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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perasaan sedih merupakan bagian dari emosi dalam diri manusia.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesedihan seperti; kematian, kehilangan, dan

kerinduan. Kebahagiaan pun dapat diungkapkan dengan rasa sedih akan

kebahagiaan. Perasaan sedih karena penderitaan dan kebahagiaan sangat berbeda

sesuai dengan ekspresinya. Hal ini dapat dilihat dengan ekspresi kata hati yang

diungkapkan dalam untaian kata-kata.

Banyak orang memaknai kesedihan karena mengalami luka yang

mendalam dengan menghibur diri. Perasaan sedih ini dapat diungkapkan dengan

menciptakan suatu karya seperti hal nya orang-orang yang terjun langsung di

bidang musik. Mereka terus berkreasi dan berekspresi dalam mengungkapkan

perasaan sedih, salah satunya dengan menciptakan lagu.

Lagu memiliki berbagai jenis genre dalam perkembangnya, salah satunya

genre metal. Banyak orang yang gemar mendengarkan musik modern berpendapat

bahwa lagu metal adalah lagu yang kurang enak didengar dan bersifat keras, musik

metal selalu dihubungkan dengan sesuatu yang brutal, mengandung kebencian

bahkan kekerasan karena instrument pada lagu metal memiliki distorsi dan

bergema, orang-orang yang menyanyikan lagu metal tidak jauh dari sifat yang

kurang memiliki etika dan menyukai kekerasan (Adiputra 2015).

Fenomena yang terjadi dalam penulisan lagu memiliki latar belakang
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kesedihan karena drummernya meninggal tidak hanya dialami Avenged Sevenfold

saja, tetapi juga dialami oleh penulis lagu seperti Charlie Puth yang menciptakan

lagu “See you again” yang didedikasikan untuk sahabatnya. Lagu “See you

again” turut menjadi soundtrack di film Fast Farious 7 sesuai dengan kejadian

yang menimpa salah satu pemainnya Paul Walker yang meninggal disebabkan

kecelakaan mobilnya. (Della 2015)

Kepergian drummer Avenged Sevenfold menyisakan duka yang sangat

mendalam karena band Avenged Sevenfold telah terbentuk lebih dari 8 tahun yang

lalu. Dalam album Nightmare, Avenged Sevenfold banyak menciptakan lagu

melow dan sedih yang diperuntukan untuk drummernya yang telah tiada. Salah

satu lagu yang menggambarkan kesedihan adalah lagu so far away

Berikut ini adalah contoh data yang diambil dalam lagu So far away:

I love you, you were ready, the pain is strong and urges rise
But I'll see you when He let's me Yourpain is gone,
(citraan perasaan)
(B:9,L:1-3)
your hands untied So far away, so far, and i need you to know.
(citraan penglihatan)
(B:10,L:1-2)

Banyak citraan yang terdapat dalam penggalan data di atas, salah satunya

citraan penglihatan dalam frasa So far away dan I need you to know yang jika

diterjemahkan berarti“sangat jauh” dan “seharusnya kamu tahu” namun dalam

lagu tersebut makna so far away bukan berarti sangat jauh tapi menunjukan

seseorang yang bersedih karena ditinggal mati oleh sahabatnya dan I need you to

know yang menunjukan perasaan yang sedih karena kehilangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis akan mengambil
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judul penelitian tema kesedihan dengan judul “Tema Kesedihan dalam Album

Nightmare karya Avenged Sevenfold” karena penelitian mengenai tema kesedihan

serta melibatkan unsur citraan didalam nya dapat mengungkap makna dan pesan

yang terkandung dalam setiap lagu dalam album Nightmare ini.

1.2 Rumusan Masalah

1) Citraan apa yang digunakan untuk menggambarkan kesedihan dalam

album “Nightmare” karya Avenged Sevenfold ?

2) Bagaimana tema kesedihan yang terdapat album Avenged Sevenfold ?

1.3 TujuanPenelitian

1) Mendeskripsikan jenis-jenis citraan yang terdapat dalam lirik lagu album

“Nightmare” karya Avenged Sevenfold;

2) Mendeskripsikan representasi tema kesedihan dalam album “Nightmare”

karya Avenged Sevenfold.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian unsur

intrinsik yang terdapat dalam suatu karya sastra khususnya lagu. Penelitian ini pun

diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan pembelajaran

karya sastra serta untuk mempermudah penelitian tentang citraan sehingga dapat

berguna di kemudian hari bagi penulis dan pembaca serta dapat menjadi referensi

bagi peneliti selanjutnya selain itu penelitian ini pun dapat memberikan
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sumbangan pemikiran didalam perkembangan dunia sastra inggris khususnya pada

unsur citraan dam tema.

1.5 Kritik Sastra

Album Nightmare ini begitu sukses di pasaran hingga terjual lebih dari

100.000 kopi kaset cd. Album ini pun banyak menuai komentar positif dari para

nitizen. Seperti yang di tulis Master (2010) dalam Sputnik Musik

So Far Away: Synyster Gates can write lyrics? Huh? His lyrics on here
are the best on the album, delivering a very somber yet uplifting mood,
along with his simple acoustic guitar picking. Anyone can relate to the
lyrics. The song really goes into overdrive at the four minute mark,
with Synyster pulling off one of his best solos and M. Shadows singing
the most powerful vocals he’s done ever since Waking the Fallen! Did I
mention the various guitar solos almost put me in tears?

Master menjelaskan lagu so far away yang liriknya ditulis oleh gitaris dari

Avenged Sevenfold yang bernama Gates. Gates yang memainkan gitar solonya

dengan baik. Shadows yang bernyanyi dangan sangat memukau sejak album

album terdahulunya. Kutipan ini pun menjelaskan betapa terharu nya ketika ia

mendengarkan setiap gitar solo yang dimainkan oleh Gates. Selain mengomentari

lagu So far away Master pun mengomentari lagu Fiction.

Fiction: Now THIS is a creepy track. The piano that plays throughout
the entire track just sounds unsettling and delivers an atmosphere I’ve
never heard in any music before. It just doesn’t sound “right,” but
that’s what makes this song so incredible! The Rev sings on this,
surprisingly, and his vocals are extremely disturbing (but annoying, at
some parts). Definitely don’t listen to this one if you’re about to go to
bed.

Ia menjelaskan betapa menyeramkannya lagu ini. Instrument serta struktur

dalam lagu ini benar-benar menunjukan bahwa lagu ini luar biasa. Nyanyian The

Rev yang kadang mengganggu di beberapa bagian tapi sangat mencengangkan.
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Komentar lain datang dari Bezer (2010).

The lyrics throughout ‘Nightmare’ are so soul-bearingly raw that at
points it can make you uncomfortable. “This can’t be real, I’ve lost my
power to feel” he grieves on the soulful tones of ‘Victim’, while ‘So
Far Away’ sees Shadows wondering, “How do I live without the ones I
love?’ it’s when the emotion and lyrics collide like an uppercut to the
throat that things really kick up a notch.

Bezer menjelaskan lirik-lirik dalam pada lagu nightmare membuat para

pendengarnya merasa tidak nyaman. Dan ia juga menyebutkan lagu victim begitu

menyentuh hati. Lagu so far away pun digambarkan seperti emosi dan lirik

dipadukan menjadi satu. Dia juga menjelaskan tentang album nightmare itu sendiri

“Avenged Sevenfold’s courage cannot be emphasized enough, It’s not
a stretch to say that the band’s decision to soldier on through the
adversity that befell them with the tragic passing of Jimmy “The Rev”
Sullivan and to grab the bull by the horns and record and release a
new album verges on the heroic.

Dalam kutipan di atas sangat jelas Avenged Sevenfold adalah band yang

hebat, karena setelah kehilangan drummer terbaiknya yaitu Jimmy The Rev,

Avenged Sevenfold kembali membuat album. Hal tersebut juga dijelaskan dalam

review Skachkov (2010);

In the wake of their drummer's tragic and untimely passing, Avenged
Sevenfold rise to the occasion and make one of their strongest albums
in one of the most vulnerable periods in their history.

Skachkov menjelaskan bahwa Avenged Sevenfold ingin beranjak dari

kesedihan yang mendalam karena The Rev ini telah meninggal. Mereka pun

menyebutkan bahwa album ini adalah salah satu album yang terbaik yang pernah

mereka rilis.


