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BAB III 

OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Mawang 

 
Mawang penyanyi dengan rambut gondrong yang wajahnya terlihat sangar 

dengan tambahan kumis ini pada bulan September 2019 yang lalu mendadak viral 

karena unggahan video di Youtube. Di video tersebut Mawang menyanyikan lagu 

berjudul "Kasih Sayang Kepada Orangtua". Namun, alih-alih dibawakan dengan 

penuh kesyahduan dan lirik indah, "Kasih Sayang Kepada Orangtua" hadir dengan  

seakan akan musik tak berlirik. Mawang menyajikan lagu itu dengan cara bergumam 

dan berteriak tak jelas. Kenyentrikan inilah yang membuat Mawang viral. 

Kesuksesan Mawang di media sosial membuat selain lagu "Kasih Sayang Kepada 

Orangtua", Mawang juga telah merilis empat single lainnya, yaitu "Aku Kamu, "Hey 

Kau Yang Cantik", Berduka Ria Bersama, Pecandu Malam". Mawang yang memiliki 

nama lengkap Ridwan Mawang Sanja Irawan merupakan alumnus Institut Seni 

Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Saat kuliah di ISBI, dia mengambil program studi 

Seni Karawitan dan aktif dalam pembuatan musik teater, tari dan film.  
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Selepas lulus dari ISBI Mawang berkiprah sebagai sebagai guru di 

beberapa SMP dan SMA di kota Bandung. Selain menyanyi, Mawang juga 

mempunyai kemampuan memainkan alat musik, seperti gitar dan drum yang 

membuat dia dipercaya sebagai guru privat. Mawang mengenal musik dari 

lingkungan keluarga. Lagu-lagu pop Indonesia di era 1970-an yang kerap diputar 

atau dinyanyikan orangtuanya membentuk kecintaan Mawang pada musik. 

Hasratnya terhadap musik mulai terlampiaskan sejak masa perkuliahan. Bersama 

kawan-kawannya di kampus, Mawang mulai melakukan berbagai jenis eksperimen 

musik. Ketika masih kuliah, Mawang bergabung di band Djedje Pump dan 

Inconsistence. Mereka memainkan musik berbasis rock dengan memadukan konsep 

pertunjukan teatrikal dan performing art. Di band lainnya, Embrio Projexxx, 

Mawang melakukan eksplorasi di ranah musik eksperimental, seperti 

menggabungkan musik pop, rock, blues, dan musik etnik. "Musik sebenarnya adalah 

keseharian yang dijalani tubuh. Cara bicara, berjalan, bernapas, dan banyak aspek 

dalam hidup bisa dikategorikan ke ranah musikal. Pasalnya, di dalamnya ada 

dinamika, aksen, ritme, dan komponen-komponen yang biasanya ada dalam musik," 

ungkap Mawang. 

Dengan viralnya sesosok Mawang di mata netizen Indonesia, baik dari 

media instagram, facebook, twitter, dan youtube karena lagunya yang unik tersebut, 

tidak heran Mawang sering kali kebanjiran job untuk mengisi diberbagai acara. 

Termasuk salah satu progam TV yang namanya “Ini Talkshow”. Di progam inilah 

Mawang menjadi bintang tamu yang cukup menjadi sorotan publik saat menyanyikan 

lagu ciptaannya dan menjelaskan akan makna lirik lagunya tersebut saat ditanyai oleh 

Sule dan Andre. 
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Sangat disayangkan juga, Mawang tidak terlalu banyak mempunyai akun 

media social untuk melihat kesehariannya, penelitipun sempat kesulitan untuk 

mencari data-data tentang Mawang ini. Ia hanya memiliki akun instagram dan 

youtube untuk bermain di dunia maya. 
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Gambar diatas adalah akun instagram Mawang, di sini Mawang biasanya 

mengunggah / mengupload kehidupan sehari-hari dia, mulai dari manggung, studio 

foto, dan lain-lain. 

 

Gambar diatas adalah akun youtube Mawang, dengan jumlah 439.000 

subscriber, Mawang mengisi channel youtubenya sebagian besar karya-karyanya 

disini, dengan begitu penggemar maupun pengguna youtube bisa menikmati karya 

yang dibuatnya.  

B. Karya – Karya Mawang  
Sesuai dengan kelulusannya di fakultas kesenian, pria yang berkelahiran 

di tahun 1994 ini mendedisikan hidupnya menjadi seorang seniman yang 

professional. Seorang seniman pasti tidaklah luput dari karya-karya yang ia buat, 

dengan ditemani oleh personil bandnya bernama Ma & Wang yang beranggotakan 6 

orang termasuk Mawang tersebut, mereka berhasil membuat 4 karya hasil usaha 

mereka sendiri, dan 4 karya tersebut kita bisa mengupasnya satu persatu dibawah ini 

: 
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1. Ma & Wang - “Kasih Sayang Kepada Orang Tua” 

 
 

 

 

 

2. Ma & Wang - “Aku Kamu” 
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3. Ma & Wang - “Hey Kau Yang Cantik” 

 
 

 

 

 

4. Ma & Wang - “Berduka Ria Bersama” 
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5. Ma & Wang - “Candu Malam” 

 
 

C. Lirik Lagu “Kasih Sayang Kepada Orang Tua” 

Beberapa bulan lalu band indie Maw & Wang tengah naik daun di 

kalangan warganet. Salah satu lagu mereka bertajuk “Kasih Sayang Kepada Orang 

Tua” menjadi cukup popular di dunia maya. Ada ekspektasi syair yang 

menggambarkan wujud cinta pada orang tua, saat dilihat dari judul lagunya. Namun, 

bukan itu yang didapat netizen seteleh mendengarnya.  

Rata – rata yang menonton video lagu band indie tersebut, tertawa lebar. Karena 

taka da diksi atau kosakata yang jelas dalam nyanyian itu, melainkan hanya 

gumaman serupa “Nuwennahi nuwennahi nuhyee” oleh sang vokalis. Terang saja 

lirik semacam itu tak dapat dipahami maknanya oleh pendengar. Kendati demikian, 

video tersebut sudah dilihat oleh 680 ribu lebih pengguna aplikasi Youtube. Band 

Maw & Wang menjelaskan bahwa lirik yang mereka bawakan menggambarkan 

ungkapan kasih sayang kepada orang tua yang tak bisa digambarkan kata-kata. 

“Lagu Kasih Sayang kepada Orang Tua  tidak bisa di ungkapan dengan kata-kata” 

tulis Maw & Wang dalam deskripsi video mereka. Berikut adalah liriknya :  
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Mungkin, ehh, semuanya mempunyai orang tua, mungkin 

Sama seperti saya mempunyai seorang ayah dan seorang ibu 

 

Susah buat ngungkapin perasaan lewat kata-kata 

"Mah, abdi nyaah ka mamah 

Pah, abdi nyaah ka bapa, asa gengsi." 

Nggak bisa beribu-ribu kata 

Nggak bisa buat ngalahin kasih sayang kita ke orang tua 

Mungkin buat orang-orang yang masih ada kedua orang tua, sayangi mereka 

Di urang teh nyaah kitu. 

Tapi, dititah meulih cengek ge' hese. 

 

Lagu ini saya persembahkan untuk orang tua saya 

Semuanya, semoga bisa meluapkan isi hati 

 

[Verse] 

Nuwennahi nuwennahi nuhyee' (hgg) 

Ennuwennahi nuwennahi nuhyeee' (hgg) 

Nuwennahi nuwennahi nuhye' (hgg) 

Nuwennahi nuwennahi nuhyeeh 

 

[Chorus] 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh 

I love you mama I love you papa woohoo 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh 

 


