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 BAB III 

ANALISIS  

 

A. Bahan Ekstramusikal 

Komposisi musik program “Suara Yang Terdiam” untuk format combo band 

merupakan komposisi yang terinspirasi dari kehidupan 3 vokalis grunge yakni Kurt 

Cobain, Layne Stayle, dan Chris Cornell yang berfokus pada masa depresi hingga 

berujung kematian. Pergerakan alur komposisi dan gaya musiknya di sesuaikan 

dengan kehidupan, kepribadian beserta tiap band yang menaungi karir dari masing-

masing vokalis. Komposisi ini terdiri dari tiga movement berdasarkan urutan waktu 

kematian mereka. Movement pertama “Detik Terakhir” menggambarkan kehidupan, 

karir dan depresi yang dialami oleh Kurt Cobain. Movement kedua “Redup” 

menggambarkan kehidupan, karir dan depresi yang dialami oleh Layne Staley. 

Sedangkan movement ketiga “Langkah Tanpa Jejak” menggambarkan kehidupan, 

karir dan depresi yang dialami oleh Chris Cornell. 

Masing – masing movement  terdiri dari 6 bahan ekstramusikal yang meliputi :  

1. Introduksi / Perkenalan 

Bagian ini, penulis akan mengambil motif dari lagu yang paling sukses dari 

ketiga vokalis. Hal ini bertujuan untuk membawa pendengar memahami 

tokoh yang akan diangkat 

2. Penyebab Depresi  

 Bahan ekstramusikal ini bertujuan untuk menggambarkan penyebab 

depresi dari ketiga vokalis yang beragam. Hal ini dilakukan mengingat 

ketiga tokoh tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. 

3. Awal Depresi  

 Bagian ini menggambarkan masa-masa awal depresi yang disebabkan oleh 

bagian ekstramusikal sebelumnya. Bagian ini mengandung konflik batin, 

kecemasan dan kebingungan yang dialami para tokoh. 
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4. Karir  

Pada bagian ini, warna musik pada band yang menaungi para vokalis lebih 

menonjol. Hal ini untuk menggambarkan puncak karir mereka dan 

mewakili warna musik yang diusung. Bagian ini sekaligus mewakili 

ketenaran yang menyebabkan banyaknya sisi gelap oleh para vokalis 

semakin terlihat di masa hidupnya sehingga berdampak pada depresi yang 

dialami dan gaya hidup mereka setelah itu. 

5. Puncak Depresi  

 Bagian ini adalah sebab dari bahan ekstramusikal sebelumnya dimana karir 

para vokalis yang ada dipuncak membuat sisi gelap mereka mulai terlihat. 

Pada bagian ekstramusikal ini, digambarkan kondisi pikiran dan psikologis 

para vokalis yang tidak menentu akibat penggunaan alkohol dan narkotika. 

6. Kematian 

 Bagian ini adalah puncak dari komposisi dimana saat-saat terakhir para 

vokalis menjelang kematian digambarkan. 

B. Elemen Musik  

1. Movement I, Detik Terakhir (Kurt Cobain)   

Pada bagian pertama ini penulis menggambarkan sosok Kurt Cobain dengan 

mengolah motif utama yang diambil dari penggalan lagu Nirvana yang popular yaitu 

Smell Like Teen Spirit sebagai bagian intro. Bagian intro ini dimainkan oleh piano. 

 

Gambar 3.1 Intro Movement 1 



 

24 

 

Pada birama 17-34, melodi dari lagu Smell Like Teen Spirit muncul kembali 

dan dimainkan oleh gitar dengan diiringi seluruh instrumen. Motif intro pada 

piano menjadi pengiring. 

 

    Gambar 3.2 Birama 17-34 
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Pada birama 35-41 adalah motif utama dari lagu Salut D’Amour yang 

diubah ke tangga nada minor yang dimainkan oleh gitar dan piano. Motif tersebut 

diambil untuk menggambarkan penyebab awal depresi dari Kurt Cobain yakni 

hubungan pernikahan kedua orang tuanya yang gagal dan berujung perceraian. 

Salut D’Amour sendiri adalah karya musik yang digubah oleh Edward Elgar pada 

1888 yang aslinya ditulis untuk biola dan piano. Lagu ini ditulis untuk merayakan 

hubungan Edward Elgar dan kekasihnya Caroline Alice Roberts. Ia memberikan 

lagu ini pada Caroline sebagai hadiah pertunangan  mereka.1 

 

Gambar 3.3 Birama 35-36 

 

 

 

 

 

 

1 Jerrold N. Moore, Edward Elgar: a creative life (Oxford University Press, 1984) 
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Pada birama 42-53, penulis mencoba menggambarkan suasana mental dan 

pikiran Kurt Cobain pada awal depresi setelah perceraian kedua orang tuanya. 

Bagian ini menggambarkan depresi dengan menggunakan akor minor yang 

bergerak ke akor minor lainnya secara acak (Am-Gm-Fm-Cm-C#m-G#m-F#m-

Bm). Ini mennyimbolkan kondisi pikiran Kurt yang tidak menentu. 

 

Gambar 3.4 Bagian awal depresi Kurt Cobain pada birama 42-49.  
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Gambar 3.5 Birama 50-53 

Pada birama 54 -74 penulis menggambarkan karir Kurt Cobain dengan 

mencuplik riff dari 2 lagu. Masing-masing dari album pertama dan kedua yang 

berjudul School dan Scentless Apprentice yang notabene adalah album tersukses 

Nirvana. Motif utama pada bagian ini dimainkan oleh gitar dan bass yang 

memainkan melodi yang sama 2 oktaf dibawah dan piano memainkan melodi di 

ketukan berat dengan tempo Moderato. Bagian ini juga menunjukkan gaya musik 

grunge yang terpengaruh oleh metal dan punk yang menjadi ciri khas Nirvana. 

Bagian ini sekaligus mewakili masa-masa keemasan Kurt Cobain yang secara 

perlahan membuat sisi gelap Kurt pada depresi dan narkotika semakin terlihat. 

 

Gambar 3.6 Gitar Pada Birama 54-55 Sebagai Motif Utama 
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Gambar 3.7 Birama 60-61 

 Pada birama 75-78, tempo lagu ini diperlambat menjadi Largo. Penulis 

menggambarkan suasana dimana Kurt Cobain sendirian didalam sebuah ruangan 

dirumahnya, tidak ada orang lain hanya langkah kakinya yang bersuara. Bagian ini 

digambarkan dengan bass yang dibunyikan dengan teknik slap namun tangan kiri 

meredam bunyi senar. Bagian ini juga merupakan pembuka bagian ketiga dalam 

movement pertama ini. 

 

   Gambar 3.8 Birama 75-78 (Bass) 
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Pada birama 79-84 menunjukkan suasana mental Kurt Cobain dimana dia 

memasuki depresi tahap akhir. Bimbang untuk melanjutkan atau mengakhiri 

hidupnya adalah hal yang penulis coba sampaikan disini. Dengan tempo Largo 

dan terdiri dari 2 frase yang tiap frasenya jatuh di tonika namun bergerak dalam 

nuansa gelap dengan progresi akor diminis untuk menggambarkan suasana hidup 

Kurt yang akan berakhir perlahan.  Bagian melodi utama dimainkan oleh gitar 

dengan piano sebagai pengantar suasana. 

 

Gambar 3.9 Birama 81-83 
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Gambar 3.10 Birama 84 

Pada birama 85-88 adalah motif yang diambil dari bagian depresi awal 

pada komposisi ini untuk menggambarkan sepenggal flashback yang menyiratkan 

depresi oleh penyebab yang sama sebelum Kurt benar-benar mengakhiri 

hidupnya. 

 

Gambar 3.11 Birama 85-86 
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Gambar 3.12 Birama 87-88 

Birama 89-92 menggambarkan detak jantung terakhir Kurt Cobain yang di 

mainkan oleh bass drum sebelum ditutup dengan birama 93 yang dibunyikan 

dengan snare drum dan crash cymbal yang menggambarkan Kurt meledakkan 

shotgun ke kepalanya sendiri.  

 

Gambar 3.13 Birama 89-93 (Drum) Kematian Kurt Cobain 
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Birama 94-96 menggambarkan kondisi shock masyarakat luas, fans, dan 

orang-orang terdekat Kurt setelah mengetahui kabar kematian Kurt. Bagian ini 

digambarkan dengan pergerakan kromatis dari nada tinggi sampai ke rendah pada 

setiap instrumen. 

 

Gambar 3.14 Birama 94 Fase Kehidupan Yang Turun Drastis 
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Movement 1 ini ditutup dengan bagian awal introduksi, yang di akhiri 

dengan salah satu riff gitar dari lagu Nirvana yang terkenal Come As You Are 

pada birama 106-113 yang dimainkan dengan dinamika yang pelan atau samar 

untuk menggambarkan bahwa pengaruh dari Nirvana masih kuat hingga hari ini. 

 

Gambar 3.15 Birama 99-102 (Piano) 

 

Gambar 3.16 Birama 106-113 (Gitar) 
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2. Movement II, Redup (Layne Stayle) 

Pada birama 1-28, penulis mencuplik motif dari lagu Would? sebagai 

perkenalan sosok Layne Staley. Melodi utama yang aslinya terletak pada vokal 

dimainkan oleh piano. Sementara gitar,bass dan drum memainkan pola iringan dan 

ritmis yang sama hingga memasuki bagian reff  

 

Gambar 3.17 Birama 13-15 Bagian Introduksi Movement 2 

 

Gambar 3.18 Birama 25-27 Reff Bagian Introduksi. 
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Pada birama 29-34 adalah bagian yang menggambarkan kondisi awal Layne 

Staley jatuh bangun ke dalam adiksi narkotika yang digambarkan dengan solo drum. 

Pada bagian ini, frase dibuka dengan notasi drum yang bergerak secara rapat dari tom 

ke floor kembali lagi tom yang bersuara tinggi untuk menggambarkan usaha 

mengalahkan adiksi sesaat sebelum ditutup oleh floor untuk menggambarkan 

kejatuhan kembali. 

 

Gambar 3.19 Birama 29-31 (Drum) 

Awal penyebab depresi Layne Staley adalah kematian tunangannya. Maka pada 

birama 35-42, penulis menggambarkan air mata yang jatuh pada diri Layne Staley. 

Bagian ini menggambarkan suasana dukacita saat ia ditinggal mati oleh tunangannya. 

Momen ini digambarkan pada piano yang bergerak dari nada E6, turun perlahan 

menuju A5 dan G5 untuk menggambarkan kedukaan awal Layne.  
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Gambar 3.20 Birama 35-37Awal Depresi 

Kemudian birama 39-42 menunjukkan air mata yang semakin deras dengan 

piano pada not F6, gitar pada nada C5 untuk menggambarkan air mata jatuh ke pipi 

dan bass membunyikan nada di F1 sebagai gambaran air mata jatuh ke tanah. 

.  

Gambar 3.21 Birama 38-42 
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Birama 43-57 menggambarkan depresi yang mendalam bagi Layne Staley. 

Bagian ini digambarkan dengan banyak modulasi yang bergerak perlahan dan tidak 

beraturan dari akor minor satu ke yang lain menuju akor diminis. Piano mengambil 

motif utama pada bagian ini dan bass membunyikan nada dasarnya. 

 

Gambar 3.22 Birama 44-58 Depresi Layne Staley 

 

Gambar 3.23 Birama 49-54  
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Birama 58-100 adalah bagian ketiga movement ini, penulis menggambarkan 

puncak karir Layne Staley bersama band Alice in Chains dengan motif yang diambil 

lewat lagu Angry Chair dan dikembangkan menjadi 3 gaya berbeda. Bagian ini 

dimainkan dalam tangga nada E minor dimana motif utama pada seluruh instrumen 

sama persis dengan lagu aslinya. 

 

Gambar 3.24 Motif Utama Bagian D (Karir) 
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Pada pengembangan motif dan variasi yang pertama, penulis mengubah sedikit 

melodi utama pada piano dan pola ritmis pada drum sementara gitar dan bass masih 

memainkan iringan yang sama.  

 

Gambar 3.25 Pengembangan motif dan variasi iringan yang pertama 

Pada pengembangan motif dan variasi yang kedua, penulis memecah melodi 

utama pada piano menjadi lebih seperti iringan dengan teknik staccato dan mengubah 

pola iringan pada tangan kiri sementara gitar, bass dan drum kembali memainkan 

iringan yang sama pada motif utama. 
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Gambar 3.26 Pengembangan motif dan variasi iringan yang kedua 

Pada birama 102-118, penulis menggambarkan suasana dimana merupakan 

saat-saat terahir kehidupan Layne Stayle. Bagian ini bertempo Grave. Di mainkan 

dalam tangga nada F Mayor namun suasana akor adalah E minor dengan 

menggunakan beberapa tangga nada dari F mayor. Melodinya di dominasi oleh 

pergerakan kromatis yang bergerak perlahan dimulai instrumen dengan gitar disusul 

dengan piano dan bass. 

 

Gambar 3.27 Motif Utama Bagian E Birama 104-109 
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Gambar 3.28 Birama 111-116 

Pada birama 119-128, penulis menggambarkan suasana kematian Layne Staley 

yang masih sebagai kondisi yang tidak diketahui dengan piano dan ketukan ride 

cymbal yang terus berjalan setelah mengiringi bagian sebelumnya. Piano ini bergerak 

menurun untuk menggambarkan suasana kehidupan orang-orang terdekat Layne Stale 

yang meredup. Bagian ini ditutup dengan bass yang disonan dengan interval diminis 

5 terhadap piano untuk menegaskan suasana kematian Layne Staley yang keruh. 
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Gambar 3.29 Birama 119-122 Kematian Layne Staley 

 

Gambar 3.30 Birama 123-128 
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3. Movement III, Langkah Tanpa Jejak (Chris Cornell)  

Movement ini diawali dengan intro yang dicuplik dari lagu Soundgarden yang 

paling populer yakni “Black Hole Sun". Melodi utama lagu ini yang terdapat pada 

vokal dimainkan oleh piano, sedangkan instrumen lain mengiringi dengan pola 

iringan yang sama dengan versi rekaman asli. 

 

Gambar 3.31 Introduksi Movement 3 

 

Gambar 3.32 birama 5-7 
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Gambar 3.33 birama 9-12 

Pada bagian berikutnya, digambarkan pada birama 15-20 tentang salah satu 

penyakit mental Chris Cornell, yakni Agoraphobia2. Bagian ini digambarkan dengan 

piano dan bass yang bergantian/bersahut-sahutan memainkan sekuens turun dan drum 

yang cukup ramai, gitar masih mengiringi dengan akor yang sama pada motif utama 

sedangkan bass drum mewakili detak jantung Chris Cornell. 

 

2Agoraphobia: Ketakutan atas tempat dan situasi yang dapat menyebabkan kepanikan, tidak 

berdaya, atau malu. 
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Gambar 3.34 birama 16-17 Agarophobia Chris Cornell 

 

Gambar 3.35 birama 18-19 

Bagian berikutnya adalah suasana mental awal Chris Cornell yang terbilang 

stabil. Tidak ada persoalan berarti yang disebabkan oleh hal tersebut. Bagian ini 

dimainkan oleh piano yang memainkan akor I-IV 
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Gambar 3.36 birama 21-26 

 

 

 

Pada birama 37-44, piano melanjutkan dengan motif baru yang menggambarkan 

tentang perjalanan karir Chris setelah keluar dari Soundgarden, dimana bisa dibilang 

ia berjuang sendiri. Suasana yang dibangun masih sama stabilnya. Dengan melodi 

yang bergerak konsisten. 

  

Gambar 3.37 birama 37-40 Karir Chris Cornell 

Kemudian dengan motif piano yang sama, penulis memasukan  instrumen bass 

dengan melodi vokal yang dicuplik dari lagu Shadow on the Sun yang adalah lagu 

dari band Chris setelah keluar dari Soundgarden yakni Audioslave. Dalam bagian ini 

melodi utama dimainkan pada bass sementara instrumen lain mengiringi dengan pola 

iringan yang konsisten. 
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Gambar 3.38 birama 45-68 

 

 

Bagian selanjutnya menunjukan tahap akhir dari depresi Chris Cornell. Bagian 

ini menggambarkan stabilnya kondisi yang dialami Chris semasa hidupnya yang 

digambarkan oleh gitar, dan melodi pada piano menunjukkan kejatuhan secara 

perlahan, namun menggunakan pergantian tempo untuk menggambarkan perbedaan 

suasana dari Vivace menuju Grave yang menunjukkan bahwa kondisi mental Chris 

dari yang terlihat baik-baik saja menuju ke tahap yang mengkhawatirkan. Pada 

bagian Grave, gitar dan piano berganti peran satu sama lain namun tetap memainkan 

motif yang sama. 
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Gambar 3.39 birama 69-72 Tahap Akhir Depresi Chris Cornell 

 

Gambar 3.40 birama 77-80 

Bagian terakhir movement ini ditutup dengan suara slide acak yang  

dimainkan pada gitar, bass dan cymbal sebagai penggambaran tali yang diikat 

oleh Chris ketika ia menggantung lehernya sendiri, dan ditutup oleh drum yang 

menggambarkan tubuh Chris yang jatuh setelah lehernya tergantung dan bending 

pada senar bass yang menggambarkan tubuh Chris yang berayun setelah 

tergantung. 
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Gambar 3.41 birama 88-91 Kematian Chris Cornell 




