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BAB IV 

KESIMPULAN 

Visual kei merupakan gaya berpenampilan dan berpakaian yang 

digunakan oleh band J-rock untuk mendapatkan perhatian dari penikmat 

musik mereka. Visual Kei itu sendiri adalah gaya penampilan laki-laki 

berdandan cantik, dengan make up tebal dan ditambah tatanan rambut 

serba liar, ditambah dengan gaya berpakaian yang fetish dan flamboyan, 

mengubah mereka yang tadinya kelihatan seperti laki-laki Jepang biasa 

biasa saja menjadi sosok laki-laki Jepang yang cantik, bahkan ada yang 

lebih cantik dari perempuan. 

Malice Mizer merupakan salah satu band J-rock yang 

menggunakan gaya Visual Kei. Visual kei itu sendiri terdiri dari berbagai 

jenis diantaranya adalah gothic, Lolita, angelic, cyber, glam, oriental, 

mediteranean, fetish, fairy tale, retro,groom boom, dan punk. Gaya Visual 

Kei yang digunakan oleh band Malice Mizer adalah kombinasi dari gothic 

dan Lolita yang biasa disebut gothic Lolita. 

Ada yang beranggapan bahwa gaya berpenampilan dan 

berpakaian band Malice Mizer sebagai perwujudan dari penyimpangan 
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orientasi seksual mereka. Tetapi pada kenyataanya hal tersebut tidak 

benar. Mereka berpenampilan seperti itu hanyalah perwujudan dari 

kreativitas dan ego dari anggotanya yang menganggap bahwa dirinya 

memiliki sisi feminin dalam dirinya. Anggota band Malice Mizer yang lain 

yaitu Gackt berpendapat bahwa perilaku mereka yang sangat lembut 

walaupun pada sesama laki-laki hanyalah dianggap sebagai cara untuk 

menyayangi seseorang tanpa memandang jenis kelaminnya. 

Menurut pandangan masyarakat Jepang, penampilan yang 

berbeda sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi karena mengerti bahwa 

dunia hiburan itu terpisah dari kenyataannya dan penampilan yang tidak 

sesuai dengan jenis kelamin mereka menunjukkan kemampuan mereka 

dalam dunia hiburan tersebut, bukan menunjukkan sesuatu mengenai 

kepribadian di dalam diri atau identitas mereka. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa gambaran Visual Kei pada band 

Malice Mizer bukan merupakan penyimpangan seksual, melainkan hanya 

cara mengekspresikan diri mereka. 
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American Rock 

Band Indies 

Baroque 

Brit Pop 

Buck Tick 

Classic Lolita 

Cosplayers 

Cross-dress 

Cyber 

Depairs Ray 

Derlanger 
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GLOSARI 

: Nama aliran musik yang berasal dari Amerika 

: Merupakan band yang melakukan rekaman secara 

mandiri, lidak mempunyai label rekaman. 

: Nama band J-rock. 

: Nama aliran musik yang berasal dari lnggris 

: Nama band J-rock. 

: Gaya penampilan dan pakaian ala jaman Victoria 

tradisional. 

: Komunitas anak muda yang suka mengikuti 

kompetisi kostum yang diadakan pada acara-acara 

penggemar anime dan musik J-rock. 

: Persilangan gaya berpakaian seperti pria berpakaian 

wanita atau sebaliknya. 

: Salah satu gaya Visual Kei yang menggunakan 

warna-warna perak yang dipadu dengan riasan 

make up serba pucat. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band J-rock. 



Dir en Grey 

Fairy Tale 

Fetish 

Gay 

Glam 

Glam Rock 

Gothic 

Gothic Lolita 

Groom Boom 

Hardcore 

Harlequin 
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: Nama band J-rock. 

: Gaya Visual kei yang mengadaptasi dari tokoh 

Dongeng. 

: Salah satu gaya Visual kei. 

: Perilaku seks yang menyimpang yaitu hubungan 

sesama laki-laki. 

: Gaya Visual Kei yang menunjukkan kemolekan 

Tubuh. 

: Nama aliran musik. 

: Gaya Visual Kei yang menggunakan warna-warna 

Gelap. 

: Perpaduan antara dua gaya dalam Visual Kei yaitu 

Gothic dan Lolita. 

: Merupakan gaya Visual Kei yang menggunakan 

Image pengantin. 

: Salah satu jenis aliran musik. 

: setan yang berwujud badut, yang asal katanya dari 

Harleking (raja Herla yaitu salah satu tokoh mitologi 

Di Eropa) yang merupakan salah satu gaya yang di 

pakai pada Visual gothic. 



J-rock 

J-rockers 

Kaggra 

Kiss 

Kuroyume 

Lamiel 

La'Mule 

Laputa 

L'Arc en Ciel 

Laruku 

Lolita 

Luna Sea 

Malice Mizer 

Mediterranean 

Merry 

Mirrage 

Moi Dix Mois 
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: Aliran musik yang berasal dari Jepang. 

: Anggota band J-rock. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band asal dari Amerika. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band J-rock. 

: Merupakan sebutan lain dari band L'Arc en Ciel 

Yang dibuat oleh para fans di Jepang. 

: Merupakan Visual kei yang mengambil image anak 

anak jaman Victoria. 

: Nama band Jepang. 

: Nama band Jepang. 

: Merupakan Visual Kei dengan dandanan yang 

seperti perempuan dengan rambut panjang, disasak 

atau digerai. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band J-rock. 

: Nama band J-rock. 



: Nama band J-rock. 

: Pria yang berprilaku kewanita-wanitaan atau yang 

bisa disebut b a n ci .  

:  Salah satu gaya Visual Kei yang terinspirasi oleh 

Geisha, kabuki dan kemewahan k i m o n o .  

Pierrot : Nama band J-rock. 

Psycho Le Cemu : N a m a  band J-rock. 

Punk : Gaya Visual Kei yang sesuai dengan aliran 

musiknya yaitu punk. 

50 

Muse 

Okama 

Oriental 

Retro 

Shazna 

Sweet Lolita 

Transgender 

V i s u a l  Kei 

X Japan 

: Merupakan gaya Visual Kei yang memakai make up 

dominan hitam dan pakaian serba hitam yang sesuai 

dengan nuansa gelap yang diciptakan m e l a l u i  

m u s i k n y a .  

:  Nama band J-rock. 

: Merupakan salah satu bagian dari gaya Visual Kei 

Lolita. 

: Merupakan pertukaran jatidiri. 

: Merupakan Visualisasi dari gaya berpenampilan dan 

berpakaian laki-laki yang seperti gaya perempuan. 

: Nama band J-rock. 



Gambar I : Visual Kei 

5 1  

LAMPIRAN 

Sumber : Animonster 

Gambar I I :  Moi Dix Mois 

Sumber : Animonster 

Ket : Visual Kei yang merupakan 

gambaran dari gaya penampilan 

laki-laki yang seperti perempuan. 

Ket : Moi Dix Mois merupakan 

band yang berVisual Kei 

menggunakan gaya Gothic. 



Gambar Ill : Malice Mizer 

Sumber : Animonster 

Gambar IV : Gackt 

Sumber : Animonster 
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Ket : Malice Mizer merupakan 

band yang menggunakan gaya 

Visual Kei jenis Lolita. 

Ket : Gack! menggunakan gaya 

visual kei jenis Angelic. 



Gambar V : Glay 

Sumber : Animonster 

Gambar VI : Hide 

HIDE 

Sumber : Animonster 
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Ket : Glay merupakan salah satu 

band yang menggunakan gaya 

cyber. 

Ket : Hide menggunakan gaya 

visual kei jenis G/am. 



Gambar VII : Kaggra 

Keggra 

Sumber : Animonster 

Gambar VII I  :  L'Arc en Ciel 

Sumber : Animonster 
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Ket : Kaggra adalah salah satu 

band dimana semua personilnya 

adalah laki-laki memakai kimono 

lengkap dengan atributnya. Gaya 

ini adalah Visual Kei jenis 

Oriental. 

Ket : L'Arc en Ciel merupakan 

band yang menggunakan gaya 

Mediterranean. 
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Gambar IX : Dir en Grey 

Ket : Dir en Grey merupakan 

band yang menggunakan gaya 

Fetish. 

• 
• 

% ·t la 8 

' ' i k  
I '  a !  

'  S, 
' ? 

Sumber : Animonster 

Gambar X : Psycho Le Cemu 

menggunakan gaya Fairy tale. 

Ket Psycho Le Cemu 

PSYCHO ~E CEMu # 

merupakan band yang 

Sumber : Animonster 



Gambar XI : Baroque 

Sumber : Animonster 

Gambar XII : Shazna 

Sumber : Animonster 
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Ket : Baroque merupakan band 

yang menggunakan gaya Retro. 

Ket : Shazna merupakan band 

yang menggunakan gaya Visual 

Kei jenis Groom Boom. 



Gambar XII I  :  Pierrot 

Sumber : Animonster 

Gambar XIV : X Japan 

Sumber : Animonster 
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Ket : Pierrot merupakan band 

yang menggunakan gaya Punk. 

Ket : X Japan merupakan band 

pelopor band J-rock yang 

berVisual kei. 


