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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Depresi 

Terdapat beberapa definisi mengenai depresi oleh para ahli. Menurut Rice 

P.L., depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang 

mewarnai seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) 

seseorang1. Sedangkan Kusumanto berpendapat dalam bukunya bahwa depresi 

adalah suatu perasaan kesedihan yang disertai rasa kehilangan minat dan 

kegembiraan2. Di lain pihak, menurut Kartono depresi adalah kemuraman hati, 

kepedihan, kesenduan, keburaman perasaan) yang patologis3 sifatnya4. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang 

mewarnai seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) 

seseorang, muncul perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan¸yang disertai 

perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang 

menuju kepada meningkatnya kelelahan dan berkurangnya aktivitas. 

Secara umum, tidak ada satu hal pun yang dapat disebut sebagai penyebab 

depresi. Depresi dapat disebut sebagai hasil dari gabungan berbagai macam hal 

seperti genetik, biokimia, lingkungan dan faktor psikologis. Penelitian 

memberikan indikasi bahwa depresi merupakan sebuah gangguan pada otak. 

Teknologi pencitraan otak seperti magnetic resonance imaging (MRI) 

menunjukkan bahwa otak para penderita depresi terlihat berbeda dibandingkan 

dengan otak orang yang tidak menderita depresi. Bagian otak yang berfungsi 

untuk mengatur mood, berpikir, tidur, selera makan dan tingkah laku tampaknya 

berfungsi secara abnormal pada penderita depresi5. Beberapa bentuk depresi 

 
1 Rice P.L. , Stress and Health, 3rd Edition. (Brookes/Cole, 1999). 
2 Kusumanto, R., Iskandar, Y., Depresi, Suatu problema Diagnosa dan Terapi pada praktek 

umum. (Jakarta: Yayasan Dharma Graha, 1981). 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “patologis” (Departeman Pendidikan dan Kebudayaan). 

Patologis adalah hal-hal yang berkenaan dengan ilmu penyakit. 

4 Kartono, Kartini. Patologi Sosial 3, Gangguan-gangguan Kejiwaan. (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2002). 
5 “Depresi Dalam Psikologi: Penyebab, dan Cara mengatasi”, 19 Mei 2017, 

https://dosenpsikologi.com/depresi-dalam-psikologi. 

https://dosenpsikologi.com/depresi-dalam-psikologi
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cenderung berlangsung secara turun temurun. Hal ini memberikan indikasi bahwa 

depresi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan genetika manusia. Walaupun 

demikian, depresi juga dapat terjadi pada orang tanpa sejarah depresi dalam 

keluarga. Riset genetika menunjukkan bahwa resiko untuk terkena depresi berasal 

dari pengaruh beberapa gen yang bersama sama dengan lingkungan dan berbagai 

faktor lainnya6. Disamping itu, trauma, kehilangan seseorang yang dicintai, 

hubungan yang sulit atau situasi lainnya yang penuh dengan stress juga dapat 

menjadi pemicu depresi.  

Berdasarkan jenis kelamin, wanita lebih rawan untuk terkena depresi 

dibandingkan dengan pria. Berdasarkan penelitian, resiko wanita untuk terkena 

depresi adalah dua kali lipat dibandingkan dengan pria7. Faktor biologis, siklus 

kehidupan, hormon dan beberapa faktor lainnya yang unik pada wanita mungkin 

dapat dikaitkan dengan tingkat depresi wanita yang lebih tinggi. Riset telah 

menunjukkan bahwa berbagai jenis hormon yang mempengaruhi kimia dalam 

otak dapat mengendalikan emosi dan mood. Beberapa wanita mungkin lebih 

rentan terhadap bentuk premenstrual dysphoric disorder (PMDD). Para wanita 

dengan PMDD tidak selalu memiliki hormon yang berubah dengan drastis, tetapi 

mereka biasanya memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan ini. Mereka 

mungkin juga memiliki riwayat gangguan mood lainnya dan perbedaan dalam 

kimia otak yang menyebabkan mereka untuk menjadi lebih sensitif terhadap 

perubahan hormon yang berhubungan dengan menstruasi.  

Banyak wanita juga menghadapi stress tambahan yang berasal dari faktor 

luar seperti lingkungan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan 

kesulitan dalam hubungan juga merupakan beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi kondisi fisik dan mental para wanita.  

Sedangkan pada pria, walaupun umumnya pria lebih mudah mengenali 

gejala depresi. Namun daripada mencari pertolongan atau pengobatan yang tepat, 

 
6 Casey Shortsleeve. Yes You Can Inherit Depression-Here’s What That Means If You’re 

Struggling, 16 Mei 2018, Prevention. https://www.prevention.com/health/mental-

health/a20716961/is-depression-genetic/ 
7 Albert, PR. (2015), Why is Depression More Prevalent in Women? Journal of Phsyciatry 

& Neuroscience, 40 (4), pp. 219-221 
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para pria lebih sering beralih ke alkohol dan obat obatan terlarang. Beberapa pria 

sering mengalihkan gejala depresi yang dialaminya dengan bekerja secara 

berlebihan untuk menyembunyikan gejala yang dialaminya dari keluarga, teman 

dan dirinya sendiri. Namun terkadang pria juga bereaksi dengan mengambil 

resiko secara berlebihan dan melakukan hal hal yang membahayakan bagi dirinya. 

Di Amerika Serikat sendiri, pria memiliki kecenderungan untuk melakukan 

bunuh diri pada saat depresi dibandingkan wanita8. Ini menunjukkan bahwa para 

pria sering kali tidak mendapatkan diagnosa yang memadai yang mungkin dapat 

mencegah terjadinya bunuh diri. Walaupun pria lebih mudah mengenali depresi, 

tetapi pria cenderung lebih enggan untuk mencari pertolongan, sehingga 

diperlukan dukungan dan bantuan dari para anggota keluarga dan orang - orang 

terdekat untuk meyakinkan bahwa kondisi mereka baik – baik saja. 

1. Gejala-gejala Depresi (Symptoms of Depression)9 

Individu yang terkena depresi pada umumnya menunjukkan gejala psikis, 

gejala fisik & sosial yang khas. Beberapa orang memperlihatkan gejala yang 

minim, beberapa orang lainnya lebih banyak. Tinggi rendahnya gejala bervariasi 

pada individu dan juga bervariasi dari waktu ke waktu. Berikut ini beberapa gejala 

dari depresi: 

a. Terus menerus merasa sedih, cemas, atau suasana hati yang kosong. 

b. Perasaan putus asa dan pesimis. 

c. Perasaan bersalah, tidak berdaya dan tidak berharga. 

d. Kehilangan minat atau kesenangan dalam hobi dan kegiatan yang pernah 

dinikmati. 

e. Penurunan energi dan mudah kelelahan. 

f. Kesulitan berkonsentrasi, mengingat, atau membuat keputusan. 

g. Insomnia, pagi hari terbangun, atau tidur berlebihan. 

 
 8 Christina Andhika Setyanti, “Alasan Pria Lebih Cenderung Bunuh Diri dari Wanita” , 

CNN, 21 Juli 2017. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170721132916-255-

229395/alasan-pria-lebih-cenderung-bunuh-diri-dari-wanita 

 9 Admin, Depresi – “Pengertian , Penyebab dan Gejalanya”, Dunia Psikologi, 21 Juni 

2012. http://www.duniapsikologi.com/depresi-pengertian-penyebab-dan-gejalanya/  
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h. Nafsu makan berkurang bahkan sangat berlebihan. Penurunan berat badan 

bahkan penambahan berat badan secara drastis. 

i. Selalu berpikir kematian atau bunuh diri, percobaan bunuh diri. 

 

B. Latar Belakang Depresi dan Kehidupan Kurt Cobain, Layne Stayle dan                                

Chris Cornell 

1. Kurt Cobain 

Dari sekian banyak sumber yang beredar lewat buku maupun internet, 

penulis banyak mengambil referensi dari buku biografi karangan Charles R. Cross 

berjudul Heavier Than Heaven sebagai sumber utama dalam penulisan biografi 

Kurt Cobain.  

 Kurt Donald Cobain lahir pada 20 Februari 1967 di rumah sakit umum 

Grays Harbor-Aberdeen Washington Amerika Serikat dan dikota inilah Kurt 

menghabiskan masa kecilnya10. Kurt merupakan putra dari pasangan Donald 

Cobain seorang Amerika yang berprofesi sebagai montir dan Wendy O’Connor 

seorang wanita keturunan Irlandia. Ketegangan dan perselisihan orang tua Kurt 

yang kemudian berakhir dengan perceraian pada tahun 1976 saat Kurt masih 

berusia sembilan tahun. Sejak perceraian itu Kurt menjadi anak yang pendiam dari 

sebelumnya. Setelah perceraian itu, ia juga menjadi orang yang cenderung 

menyalahkan diri sendiri yang selalu berpikir bahwa semua hal buruk yang terjadi 

kepada orang yang dicintainya adalah kesalahannya.  

Memasuki tahun 1981 ketika berusia 14 tahun, Kurt tertarik dengan film ia 

mulai membuat sendiri film-film karyanya dengan menggunakan kamera video 

milik orangtuanya, karya-karyanya kebanyakan bernuansa gelap dan kematian. 

Kurt bahkan membuat sebuah film yang diperankan sendiri olehnya dimana ia 

melakukan akting bunuh diri dengan menyayat nadinya. Kecenderungan Kurt 

akan kematian juga nampak pada sebuah percakapan dengan seorang temannya, 

John Fields, dimana Kurt mengatakan bahwa ia ingin menjadi musisi terkenal dan 

kemudian mati bunuh diri di tengah ketenarannya. Pada masa-masa ini juga Kurt 

 
10 Charles R. Cross, Heavier Than Heaven Biografi Kurt Cobain. 

(Semarang:Harmonia,2003) 
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mulai mengenal narkotika meski belum sampai taraf yang mengkhawatirkan, Kurt 

menggunakan obat-obatan itu untuk sedikit membantunya melupakan dampak 

psikologis yang dirasakannya akibat perceraian orangtuanya.   

Penampilan perdana Kurt Cobain dan Krist Novoselic terjadi pada bulan 

Maret 1987 yang sekaligus menasbihkan formasi awal Nirvana yang terdiri atas 

Kurt Cobain (vokal & gitar), Krist Novoselic (bass) dan seorang penabuh drum 

bernama Aaron Burckhard. Pada akhir tahun 1987, Aaron Burckhard keluar dari 

Nirvana. Setelah beberapa kali mengalami pergantian drummer, akhirnya Dave 

Grohl masuk ke Nirvana sebagai drummer pada tahun 1990. Nevermind dirilis 

pada 24 September 1991, album ini telah terjual hingga mencapai 500.000 keping 

pada hari Halloween 31 Oktober 1991. Nirvana pun mendapat penghargaan 

piringan emas, saat inilah seluruh radio Amerika, Eropa, Australia, Jepang, Brazil 

dan di negara-negara lain dengan serentak memutar terus-menerus single Smells 

Like Teen Spirit. Kurt kini sudah tak perlu lagi menelepon radio memohon agar 

lagunya diputar video. Klip Smeels Like Teen Spirit pun memasuki masa 

mengudara dengan frekuensi terbanyak pada awal tahun 1992.  

Pada 1 Maret 1994, setelah konser di München, Jerman, Cobain didiagnosa 

dengan bronkitis dan laringitis yang parah. Ia diterbangkan ke Roma hari 

berikutnya untuk menjalani pengobatan, dan istrinya bergabung pada 3 Maret. 

Pagi berikutnya, Courtney Love, istrinya, bangun dan menemukan Cobain sudah 

overdosis dengan paduan dari sampanye dan rohypnol. Ia dilarikan ke rumah sakit 

dan setelah lima hari di sana diperbolehkan pulang. Sejak meninggalkan rumah 

sakit tanggal 8 Maret 1994 Kurt sering melakukan percobaan bunuh diri hingga 

istrinya meminta bantuan polisi untuk mengawasinya. Karena masalah obat - 

obatan ini, Cobain dimasukkan ke panti rehabilitasi pada tanggal 30 Maret.  Pada 

malam 1 April, Cobain keluar untuk merokok dan kemudian kabur dari panti 

tersebut dengan memanjat pagar. Ia kemudian pergi ke Seattle dan menghilang.  

Pada tanggal 3 April, Love menghubungi seorang penyidik swasta bernama 

Tom Grant, dan menyewanya untuk menemukan Cobain. Polisi akhirnya turun 

tangan mencari keberadaan Kurt, baru pada tanggal 8 April 1994 seorang montir 

listrik menemukan Kurt di garasi rumahnya dengan keadaan sudah meninggal. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
https://id.wikipedia.org/wiki/Krist_Novoselic
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
https://id.wikipedia.org/wiki/Krist_Novoselic
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aaron_Burckhard&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dave_Grohl
https://id.wikipedia.org/wiki/Dave_Grohl
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1994
https://id.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Bronkitis
https://id.wikipedia.org/wiki/Laringitis
https://id.wikipedia.org/wiki/Roma
https://id.wikipedia.org/wiki/3_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/Sampanye
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit
https://id.wikipedia.org/wiki/30_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1_April
https://id.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://id.wikipedia.org/wiki/3_April
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Jenazah Cobain ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya dengan 

kondisi kepalanya hancur akibat tembakan shotgun. Otopsi kemudian 

memperkirakan Cobain tewas pada 5 April 1994. Surat perpisahan terakhir yang 

ditulis oleh Kurt ditemukan diruangan yang sama menjadi tanda bahwa ia 

mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang tragis. 

2. Layne Stayle 

Layne Staley dilahirkan dengan nama Layne Rutherford Staley di Kirkland, 

Washington pada 22 Agustus 196711. Orang tuanya adalah Phillip Blair "Phil" 

Staley dan Nancy Elizabeth Staley. Staley berusia tujuh tahun ketika orang tuanya 

bercerai, setelah itu ia dibesarkan oleh ibu dan ayah tirinya, Jim Elmer. Dia 

mengambil nama keluarga ayah tirinya ketika mendaftar di Meadowdale High 

School di Lynnwood, dan dikenal untuk beberapa waktu sebagai Layne Elmer. 

Pada 1987, Layne Staley bertemu dengan Jerry Cantrell pada sebuah pesta 

dan mengajaknya untuk bergabung dengan bandnya yang bernama Diamon Lie. 

Setelah itu bassist Mike Starr dan drummer Sean Kinney juga ikut bergabung. 

Band ini berpusat pada Jerry Cantrell sebagai penulis lagu. Alice in Chains 

menandatangani kontrak dengan Columbia Records pada 1989 dan merilis album 

debut mereka Facelift pada 21 Agustus 1990 yang membentuk gaya musik 

mereka yang khas. Single kedua, "Man in the Box", dengan lirik yang ditulis oleh 

Staley, menjadi hit besar. "Man in the Box" secara luas diakui karena melodi 

pembuka tanpa kata-kata yang khas, di mana suara Layne Staley yang khas, suara 

serak yang serasi serempak dengan gitar yang sarat efek dan suara Jerry Cantrell 

yang lebih kering. Facelift sejak itu telah mendapat sertifikasi double platinum 

oleh RIAA untuk penjualan dua juta kopi di Amerika Serikat. Alice in Chains 

melakukan tur untuk mendukung album selama dua tahun sebelum merilis 

Akustik EP Sap pada awal tahun 1992. Alice in Chains menjadi cameo pada film 

Cameron Crowe yang rilis tahun 1992 berjudul “Singles”, membawakan lagu "It 

Ain't Like That" dan "Would?". Pada bulan September 1992, Alice in Chains 

merilis “Dirt”. Album yang diakui secara kritis, juga band yang paling sukses, 

 
11 Greg Prato, “Artist Biography by Greg Prato”, https://www.allmusic.com/artist/layne-

staley-mn0000123076/biography  

https://id.wikipedia.org/wiki/5_April
https://id.wikipedia.org/wiki/1994
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memulai debutnya di nomor enam di Billboard 200, dan disertifikasi platinum 

quadruple.  

Pada awal 90-an, Staley terdaftar di beberapa program rehabilitasi, tetapi ia 

gagal untuk sembuh. Sementara itu, anggota lain dari Alice in Chains terbang ke 

Los Angeles untuk terapi mingguan di panti rehabilitasi Staley. 

Pada bulan Oktober 1996, mantan tunangan Staley, Demri Lara Parrott, 

meninggal karena overdosis obat. Staley dilaporkan ditempatkan pada suicide 

watch, sebuah lembaga pengawasan yang memastikan seseorang tidak dapat 

melakukan tindakan bunuh diri di Amerika Serikat12. Menurut NME, yang 

mengutip dari seorang teman mengatakan Layne tidak dapat menerima kenyataan 

ini dan jatuh ke dalam depresi yang mendalam. Mark Lanegan mengatakan 

kepada Rolling Stone pada tahun 2002, "Dia tidak pernah pulih dari kematian 

Demri. Setelah itu, saya tidak berpikir dia ingin melanjutkan hidup”. 

 Dari tahun 1999 hingga 2002, Staley menjadi lebih tertutup dan tertekan, 

jarang meninggalkan kondominiumnya di Seattle; sedikit yang diketahui tentang 

rincian hidupnya selama periode ini. Staley dikabarkan menghabiskan sebagian 

besar hari-harinya dengan melukis, bermain video game, atau mengkonsumsi 

obat-obatan.  

Pada 19 April 2002, akuntan Staley menghubungi mantan manajernya, 

Susan Silver, dan memberitahunya bahwa tidak ada uang yang ditarik dari 

rekening bank penyanyi itu dalam dua minggu. Silver kemudian menghubungi ibu 

Staley, Nancy McCallum, yang menelepon dengan 911 untuk mengatakan dia 

tidak mendengar kabar darinya dalam waktu sekitar dua minggu. Polisi pergi 

bersama McCallum dan mantan suaminya, Jim Elmer,  mendatangi rumah Staley 

dan menemukan bahwa Staley sudah tidak bernyawa. Dilaporkan bahwa beratnya 

hanya 39 kg ketika tubuhnya ditemukan. Bahkan tubuh Staley sebagian 

membusuk. Laporan otopsi dan toksikologi pada tubuh Staley dirilis pada 6 Mei 

2002, dan mengungkapkan bahwa dia meninggal karena campuran heroin dan 

kokain, yang dikenal sebagai speedball. Otopsi menyimpulkan bahwa Staley 

meninggal pada 5 April, dua minggu sebelum tubuhnya ditemukan, dan pada hari 

 
12 Daniel Engber, “What Happens on Suicide Watch?”, 28 Desember 2005. www.slate.com 
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yang sama saat sesama pelopor grunge, Kurt Cobain, meninggal karena bunuh diri 

pada 1994. 

3. Chris Cornell 

Lahir pada 20 Juli 1964 di Seattle, Washington, dengan nama Christopher 

John Boyle. Dia juga tumbuh di Seattle, Washington dan bersekolah di Christ the 

King Catholic Elementary School dan Shorewood High School. Orangtuanya 

adalah Ed Boyle (seorang farmasis berlatar belakanag Irish Catholic) dan Karen 

Cornell (seorang akuntan). Chris seorang penyendiri, tapi, dia dapat mengatasi 

kecemasannya dengan orang sekitar melalui musik rock. Sebelum menjadi musisi 

yang sukses, dia bekerja sebagai seorang agen makanan laut dan seorang sous-

chef. 

 Pada awal 1980-an, Chris adalah anggota sebuah cover band bernama 

“The Shemps” yang manggung di sekitar Seattle. The Shemps juga berisi Hiro 

Yamamoto. Setelah Yamamoto keluar dari The Shemps, band merekrut gitaris 

Kim Thayil sebagai gitaris barunya. Chris dan Hiro tetap berkontak, dan setelah 

The Shemps bubar, Chris dan Hiro melakukan jamming bersama, dan mengajak 

Thayil bergabung dengan mereka. Soundgarden dibentuk pada 1984 oleh Chris, 

Kim dan Hiro dengan Chris awalnya pada dram dan vokal.  

Seiring dengan Nirvana, Alice in Chains, dan Pearl Jam, Soundgarden 

dengan cepat menjadi salah satu band paling sukses dari grunge scene yang 

muncul di Seattle pada awal 1990-an. Dengan bassist Ben Shepherd, album 

Badmotorfinger dirilis pada tahun 1991. Album ini membawa kesuksesan 

komersial. Album studio keempat Soundgarden tahun 1994 Superunknown, 

terbukti menjadi album breakthrough band ini. Setelah dirilis pada Maret 1994, 

Superunknown memulai debutnya di nomor satu di Billboard 200. Album ini 

meluncurkan beberapa single yang sukses, termasuk "Spoonman" dan "Black Hole 

Sun" dan membawa pengakuan internasional Soundgarden. Album Superunknown 

mencapai status platinum quintuple di Amerika Serikat, status triple platinum di 

Kanada, dan status emas di Inggris, Swedia, dan Belanda dan "Black Hole Sun" 

menduduki peringkat 25 di daftar 100 lagu terbesar VH1 tahun 90-an. 
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Chris menerima nominasi Golden Globe untuk lagunya "The Keeper" yang 

muncul di film “Machine Gun Preacher” dan ikut menulis dan tampil di lagu 

tema film James Bond “Casino Royale” (2006), "You Know My Name." Dia 

menerima voting sebagai "Rock's Greatest Singer" oleh para pembaca majalah 

Guitar World, berada di peringkat 4 dalam daftar "Heavy Metal's All Time Top 

100 Vocalists" oleh Hit Parader, peringkat 9 dalam daftar 'Best Lead Singers Of 

All Time' oleh majalah Rolling Stones, dan peringkat 12 dalam "MTV's 22 

Greatest Voices in Music".  

Dia dan mantan istrinya, Susan Silver, memiliki seorang putri, Lillian Jean. 

Dia menikah dengan publisis Vicky Karayiannis pada 2003 dan memiliki dua 

orang anak. Menderita selama bertahun-tahun karena depresi, fobia sosial, 

pemakaian narkoba dan alkohol, Cornell melakukan pemeriksaan ke rehab pada 

2000 dan menjadi sehat sejak saat itu. 

Cornell berjuang dengan depresi dan memiliki banyak kecanduan 

(kebanyakan alkohol dan obat-obatan yang diresepkan), yang ia dapat kelola dari 

sekitar tahun 1980 hingga 1997, ketika Soundgarden bubar dan pernikahan 

pertamanya gagal. Pada saat itu dia beralih ke OxyContin dan zat lainnya. Cornell 

mengatakan tentang periode itu. Dia menjalani rehabilitasi pada tahun 2002.  

Sekitar pukul 12:15 pada 18 Mei 2017, Cornell ditemukan tidak sadarkan 

diri oleh pengawalnya di kamar mandi kamar hotelnya di MGM Grand di Detroit, 

setelah tampil di sebuah pertunjukan bersama Soundgarden di Fox Theater pada 

17 Mei13. Ia terbaring di lantai dengan sebuah tali di lehernya dan darah di 

mulutnya. Cornell dinyatakan meninggal oleh seorang dokter pada pukul 01:30. 

Polisi mengesampingkan pembunuhan dengan meninjau video pengintaian hotel, 

yang menunjukkan tidak ada orang yang masuk atau keluar dari suite setelah 

pengawalnya meninggalkan lokasi sekitar. 11:35 malam. Penyebab kematiannya 

adalah bunuh diri dengan cara gantung diri. Cornell saat itu berumur 52 tahun. 

Rekaman konser terakhirnya telah diposting di YouTube. Pasich menjadi juru 

bicara untuk janda Cornell dan menyalahkan Ativan (obat untuk mengatasi 

 
13 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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gangguan kecemasan) atas kematian penyanyi itu, menyatakan bahwa Cornell 

tidak akan dengan sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. 

 

C. Musik Program 

1. Pengertian Musik Program 

Istilah musik program mulai diperkenalkan pada periode romantik oleh 

Franz Liszt (1811-1860). Franz Liszt membuat karya simfoni musik program 

yang berjudul “Symphonic Poem”, karya ini diambil berdasarkan isi dari puisi 

Victor Hugo. Symphonic Poem hanya ditulis dalam satu movement untuk 

orkestra. Karya Franz Liszt lainnya untuk musik program diantaranya adalah, 

Orpheus, Hamlet, Prometheus, dan Les Preludes, diambil dari puisi romantik 

Perancis karya Alphonse de Lamartine. Liszt tidak meggunakan musik secara 

langsung sebagai alat untuk menggambarkan objek tetapi lebih kepada tujuan 

bahwa musik dapat membawa pendengar kedalam suatu pola pikir yang sama 

sebagaimana objek itu sendiri seperti halnya ketika mereka melihat objek itu 

secara langsung.14 Hakekat dari musik program adalah suatu peristiwa, cerita, 

situasi yang dilukiskan melalui sarana musik sehingga terciptalah asosiasi kepada 

peristiwa yang diangkat saat musik dibunyikan.15  

Franz Liszt menjelaskan bahwa “Setiap kata pengantar dalam bahasa yang 

tidak dapat dipahami ditambahkan ke sepotong musik instrumental yang 

dengannya komposer bermaksud untuk menjaga pendengar terhadap interpretasi 

puitis yang salah dan untuk mengarahkan perhatiannya pada ide puitis dari 

keseluruhan atau ke bagian tertentu dari musik itu”.16 

Musik program termasuk dalam kategori free form atau komposisi musik 

dalam bentuk bebas17. Tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku, karena 

bagian-bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau puisi. Motif-

motif melodi dalam musik program diciptakan berdasarkan imajinasi komponis 

 
14Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol.20, (New York: 

MacMillian Publisher Limited 2002), hlm396. 
15Rhoderick J, Mcneill, Sejarah Musik 2, (Jakarta:Gunung Mulia, 2000), hlm 16. 
16Leon Stein, Structure and Style, The Study and Analysis of Musical Form ( USA:Summy-

Bichard Music,1979), hlm.171. 
17Stein, 171. 
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untuk mewakili dan menggambarkan suatu tokoh tertentu, suasana atau karakter18. 

Berbeda dengan musik absolut, musik absolut dibuat tanpa harus berdasarkan 

cerita, sejarah, latar belakang yang menjadi dasar pembuatannya. Musik absolut 

merupakan musik murni yang tidak berhubungan dengan ide-ide dari luar seperti 

ide kesusastraan atau sikap emosi yang subyektif dari komponi itu sendiri19. 

Musik Program memiliki bentuk dan struktur cerita yang dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a.  Narrative, yaitu bentuk musik program yang disusun berdasarkan 

rangkaian kejadian secara berurutan. 

b.. Descriptive, yaitu bentuk musik program untuk menggambarkan suatu 

bentuk, ruang dan waktu. 

c.  Appelative, yaitu bentuk musik program yang terdiri dari karakter yang 

tersirat. 

d. Ideational, yaitu bentuk musik program yang mengekspresikan suatu 

filosofi dan psikologi.   

 

D. Combo Band 

Combo adalah penggalan dari istilah bahasa Inggris, combine yang berarti 

“menggabungkan” atau “menyatukan”20. Sedangkan “band” adalah kelompok 

musik kecil yang umunya memainkan musik modern21 seperti rock, jazz, atau 

pop. Terdapat berbagai macam instrumen yang ada pada formasi kombo band. 

Dalam komposisi musik “Suara Yang Terdiam”, instrumen yang dipakai  antara 

lain: 

 

 

 

 
18 Stein, 171 
19 Dr. Rhoderick J Mcneill, Sejarah Musik 2 (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2000), hlm 

61. 
20Translate.google.com, “combine”, diakses 7 Desember 2019, 

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=id&text=combine 
21Dictionary.cambridge.org, “band”, diakses 7 Desember 2019, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/band 
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1. Drum Kit / Set 

 Drum adalah salah satu alat musik dasar dalam format combo band yang 

keberadaannya nyaris tidak dapat digantikan. Drum berperan memberikan tempo 

dan ritme dalam sebuah band. Karakter drum dalam komposisi Suara Yang 

Terdiam adalah memberikan tempo, serta mewakili langkah kaki dan detak 

jantung para ketiga vokalis dalam komposisi ini.  

2. Bass Elektrik 

Bass elektrik juga merupakan instrumen dasar dalam format combo band 

selain drum. Frekuensi suara yang dihasilkan bass rendah dan lebar sehingga 

menjadi pondasi akor dalam mengiringi lagu. Karakter bass dalam komposisi ini 

adalah sebagai pengantar mood, dan dalam beberapa bagian juga menjadi melodi 

utama bersama piano dan gitar elektrik. 

3. Gitar Elektrik 

Dalam formasi kombo band populer sejak tahun 60an, gitar elektrik adalah 

instrumen yang paling sering menjadi melodi utama dan sorotan saat pertunjukan 

live. Mayoritas karakter gitar elektrik dalam komposisi ini adalah sebagai karakter 

utama mewakili sosok ketiga vokalis dan warna musik dari setiap band yang 

diusung oleh mereka. 

4. Piano 

 Adalah instrumen yang eksis sejak awal abad 18. Piano disebut-sebut 

sebagai “ibu” dari berbagai instrumen. Dalam komposisi kali ini, karakter piano 

adalah sebagai pengiring suasana dan dalam beberapa bagian sebagai melodi 

utama menemani gitar elektrik. 

E. Tinjauan Karya  

Sejak era musik klasik hingga saat ini, terdapat banyak karya yang 

menggambarkan suasana depresif hingga kematian. Bahkan terdapat pula karya 

yang ditulis ketika komposernya mengalami masa-masa yang sulit dan 

mencekam, sehingga karya yang dihasilkan memiliki suasana yang berbeda dari 

karya yang lain. Beberapa contoh karya tersebut antara lain : 
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a. Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Finale from Symphony No.6 in B minor; 

Op.74  

Juga dikenal sebagai Pathétique Symphony atau “Simfoni Yang 

Menyedihkan”. Terlepas dari reputasi simfoni ini yang telah diperoleh selama 

bertahun-tahun, Tchaikovsky sendiri sangat senang dengan hal itu. Selesai pada 

tahun 1893, Symphony No.6 terstruktur dalam empat movement. Ini adalah Finale 

yang paling sering dikaitkan dengan kegelapan dan kematian. Tchaikovsky 

membuat kita merasa sendirian dan putus asa. Tchaikovsky tidak pernah 

mengungkapkan makna sebenarnya dibalik Symphony no 6 ini. Dia lebih suka 

orang lain berspekulasi dan menyimpulkan sendiri. Banyak spekulasi beredar 

tentang karya ini sebagai catatan bunuh diri saat Tchaikovsky sedang berjuang 

dengan seksualitasnya dan depresi berat22. Finale ini adalah slow movement dalam 

Sonata Rondo Form. Terdiri dari 6 struktur A–B–A'–C–A"–B'.  

Gambar 2.1.  Tema pada biola 1 dan 2 yang sering muncul pada bagian A. 

Gambar diatas merupakan tema utama lagu yang menggambarkan awal dari 

kesedihan yang terus menerus dan sering muncul dalam lagu. Penulis 

beranggapan bahwa motif ini terus muncul untuk mendominasi suasana sedih 

yang sengaja ingin di tonjolkan Tchaikovsky pada simfoni ini. 

b. Xasthur – Suicide In Dark Serenity 

Xasthur adalah band black metal asal California, Amerika Serikat yang 

mengangkat musik bertema kegelapan, kebencian, bunuh diri, kematian dan astral 

projection. Lagu ini bernuansa instrumental yang sangat gelap dan intens khas 

black metal dengan sedikit lirik yang menyiratkan kematian. Lagu ini didominasi 

suara distorsi gitar yang meraung tanpa henti sepanjang lagu,seolah menyiratkan 

 
22Richard Taruskin, “The Essential Tchaikovsky”, 1 Juli 2000. 

https://www.questia.com/magazine/1G1-65358592/the-essential-tchaikovsky. 
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kesan kegelisahan dalam diri seseorang dan vokal dengan teknik “growl” yang 

menjadi pelengkap dalam lagu ini.  

Gambar 2.2 Partitur Drum Suicide In Dark Serenity 

 

Bagian drum pada lagu ini memiliki beberapa motif ketukan yang berbeda 

yang diulang setiap 8 bar. Contoh motif ketukan drum terdapat pada gambar 

diatas. Bagian gitar di lagu ini menggunakan tuning senar yang berbeda yakni D-

G-C-F-A-D. 

 




