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ABSTRAKSI 

REPRESENTASI MASKULINITAS DAN SATANISME PADA VIDEO 

MUSIK BLACK METAL 

(Analisis Semiotika Representasi Maskulinitas dan Satanisme pada Video Musik 

Black Metal “Carving A Giant” dan “Possessed by Satan” oleh Gorgoroth)   

 

 Penelitian ini didasarkan pada isu yang sempat berkembang di media yang 

menyebutkan bahwa musik black metal sudah sangat mengalami peningkatan 

dalam hal penyebaran. Hal ini bisa dilihat dari semakin menjamurnya band-band 

yang beraliran black metal. Isu ini menjadi sangat sensitif karena di dalam musik 

yang beraliran black metal terdapat unsur satanisme yang sangat erat kaitannya 

dengan penyembahan terhadap setan. Penelitian ini mengambil contoh satu band 

asal Norwegia yang bernama Gorgoroth untuk dijadikan bahan penelitian karena 

juga lekat dengan unsur satanisme. Tak lupa sisi maskulinitas juga digali di dalam 

penelitian ini. Maka ditemukan permasalahan penelitian yang berhubungan 

dengan maskulinitas dan satanisme yaitu; Bagaimanakah maskulinitas dan 

satanisme pada musik black metal Carving A Giant dan Possessed by Satan 

direpresentasikan? 

 Hasil penelitian menunjukkan simbol yang merepresentasikan simbol 

maskulinitas dan satanisme dengan jumlah total 21 simbol. Simbol representasi 

dari maskulinitas dan satanisme yang ditampilkan dalam video musik Carving A 

Giant dan Possessed by Satan oleh Gorgoroth yaitu simbol Dimensi Maskulinitas 

(Ciri Fisik dan Sifat), Pentagram, Salib Terbalik, Kepala Kambing, Simbol 

Satanic (Iblis, Jin), Gaya Hidup Hedonis, Seksualitas. Simbol-simbol kebanyakan 

ini diadopsi oleh pengikut black metal yang notabene juga menganut satanisme. 

Tentu saja mereka mengadopsi simbol ini untuk hal-hal yang berbau negatif untuk 

mewujudkan agenda-agenda mereka yang dipropagandakan melalui media massa 

dengan penyajian menarik misalnya pembuatan video klip kontroversial, berita 

tentang konser mereka yang mendapat kecaman, sehingga publik secara tidak 

langsung akan melihat. 

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa simbol maskulinitas dan 

satanisme dalam video musik Carving A Giant dan Possessed by Satan cukup 

beragam dan ada beberapa simbol yang diperlihatkan secara vulgar dan jelas. Hal 

ini bisa dilihat dari atribut yang dipakai seperti kalung salib terbalik, kepala 

kambing yang ditancapkan pada setiap perhelatan konser,dan backdrop stage 

dengan simbol pentagram. 

 Kata kunci : Representasi, Maskulinitas, Satanisme, Video Musik Black 

Metal 



  

ABSTRACT 

REPRESENTATION OF MASCULINITY AND SATANISM ON BLACK METAL 

MUSIC VIDEO 

(A Semiotic Analysis Representation  On Black Metal Music Video “Carving A 

Giant and Possessed by Satan by Gorgoroth) 

 The Research is based on issues that had developed in the media, showed 

that music black metal is increased in terms of the spread. It can be seen from 

many more bands entitled black metal. The issue is highly sensitive because of 

being in the black metal genre of music contained elements of Satanism that is 

closely associated with the worship of Satan. This research takes the example of a 

band called Gorgoroth from Norway to provide research material because it is 

also closely linked to elements of Satanism. Not forgotten side of masculinity also 

excavated in this research. Then found the problem of research associated with 

masculinity and Satanism, namely; How are masculinity and Satanism on 

black metal music Carving A Giant and Possessed by Satan represented? 

 The results showed the symbol represents the symbol of masculinity and 

Satanism by the total number of 21 symbols. The symbol of masculinity and 

representation of Satanism is featured in the music video for Carving A Giant and 

Possessed by Satan by Gorgoroth namely Dimensions of Masculinity (physical 

characteristics and Traits), Pentagram, Cross inverted, The head of the goat, 

Symbol of the Satanic (Satan, Jinn), Hedonist Lifestyle, sexuality. Most of these 

symbols adopted by the followers of black metal that in fact also embraced 

Satanism. Of course they adopted this symbol for things that smell of negativity to 

realize their agendas through the mass media with a fallacy propagated in 

defiance of presentation interesting for example the making of the controversial 

video clips, news about their concerts that got the public censure, thus indirectly 

will see. 

 Through the research results it can be concluded that it is a symbol of 

masculinity and Satanism in the music video for Carving A Giant and Possessed 

by Satan is quite diverse and there are a few symbols are shown in a vulgar and 

obvious. It can be seen from the attributes used as inverted crucifix necklace, 

head of goats that are embedded in every event, concert and stage backdrop with 

a pentagram symbol. 

 Key Words: Representation, Maculinity, Satanism, Black Metal Music 

Video. 

 

 



PENDAHULUAN 

Musik adalah hasil dari 

sebuah kreasi. Musik juga 

merepresentasikan sesuatu, dari 

berbagai macam aspek dan sudut 

pandang. Musik memiliki alunan-

alunan nada dan irama didalamnya 

yang menjadikan musik bisa 

dinikmati. Manusia dalam 

kesehariannya pun tak akan pernah 

bisa lepas dengan musik. 

 Tak kalah menariknya musik 

juga sarat dengan berbagai unsur, 

salah satunya adalah unsur sosial. 

Maka dari itu orang yang bermusik 

akan sebisa mungkin berusaha 

menyampaikan kepada khalayak 

mengenai apa yang terkandung 

dalam musik tersebut, melalui entah 

dari lirik atau video klip sebuah lagu. 

Dengan kata lain ada pesan yang 

terkandung dalam sebuah lirik atau 

video klip sebuah lagu. 

 Jenis musik black metal 

adalah jenis musik yang sangat 

menarik untuk diteliti dilihat dari 

pengungkapan atau penyampaian 

pesan. Musik black metal merupakan 

musik yang keras sehingga tak ayal 

didentikkan dengan maskulinitas. 

Selain itu, musik black metal juga 

sarat dengan unsur dunia hitam yang 

lekat dengan iblis dan setan. Ini bisa 

pula diartikan pemusik black metal 

adalah pemusik yang memuja setan 

atau lebih dikenal dengan  satanisme. 

Tentu saja awal mula terbentuknya 

black metal adalah melalui ritual 

pemujaan kepada setan. Upacara 

persembahan korban untuk setan 

biasanya juga diikuti dengan 

berbagai acara hiburan dan pesta 

seks yang sangat melampaui batas. 

Mereka yang terlibat dalam pesta 

pemujaan setan, biasanya meminum 

minuman keras hingga mabuk serta 



melakukan hubungan seks seenaknya 

dan beramai-ramai. Pesta itu 

dipenuhi dengan unsur pemujaan 

kepada benda ghaib dan penggunaan 

kekuatan sihir serta ilmu hitam. 

Dalam praktik Tantra adalah ilmu 

pengetahuan kerohanian yang untuk 

pertama kalinya diajarkan di India 

7000 tahun yang lalu. Tan berasal 

dari akar kata Sansekerta yang 

berarti 'perluasan', dan Traberarti 

'pembebasan' (Seng, 2007:12). 

Tantra yang dilaksanakan oleh 

sebagian masyarakat India, seluruh 

elemen dan unsur itu dapat diterriui. 

Para penganut ajaran Tantra juga 

terkenal dengan ritual yang 

dilakukan di kawasan pekuburan 

dengan menggunakan kekuatan 

ghaib, pesta seks dengan gadis, 

persembahan korban manusia dan 

hewan, serta penggunaan arak dan 

bahan-bahan . pembangkit halusinasi 

lainnya seperti marijuana dan ganja. 

 Salah satu band yang lekat 

dengan unsur maskulinitas dan 

satanisme adalah band Gorgoroth. 

Band ini berasal dari Norwegia yang 

sudah lama malang melintang dalam 

dunia musik black metal. 

Maskulinitas dan satanisme kerap 

muncul dalam lagu yang Gorgoroth 

bawakan, semisal Carving A Giant 

dan Possessed By Satan. Dilihat dari 

judulnyapun Possessed By Satan 

(kerasukan setan) sudah bisa 

dimaknai bahwasanya Gorgoroth 

adalah band dengan nuansa black 

metal. Gorgoroth dibentuk pada 

tahun 1992 dengan merilis single 

yang berjudul A Sorcery Written In 

Blood. Kemudian di tahun 1996 

mereka merilis album yang diberi 

tajuk “AntiChrist” dan juga pada 



tahun 1999 dengan judul 

“Pentagram”.  

Ada satu hal yang sangat 

kontroversial yang dilakukan band 

ini saat tur resmi mereka bersama 

band besar lainnya seperti Cradle of 

Filth. Peristiwa itu terjadi Krakow, 

Polandia, tepatnya tanggal 1 Februari 

2004. Saat tampil mereka 

meletakkan kepala domba dan 

menggunakan empat model 

perempuan telanjang berlumuran 

darah yang disalibkan. Oleh 

pemerintah setempat aksi Gorgoroth 

ini sangat mendapat kecaman dengan 

tuduhan pelanggaran agama dan 

kekejaman terhadap binatang. 

` Untuk lebih detailnya 

penggalan kata – kata yang ada 

dalam lagu Gorgoroth berjudul 

Possessed By Satan sedikit 

memberikan gambaran mengenai 

band ini. Berikut penggaln liriknya : 

We are possessed by evil 

\We are possessed by satan 

Possessed by satan 

 

Kami dirasuki iblis 

Kami dirasuki setan 

Kerasukan setan 

 

Jelas sekali dalam lirik di atas 

terdapat unsur satanisme. Mereka 

menyampaikan pada khalayak bahwa 

mereka sedang dalam pengaruh 

setan.Tak hanya itu, unsur satanisme 

juga terdapat dalam video klip lagu 

yang sama yaitu Possessed by Satan.  

Satanisme jelas sekali terlihat 

dalam screen capture video klip 

diatas. Gaahl (Vokalis Gorgoroth) 

terlihat sangat mengerikan dengan 

dandanan yang identik dengan setan. 

Belum lagi dia juga mengenakan 

kalung salib terbalik (anti Kristus) 

dan latar belakang panggung dengan 

gambar pentagram (bintang bersegi 



lima) yang sangat erat kaitannya 

dengan satanisme. Kemudian, Gaahl 

terlihat sangat kekar dan berotot 

yang berarti menandakan juga ada 

unsur maskulinitas dalam video klip 

tersebut. 

Penelitian terdahulu juga 

merupakan sumber referensi dalam 

penyusunan skripsi ini. Salah satu 

contohnya adalah skripsi milik 

Reynata Mutiara Sukma, mahasiswa 

Universitas Airlangga yang berjudul 

Representasi Maskulinitas Boyband 

K-Pop dalam Videoklip Mirotic 

tahun 2011.  

Skripsi ini membahas tentang 

maskulinitas dalam videoklip 

boyband K-Pop. Menggunakan 

metode sama yaitu semiotik. Tetapi 

yang membedakannya adalah objek 

yang diteliti, yaitu videoklip boyband 

K-Pop dan videoklip band black 

metal. 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah representasi 

maskulinitas dan satanisme pada 

musik black metal Carving A Giant 

dan Possessed By Satan? 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan 

Metode Penelitian Kualitatif 

HASIL ANALISIS DAN 

PEMBAHASAN 

Atribut yang Melambangkan 

Musik Black Metal 

 Setiap atribut yang dipakai 

seseorang, komunitas, kelompok, 

atau organisasi bisa dipakai acuan 

untuk menilai atau menilik apa 

sebenarnya identitas dari kelompok 

tersebut. Seperti halnya kelompok 

pecinta musik black metal, mereka 

juga mempunyai atribut tertentu yang 

mereka pakai sebagai simbol 

eksistensi dan penegas darimana 



mereka berasal. Ada beberapa atribut 

yang mereka pakai, diantaranya 

adalah bintang bersudut lima. Simbol 

tersebut memiliki signifikasi dan 

manifestasi sendiri di penganut 

ajaran sesat seperti halnya dalam 

musik black metal. Bahkan 

dikalangan tukang sihir simbol atau 

atribut tersebut mewakili setan 

Baphomet yaitu setan yang dipuja 

oleh anggota kelompok black metal. 

 Setiap sudut yang berada dalam 

simbol bintang lima itu mewakili 

unsur-unsur semangat atau ruh, air, 

api, angin, dan tanah (Seng, 

2007:136). Dalam masyarakat Cina 

atau Tionghoa kelima unsur tersebut 

harus berada dalam keadaan yang 

seimbang, karena kelima unsur 

tersebut mengandung aspek-aspek 

positif dan negatif. Sebagai 

contohnya, tanah atau bumi harus 

diimbangi dengan air. Akan tetapi, 

dalam kelompok musik black metal 

tentu saja maknanya bukan 

demikian. Dalam kelompok black 

metal  air adalah lambang dari dari 

gerak hati, lambang kekuasaan 

wanita, serta darah penyembuhan. 

Api merupakan lambang kekuatan 

fisik dan semangat atau ruh 

merupakan kekuatan penggerak. 

Kemudian, kelima unsur tersebut 

harus menuju pada tindak kejahatan 

agar melancarkan setan berkuasa di 

alam semesta serta mengendalikan 

manusia. Simbol bintang segi lima 

ini juga sering disebut sebagai 

Pentagram (korpus 8). Dalam dunia 

luar Pentagram atau bintang bersudut 

lima sering dikaitkan kepada negara 

zionis, yaitu Israel. Tetapi, bila ditilik 

lebih jauh lagi sebenarnya bendera 

Israel bukan bersudut lima akan 

tetapi bersudut enam atau disebut 

Hexagram. Banyak juga yang 



berpendapat Pentagram atau 

Hexagram memiliki makna yang 

hampir sama. Bahkan, secara tidak 

sadar kita telah mempraktekkan 

penggunaan simbol pentagram dalam 

keseharian. Banyak diantara kita 

mengangkat tangan keatas dengan 

mengacungkan tiga jemari yaitu ibu 

jari, telunjuk, dan kelingking, atau 

telunjuk dan kelingking saja. Bila 

ditelaah lebih jauh bentuk 

mengacungkan jari tangan seperti itu 

berkaitan erat dengan Pentagram 

dengan telunjuk dan kelingking yang 

mengacung keatas seperti simbol 

Pentagram.  

 PENAMPILAN FISIK LAKI-

LAKI MASKULIN 

 Dalam musik black metal kita 

tidak hanya disuguhkan oleh 

berbagai atribut ataupun simbol-

simbol yang merujuk pada hal-hal 

menyeramkan. Akan tetapi, kita 

disuguhkan adanya unsur 

maskulinitas. Para personil band 

Gorgoroth misalnya, mereka tidak 

hanya berpenampilan menyeramkan 

tetapi juga merepresentasikan laki-

laki yang maskulin, contohnya 

berotot dan sebagainya. Jika 

membicarakan maskulin kita juga 

tidak akan bisa terlepas dari hal yang 

bernama feminin. Ajaran agama 

memiliki potensi dominan dalam 

penerapan ideologi gender yang bias. 

Dalam konteks itu pula, agama bisa 

memberikan inspirasi dan dorongan 

munculnya ketidakadilan gender 

(Murniati, 2004:3). Akan tetapi, 

potensi ketidakadilan tentu saja 

bukan bersumber dari prinsip agama, 

melainkan karena proses 

perkembangan agama yang 

didominasi oleh budaya patriarki 

(Murniati, 2004:3). Pada umumnya 



dimensi feminin dan maskulin selalu 

dikaitkan dengan gender, yaitu laki-

laki dan wanita. Dalam Bem Sex-

Role Inventory (BSRI) diuraikan 

lebih lanjut tentang dimensi 

feminitas dan maskulinitas. Dimensi 

feminitas biasanya mencakup ciri-

ciri : penuh kasih sayang, menaruh 

simpati/perhatian kepada orang lain, 

tidak memikirkan diri sendiri, penuh 

pengertian, mudah iba/kasihan, 

pendengar yang baik, hangat dalam 

pergaulan, berhati lembut, senang 

terhadap anak-anak, lemah lembut, 

mengalah, malu, merasa senang jika 

dirayu, mudah terpengaruh, 

polos/naif, sopan. Sedangkan 

dimensi maskulinitas mencakup ciri-

ciri sifat : mempertahankan 

pendapat/keyakinan sendiri, berjiwa 

bebas/tidak terganggu dengan 

pendapat orang, berkepribadian kuat, 

penuh kekuatan (fisik), mempunyai 

jiwa pemimpin, berani mengambil 

resiko, suka mendominasi/ 

menguasai, punya pendirian/ berani 

bersikap, agresif, percaya diri, 

berpikir analitis/melihat hubungan 

sebab akibat, mudah membuat 

keputusan, mandiri, egois/ 

mementingkan diri sendiri, bersifat 

kelaki-lakian, berani bersaing/ 

berkompetisi, dan bersikap sebagai 

pemimpin (Handayani, 2004:162). 

Pada kehidupan nyata laki-laki dan 

wanita adalah kutub yang 

berlawanan dalam banyak atribut 

kepribadian. Laki-laki dianggap lebih 

kompeten, berorientasi pada prestasi, 

kuat, mandiri, aktif, kompetitif, dan 

percaya diri. Wanita dianggap tidak 

kompeten, tergantung, lemah, pasif, 

tidak percaya diri, tidak kompetitif.  

 



RELASI ANTARA MUSIK 

BLACK METAL DAN 

SATANISME 

Hampir setiap agama dan 

kepercayaan menggambarkan setan 

ataupun iblis dalam bentuk serta 

wajah yang seram dan menakutkan. 

Salah satu bentuk dan ciri setan yang 

kekal dalam imajinasi manusia 

adalah kepa bertanduk, miliki sayap 

serta kuku dan taring yang tajam. 

Setan memiliki perilaku yang ganas, 

agresif, dan jahat.  

Dalam kepercayaan masyarakat 

Mesopotamia, setan digambarkan 

sebagai Pazuzu. Dalam bahasa 

sansekerta, Pazuzu disebut sebagai 

Pishacha. Sedangkan dalam 

perjanjian lama (old tastement) yang 

ditulis dalam bahas Hebrew, iblis dan 

setan bermakna lawan atau musuh. 

Berdasarkan kitab tersebut, setan 

berada dibawah pengaruh dan 

kehendak Yahweh (Tuhan yang 

disembah orang Yahudi). Dalam 

perjanjian baru ( new tastement ), 

citra setan semakin diekspos ketika 

mencoba menggoda Yesus di gurun 

dengan menawarkan semua kerajaan 

dunia kepadanya. Menurut Book of 

Enouch, dikatakan bahwa ada suatu 

bangsa sejenis malaikat, yang 

dikenal dengan sebutan Watchers, 

yang dihasut untuk mengadakan 

hubungan seks dengan wanita di 

dunia guna menghasilkan satu 

makhluk besar seperti raksasa. 

Raksasa-raksasa itu digunakan untuk 

bertempur dalam peperangan. 

Raksasa yang terbunuh dalam 

peperangan itu akan membebaskan 

semangat setan dari dalam dirinya 

sehingga berkeliaran di dunia untuk 

melakukan berbagai kejahatan (Seng, 

2007:5). Dalam agama Islam, setiap 



hendak melakukan suatu pekerjaan 

atau perbuatan, pemeluknya 

dianjurkan untuk melafazkan 

“Bismillahhirrahmannirrahim” ytang 

artinya “Dengan nama Allah yang 

maha Pengasih lagi maha 

Penyayang”. Lalu sebelum membaca 

al-Qur’an, dianjurkan untuk 

senantias mengucapkan 

“Audzubillahiminassyaitanirrajim”, 

yang berarti “Aku berlindung kepad 

allah dari godaan setan yang 

terkutuk”. Satanisme memberilakn 

penolakan terhadap kepercayaan 

kepada kuasa duniawi yang lain. 

Bagi yang menganut paham ini, setan 

adalah kuasa terbesar di dunia. 

Paham satanisme tidak mempercayai 

adanya ajaran agama. Para pengikut 

satanisme menganggap manusia 

harus mengikuti kehendak hati dan 

tuntutan hawa hawa nafsu mereka 

dan tidak ada satupun yang bisa 

menghalangi kebebasan itu. Manusia 

selalu dianjurkan untuk mendapatkan 

apa yang dikehandakinya selagi 

masih hidup. Tidak ada kebaikan, 

kesederhanaan, kebijakan, dan 

kemanusiaan, melainkan kebrutalan 

dan kejahatan. Yang melakukan 

kebaikan dianggap tidak berguna dan 

merupakan simbol orang lemah, 

pengecut, dan tidak berguna, karena 

bagi pengikut satanisme dunia bukan 

untuk orang-orang lemah yang 

menurut mereka harus disingkirkan 

dari kehidupan. Penganut satanisme 

percaya bahwasanya keinginan itu 

tidak memiliki batasan. Mereka 

beranggapan manusia harus kuat, 

agresif, dan bertenaga. Maka dari itu, 

satanisme memberikan ruang yang 

luas bagi mereka yang tersisih dari 

masyarakat, seperti para penganut 

ajaran sesat dan pezina. Begitu juga 

dengan penipu, pelaku kejahatan 



yang ada dalam penjara, mereka 

kerap menjadi target untuk 

menambah jumlah pengikut. Kaum 

muda maupun remaja juga dipancing 

untuk masuk ke dalam ajaran 

satanisme dengan berbagai cara, 

misalnya musik, narkoba, dan seks 

bebas. Dalam ajaran satanisme tidak 

akan ada undang-undang dan norma-

norma yang menghalangi untuk 

berbuat kejahatan. Prinsip ketuhanan 

tidak lagi diterima sebagai panduan 

hidup. Mereka berpendapat dengan 

menyembah setan maka akan 

memperoleh kemewahan dan 

kekayaan yang melimpah. Satanisme 

mengajak manusia menggulingkan 

Tuhan dan menyembah setan sebagai 

penguasa dunia. Orang yang 

mengikuti setan tidak akan kecewa, 

putus asa, dan mengalami kegagalan.  

Dengan menyembah setan manusia 

akan terbebas dari dosa. Anton 

Szandor La Vey mendirikan Church 

of Satan pada tahun 1966 di San 

Fransisco. Ia juga yang menjadi 

pengaran Bible Satanic dengan 

menyelewengkan sebagian isi dari 

kitab Injil (Seng, 2007:50). 

La Vey bukan seorang penganut 

Kristen yang taat. Ia adalah pakar 

hipnotis. La Vey lahir di Chicago 

pada 1931, tingginya 305 cm, dan 

memiliki wajah yang menawan serta 

postur tubuh yang bagus. Kemudian, 

Ia melantik dirinya sebagai 

pemimpin dari Church of Satan atau 

Gereja setan. Untuk memperkaya 

kharismanya La Vey memakai jubah 

hitam. Sebuah liontin berlambang 

setanpun digantungkan pada rantai 

perak yang dipakainya. Pengikut 

Gereja setan dikenal sebagai grotto. 

Pengikut Gereja setan wajib berikrar 

dan berkomitmen untuk 

meninggalkan kegiatan spiritual yang 



berkaitan dengan surga dan neraka. 

Kelompok pemuja setan ini memiliki 

lima tahap keanggotaan yang aneh. 

Tahap pertama adalah anggota baru, 

kemudian anggota lama, anggota 

pengamal ilmu hitam, ahli sihir, dan 

terakhir adalah magus. Tahap 

terakhir hanya dipegang oleh raja, 

yaitu La Vey (Seng, 2007:54). 
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Kemudian, inilah yang 

melatarbelakangi berdirinya musik 

black metal. Seperti yang kita tahu 

musik black metal selalu 

berpedoman pada setan atau iblis. 

Apa yang mereka lakukan selalu 

didasari atas pengaruh iblis. Itu 

sebabnya mengapa black metal dan 

satanisme sangat berkaitan erat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dapta 

disimpulkan bahwa maskulinitas dan 

satanisme terdapat dalam lagu atau 

musik black metal Carving A Giant 

dan Possessed by Satan yang 

dibawakan oleh Gorgoroth 

memberikan representasi yang sangat 

beragam baik dari segi lirik ataupun 

video klipnya. Kategorisasi 

maskulinitas dan satanisme 

kemudian dibuat guna 

mempermudah penelitian seperti 

atribut yang melambangkan musik 

black metal, ciri-ciri fisik laki-laki 

maskulin, dan representasi relasi 

http://www.satanicrituals.com/


antara musik black metal dan 

satanisme. 

Saran 

1. Bagi Komunikator (Pengarang 

Lagu, Sutradara Video Klip, 

dan Band/Penyanyi) 

Black metal merupakan hal yang 

sangat sensitif bagi masyarakat 

awam. Semakin meluas, menyebar, 

semakin jauh jangkauannya maka 

dapat dipastikan akan selalu banyak 

kontroversi yang ditimbulkan 

karenanya. Para sutradara dan 

pengarang lagu hendaknya lebih 

peka dalam memunculkan nusik 

black metal ini ke permukaan dengan 

tidak menampilkannya secara vulgar. 

Demikian juga dengan 

band/penyanyi yang beraliran musik 

black metal hendaknya tidak 

menunjukkan sesuatu yang 

menimbulkan perdebatan dan 

penolakan di setiap perhelatan musik 

yang mereka lakukan. 

2. Bagi Komunikan (Masyarakat 

Penikmat Musik) 

Penikmat musik black metal 

alangkah baiknya bisa lebih kritis 

lagi dalam menyikapi hal ini 

terutama yang berkaitan dengan 

maskulinitas dan budaya satanisme. 

Para penikmat musik black metal 

dalam hal ini bukan berarti menjadi 

pengikut black metal melainkan 

sebagai penikmat saja Anak-anak 

dibawah umur atau remaja yang 

masih dalam perjalan mencari jati 

diri hendaknya diawasi dan 

diarahkan dengan benar. 

3. Bagi Mahasiswa/Akademisi 

Penelitian ini belumlah usai 

dan masih bisa dilanjutkan. Ini 

merujuk pada perkembangan musik 

black metal yang hingga kini 



semakin berkembang di berbagai 

negara. Terlebih lagi bagi mereka 

yang masih awam musik ini 

sangatlah ekstrim dan sensitif. Gagal 

dalam menyikapi berarti gagal pula 

dalam merepresentasikan. Adanya 

penolakan di berbagai kalangan, 

adanya faktor pelampiasan dengan 

apa yang tidak sepaham dibalik 

seseorang mengikuti black metal 

juga menjadi sisi yang menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. 
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