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Salah satu video musik yang menarik penulis untuk melakukan penelitian adalah video musik 

“Pieces” , hal ini dikarenakan cara penyampaian pesannya melalui pengemasan simbol-simbol 

secara visual sehingga simbol-simbol tersebut menarik untuk dibongkar untuk mengetahui 

makna tanda yang tersembunyi. “Pieces” adalah satu hit single dari album Chuck yang release 

pada tahun 2002. dalam album ini sediri berisi 14 lagu. Video musik ini disutradarai oleh Brett 

Simon 

Video musik adalah suatu bentuk visualisasi dari lirik lagu dan instrument dengan tujuan 

penyampaian pesan lebih mudah di pahami, selain itu juga sebagai media promo album dari 

suatu group band atau penyanyi solo. Dalam penayangannya video musik ini lebih dominan 

dengan media televisi. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menganalisis video musik 

grup band SUM 41 yang berjudul “Pieces”. Lirik lagu dalam video musik ini bercerita tentang 

seseorang yang ingin merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik namun tidak semudah yang ia 

bayangkan. Visualisasi video musik ini dimulai dari Deryck (vokalis) yang duduk sambil 

melamun yang kemusian dilanjutkan dengan impian-impian Deryck yang dikemas dalam 

container plaxiglass. Personel SUM 41 yang lain pun ikut perperan dalam video musik ini, yang 

menarik dari video musik ini adalah pada bagian akhir video musik ini. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan pendokumentasian yaitu dengan 

cara down load video musik “Pieces” dari websites, selain itu dengan cara observasi yaitu 

dengan menonton video musik dari group band SUM 41 yang berjudul “Pieces”. Penelitian ini 

mengunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif perspektif. Peneliti akan membongkar dan 

mendeskripsikan makna-makna tanda yang ada dalam visualisasi video musik group band SUM 

41 dengan judul “Pieces” serta lirik lagu video musik yang disutradarai oleh Brett Simon ini. 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pengelompokan dan pengolahan sesuai dengan 

korpus data, yakni data yang layak dan mewakili. Data dibaca dan dianalisis secara kualitatif-

interpretatif dengan selalu memperhatika elemen semiotika Peirce yaitu ikon, indeks, dan simbol 

yang kemudian dimaknai oleh peneliti. 

Makna tanda yang ada dalam video musik ini bahwa wanita adalah sebuah sasaran empuk dari 

budaya konsumerisme yang dipengaruhi oleh definisi laki-laki yang pada akhirnya membentuk 

sebuah pandangan umum yang berlaku di masyarakat. 

Kesempurnaan hidup yang ingin digambarkan dalam video musik ini adalah sebuah kehidupan 

yang nyata, bebas dalam artian terlepas dari segala macam bentuk penjajahan. Salah satu bentuk 

penjajahan yang dimunculkan dalam video musik ini adalah penjajahan budaya (hedonis dan 

kapitalis). 

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positf bagi para 

pembuat video musik agar lebih kreatif dalam memainkan simbol dengan tanpa melupakan pesan 

dari lagu itu sendiri, sehingga penonton merasa tertarik dan menunggu kehadirannya. Dengan 

demikian pesan dapat dikomunikasikan dengan baik.  



 


