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ABSTRAK 

Ilustrasi sampul album kaset adalah salah satu sarana bagi seorang 
produsen untuk mempromosikan sebuah album musik, Seringkali i1ustrasi 
sebuah album kaset, terutama yang musiknya beraliran rock adalah berupa 
lukisan yang indah, penuh daya khayal dari hasil kreatifitas ilustratomya, 

Bila kita cerrnati, sebenamya ilustrasi sampul album kaset, tak hanya 
sekedar coretan-coretan kosong belaka, tapi mempunyai makna tertentu, baik 
yang tersurat maupun yang tersirat mengungkapkan pesan khusus yang ingin 
diekspresikan oleh seorang pemusik melaIui karya seni seorang ilustrator dengan 
media ilustrasi sampul album kaset 

Karena ituJah peneliti tertarik untuk meneliti apa saja pesan yang 
disampaikan melalui sistem tanda dalam ilustrasi sampul album kaset musik rock 
barat, dalam hal ini adalah ilustrasi sampul album Metallica R[(ie The Lightning 
dan, And Justice For All. Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan teori semiotika, Tipe peneIitian yang 
digunakan adalah deskriptif. Unit analisisnya adalah Paradigma dan Syntagma, 
Paradigmanya berupa wama, gambar tipologi hurnf, tulisan, lay out, daIam 
ilustrasi sampul kaset Metallica tersebut Sedangkan syntagmanya berupa 
kombinasi dari unit-unit yang dipilih dalam paradigm a, yang kemudian menjadi 
sebuah sistem tanda yang mengekpresikan pandangan, penilaian, pendapat serta 
protes Metallica terhadap sebuah peristi wa reaIitas sosial yang dalam hal ini 
adalah penerapan sistem hukum Amerika Serikat yang dianggap tidak benar. 
Data dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasi sistem tanda dalam 
i1ustrasi sampul kaset secara denotatif dan konotatif, sesuai dengan fungsi 
referensial dan emotif yang mempertimbangkan konstruksi pemikiran sang 
pemusik terbadap sebuah fenomena dalam kehidupan dan faktor-taktor eksternal 
yang mempengaruhinya, 

Dan basil interpretasi dan analisis data menunjukkan bahwa dalam 
ilustrasi sampul kaset Metallica Ride The Lightning dan ..And justice For All 
didominasi oleh fungsi emotif pada makna cerita ilustrasi. Hal ini karena 
ideologi pemikiran cerita yang terbentuk dari posisi Metallica sebagai anggota 
masyarakat yang memandang sistem pemerintah yang diangap tidak benar, 
Makna yang terbentuk dalam ilustrasi sampul kaset Metallica adalah terbentuk 
dari hasil penurunan makna dari inforrnasi media massa yang diekspresikan 
dalam I~ kemudian diteIjemahkan dalam bahasa gambar iIustrasi sampul 
ka.~et Kritik cerita i1ustrasi sampul kaset disampaikan dalam babasa gambar 
yang sarkas dan satire, bal ini karena kondisi pengaruh faktor internal dan 
eksterna! situasi makro negara Amerika Serikat yang menganut faham liberal, 
serta disesuaikan dengan karakter musisi rock yang cenderung keras, 
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