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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Depresi adalah masalah yang penting, karena menyangkut kehidupan 

seseorang hingga nyawa dapat menjadi taruhannya. Namun ironisnya, pengetahuan 

masyarakat terhadap depresi dan juga penyakit mental yang lain, khususnya di 

Indonesia masih sangat amat rendah. Masyarakat kita cenderung tidak memahami 

atau tidak peduli terhadap isu ini. Padahal semakin maju perkembangan zaman, 

semakin tinggi pula tuntutan hidup seseorang. Hal ini pula yang menyebabkan 

sebagian orang dapat mengalami tekanan batin dan pikiran hingga dapat mengalami 

depresi. 

World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa angka depresi 

semakin meningkat1. Perkiraan penderita depresi di Indonesia adalah 3,7% dari 

populasi atau sekitar 9 juta penduduk 2. Kurangnya bantuan untuk kesehatan mental 

yang dikombinasikan dengan kecenderungan publik terhadap stigma depresi ini 

membuat banyak yang mengalami depresi tidak mendapat penanganan layak yang 

sebenarnya dibutuhkan agar mereka bisa menjalankan kehidupan yang baik. 

Dari sudut pandang pribadi, penulis juga merupakan salah satu orang yang 

mengalami depresi dan telah didiagnosis oleh salah seorang psikolog yang juga 

merupakan kerabat dekat. Dengan mengalami dan merasakan sendiri bagaimana 

depresi itu, penulis dapat membagikan pengalaman dan sudut pandang secara jujur 

kepada khalayak dalam bentuk karya tulis ini dan komposisi musik “Suara Yang 

Terdiam”. 

Di dunia musik, depresi bukanlah hal yang asing. Banyak nama mengidap 

depresi hingga berujung kematian. Bahkan menurut data billboard.com, 70% 

musisi tenar (khususnya di Amerika Serikat) adalah penderita depresi.3 Latar 

 
1 Arman Dhani, “Mahalnya Depresi”, 10 September 2016. https://tirto.id/mahalnya-depresi-    

bA1q 
2Afrilia Suryanis. 9 Juta Orang Indonesia Mengalami Depresi, 21 Mei 2017. 

https://gaya.tempo.co/read/877228/9-juta-orang-di-indonesia-mengalami-depresi/full&view=ok 
3 Cherie Hu, 70 Percent of Musicians Say They Have Suffered From Anxiety or Depression. 

What's Next?, 17 Oktober 2017. https://www.billboard.com/articles/business/8005671/70-

percent-musicians-suffer-anxiety-depression-what-next 
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belakang masa lalu hingga tuntutan hidup yang tinggi sebagai seorang figur publik 

adalah alasan mengapa banyak musisi terkenal menjadi pengidap depresi. Banyak 

orang hanya menilai kehidupan pribadi para artis dari apa yang mereka lihat di 

media, ketenaran, karir yang cemerlang, karya-karya yang indah seolah-olah 

menutupi sisi kehidupan mereka yang lain, namun kenyataannya belum tentu 

seindah apa yang terlihat. Beberapa contoh nama musisi yang bunuh diri adalah 

Chester Bennington vokalis band Linkin Park yang ditemukan tewas gantung diri 

karena mengidap depresi sejak ia masih kecil akibat latar belakang keluarga yang 

buruk. Amy Winehouse, penyanyi Soul dan RnB tewas akibat overdosis narkoba. 

Ia di ketahui mengidap depresi dalam film dokumenter kehidupannya yang berjudul 

“Amy” sehingga obat-obatan terlarang dan alkohol menjadi pelariannya.  Dan masih 

banyak lagi artis yang mengidap penyakit mental yang sama. 

Pada ranah musik sub-genre rock yang besar di akhir tahun 80an hingga akhir 

90an yakni grunge, terdapat tiga musisi yang merupakan vokalis sekaligus ikon dari 

subgenre yang diusung yang meninggal karena depresi. Uniknya, tragedi ini terjadi 

disaat ketiga vokalis tersebut ada di puncak karir. Mereka adalah Kurt Cobain dari 

Nirvana, Layne Stayle dari Alice in Chains dan Chris Cornell dari Soundgarden. 

Saat ditemukan tewas Kurt Cobain dan Nirvana masih dalam masa-masa tur setelah 

album terbaru mereka In Utero mengalami kesuksesan. Begitu pula Layne Stayle, 

beberapa minggu sebelum ditemukan tidak bernyawa, Alice in Chains menerima 

sebuah penghargaan, sementara itu Chris Cornell bunuh diri tepat setelah 

Soundgarden menyelesaikan sebuah konser dalam rangkaian turnya. Kurt Cobain 

di temukan tewas bunuh diri setelah menembak kepalanya sendiri dengan shotgun,4  

Layne Stayle tewas akibat overdosis narkoba,5 dan Chris Cornell ditemukan tewas 

gantung diri.6 

 
4 Timothy Egan. Kurt Cobain, Hesitant Poet of Grunge Rock, Dead at 27, 9 April 1994. 

https://www.nytimes.com/1994/04/09/obituaries/kurt-cobain-hesitant-poet-of-grunge-rock-dead-

at-27.html 
5 Jon Pareles. Layne Stayle, 34, Alice in Chains’ Singer, Dies, 21 April 2002. 

https://www.nytimes.com/2002/04/21/nyregion/layne-staley-34-alice-in-chains-singer-dies.html 
6 Caryn Gans, John Leland. Chris Cornell, Soundgarden and Audioslave Frontman, Dies at 

52, 18 Mei 2017. https://www.nytimes.com/2017/05/18/arts/music/chris-cornell-dead-

soundgarden.html 
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Komposisi yang akan ditulis berdasarkan bahan ekstramusikal adalah 

komposisi musik program. Penulis memilih musik program karena pada 

hakekatnya, musik program adalah suatu peristiwa, cerita, situasi yang dilukiskan 

melalui sarana musik sehingga terciptalah asosiasi kepada peristiwa yang diangkat 

saat musik dibunyikan.7  Terdapat empat jenis musik program berdasarkan bentuk 

dan struktur cerita. Narrative, yaitu bentuk Musik Program yang disusun 

berdasarkan rangkaian kejadian secara berurutan. Descriptive, yaitu bentuk Musik 

Program untuk menggambarkan keadaan suatu bentuk, ruang, dan waktu. 

Appelative, yaitu bentuk Musik Program yang terdiri dari karakter yang tersirat 

Ideational, yaitu bentuk Musik Program yang mengenspresikan suatu filosofi dan 

psikologi.  

Karya ini termasuk kedalam musik program Descriptive, namun dalam proses 

penulisannya, terdapat sedikit unsur dari tiga jenis yang lain. Bahan ekstra musikal 

yang telah dipilih dan diangkat kedalam komposisi lebih terfokus kepada faktor 

penyebab depresi ketiga vokalis grunge. 

Penulis akan menuangkan ide musikal berdasarkan bahan ekstra musikal 

tersebut dengan format yang sudah dipilih yakni combo band. Penulis memilih 

combo band sebagai representatif dari ketiga vokalis yang ceritanya diangkat 

kedalam karya ini, karena mereka semua tergabung dan besar dalam sebuah band, 

alasan lain dipilihnya combo band adalah untuk mewakili genre musik yang 

diusung oleh ketiga tokoh diatas yakni Grunge, selain itu setiap instrumen dalam 

combo band memiliki karakter yang kuat untuk menyalurkan suasana musikal yang 

mewakili kehidupan masing-masing vokalis, karena selain karya musik mereka 

yang  dimainkan dan dipopulerkan dalam format combo band, mayoritas kehidupan 

mereka secara keseluruhan juga banyak berkutat dalam band.  

  

 
7 Rhoderick J McNeill, Sejarah Musik 2 (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), 116 



 

4 
 

B. Rumusan Masalah 

1.  Apa saja bahan ekstra musikal yang digunakan untuk menyusun komposisi 

 musik program tentang depresi Kurt Cobain, Layne Stayle dan Chris 

 Cornell ? 

2. Bagaimana elemen musik yang tersusun berdasarkan bahan ekstra musikal 

 dari biografi Kurt Cobain, Layne Stayle dan Chris Cornell yang 

 merupakan penyebab depresi dari ketiga musisi tersebut ? 

C. Tujuan 

1. Mencari bahan ekstra musikal yang mewakili momen depresi dari Kurt 

 Cobain, Layne Stayle dan Chris Cornell.  

2. Menyusun elemen musik berdasarkan bahan ekstra musikal dari biografi 

 Kurt Cobain, Layne Stayle dan Chris Cornell. 

 

D. Manfaat 

1. Masyarakat secara luas diharapkan lebih sadar dan peduli terhadap depresi 

 dan penyakit mental yang lain. 

2. Diharapkan bagi mahasiswa, hasil komposisi ini bisa menjadi tambahan 

 referensi dalam pembuatan komposisi musik  

 

E. Proses Penyusunan Komposisi Musik 

Dalam menyusun komposisi ini, penulis mencari referensi dari buku, artikel, 

internet dan karya musik yang sudah ada. Hal pertama yang dilakukan adalah 

mengumpulkan data yang memuat kehidupan ketiga vokalis di atas yaitu Kurt 

Cobain, Layne Staley dan Chris Cornell dari berbagai sumber yang valid. Sumber-

sumber tersebut terdiri dari buku dan website yang memuat artikel tentang Kurt, 

Layne maupun Chris, yang ditulis oleh jurnalis terkemuka dan dimuat di media 

mainstream yang sering diakses oleh publik. Khusus buku tentang kehidupan Kurt 

Cobain, penulis banyak mengambil referensi dari buku karangan Charles R. Cross 

berjudul Heavier Than Heaven. Courtney Love, istri Kurt Cobain, adalah teman 

dekat sang penulis buku ini sehingga fakta yang termuat dalam buku ini dapat di 
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pertanggungjawabkan. Charles R. Cross juga telah melakukan riset dan wawancara 

dengan keluarga dan orang-orang terdekat Kurt Cobain sebelum menulis buku ini 

meski tidak mewawancarai Dave Grohl, drummer terakhir Nirvana dan rekan satu 

band Kurt.  

Penulis kemudian memilih momen depresi ketiga vokalis tersebut beserta 

momen dalam puncak karir mereka sebagai seorang musisi. Momen-momen depresi 

yang dialami oleh para vokalis tersebut berbeda-beda. Kurt mengalami depresi sejak 

kecil karena broken home, Layne mengalami depresi akibat tunangannya meninggal, 

dan Chris mengalami depresi sejak kecil karena penyakit mental yang tidak segera 

ditindak lanjuti dan berlanjut bertahun-tahun. Sedangkan momen dalam puncak 

karir mereka adalah dimana album yang mereka rilis menjadi tonggak kesuksesan 

karir mereka. Kemudian penulis akan memilih suasana akhir menjelang kematian 

mereka sebagai bagian dari komposisi. Suasana akhir kematian para vokalis tersebut 

berbeda-beda. Kurt ada diruangan sepi pada dini hari, Layne ditemukan tewas 

setelah tidak diketahui kondisinya selama 2 minggu, dan Chris bunuh diri di kamar 

mandi rumahnya setelah konser. 

Dalam menyusun setiap movement, penulis akan menyusun berdasarkan 

urutan kematian sosok yang akan diangkat. Hal ini bertujuan agar komposisi yang 

ditulis menjadi relevan dengan momen yang telah terjadi, sehingga cerita dan alur 

waktu yang diangkat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tiap movement akan 

diawali dengan perkenalan tokoh dengan cara mengimitasi riff dari karya musik 

ketiga vokalis yang terkenal, kemudian berlanjut ke suasana yang menggambarkan 

momen kejatuhan yang membuat mereka depresi. Dilanjutkan dengan sedikit 

penggambaran perjalanan karir para vokalis,  puncak depresi para vokalis, dan 

ditutup dengan saat - saat akhir kematiannya. 

Dalam pencarian ide musikal, penulis akan mencari karya musik ketiga 

vokalis tersebut baik dalam bentuk tertulis maupun audio visual untuk digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan komposisi. Motif lagu yang dianggap mewakili fase 

kehidupan para vokalis akan dipilih dan diolah sebagai bagian dari komposisi. 

Kemudian penulis akan mencari referensi tentang teori musik dan komposisi yang 

memiliki peran untuk menggambarkan suatu objek ekstra musikal. Di samping itu, 
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penulis juga akan mencari referensi musikal tambahan melalui karya musik lain 

yang sudah ada. 

Langkah yang tidak kalah penting adalah membuat alur komposisi menjadi 

lebih dinamis agar setiap movement yang dimainkan tidak terdengar monoton. 

Dalam proses penyusunan komposisi, penulis akan memainkan ulang setiap bagian 

yang telah ditulis dengan tujuan untuk memastikan setiap bagian komposisi telah 

mewakili bahan ekstra musikal yang telah dipilih dan meminimalisir kesalahan 

penulisan komposisi. 

Selain itu penulis akan memperdengarkan komposisi kepada orang lain untuk 

mendapatkan masukan dan referensi tambahan pada penulisan komposisi. 

Kemudian memainkan komposisi dengan para penyaji musik yang sudah 

ditentukan untuk memastikan apakah komposisi yang sudah ditulis dapat 

dimainkan secara teknis, dan menyesuaikan setiap bagian komposisi dengan 

instrumen yang dimainkan. Setelah mendapat masukan dan saran yang diperlukan, 

penulis akan merevisi bagian komposisi yang sudah diperdengarkan dan diberi 

masukan tersebut. 
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Bagan Penyusunan Komposisi 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

Mencari informasi tentang riwayat hidup  

ketiga vokalis 

 Memilah hal-hal yang berkaitan sebagai 

penyebab depresi dan proses kematian ketiga 

vokalis 

 Mencari ide musikal 

 Menyusun bagan komposisi berdasarkan riwayat 

hidup 

Meminta pendapat tentang teknis permainan 

 Mencari motif lagu yang 

terkenal dari karya ketiga 

vokalis diatas 

 Mencari referensi tentang 

teori musik 

 Mencari referensi dari 

komposisi musik lain 

yang punya gambaran 

sama 




