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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk individu, tetapi di sisi lain manusia juga 

merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti 

membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Manusia 

membutuhkan sebuah kebersamaan di kehidupannya. Manusia memiliki dorongan 

untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, seperti kebutuhan mencari teman, 

pasangan dan lain-lain. Ketergantungan manusia dengan manusia lain atau makhluk 

hidup lainnya adalah salah satu contoh adanya interaksi antar makhluk hidup. 

Ketika manusia tidak lagi berinteraksi dengan makhluk lainnya seperti hidup 

sendirian, jarang atau bahkan tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan dengan 

makhluk lainnya, maka akan timbul perasaan kesepian atau dalam bahasa Inggris 

disebut loneliness.  

Dalam beberapa kasus, individu yang tidak memiliki teman rentan untuk 

mengalami kesepian. Kesepian bisa timbul ketika individu meninggalkan sebuah 

hubungan yang akrab. Kesepian ini dapat dialami oleh siapa pun tanpa memandang 

status, usia, pekerjaan dan sebagainya. Perasaan kesepian dapat menyerang semua 

orang karena perasaan kesepian merupakan salah satu dari emosi negatif yang 

dimiliki makhluk hidup termasuk manusia.  

Seperti kesepian yang dialami oleh aktris Amerika bernama Jennifer 

Lawrence. Ia mengaku merasakan sakit hati hingga kesepian yang mana salah satu 

penyebabnya karena kandasnya hubungan percintaan. Hal itu dilansir dari 
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liputan6.com dimana Jennifer mengaku dirinya sakit hati hingga kesepian dan 

mengatakan bahwa dirinya hanya ingin diperlakukan dengan baik. Ketika 

seseorang mengalami perpisahan dengan orang terkasih, hal tersebut dapat 

menyebabkan seseorang merasa kesepian secara emosional karena ketidakhadiran 

sosok yang intim.  

Perasaan kesepian tidak hanya ditemukan di kehidupan sehari-hari saja, 

namun dapat juga ditemukan dalam sebuah karya sastra, salah satunya lagu. 

Pencipta lagu dapat mengembangkan idenya dan pengalamannya untuk dijadikan 

sebagai acuan terciptanya sebuah lagu yang berlandaskan perasaan kesepian.  

Kesepian yang dialami oleh Jennifer Lawrence tersebut ternyata dapat 

ditemukan di dalam sebuah lagu bahasa Inggris. Kesepian memiliki berbagai jenis, 

penyebab, serta terdapat berbagai macam perasaan yang dirasakan ketika kesepian. 

Seperti pada penggalan lirik yang berbunyi “But how am I supposed to fix me if I'm 

all that I've got?”. Dalam lirik tersebut, bisa diartikan bahwa sosok “I” mengalami 

salah satu penyebab dari perasaan kesepian, yaitu being alone atau sendirian karena 

dia bingung bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa adanya 

bantuan dari siapapun.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai 

kesepian ini perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 

aspek-aspek kesepian dan penyebab kesepian yang terdapat dalam lirik lagu karya 

Gnash. Aspek-aspek yang dimunculkan pencipta serta bagaimana kesepian dapat 

terjadi membuat penulis mengangkat permasalahan ini menjadi suatu penelitian 

yang berjudul Kesepian pada Lagu-Lagu Karya Gnash. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam Kesepian pada Lagu-Lagu Karya Gnash sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran aspek kesepian yang terdapat pada lagu-lagu Karya 

Gnash?  

2. Bagaimana penyebab kesepian yang terjadi pada lagu-lagu Karya Gnash? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Kesepian pada Lagu-Lagu Karya Gnash sebagai 

berikut:  

1. Mendeskripsikan aspek kesepian pada lagu-lagu Karya Gnash. 

2. Mendeskripsikan penyebab kesepian yang terdapat pada lagu-lagu Karya Gnash. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan praktis sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoretis: Penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu tentang 

kesepian, khususnya aspek kesepian dan penyebab kesepian pada manusia yang 

ada dalam karya sastra salah satunya dalam lagu. Selain itu, dengan adanya 

penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan perbandingan atau acuan bagi 

pembaca yang akan mengkaji tentang aspek kesepian dan penyebabnya pada 

lirik lagu.  

2. Manfaat Praktis: Penulis berharap penelitian ini berguna bagi kehidupan sosial. 

Penulis berharap penelitian ini mampu mengingatkan manusia agar tidak lupa 
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untuk berinteraksi dengan sesama. Hal tersebut dilakukan agar manusia tidak 

merasakan kesepian.  

 

1.5 Kritik Sastra  

Gnash mengambil hati para penikmat music dengan hit single-nya bersama 

Olivia O’Brien yang berjudul “I hate u, I love u” pada tahun 2016. Sebelumnya, dia 

lebih banyak aktif di SoundCloud dan berduet dengan artis seperti Goody Grace 

dan Call Me Karizma. Gnash tidak pernah merilis apapun selain singles dan Eps. 

Sejak dia merilis debut albumnya, para pengikut Gnash memiliki antisipasi yang 

tinggi terhadap karyanya. Berikut merupakan tanggapan dari para pengikutnya:  

1) Dylan Yadav  
 

“While gnash’s sound is very unique, there’s still a familiarity to his 

sound. That’s both the result of his honest lyricism and the way his 

influences shaped his music. we isn’t quite a celebration for the lost. 

Rather, we is more of a submission to the expectations of reality while 

trying to look on the bright side. Even with the overarching warmth that 

exists from song to song, there’s a certain sadness in the record that 

only peeks through at the most fragile moments. gnash’s unique sound 

makes his debut we a refreshing listen, and though it’s not yet perfect, 

it’s clear that there’s a lot of potential for him. we is a take on life that 

doesn’t lose all hope, even if it know it doesn’t quite have any. gnash 

takes what’s important to him and shows the audience that even when 

there seems to be no hope, it’s the small things that are important to you 

that’ll keep you going.”. (www.immortalreviews.com, diakses pada 25 

Desember 2019).  
 

Dylan Yadav mengatakan bahwa suara Gnash ini sangat unik dan liriknya 

begitu jujur sehingga hal tersebut membentuk musiknya dengan baik. Album we 

bukan album yang berisikan sebuah selebrasi untuk kehilangan. Tetapi, we lebih 

melihat kepada ekspektasi dari realita dengan mencoba melihat ke sisi yang lebih 

baik. Menurut Dylan Yadav, Gnash menunjukkan kepada pendengar bahwa

http://www.immortalreviews.com/
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meskipun terlihat tidak adanya harapan, hal terkecil yang paling penting adalah 

kamu terus melangkah maju.  

2) Samantha Aneed  
 

“gnash is known for his emotional sad songs, but positive outlook. This 

record shows just how terrible any type of heartache is. Wearing his heart 

on his sleeve, he sings his broken heart ballads so beautifully we can’t help 

but feel his pain. While listening you can immediately tell he is pleading for 

his ex to take him back, by keeping each song raw and full of emotion. “we” 

is truly one of a kind, and the record is unlike anything we have ever heard. 

After an emotional roller coaster full of heartbreak and raw emotions, 

gnash was able to create an amazing product that he should be proud of. 

The ability to put your all into a song and be honest with yourself and 

listeners can’t be easy, but he did it and did it well”. 

(www.beyondthestagemagazine.com, diakses pada 25 Desember 2019).  
 

Selain Dylan Yadav, tanggapan soal lagu-lagu Gnash juga dikemukakan 

oleh Samantha Aneed. Dia mengatakan bahwa Gnash diketahui sebagai penyanyi 

dengan lagu yang sangat emosional, tetapi dengan pandangan yang positif. Lagu-

lagunya, terutama pada album debutnya yaitu we menggambarkan berbagai macam 

tipe patah hati. Menurutnya, lagu-lagu Gnash terutama pada album we adalah satu-

satunya, lagu yang berbeda daripada yang lain. Gnash mampu jujur pada dirinya 

sendiri dan kepada para pendengar melalui lagunya dengan sangat baik meskipun 

hal tersebut merupakan pekerjaan yang sulit.  

Pendapat-pendapat di atas merupakan pendapat dari para pengikut musik 

Gnash. Dapat diketahui bahwa lagu-lagu Gnash adalah lagu yang menarik dan dia 

berbicara tentang pengalaman patah hati maupun pengalaman lainnya dengan 

sangat jujur. Sehingga hal tersebut mampu menyentuh hati para pendengar 

musiknya. Kejujuran serta keunikan membuat penulis tertarik dengan lagu beserta 

lirik dari lagu-lagu karya Gnash ini. Maka dari itu, penulis memilih lagu-lagu karya 

http://www.beyondthestagemagazine.com/


6 

 
 

Gnash sebagai objek penelitian yang berfokus kepada cerita patah hati dan hal 

menyedihkan lainnya yang membuat tokoh “I” pada lagu merasakan kesepian.  


