berbasis sistem operasi

Windows 3.1 dan lay-out cut n paste tradisional, Brainwashed kemudian

diperbanyak 100 eksemplar dengan mesin foto kopi milik saudara penulis sendiri.

Media-media serupa yang selanjutnya lebih konsisten terbit di Jakarta antara lain

Morbid Noise zine, Gerilya zine, Rottrevore zine, Cosmic zine dan sebagainya. 29

September 1996 menjadi sejarah baru terhadap perkembangan musik metal di

Jakarta. Digelarnya musik indie untuk pertama kalinya di Poster Cafe. Acara

bernama Underground Session. Acara ini digelar tiap dua minggu sekali pada

malam hari kerja. Cafe legendaris yang dimiliki rocker gaek Ahmad Albar ini

banyak melahirkan dan membesarkan scene musik indie baru yang memainkan

genre musik berbeda dan lebih variatif (dikutip dari rockunited-id.blogspot.com

yang dikirim oleh Hendra Noise pada tanggal 31 Juli 2015 pada pukul 19:21)

Selain itu, pada pertengahan tahun 1990an, lahirlah sebuah komunitas penggemar

Metal di Ujung Berung, Bandung yang kemudian dikenal sebagai Ujungberung
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Rebels yang merupakan salah satu komunitas penting. Komunitas tersebut

berhasil melakukan branding terhadap Ujung Berung sebagai kawasan metal.

Berawal dari gerakan komunitas Ujungberung Rebels, Bandung menjadi kota

kelahiran band-band underground metal yang penting di masa itu hingga

sekarang, seperti Jasad, Sacrilegious, Sonic Torment, Disinfected, Forgotten, dan

Burgerkill yang signifikan di kancah underground metal Indonesia.

B. Metalhead

1. Definisi dan Identitas Metalhead

Metalhead diartikan sebagai anak metal. Metalhead adalah penikmat, penggemar,

pecinta, musisi, semua pelaku yang bersinggungan langsung dengan semua yang

ada dalam scene metal. Layaknya mod, skinhead, punk, reggae dan masih banyak

yang lainnya, metalhead memiliki identitas mereka sendiri agar dapat dibedakan

dari kelompok yang lain.

Setiap kelompok subkultur memiliki cara berbeda dalam menunjukkan

keberadaan yang ditunjukkan melalui identitas mereka. Sama halnya dengan

subkultur metalhead yang menunjukkan identitas mereka dengan cara berpakaian,

perilaku mereka, dan simbol-simbol yang menyertai mereka untuk memberikan

identitas tersendiri agar membedakan dengan subkultur lainnya dan juga dapat

dikenal sebagai subkultur metalhead.

Pemakaian suatu simbol ditemukan di dalam aspek seni dan budaya, salah satunya

adalah di dalam dunia kelompok musik. Simbol seperti yang dikatakan Geertz (1973:

89), adalah sebagai tempat (wahana) yang memuat sesuatu nilai yang bermakna

(meaning). Simbol-simbol kebudayaan inilah yang kemudian dapat mempengaruhi



24

cara berpikir seseorang ataupun masyarakat untuk bertindak dalam perilakunya.

Simbol yang menggunakan tangan yang sangat dikenal oleh para kelompok subkultur

metalhead yaitu simbol tangan devil horn. Devil horn menurut arti bahasa adalah

tanduk setan, yang berarti bahwa tangan mereka membentuk sebuah simbol yang

menyerupai tanduk, yaitu dengan mengacungkan jari telunjuk dan kelingking secara

bersamaan dan jari tengah serta jari manis menutup dan merapat ke bawah.

Simbol devil horn pada masyarakat Itali berarti mempunyai makna untuk

melindungi diri dari kekuatan atau niat jahat seseorang (Dunn, 2005). Namun

seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran makna sehingga menjadi simbol

musik metal dan dianggap simbol setan karena musik metal sendiri merupakan

bentuk ketidaksetujuan terhadap aturan di dalam agama, karena di Eropa agama

mayoritas adalah Kristen/nasrani, maka simbol metal dianggap sebagai simbol

pemberontakan terhadap kekristenan yang ada di Eropa.

Gambar 16. Devil Horn

Sebuah subkultur tidak akan terlepas dari artefak, misalnya atribut yang dipakai,

atribut yang mereka pakai merupakan suatu identitas yang dapat dilihat dan suatu

penilaian awal mengenai identitas kelompok tersebut. Menurut Hebdige, maksud
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di balik gaya subkultur adalah sebuah tontonan dan bertujuan untuk

mengkomunikasikan perbedaan sambal mengkomunikasikan identitas kelompok

(Hebdige, 1999: 204). Salah satunya adalah dengan cara memakai atribut-atribut

tertentu yang khas dengan tujuan untuk tampil dan menunjukkan identitas atau

keberadaan mereka.

Nuansa gelap karena penuh dengan atribut berwarna hitam merupakan hal yang

akan kita lihat ketika kita hadir dalam sebuah gigs metal. Bukan hanya saat acara

musik berlangsung, ketika berkumpul dalam keadaan santai pun para metalhead

akan memaknai atribut serba hitam mereka. Ketika kita melihat beberapa distro

atau studio yang identik dengan metal, kita akan disambut oleh warna hitam yang

mendominasi suasana di dalamnya. Pemakaian atribut warna hitam pada subkultur

metalhead sudah ada sejak era pergerakan underground dan masih bertahan

hingga sekarang dengan makna yang tetap sama yaitu makna kuat, gelap nuansa

kelam yang biasa disajikan di dalam lagu-lagu metal. Sehingga yang digunakan

subkultur metalhead merupakan suatu identitas yang tidak dapat dipisahkan dan

menjadi sesuatu yang menonjol dalam atribut metalhead.

Ketika kita melihat segerombolan orang yang sedang berkumpul di suatu tempat,

yang pertama kali kita lihat adalah penampilan yang ditunjukkan oleh mereka.

Metalhead mempunyai sebuah ciri khas penampilan yaitu mempunyai rambut

gondrong. Karena rambut merupakan bagian anggota tubuh yang terlihat selain

atribut yang dipakai, dan menjadi penilaian masyarakat mainstream dengan hanya

melihat pada style rambut panjang yang menyerupai rambut wanita pada

umumnya. Di mata masyarakat rambut gondrong ini mempunyai kesan yang

kurang rapi bagi pemiliknya.
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Rambut juga dapat menjadi simbol perlawanan kaum muda pada saat perang

dunia kedua yang pada waktu itu kaum muda diwajibkan untuk mengikuti wajib

militer karena keadaan tiap negara pada saat itu mengalami keadaan yang rentan

konflik antar negara. Pada saat itu juga kaum muda menyuarakan gerakan

perdamaian dan melarang aktifitas wajib militer yang disuarakan melalui

pemberontakan aturan berambut cepak (Susilo, 2009: 111).

Gambar 17. Gondrong

Tetapi pada era sekarang, seseorang yang ingin disebut metalhead tidak harus

berambut gondrong. Banyak di antara para metalhead yang tidak berambut

gondrong namun tetap mendapatkan perlakuan yang sama dalam komunitasnya.

Ketidakharusan metalhead berambut gondrong dilatarbelakangi oleh beberapa

faktor, di antaranya adalah faktor pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk

merapikan rambutnya denagn style rambut pendek, fakotr aturan pendidikan

formal di sekolah yang mengahruskan para siswanya untuk memiliki rambut yang

rapi juga menjadi alasan para remaja metalhead yang masih duduk di bangku

sekolah untuk tidak memiliki rambut gondrong. Ketidakharusan memiliki rambut

gondrong bagi para metalhead bukan berarti menghilangkan makan rambut

gondrong itu sendiri, metalhead masih memaknai rambut gondrong sebagai
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simbol dari kebebasan terhadap aturan yang ada di masyarakat dominan. Para

metalhead yang masih terikat dalam aturan pekerjaan dan pendidikan formal di

sekolah merasa terpaksa untuk memiliki style rambut pendek, jika tidak terikat

dengan aturan tersebut kebanyakan dari mereka akan lebih memilih untuk

berambut gondrong. Anggapan bahwa metalhead yang tidak berambut gondrong

belum menjadi metalhead secara utuh pun masih hingga saat ini, hanya saja hal

tersebut tidak diaplikasikan dalam sebuah bentuk pengucilan atau penolakan

dalam komunitas metal.

Gaya pakaian sebagai bagian dari style, memang sangat berhubungan dengan

musik. Perkembangan style atau dapat juga kita katakan fashion juga sama

dinamisnya dengan musik. Malcolm Barnard (1995: 86) dalam karyanya ‘Fashion

as Communication’ disebutkan, “Fashion digunakan untuk menunjukkan nilai

sosial atau identitas, dan orang sering membuat penilaian berdasarkan atas apa

yang dipakai oleh orang lain. Lebih lanjut Malcom menjelaskan, fashion juga

merupakan salah satu cara bagi suatu kelompok untuk mengidentifikasi dan

membentuk dirinya sendiri sebagai suatu kelompok untuk mengidentifikasi dan

membentuk dirinya sendiri sebagai suatu kelompok.

Bicara tentang metalhead tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kaos oblong,

yang dimaksud kaos oblong di sini adalah kaos tanpa kerah. Metalhead sangat

identik dengan kaos oblong. Ciri khas kaos oblong bagi metalhead bukanlah tanpa

suatu makna, kaos oblong di sini bermakna memberontak dari kemapanan.

Mereka menganggap bahwa kemapanan membawa banyak aturan dalam hidup

mereka, ketidaksenangan terhadap segala bentuk aturan inilah yang membuat

metalhead memberontak dari kemapanan. Pemberontakan terhadap kemapanan
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yang dimaksudkan bukan berarti mereka hidup dengan ekonomi pas-pasan atau

rendah, pemberontakan ini hanya diwujudkan secara simbolik dalam bentuk gaya

berpakaian yang menjauhi kesan mapan, yakni kaos oblong.

Selain kaos oblong yang sangat khas dari metalhead, gaya pakaian metalhead

sedikit banyak diasosiasikan dengan gaya subkultur rockers dan bikers.

Komponen-komponen yang melekat dandanannya adalah jaket kulit, sepatu boot,

jaket jeans yang ditempeli pin dan patch atau emblem. Nuansa busana ksatria-

ksatria abad pertengahan juga diserap oleh metalhead. Busana tersebut

menonjolkan makna kemandirian, maskulinitas, dan kehormatan bagi para

metalhead, selain itu busana tersebut juga merupakan bentuk penentangan dari

kesan feminim. Sedangkan rambut panjang, rantai, celana kulit hitam, ditambah

aksesori ikonik juga merupakan ciri khas gaya metalhead.

Gambar 18. Battle Vest

2. Gaya Hidup Metalhead

Metalhead pada umumnya adalah peminum minuman keras dan seks bebas, tidak

jauh berbeda dari penggemar beberapa genre musik lainnya. Namun tidak pada
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metalhead yang ada di Indonesia. Walau masih ada beberapa yang sering

melakukan hal tersebut, tapi selebihnya tidak sampai pada hal tersebut. Di balik

stigma negatif tersebut ada beberapa gaya hidup positif yang yang mungkin

sedikit orang yang mengetahuinya. Kita sering melihat metalhead berkumpul atau

bahkan terlibat dalam pembuatan sebuah acara gigs, melakukan record bandnya

secara mandiri, penggadaan CD, dan banyak kegiatan mandiri lainnya dilakukan

oleh metalhead. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk gaya

hidup yang sering dilakukan oleh metalhead dan dinamakan Do it yourself atau

bisa disingkat dengan (DIY).

DIY merupakan cerminan tingkah laku yang menunjukkan kemandirian dan

eksistensi keberadaan metalhead. DIY ini tidak menginginkan bantuan dari pihak-

pihak kapital besar untuk melayani produksi dari sebuah produk. Sehingga DIY

dijadikan alasan agar manusia hidup harus mandiri dan tidak tergantung oleh

orang lain. Tujuannya adalah unutk mengembangkan ide-ide sendiri yang inovatif,

orisinal, dan tanpa ada paksaan dari pihak luar (di luar metalhead).

Indiependen atau indie sejatinya adalah identitfikasi yang melebihi sekedar

bermusik. Semangat indiependen merupakan seperangkat komponen yang saling

mendukung dan komponen-komponen di dalamnya melibatkan semua aspek itu

adalah musisi, dalam pembuatan label, dan pendistrbusiannya hasil-hasil karya

yang dihasilkan metalhead. Indiependen merupakan suatu sistem yang menentang

dan bersikap anti terhadap label yang bersifat mainstream.

Keistimewaan indiependen dalam sistem pembuatan label dan sistem cara

pendistribusiannya yang dilakukan secara mandiri tanpa tersentuh dengan media-
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media lain dan label mainstream terletak pada jaringan kerjanya. Indiependen

tanpa jaringan tidak ada jalan. Dalam fakta di lapangan, indiependen cederung

mengedepankan unsur kemanusiaan dan kebersamaan dalam mendukung band-

band yang bermain di dalam underground untuk tetap eksis dan tetap terus

berkarya.

Selain dalam pembuatan produksi atribut atau produksi karya lagu, semangat gaya

hidup DIY juga diterapkan dalam pembuatan acara musik yang disebut gigs. Gigs

merupakan suatu wadah yang berbentuk acara musik yang bisa dibilang sederhana

namun di dalamnya terdapat unsur saling bantu satu sama lain, dikerjakan

bersama dengan sesama metalhead, dan terorganisir. Tidak jarang metalhead

berusaha keras untuk mengadakan acara tersebut walaupun dengan dana terbatas

demi mempertahankan acara gigs. Tidak peduli acara tersebut diselenggarakan

dalam skala besar atau kecil, tujuan utama mengadakan gigs adalah untuk

memperahankan eksistensi acara gigs itu sendiri, menjalin komunikasi dalam

skala yang lebih besar, dan menambah kenalan atau rekan sesama metalhead

karena tidak jarang ketika ada acara gigs banyak metalhead dari berbagai daerah

berdatangan untuk ikut serta dalam gigs tersebut.

Gambar 19. Lapak Merchandise di Gigs atau Event Metalfest
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Di dalam gigs juga terdapat beberapa metalhead yang membuka lapak yang

menjual merchandise metal, biasanya berupa kaos, pernak-pernik metal, pin,

emblem, atau patch, jaket, stiker, dan beberapa benda lain yang menjadi ciri khas

metalhead dengan harga yang terjangkau. Merchandise tersebut mereka produksi

secara mandiri dan dijual kepada metalhead yang lain. Metalhead yang membeli

merchandise tersebut selain memang dengan alasa menyukai barang yang dijual,

mereka juga tidak jarang membelinya hanya karena ingin membantu metalhead

yang berjualan tersebut.

3. Ekspresi dalam Gigs

Suasana khas yang ramai dengan dominasi warna hitam bukan menjadi satu-

satunya hal yang menarik ketika kita berada dalam sebuha acara gigs metal. Hal

yang paling menarik akan dimulai ketika ada band tampil di panggung dan para

penonton mulai berkumpul di depan panggung, tidak seperti audience pada konser

musik lainnya yang hanya ikut menyanyikan lagu sang idola sambil melakukan

teriakan histeris memanggil nama idolanya dalam gigs metal, para audience

melakukan beberapa ekspresi ketika musik dimulai, ekspresi-ekspresi tersebut

dinamakan headbang, moshing, stage diving, circle pit, dan wall of death.

Salah satu tarian khas yang ada di kalangan metalhead ketika di sebuah gigs

adalah tarian yang hanya menggelengkan kepala, mengangguk-anggukkan kepala

dengan keras, memutarkan kepala seperti baling-baling pesawat terbang. Gerakan

kepala tersebut sesuai dengan ritme dan tempo musk yang sedang dimainkan. Hal

ini merupakan salah satu gaya metalhead tersendiri dalam menikmati lagu-lagu

metal di acara gigs. Di dalam sebuah gigs, para metalhead akan melakukan tarian
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headbang, rasanya tidak lengkap apabila di sebuah gigs hanya menikmati musik

metal dengan duduk didam tanpa melakukan tarian headbang tersebut.

Gambar 20. Moshing dan Headbang

Bukan hanya headbang yang menjadi salah satu ekspresi dalam gigs metal. Selain

headbang yang memfokuskan pada gerakan kepala, ada juga tarian yang

menggerakkan seluruh anggota badan, menabrakkan tubuh ke sesama metalhead

yang ada di kerumunan penonton yang disebut moshing. Jika orang di luar

subkultur metal melihat ekspresi moshing, mereka akan mengira bahwa

kerumunan penonton sedang melakukan aksi tawuran, padahal sebenarnya tidak.

Moshing adalah tentang bagaimana melepaskan energi dan bersenang-senang,

bukan menyakiti satu sama lain. Gerakan moshing ini dimaknai oleh metalhead

sebagai bentuk dari luapan emosi. Gerakan tersebut dilakukan mengikuti iringan

tempo lagu dari band yang sedang tampil. Jika tempo lagu semakin cepat, maka

gerakan moshing pun akan semakin cepat. Ada beberapa aturan di dalam gerakan

moshing, salah satunya yang paling penting adalah ketika ada metalhead yang

jatuh, maka metalhead lain yang melihatnya harus membantu metalhead yang

jatuh tersebut untuk berdiri. Benda-benda berbahaya yang melekat di tubuh seperti

gelang/jaket/kalung berduri tidak diperkenankan dipakai saat moshing pun juga

merupakan aturan umum dari gerakan tersebut. Beberapa aturan yang ada dalam
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moshing menunjukkan bahwa gerakan ini memang bukan untuk saling menyakiti

satu sama lain, tapi hanya untuk melepaskan energi, bersenang-senang dan

sebagai simbol dari luapan emosi.

Gambar 21. Stage Diving dan Wall of Death

Selain bentuk-bentuk tarian di atas, yaitu headbang dan moshing, ada juga

aktifitas tarian yang dilakukan oleh metalhead ketika berada di area gigs yaitu

circle pit. Circle pit atau lubang lingkaran merupakan bentuk tarian dengan

membentuk sebuah lingkaran sambal berlari-lari memutar entah itu searah jarum

jam atau tidak, konon tarian circle pit diambil dari tarian suku Indian ketika

memanggil hujan. Biasanya dalam circle pit ketika orang-orang yang berada di

samping atau orang-orang yang membentuk lingkaran dan berlari terjatuh, maka

metalhead lain yang melihatnya harus membantu metalhead yang jatuh tersebut

untuk berdiri, hal ini sama dengan aturan di dalam moshing.

Stage diving, adalah aksi selanjutnya yang biasa dilakukan para metalhead dalam

acara gigs metal. Stage diving aktifitas yang dilakukan dengan cara salah satu

metalhead naik ke atas panggung atau bagian panggung yang dapat dinaikinya

lalu kemudian meloncat ke arah metalhead yang lain di bawahnya dan metalhead

yang lain menangkapnya. Tidak hanya audience yang melakukan stage diving tapi
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juga biasanya sang vokalis band, gitaris atau bassis dari sebuah band metal yang

sedang tampil di panggung juga melakukan stage diving tersebut.

Terakhir adalah aksi yang paling ekstrim dan cukup jarang kita temui di acara gigs

metal di Indonesia ataupun di Lampung. Wall of Death, adalah aksi yang

dilakukan pada saat awal lagu, pertengahan lagu atau akhir lagu dengan cara

semua orang bergerak mundur menyisakan ruang kosong berbentuk persegi

panjang atau dibagi menjadi dua kubu dan ketika sang vokalis band memberi aba-

aba semua orang akan berlari secara brutal ke tengah dan saling bertabrakan di

ruang yang disisakan tadi.

C. Identitas

1. Definisi Identitas

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan soal teori identitas dan kali ini saya

akan menjabarkan beberapa definisi dan penjelasan tentang teori identitas oleh

beberapa tokoh untuk menambah referensi dalam penelitian ini.

Secara epistimologi, kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti (1)

kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu

sama lain; (2) kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama diantara dua orang

atau dua benda; (3) kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama

diantara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda; (4) pada tataran

teknis, pengertian epistimologi diatas hanya sekedar menunjukkan tentang suatu

kebiasaan untuk memahami identitas dengan kata “identik”, misalnya menyatakan

bahwa “sesuatu” itu mirip satu dengan yang lain (Alo Liliweri, 2007: 69)
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Richarad Jenkins (1996) berargumen bahwa identitas adalah pemahaman kita

akan siapa kita dan siapa orang lain, serta saling berhubungan, pemahaman orang

lain akan diri mereka sendiri dan orang lain. Identitas adalah sesuatu yang bisa

dinegoisasikan dan dibuat dalam proses interaksi manusia. Bagi Jenkins,

“identitas” adalah mengenai “meaning” (arti), dan meaning ini lebih

dikonstruksikan secara sosial daripada mengenai perbedaan mendasar antara

manusia karena identitas merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Jenkins

berpendapat bahwa identitas terbentuk melalui proses sosialisasi. Melalui proses

ini orang belajar untuk membedakan persamaan dan perbedaan yang signifikan

secara sosial antara mereka dengan orang lain (Jenkins, 1996 dalam Haralombos,

2004: 826).

Menurut Stella Ting Toomey, yang dimaksud identitas adalah refleksi diri atau

cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses

sosialisasi (Stella Ting Toomey dalam Larry A. Samovar et. al., 2009, hlm. 154).

Atau dengan kata lain, yaitu bahwa pada dasarnya identitas merujuk pada refleksi

dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap kita.

Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corrine berpendapat bahwa mereka melihat

identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda

dalam perilaku, keyakinan dan sikap (Gardiner W. Harry & Kosmitzki Corrine

dalam Larry A. Samovar et. al., 2009, hlm. 154).

Sheldon Stryker (1980) mengemukakan bahwa teori identitas memusatkan

perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan

struktur sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). Individu dan masyarakat
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dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Seseorang dibentuk oleh interaksi,

namun struktur sosial membentuk interaksi. Dalam hal ini Stryker tampaknya

setuju dengan perspektif struktural, khususnya teori peran (dikutip dari

WordPress.com yang dikirim tanggal 12 Mei 2009 pada pukul 1:54 am).

Teori Stryker mengkombinasikan konsep peran (dari teori peran) dan konsep

diri/self (dari teori interaksi simbolis). Bagi setiap peran yang ditampilkan dalam

berinteraksi dengan orang lain, mempunyai definisi tentang diri sendiri yang

berbeda dengan diri orang lain, yang oleh Stryker dinamakan “identitas”. Jika

setiap individu memilik banyak peran, maka bisa juga memiliki banyak identitas.

Perilaku setiap individu dalam suatu bentuk interaksi, dipengaruhi oleh harapan

peran dan identitas diri, begitu juga perilaku pihak yang berinteraksi dengan setiap

individu tersebut (dikutip dari WordPress.com yang dikirim tanggal 12 Mei 2009

pada pukul 1:54 am).

Menurut Panuju dan Umami (2005: 87) identitas merupakan suatu persatuan.

Persatuan yang terbentuk dari asas-asas, cara hidup, pandangan-pandangan yang

menentukan cara hidup selanjutnya. Persatuan ini merupakan inti seseorang yang

menentukan cara meninjau diri sendiri dalam pergaulan dan tinjauannya keluar

dirinya.

Dalam teori identitas, Stuart Hall (1994), menyampaikan bahwa identitas

merupakan sesuatu yang bersifat imajiner atau diimajinasikan tentang keutuhan.

Sebuah identitas muncul akibat perasaan bimbang yang kemudian diisi oleh

kekuatan dari luar dari setiap individu. Identitas sendiri adalah sebuah perwujudan
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dari imajinasi yang dipandang oleh pihak-pihak tertentu yang saling terhubung di

dalamnya.

Hall memaknai identitas sebagai suatu produksi, bukan esensi yang tetap dan

menetap. Dengan begitu, identitas selalu berproses, selalu membentuk, di dalam

bukan di luar representasi. Ini juga berarti otoritas dan keaslian identitas dalam

konsep ‘identitas kultural’ misalnya, berada dalam masalah (Hall dalam

Woodward (ed.), 1997: 8-15). Identitas hanya bisa ditandai dalam perbedaan

sebagai suatu bentuk representasi dalam sistem simbolik maupun sosial, untuk

melihat diri sendiri tidak seperti yang lain (Woodward dalam Woodward (ed.),

1997: 8-15).

Identitas dapat dilihat sebagai sebuah konflik yang lengkap dengan daerah konflik

atau medan dialognya. Identitas tersebut berusaha dibangun dan kemudian

diperebutkan atau malah dipertentangkan, diubah, dipengaruhi, dilupakan atau

juga ditinggalkan di dalam sebuah wacana. Identitas dalam sebuah masyarakat

diingat, digali, dikumpulkan, diceritakan kembali atau malah dikubur, dilupakan

dan dihapus dari pikiran kolektif. Identitas ditafsirkan sebagai sebuah budaya

milik bersama, dimiliki secara bersama-sama oleh orang yang memiliki sejarah

dan asal-usul yang sama. Identitas menjadi rantai perubahan secara terus menerus,

sebagai bentuk pelestarian masa lalu atau warisan budaya (primordial) dan

sebagai bentuk transformasi dan perubahan masa depan (kreatifitas perubahan

budaya). Identitas digunakan untuk menjelaskan berbagai cara kita diposisikan

dan sekaligus memposisikan diri kita secara aktif dalam narasi sejarah.
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Identitas akan selalu mengalami perubahan, pada kadar sekecil apapun sesuai

dengan perubahan sejarah dan kebudayaan. Percepatan tempo kehidupan dalam

masyarakat pasca industri, serta percepatan pergantian tanda, citra, makna, kode,

dan tafsiran simbolik, yang menggiring ke dalam kondisi yang disebut kondisi

ekstase kecepatan, sebuah kondisi ketika manusia hanyut atau bahkan tenggelam

dalam arus kecepatan (perubahan atau pergantian tanda, citra, dan makna),

sehingga tidak mampu menyerap dan mengendapkan segala perubahan menjadi

sesuatu yang bermakna.

2. Bentuk-Bentuk Identitas

Identitas dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu identitas budaya, identitas sosial, dan

identitas diri/pribadi.

a. Identitas Budaya

Dalam artian sederhana, yang dimaksud dengan identitas budaya adalah rincian

karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok

orang yang kita ketahui batas-batasnya tatkala dibandingkan dengan karakteristik

atau ciri-ciri kebudayaan orang lain (Liliweri, 2002: 72). Menurut Stella Ting-

Toomey (1993: 30), identitas budaya merupakan perasaan (emotional

significance) dari seseorang untuk ikut memiliki (sense of belonging) atau

berafiliasi dengan kultur tertentu.

Stuart Hall dalam karyanya Cultural Identity and Diaspora (1990: 393)

menjelaskan bahwasanya identitas budaya sedikitnya dapat dilihat dari dua acara

pandang, yaitu identitas budaya sebagai wujud (identity as being) dan identitas

budaya sebagai proses menjadi (identity as becoming). Dalam cara pandang
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pertama, identitas budaya dilihat sebagai suatu kesatuan yang dimiliki bersama

atau merupakan bentuk dasar seseorang serta berada diri banyak orang yang

memiliki kesamaan sejarah dan leluhur. Sehingga sudut pandang ini lebih melihat

bahwasanya ciri fisik atau lahiriyah lebih mengidentifikasi mereka sebagai suatu

kelompok. Cara pandang kedua melihat identitas budaya bukan merupakan suatu

esensi melainkan positioning. Dalam hal ini identitas budaya memiliki asal dan

sejarah, akan tetapi terus mengalami transformasi dan dapat berubah-ubah, yang

antara lain dapat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, maupun kekuasaan.

Menurut Prabowo (2008: 9), identitas budaya merupakan cerminan dari adanya

kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang membentuk sekelompok orang

menjadi satu, walaupun dari luar mereka tampak berbeda. Sedangkan menurut

Rice (1990: 202) yang dikutip oleh Prabowo (2008: 10), “the sum total of group

member’s feeling about those symbols, values, and common histories that identify

them as a dislinct group”. Artinya identitas budaya adalah jumlah keseluruhan

dari perasaan seseorang atau anggota kelompok terhadap simbol-simbol, nilai-

nilai, dan sejarah umum yang membuat mereka dikenal sebagai kelompok yang

berbeda.

b. Identitas Sosial

Henri Tajfel (1982) yang merupakan pelopor dari munculnya teori identitas sosial

berpendapat bahwa identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang

berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok

sosial bersamaan dengan signifikasi nilai dan emosional dari keanggotaan

tersebut.
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Hogg dan Abram (1990) menjelaskan social identity sebagai rasa keterkaitan,

peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori

keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki

hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat.

Billig (dalam Sarwono, 2001, h. 22) mengungkapkan bahwa identitas sosial

adalah sebuah proses yang mengikatkan individu pada kelompoknya dan yang

menyebabkan individu menyadari diri sosialnya (social self). Serupa dengan

Billig, Baron dan Bryne (2004, h. 163) mengartikan identitas sosial sebagai

definisi seseorang tentang siapa dirinya termasuk di dalamnya atribut pribadi dan

atribut yang dibaginya bersama dengan orang lain.

Menurut William James (dalam Walgito, 2002), social identity lebih diartikan

sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang

dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan

keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak-istrinya, rumahnya,

pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, uangnya, dan lain-lain.

c. Identitas Diri

Identitas diri adalah proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran

yang penting dalam hidup (Papalia, 2008), suatu kesadaran akan kesatuan dan

kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang

kehidupan (Desmita, 2008), dan merupakan pengorganisasian dorongan-dorongan

(drives), kemampuan (abilities), keyakinan-keyakinan (beliefs), dan pengalaman

ke dalam citra diri (image of self) yang konsisten yang meliputi kemampuan

memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual,
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dan filsafah hidup (Woolfolk, dalam Yusuf, 2011). Menurut Chaplin (2004: 237),

identitas diri merupakan atau aku sebagai individu sebagai makhluk sadar akan

dirinya sebagai aku.

3. Faktor-Faktor Pembentuk Identitas

Identitas tidak terbentuk secara sendiri, terdapat beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi terbentuknya identitas. Dari beberapa pendapat para ahli, saya

menyimpulkan, kreativitas, kelompok, status sosial, media, kesenangan, keluarga,

lingkungan, model untuk identifikasi atau bisa dikatakan idola, identitas etnik,

pengalaman kerja, sejarah dan mungkin masih ada faktor lain yang dapat

mempengaruhi pembentukan identitas.

D. Komunitas

Wenger (2004: 4) berpendapat bahwa komunitas adalah sekumpulan orang yang

saling berbagi masalah, perhatian atau kegemaran terhadap suatu topik dan

memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi

secara terus-menerus. Menurut Iriantara (2004: 22) mendefinisikan makna

komunitas adalah sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan

biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Soenarno (2002), definisi

komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan

berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Menurut Kertajaya Hermawan (2008), komunitas adalah sekelompok orang yang

saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah

komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut

karena adanya kesamaan interest atau values. Sedangkan menurut Stewart E Perry
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(2001) dalam CED Definition and Terminology memandang komunitas sebagai

kategori yang mengacu pada orang yang saling berhubungan berdasarkan nilai-

nilai dan kepentingan bersama yang khusus atau komunitas sebagai suatu kategori

manusia yang berhubungan satu sama lain karena didasarkan pada lokalitas

tertentu yang sama, yang karena kesamaan lokalitas itu secara tak langsung

membuat mereka mengacu pada kepentingan dan nilai-nilai yang sama.

Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer (1984: 59); “Pada dasarnya setiap

orang itu lahir dalam suatu keluarga dan pada mulanya dia tidak mengetahui

bahwa ia merupakan anggota dari suatu ketetanggaan. Akan tetapi, apabila dia

mulai dapat berjalan dan bermain, maka dia akan bermain dengan anak-anak

tetangga atau beberapa dari antara mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, dia

akan mengetahui bahwa ia tinggal dalam suatu kampung atau suatu desa atau juga

dalam suatu kota. Pada tahap selanjtunya dia akan mengetahui pula bahwa dia

merupakan anggota suatu bangsa atau suatu negara”.

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang itu dapat merupakan

anggota dari beberapa kelompok; dan kecuali keluarga (sebagai primary group)

kesemuanya mungkin dapat dikategorikan sebagai community atau komunitas.

Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer (1984: 59) menyatakan bahwa

komunitas adalah “a group of a people having in a contiguous geographic area,

having common centers interests and activities, and functioning together in the

chief concern of life”.

Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang dapat

dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu kelompok yang bertempat
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tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, di mana

kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan

kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya.

Menurut Etienne Wenger (2002: 24) komunitas mempunyai berbagai macam

bentuk dan karakteristik, diantaranya:

1. Besar atau kecil

Keanggotaan di beberapa komunitas ada yang hanya terdiri dari beberapa anggota

saja dan ada yang mencapai 1000 anggota. Besar atau kecilnya anggota di suatu

komunitas tidak masalah, meskipun demikian komunitas yang memiliki banyak

anggota biasanya dibagi menjadi sub divisi berdasarkan wilayah sub tertentu.

2. Terpusat atau Tersebar

Sebagian besar suatu komunitas berawal dari sekelompok orang yang bekerja di

tempat yang sama atau memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Sesama anggota

komunitas saling berinteraksi secara tetap serta ada beberapa komunitas yang

tersebar di berbagai wilayah.

3. Berumur panjang

E. Subkultur

Menurut Fitrah Hamdani dalam Zaelani Tammaka (2007) “subkultur adalah gejala

budaya dalam masyarakat industri maju yang umumnya terbentuk berdasarkan

usia dan kelas. Secara simbolis diekspresikan dalam bentuk penciptaan gaya

(style) dan bukan hanya merupakan penentangan terhadap hegemoni atau jalan
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keluar dari suatu ketegangan sosial”. Subkultur lebih jauh menjadi bagian dari

ruang bagi penganutnya untuk membentuk identitas yang memberikan otonomi

dalam suatu tatanan sosial masyarakat industri yang semakin kaku dan kabur.

Secara sosiologis, sebuah subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki

perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka.

Subkultur dapat terjadi karena perbedaan usia anggotanya, ras, etnisitas, kelas

sosial, atau gender, dan dapat pula terjadi karena perbedaan aesthetik, religi,

politik, dan seksual; atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Menurut Dick

Hebdige dalam bukunya “Subculture: the meaning of style” pemakaian simbol

adalah sesuatu yang sangat berarti untuk sebuah subkultur, untuk membuktikan

poin itu Hebdige menunjukkan estetis punk yang menurut dia memaknai simbol-

simbol untuk menyampaikan secara visual misi perlawanan kaum ini.

Secara konseptual, subkultur diartikan atau disebutkan sebagai sebuah gerakan,

tindakan, kegiatan, kelakuan kolektif, atau budaya bagian dari budaya besar.

Subkultur biasanya digunakan sebagai bentuk perlawanan atau memberikan

tawaran baru pada kultur mainstream. Perlawanan ini bisa berupa apa saja agama,

negara, institusi, musik, gaya hidup, dan segala yang diangap mainstream (Barker,

2003: 374-409). Hartley (2010:293) mendefinisikan subkultur sebagai bentuk

kelompok atau komunitas terhadapa problem kelas, yaitu “yang mempunyai” dan

“yang tidak mempunyai” dalam hal ini yang dimaksud mempunyai adalah power

atau kekuasaan, money atau uang dan knowledge atau pengetahuan.

Subkultur adalah budaya dalam budaya. Ikatan dalam ikatan. Karena itu,

subkultur selalu bersifat minoritas. Pada mulanya, teori subkultur pertama kali

dikembangkan oleh para sosiolog di Chicago School of Sociology (CSS) pada
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decade 60an. Latar studi subkultur di sana berfokus pada kehidupan sosial urban

dan deviasi-deviasi kultural yang terjadi di dalamnya (Allet, Nicola Faye: 2010:

87). Jadi dalam penelitian awal para sosiolog Chicago School itu, subkultur selalu

identik denga kehidupan urban di perkotaan, meskipun dalam konteks kekinian

dan keindonesiaan, penyebaran subkultur yang dalam hal ini subkultur metalhead,

semakin luas wilayah penyebarannya, tidak hanya di perkotaan saja melainkan

juga tersebar sampai ke wilayah pedesaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Dengan metode ini saya berusaha memahami dan menafsirkan suatu

peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif

saya sendiri. Dengan metode ini juga saya bertujuan untuk memahami obyek yang

saya teliti lebih mendalam serta melakukan pengumpulan fakta secara mendalam

mengenai identitas metalhead dan komunitas metal di Bandar Lampung.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh

Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga

elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang

berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut

keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang

ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa, di sekolah atau wilayah suatu negara.

Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin

difahami secara lebih mendalam “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi

sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam

aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu

(Sugiyono, 2015).
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Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan

hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke

tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada

kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan

responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru

dalam penelitian. Sampel dalam penelitan kualitatif, juga bukan disebut sampel

statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk

menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai

sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari sampel itu dapat

dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas (Sugiyono, 2015).

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Provinsi Lampung tepatnya di beberapa daerah di

Lampung. Berdasarkan judul penelitian yang dibuat, penelitian dilakukan dengan

mewawancarai beberapa metalhead dan mengobservasi serta mengambil

dokumentasi beberapa komunitas metal yang tersebar di berbagai daerah di

Lampung serta beberapa acara musik metal.

Waktu penelitian pada penelitian ini tidak menentu, karena menyesuaikan dengan

waktu luang yang dimiliki oleh informan penelitian dan waktu yang sesuai dengan

acara musik metal.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour

observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan
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umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum

menyeluruh yang masih pada tahap pemukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat

memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus

penelitian (Sugiyono, 2015).

Spradley dalam Sanapiah Faisal (1988) mengemukakan empat alternatif untuk

menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan ini

dalam lembaga pendidikan, bisa kepala sekolah, guru, orang tua murid,

murid, pakar pendidikan dan sebagainya.

2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing

domain. Domain dalam pendidikan ini bisa kurikulum, proses belajar

mengajar, sarana prasaran, tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen,

pembiayaan, sistem evaluasi, pandangan hidup kompetensi dan

sebagainya.

3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.

Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dalam

pendidikan misalnya menemukan metode mengajar matematika yang

mudah difahami dan menyenangkan.

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-

teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu ingin

melengkapi dan memperluas teori yang yang telah ada.

(Sugiyono, 2015)
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Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah konstruksi identitas

metalhead pada penggemar musik metal dan bagaimana para penggemar musik

metal memaknai makna metalhead.

C. Informan Penelitian

Kali ini, teknik sampling yang saya gunakan adalah teknik purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pengambilan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial

yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Informan pada penelitian adalah para penggemar musik metal yang masa

mudanya atau pada usia remajanya berada pada kisaran tahun 90an dan yang

berusia muda pada saat ini. Alasan yang paling mendasara saya memilih mereka

sebagai informan karena awal mula musik metal memasuki era kebangkitannya

dari awal tahun 90an hingga runtuhnya era Orde Baru.

Saya mengambil informan yang hampir kebanyakan mengalami masa remaja pada

era 90an karena, di masa tersebut musik metal mulai berkembang di Indonesia dan

termasuk di Lampung. Ketika seorang remaja dihadapkan pada keseragaman

(dominan) di dalam suatu masyarakat, terkadang remaja merasakan adanya

kejenuhan dengan keadaan tersebut. Mereka mencari jalan untuk dapat keluar dari

kejenuhan yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut dengan tampil berbeda

dari masyarakat sekitar, meskipun kadangkala mereka sendiri tidak peduli dengan

stereotip yang dilontarkan dari masyarakat dan budaya dominan, entah
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masyarakat dapat menerima keberadaan mereka atau tidak. Yang ada di dalam

benak mereka hanyalah bagaimana mereka dapat tetap eksis dan dapat

menonjolkan keberadaan mereka.

Tabel 1. Data Informan

No. Nama Umur Latar Belakang

1 DLF 24 tahun Mahasiswa

2 RM 37 tahun Wirausahawan

3 MO 18 tahun Mahasiswa

4 H 24 tahun Mahasiswa

5 MP 25 tahun Karyawan

6 P 39 tahun Wirausahawan

7 AAA 28 tahun Karyawan

8 AB 28 tahun Freelancer

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih

banyak pada observasi berperanserta (participation observation), wawancara

mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).
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1. Pengumpulan data dengan Observasi

Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi

berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-terangan

dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi yang tak

berstruktur (unstructured observation). Selanjutnya Spradley, dalam Susan

Stainback (1988) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu passive

participation, moderate participation, active participation, dan complete

participation (Sugiyono, 2015).

Untuk penelitian ini, saya menggunakan dua metode observasi, yaitu Observasi

Partisipatif dan Observasi Terus Terang atau Tersamar. Obsevasi Partisipatif saya

pilih karena saya pernah berada dan merasakan segala hal yang dilalui para

metalhead. Observasi Partisipatif maksudnya adalah saya terlibat langsung dengan

kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut ikut melakukan apa yang

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi

partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai

mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku yang tampak (Sugiyono, 2015).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Observasi Terus Terang dan

Tersamar. Dalam hal ini saya melakukan pengumpulan data menyatakan terus

terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka

yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi

dalam suatu saat saya juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal

ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih
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dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka saya

selaku peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2015).

2. Pengumpulan data dengan Interview/Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, telah

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena

itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara

terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa

pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai

keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara

(Sugiyono, 2015).

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman

untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu

seperti tape recorder, smartphone, gambar, brosur dan material lain yang dapat

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar (Sugiyono, 2015).

3. Teknik Pengumpulan data dengan dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (life

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk
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gambar, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015).

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat

dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di

sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobigrafi. Publish autobiographies

provide a readily available source of data for the discerning qualitative research

(Bogdan). Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh

foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2015).

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang

terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang

diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data

kuantitaif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang

jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis

(Sugiyono, 2015).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini

Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai

penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian
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selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”. Namun dalam penelitian

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan

dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an

ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after

process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses

pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2015).

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun

demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang

setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2015).

2. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

memuaska, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984),

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan

conclusion drawing/verification.
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a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan

peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode aspek-aspek

tertentu (Sugiyono, 2015).

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena

itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Sugiyono, 2015).

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan

keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru,

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain

yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan

pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2015).

2. Penyajian Data

Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi

data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang
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merupakan kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan

dipahami.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015).

F. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Oleh

karena itu dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan data yang dilaporkan

peneliti dengan data di lapangan.
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan

terhadap data yang ada (Moleong, 2002: 178).

Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan dengan:

a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Peneliti

menggunakan data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan

oleh peneliti. Hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi dengan yang dikatakan di

depan umum. Peneliti membandingkan pernyataan informan penelitian yang

dikatakan secara pribadi, dengan pernyataan informan penelitian yang

dikatakan di depan umum.

c. Membandingkan hasil wawancara dengan teori. Peneliti mencoba membandingkan

hasil wawancara dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Bahan referensi dapat

juga berupa buku-buku referensi dan video atau film yang berfungsi untuk membantu

peneliti dalam penyusunan penelitian. Buku-buku referensi, video dan film ini adalah

buku-buku, video dan film yang berhubungan dengan teori identitas, identitas budaya,

kajian tentang komunitas dan yang paling utama adalah tentang semua yang

berhubungan dengan scene metal baik di dunia maupun di Indonesia.



BAB IV

GAMBARAN UMUM METALHEAD DAN KOMUNITAS METAL

DI LAMPUNG

A. Gambaran Umum Metalhead di Lampung

Scene metal di Lampung bisa dibilang hampir sama waktu masuknya dengan di

Jakarta dan Bandung yang notabene adalah dua kota yang menjadi kiblat metal di

Indonesia. Sebenarnya, di seluruh penjuru kota di Indonesia, waktu masuknya

scene metal itu masuknya berbarengan, tapi tetap saja Jakarta adalah kota yang

menjadi awal dari segalanya karena mereka berperan sebagai pusat dari segala hal

yang masuk dan keluar di Indonesia.

Scene metal di Lampung berawal dari “tongkrongan kampus”. Beberapa mahasiswa

yang memiliki hobi yang sama berkumpul dan ingin memperluas perkumpulannya.

Hal tersebut ternyata berbuah bagus bagi mereka para pecinta scene musik keras ini

hingga muncullah beberapa band metal salah satunya Muppeth.

Gambar 22. Lampung Metalfest
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Perlahan-lahan perkumpulan ini berkembang dan metalhead yang memiliki band

unjuk gigi di beberapa gigs-gigs kecil-kecilan yang biasanya diadakan di Pasar

Seni yang berlokasi di Saburai dan di PKOR Way Halim.

Dalam beberapa masa, scene Metal di Lampung amat sangat banyak menarik

minat masyarakat, beberapa memang sudah kenal dengan musik yang bergenre

keras ini sampai orang yang benar-benar tidak tahu akan adanya musik keras ini.

Beberapa acara yang khusus menampilkan band-band metal seperti Loud Fest,

Lampung Berisik, Lampung Metal Fest, Natar Berkarat, dan lain-lain terus

menjadi salah satu bukti besar dan kuatnya eksistensi para metalhead di Lampung

agar scene Metal terus berkembang di Lampung.

Gambar 23 . Lampung Timur Metal Fest

Namun, dari semua hal positif tersebut, saya sebagai peneliti di sini menangkap

adanya sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya fenomena “musik

musiman”. Sama seperti fashion dan mode, musik di Lampung pun menjadi

sebuah fenomena musiman. Begitu juga dengan Metal. Walaupun masih ada

beberapa acara Metal yang masih diadakan dan banyak acara musik yang
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menyuguhkan semua genre musik, tapi antusiasme metalhead dalam beberapa

acara tersebut tampak berkurang.

Saya menangkap beberapa hal dari penuturan saudara AB apa penyebab metal di

Lampung masuk ke dalam kategori “musik musiman”.

“Scene metal adalah scene yang tergolong minoritas. Bayangkan ketika sebuah

ke ‘minor’ an membentuk kubu-kubu tersendiri dengan cara pikir masing-

masing? Untuk membuat scene metal di Lampung agar lebih berkembang dan

memiliki regenerasi yang nantinya juga dapat mengembangkan scene ini kearah

yang lebih baik para pendahulu perlu menekan ego mereka masing-masing dan

dapat membuka pikiran terhadap sesama rekan komunitas yang lain.”

(wawancara Sabtu, 28 Juli 2018).

Gambar 24 . Metal Sappai Matei

Dari penuturan saudara AB, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk dapat

membuat suatu hal maju dan berkembang perlu adanya kepekaan terhadap

sesama, mengurangi pikiran negatif, saling membuka pikiran dan yang paling

utama adalah menekan ego masing-masing.
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Gambar 25 . Lampung Total Underground

B. Komunitas Metal di Lampung

Komunitas metal di Lampung sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas sudah

ada sejak tahun 90an. Komunitas metal tersebut berawal dari tongkrongan kampus

yang sama-sama memiliki selera musik yang sama. Hingga saat ini kurang lebih

ada 10 komunitas metal di Lampung. Salah satu dari komunitas metal tersebut

adalah Republik Metal Natar.

Komunitas metal yang sering disingkat dengan RMN ini berlokasi di Natar,

Lampung Selatan. Komunitas ini beranggotakan orang-orang yang berdomisili di

Natar dan memiliki kesukaan yang sama, yaitu musik metal. Anggota komunitas

ini kurang lebih sekitar 60-70 orang. Komunitas ini rutin mengadakan metalfest

(gigs metal) yang diadakan satu tahun sekali. Biasanya gigs tersebut dihadiri oleh

metalhead dari seluruh penjuru Provinsi Lampung. Tidak jarang juga, metalhead

yang berasal dari luar daerah Lampung pun juga hadir untuk sekedar menjalin

silaturahmi, headbang bersama, dan tampil sebagai bintang tamu.

Republik Metal Natar sebagai salah satu komunitas metal di Lampung ini, tidak

memiliki struktur keanggotaan yang baku, namun biasanya ada yang lebih
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di’tua’kan atau lebih senior dalam urusan dunia metal. Mereka yang dituakan ini

biasanya akan membimbing para metalhead yang lebih muda agar memiliki

wawasan lebih seputar scene metal, selain itu metalhead muda ini juga akan

diajari bagaimana mengatur acara rutin yang biasa mereka adakan agar setiap

tahunnya akan ada perubahan kearah yang lebih baik.

Tujuan komunitas RMN ini dibentuk:

a. Untuk mengenalkan musik metal kepada masyarakat umum karena

sebagian masyarakat menilai musik metal musik yang aneh.

b. Sebagai media untuk menjalin komunikasi dan informasi sesama

metalhead.

c. Sebagai media untuk menyalurkan hobi musik metal.

Untuk media informasi sebagai saran penyebaran info seputar agenda-agenda

kegiatan yang biasa dilakukan komunitas RMN, mereka biasanya dengan

menempelkan brosur atau pamflet di beberapa tempat di Lampung dan melalui

media sosial seperti Facebook dan Twitter, mulut ke mulut, serta media elektronik

seperti handphone.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Sejarah menjadi salah satu hal yang mengkonstruksi identitas metalhead.

Kesamaan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia yang pernah dialami para

metalhead menjadi faktor identitass metalhead terkonstruksi pada komunitas

metal.

2. Selain kesamaan sejarah, kesamaan kegemaran terhadap musik metal juga

menjadi faktor yang mengkonstruksi identitas metalhead.

3. Metalhead sepakat bahwasanya makna dari menjadi seorang metalhead adalah

tentang kepedulian terhadap kehidupan sekitar, kejujuran, dan solidaritas. Selain

itu, makna menjadi metalhead juga adalah berani jujur dalam mengkritik hal-hal

yang dianggap jauh dari yang seharusnya serta menjadi orang-orang yang kreatif

dan inovatif.

B. Saran

1. Saran Praktis

Bagi masyarakat yang masih awam akan scene metal diharapkan untuk lebih

menekan ego untuk belajar mengenal dan memahami sesama. Jika era globalisasi

menjadi sebuah alasan mengapa masyarakat menjadi kurang peka terhadap dunia
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sosial, saya rasa hal tersebut sangatlah tidak adil. Benar adanya metalhead pun tak

perlu mendapat sebuah pengakuan dari masyarakat yang tidak mengenal mereka

atau bahkan tidak suka dengan mereka, namun setelah diketahui ternyata dari

penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang mereka sukai, mereka

gemari, mereka cintai, mereka yakini, mereka percayai dan mereka tekuni hingga

saat ini bukanlah hal yang negatif.

Jika ingin ditilik dari sejarah awal scene metal dari dunia hingga masuk ke

Indonesia, hal tersebut adalah waktu yang sangat panjang dan banyak sekali hal

yang terjadi menjadi sebuah pelajaran yang berharga dan menjadi modal bagi para

metalhead di seluruh dunia untuk terus mengembangkan apa yang ada dalam

scene metal. Proses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi akan terus

berjalan. Scene metal masuk ke Indonesia ama sangat dramatis, penuh lika-liku

dan tidak semuanya berjalan dengan baik dan benar. Para metalhead terus

berbenah diri agar semua kejadian dan citra buruk yang pernah ada dalam tubuh

scene metal, terutama di Indonesia hilang.

Jika apa yang dilakukan para metalhead bukanlah hal yang negatif, lalu apa

salahnya jika kita ikut berperan serta agar mereka juga dapat terus melakukan apa

yang mereka tekuni. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan setidaknya kita bisa

menanam hal yang positif dalam pikiran kita terhadap para metalhead, karena

mereka yang berbeda bukan berarti mereka bukan bagian dari kita.
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2. Saran Teoritis

Dalam penelitian ini saya akui masih banyak terdapat kekurangan dalam

penyajian data yang valid dan akurat. Saya juga menyadari bahwa dalam

penelitian ini, sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek

penelitian masih sangat kurang, oleh karena itu diharapkan bagi yang hendak

melakukan penelitian serupa agar lebih banyak sumber-sumber dan referensi yang

akurat terkait permasalahan yang diangkat. Selain itu, bagi yang hendak

melakukan penelitian menggunakan objek penelitian yang sama diharapkan dapat

melakukan kajiannya dari permasalahan dan sudut pandang yang berbeda, sebagai

rekomendasi saya menyarankan untuk meneliti secara lebih luas misalnya meneliti

di daerah yang sedikit lebih jauh dari Jakarta atau Bandung. Mengapa demikian?

Karena dua kota tersebut merupakan awal atau akar dari adanya scene metal di

Indonesia, ambil contoh, kota Tenggarong di Kalimantan. Di sana sepengetahuan

saya penganut scene underground cukup banyak. Mungkin akan lebih menarik

dan lebih bagus jika kota tersebut diangkat menjadi skripsi agar dapat mempeluas

khasanah pengetahuan bagi saya dan pembaca.
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