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X-Japan merupakan band yang fenomenal. Gaya Visual Kei yang 
mereka ciptakan kerap menjadi trend fashior. bagi para penggemar musik Rock 
Jepang. Bahkan trend fashion ini berkembang terus hingga menjadi salah satu trend 
fashion populer Jepang di dunia. Tidak hanya dalam fashion, X-Japan juga 
mempelopori aliran musik rock di Jepang. Dan memiliki banyak fans dari berbagai 
negara di dunia seperti: Korea, Cina, Hong Kong, Amerika, Perancis, Jerman, 
Singapura, Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Mereka membawa pengaruh yang besar 
pada anak muda Jepang karena mereka telah menjadi ikon yang kerap ditiru oleh 
para remaja Jepang terutama gaya Visual Keinya. Fanatisme fans X-Japan semakin 
kuat ketika bubarnya X-Japan membuat seluruh fans merasa shock. Bahkan kematian 
Hide kerap membuat banyak fans gadis yang nekat mencoba banul, diri, hingga 
membawa korban tewas karena tak dapat dicegah kematiannya. X-Japan juga bukan 
band sembarangan karcna kaisar Akihito pun telah mcngakui keberadaan mereka 
dengan meminta Yoshiki (Leader X-Japan) membuatkan sebuah lagu ntuk dipakai 
dalam acara I0 tahun penobatan kaisar Jepang. Tak hanya itu mereka juga telh 
mempcngaruhi mantan perdana menteri Jcpang Junichiro Koizumi yang mengaku 
mereka telah mebuatnya mengubah cara pandang dan cara berpikimya sebagai 
politisi. X-Japar tak perah mati, karenanya setelah bertahun-tahun mereka bmhar 
akhirya mereka kembali berkumpul dan menggelar konser. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 .1  Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan bentuk ekspresi nada yang disusun secara berirama 

dan biasanya dipakai untuk mengiringi sebuah lagu atau nyanyian. Semua orang 

mengenal musik karena musik mempunyai bcrbagai macam keanekaragaman, dilihat 

dari negera dan daerahnya. Sama halnya dengan negara Jepang yang memiliki 

sejarah panjang dalam dunia musik. Musik di Jepang telah dikenal sejak zaman 

prarnodem lebih dari I 000 tahun yang lalu lamanya. 1 

Jepang telah mengenal musik sejak zaman Jodai. Pada waktu itu 

orang-orang Jcpang telah mengenal Kayoo yaitu nyanyian yang disampaikan dengan 

mulut dan dinikmati melalui pendengaran. Kayoo zaman Jodai diceritakan dari mulut 

ke mulut & mempunyai hubungan yang erat dengan timbulnya kesus straan Jepang. 

Nyanyian Kayoo inilah yang menjadi titik tolak terciptanya Waka, umlah Kayo0 

pada waktu itu mencapai kira-kira 300nyanyian. Tempat menyanyikan Kayoo yang 

paling penting adalah istana, biasanya bersamaan dcngan pesta rakyat. Mereka 

menyanyikan Kayoo untuk mengungkapkan rasa cinta kepada kekasih. Namun untu 

mengungkapkan perasaan tersebut, Kayoo ini dinyanyikan di pantai auau di gunung.. 

Nyanyian seperti inilah scbenamya yang disebut nyanyian rakyat yang asli. 

Kemudian Kayoo ini berkembang menjadi Utagaki 

Pada zaman Heian, ada 4 jenis Kayoo, berkembang menjadi beberapa 

jenis. Namun yang banyak dikenal orang adalah Kagura Uta, yaitu nyanyian yang 

dipakai untuk tarian pada waktu mengadakan sembahyang untuk Dewa-dewa. Selain 

' Sejarah Kesusastraan Jepang 



itu ada pvla Saibara, yaitu nyanyian rakyat daerah yang lambat laun menjadi populer 

di kalangan bangsawan yang berasal dari Cina, yang akhinya menjadi tarian istana 

di Jepang. 

Fuuzoku Uta, yaitu nyanyian yang beredar dikalangan orang biasa. 

Azuma Asobi, disebut juga Asobi Mau. Berasal dari nyanyian rakyat di daerah 

bagian timur Tokyo (sekitar daerah Tohoku) dan bukan selera kaum bangsawan. 

Pada zaman Kamakura, musik yang berkembang di 'epang adalah 

Enkyoku, Wasan, Ko Uta. Pada zaman ini musiknya digaburgkan dengan 

pertunjukan drama, dan dapat dikatakan inilah awal musik panggung di Jepag. 

Pada zaman Meiji, yang dikenal sebagai zaman modemisasi di 

Jepang, masuk pula kesusasteraan barat, yang di dalamnya terdapat musik barat. 

Sejak itulah orang Jepang mulai menyukai musik barat. 

Grup musik barat yang saat itu terkenal adalah The Beatles, Elvis 

Presley, The Doors, Led Zeppelin, dan lain-lain. Juga ikut mempengaruhi 

perkembangan musik di Jepang. 

Perkembangan musik Rock mulai semarak be:barengan dengan 

munculnya para seniman Geisha mempertunjukkan keahlian mereka di tempat 

tempat hiburan. Pada Era Meiji, kebudayaan barat masuk ke Jepang, dan kehidupan 

bangsa Jepang mulai terpengaruh dengan hal tersebut, terasuk juga dengan 

musiknya. 

Seiring perkembangan musik di barat, pengaruh ini pun ikut nasuk di 

Jepang. Seperti halnya band-band, penyanyi-penyanyi serta pemusik pun 

bermunculan. 

Pada tahun 1970an, saat itu dunia semarak dengan musik Rock n '  Roll 

seperti Tne Beatles, Elvis Presley, dan sebagainya, Jepang pun turut menikmati 
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musik tersebut. Demikian pula dengan ketika musik Heavy Rock yang berkembang 

di dunia, Jepang pun tidak mau kalah. 

Jepang memiliki banyak band-band Rock, seperti: X-Japan, Luna Sea, 

Porno Graffiti, L'Arc-en--Ciel, Dir en grey, Glay, The Yellow Monkey dan 

sebagainya. Namun Pelopor band Rock Jepang adalah X-Japan, yang lahir pada era 

musik I 980an. 

Di kala itu mereka sangat terpengaruh musik dari band Barat, seperti: 

The Doors, KISS, Aerosmith, dan lain-lain. Naman mereka memberikan ciri khas 

musiknya tersendiri dalam mengusung lgu-lagu yang mereka bawakan. 

X-Japan adalah sebuah band musik Rock Jepang yang di bentak tahun 

1982 oleh pianis sekaligus drummer bernama Yoshiki dan vokalis Toshimitsu atau 

biasa dikenal dengan nama Toshi. Deyama Band yang aslinya l:,ernama X ini 

melambung ke puncak kesuksesan setelah merilis album keua mereka yang berjudul 

Blue Blood. Mereka memulai karir sebagai band Heavy Metal dan akhirnya beralih 

ke Progressive Rock, sambil menulis lagu-lagu ballad. Mereka sendiri menyebut 

musik mereka "Speed Metal" dan "Rock Ballad". Setelah mengeluarkan 3 album 

berikutnya, band ini bubar pada tahun 1997, setc'ah menyelenggarakan konser "The 

Last Live" tanggal 31  desember 1997. 

Pengaruh band ini terhadap para fansnya sangat kuat. Ketika kematian 

salah satu personilnya setelah band ini bubar membuat para fansnya pun ikut 

terpukul hingga mengakibatkan puluhan korban meninggal. Sclain itu mcreka 

jugalah pelopor Visual Kei yang semarak dikalangan band Rock di Jepang. Mereka 

menciptakan nuansa musik Rock yang berbeda pada dunia Rock Jepang. Cara 

berpakaian mereka ini menyebabkan tidak ada label rekaman yang mau mengontrak 

mereka untuk rekaman, tetapi gaya berpakaian ala X kemudian merjadi ciri khas 
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gerakan Visual Kei dalam musik Rock Jepang. Yoshiki (Leader dar personil X 

Japan) juga mendirikan label rekaran sendiri dengan nama "Extasy Records". 

Perusahaan rekaman ini nantinya menjadi label rekaman pertama khusus band-band 

Visual Kei, termasuk diantaranya: Luna Sea, Glay, dan Ze Kill. 2 

1.2 Ientifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, penulis mclihat adanya kecenderungan 

penggemar dari X-Japan ini banyak yang melakukan tindakan bunuh diri. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan li atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah : 

I .  Bagaimana X-Japan mempengaruhi perkembangan musik rock di Jepang? 

2. Bagaimana efek X-Japan terhadap kehidupan anak muda di Jepang? 

3. Apakah Visual Kei itu? 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada skripsi ini difokuskan kepada: 

I .  Bagaimana perkembangan X-Japan sebagai band legendaris di Jepang, 

yang mempelopori Rock Jepang, 

2. Bagaimana pengaruh besarnya terhadap kehidupan anak muda Jepang, 

yang akhirnya banyak yang melakukan tindakan bunuh diri. 

2 http://wikipedia.org.icl/SejarahJrock 
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1.5 Tujuan Pcnelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

I .  Untuk mengetahui perkembangan X-Japan sebagai band rock pertama di 

Jepang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh X- Japan terhadap kehidupan anak muda di 

Jepang. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penulisan yang digunakan dalarn penulisan skripsi ini adalah 

metode kepustakaan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis memakai 

dan mempelajari buku yang berasal dari Perpustakaar The Japan Foundation, dari 

majalah yang memuat artikel tentang X-Japan, dan berdasarkan web di internet yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini. 

1.7 Landasan Teori 

Mcnurut William Godwin dalam buku karya Yoshiki yang berjudul 

"Yoshiki: Watashi wa Akiramenai" la menyatakan bahwa X-Japan adalah band 

yang membawa pembaharuan terhadap berbagai sudut pandang dan pengaruh yang 

mereka sebarkan terhadap budaya anak muda Jepang. Beberapa pendapat yang lebih 

simpel dikemukakan oleh Pierre Joseph Proudhon, yang menyatakan bahwa band X 

Japan adalah band yang pertama kali mempelopori tren Visual Kei di !epang. 

Pendapat lain sehubungan dengan X-Japan, Mikail Bakunin menyatakan bahwa X 

Japan adalah band yang memiliki penggemar fanatis yang menjadikan mereka 

sebagai panutan dalarn hidup. Fanatisme yang berpengaruh terhadap kejivwaan 
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penggemar mercka, hingga mereka melakukan tindekan banuh diri, yang salah satu 

personil bandnya bernama Hide ditemukan tewas dengan kondisi gantung diri.' 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

perumusan masalah ,batasan masalah, tujuan pene,itian, metode 

penelitian, landasan teori atau konsep, dan sistematika enulisan. 

BAB II Berisi tentang perjalanan karir X-Japan sebagai pelopor band rock 

Jepang 

BAB Ill Pengaruh X-Japan terhadap kehidupan anak muda Jepang 

BAB IV Kesimpulan dari isi skripsi ini 

'hntp://digilib.petra.ac.id/viewer /2007/j-rock-chapter2 
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