
i 

 

ABSTRAK 

 

FERDHYANTHO SYAHPUTRA, NIM  209342044. PERKEMBANGAN 

ALIRAN MUSIK GOTHIC METAL PADA GRUP MUSIK VORZEXS 

MYSTERI PERIODE 2005-2013, Jurusan Sendratasik, Program Studi 

Pendidikan Seni Musik, Universitas Negeri Medan 2015.  

 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Aliran Musik 

Gothic Metal Pada Grup Musik VORZEXS MYSTERI Periode 2005-2013.  

 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif 

dimana data tersebut di peroleh melalui wawancara, pengumpulan data, dalam 

bentuk buku, karya tulis ilmiah maupun elektronik yang bahan materinya 

berdasarkan topik dari penelitian agar data tersebut akurat dan cermat. Landasan 

teoretis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian 

perkembangan dan jenis-jenis aliran musik. 

 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pelaku musik dan 

penikmat dalam Perkembangan Grup Musik Vrozexs Mysteri serta informan yang 

berhubungan untuk menjadi kajian dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan 

sebanyak enam orang personil Vrozexs Mysteri dan beberapa dari penonton. 

Penelitian ini memilih lokasi di Jln. Asoka No.48 Medan, Kelurahan Asam 

Kumbang Kecamatan Medan Selayang. 

 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan 

secara garis besar bahwa grup musik Vrozexs Mysteri termasuk kelompok musik 

Metal sub-genre Gothic Metal. Perkembangan aliran musik Gothic Metal di kota 

Medan di mulai dari tahun 90-an. Dikarenakan, musik yang sangat mendominasi 

di kota Medan adalah musik Rock dan keberadaan musik Gothic Metal di kota 

Medan benar-benar nyata dan masih aktif sampai saat ini. Dalam hal ini grup 

musik Vrozexs Mysteri diambil sebagai sampel penelitian untuk skripsi ini 

dikarenakan grup musik ini adalah band yang berpengaruh dalam bidang musik 

Gothic Metal, budaya baru, Style, sosialitas juga genre baru pada perkembangan 

musik Gothic Metal di kota Medan. Dalam hal ini khususnya anak muda kota 

Medan pengaruh musik Gothic Metal sangat berdampak positif bagi mereka yang 

menyukai musik Gothic Metal, misalnya dari segi sosialitas dan pengetahuan 

tentang musik Gothic Metal yang lebih mendalam. 
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