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Appendix 1: Transcribe Interview 

1. Informant 1 

Asslamu‟alaikum Wr.Wb..Disini saya akan menjawab pertanyaan dari 

si peneliti, nomor1 di lieik lagu They can say, they can say all sounds crazy, 

they can say, they can say i‟ ve lost my mind. Yang maknanya bahwa setiap 

orang meloihat itu adalah hal yang mustahil sehingga mereka melihat atau 

menilai itu hal yang gila, sebenarnya ini adalah hal yang baik dikarenakan 

melakukan hal yang mustahil itu menandakan bahwa kita berbeda atau satu-

satunya dibanding orang lain yang di matanya sama saja, dimana orang lain 

hanya berada zona nyamannya, sedangkan jika melakukan hal hal yang 

mustahil, maksudnya kita keluar dari zona nyaman itulah yang membuat kita 

berbeda dengan kebanyakan orang. Kemudian pertanyaan ke-dua, saya 

memilih Mandiri, kemudian Kerja Keras  dan Disiplin. Kemudian di 

pertanyaan nomor 3, makna dari Video Clip A Million Dreams  yaitu tetaplah 

berusaha untuk mengejar apa yang kamu Cinta dan janganlah stay disitu-situ 

saja, keluarlah dari zona nyamanmu. Mungkin begitu saja, sekian. 

Wassalamu,alaikum Wr.Wb. 

2. Informant 2 

Oke disini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang telah saya 

tonton, yang pertama, temukan Semiotic dari lagu tersebut?, ahh.. disini saya 

menemukan Semiotic pada Lirik lagu But its feel like Home, dilirik ini 

bermaknakan dirumah diartikan tempat bernaung, tempat tinggal, atau justru 

kehidupan yang sedang dijalani baik itu susah atau senang baik itu suram atau 



 

 

 

 

terang. Kemudian yang kedua bagaimana pendapatmu terhadap nilai kerja keras  

dari video tersebut, dilirik kemana atau detik ke berapa?.. ahhh....pendapat saya 

mengenai nilai kerja keras  pada video tersebut, pada video ini kita,... ehh... 

dilihatkan nilai kerja keras yang penuh perjuangan, ahhhh... disini kita dapat 

melihantnya pada lirik run away to the world that we design, jadi ahh.. pada lirik 

ini kita diperlihatkan seorang laki-laki yang ahh.. yang sangat berjuang keras ahh.. 

meskipun dia mencuri ahh.... tapi disini kita dapat melihat makna bahwa dia 

hanya bisa makan dengan cara itu, disini kita sangat dapat diperlihatkan nilai 

kerja keras. Kemdian yang ketiga, bagaimana pendapatmu nilai disiplin dari video 

tersebut, dilirik mana dan detik keberapa, pendapat saya dari nilai disiplin dari 

video ini, disini kita juga diperlihatkan tentanf nilai kedesiplinan, ahh.. terlihat 

pada lirik i close my eyes to see, disini kita dapat melihat sang gadis dengan 

disiplinnya menjalani, ahh pendidikannya dengan tidak meronta atau 

mementingkan egonya bersama dengan sang kekasihnya, ia tetap disiplin 

menjalankan pendidikanya dengan menanti kabar dari surat sang kekasih. 

Kemudian bagaimana pendapatmu nilai cinta damai dari video tersebut dilirik 

mana dan detik keberapa, nahh.. pada video ini juga kita diperlihatkan mengenai, 

ahhh... nilai cinta damai ah.. itu dapat dilihat pada Share your dreams for me to 

see, dilirik ini kita diperlihatkan, setelah dewasa sang lelaki memberanikan diri 

untuk melamar sang wanita kepada ayahnya, disini kita dapat melihat nilai cinta 

damai yang begitu damai. Ahhh.. serta latar belakang dari video ini, ahhh... kita 

dapat melihat banyak nilai cinta damai, kemudian yang terakhir, bagaimana 

pendapatmu tentang lagu tersebut, apa makna kehidupan yang dapat dipetik dari 

lagu tersebut, oke, pendapat saya terhadap lagu ini,  lagu ini ahhh... lagu ini begitu 



 

 

 

 

romantis, memperlihatkan perjuangan seorang pria dan wanita yang berbeda kasta 

dalam memenangkan cintanya, apa makna kehidupan yang bisa dipetik dari lagu 

tersebut, oke... makna kehidupan yang bisa saya petik pada lagu ini ahh.. pada 

lagu ini menceritakan bahwa, kita sebagai manusia memiliki beribu-ribu mimpi 

yang bisa kita wujudkan  kita sebagai manusia bisa ahhh...tinggal di dunia yang 

telah kita rencanakan ahh... telah ahh...kita rencanakan kita memiliki begitu 

banyak mimpi yang harus kita wujudkan serta ahhh...selain itu kita harus ahh... 

menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan ahhh... penuh kedesiplinan dan 

ahhh... divideo ini juga ahh... begitu banyak nilai kerja keras , oke saya itu yang 

dapat saya ahh... dapat jawab dari video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, 

Wassalamu‟alaikum wr.wb. 

3. Informant 3 

Pada pertanyaan nomor satu, menemukan Semiotic, ahh.. semiotic yang 

saya temukan dari lagu tersebut pada  menit pertama, semiotic Ikon di lirik we 

can live in the world that design, maknanya bahwa desain yang dimaksud adalah 

serangkaian rencana  atau cara yang dilakukan yang ingin dicapai, kita bisa hidup 

di dunia yang dirancang, Beberapa nilai pendidikan yang bisa ditemukan dari 

Video tersebut, yaitu kekeluargaan dan ambisi di menit pertama dan usaha serta 

mimpi pada menit kedua, kemudian pertanyaan ketiga, nilai yang dapat diambil 

adalah, kitan harus mengejar mimpi kita, kita harus berusaha  dalam 

mewujudkannya , jangan dengarkan apapun kata orang lain. 

4. Informant 4 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. nama saya Dirgahayu Bustang, saya berasal 



 

 

 

 

dari pendidikan Bahasa Inggris, semester 8, jadi saya akan menjawab pertanyaan 

dari saudara peneliti, dan  jawaban saya yang pertama adalah semiotic Ikon, pada 

lirik But its feels like Homes, bahwa maknanya rumah diartikan sebagai tempat 

bernaung, kustru kehidupan yang serang dijalani itu susah maupun senang, baik 

itu suram maupun justru terang, nahh kata home dalam bahasa Inggris dapat pula 

diartikan sebagai tempat kita menemukan kenyamanan disuatu tempat, berbeda 

dengan hanya house yang hanya dapat diartikan rumah tohh saja, kenyamanan 

berarti apabila kita berada disana, kita tidak memiliki rasa bosan, kusar dan 

sebagainya, karena didalam rumah atau home itu terdapat sesuatu yang membuat 

kita menetap lebih lama, nahh... jawaban dari pertanyaan kedua saya memiliki 

tiga, yang pertama adalah kreatif, kedua bersahabat dan ketiga peduli sosial, dan 

kemudian jawaban dari pertanyaan nomor tiga, menurut saya makna yang 

terkandung dalam video tersebut  adalah beberapa cinta memang  seharusnya 

tidak harus saling memiliki, karena mungkin apabila mereka saling memilki maka 

ujung-ujungnya akan saling menyakiti, bukan cuman mereka berdua yang saling 

menyakiti namu faktor faktor yang ada disekitar mereka membuat mereka sakit 

termasuk dalam video tersebut, faktor sosial yang tidak sama, jadi... pada 

akhirnya muara dari sebuah pengembaraan rasa bukan memiliki tetapi 

mengikhlaska, terima kasih, Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 

5. Informant 5 

Semiotic dari lagu yaitu couse every night i lie in bad, the brights color fill 

my head, a million dreams are keep me awake, maknanya bahwa setiap malam 

memikirkan renacan atau konsep sehingga membuatnya terjaga setiap malam. 

Nomor dua sebutkan nilai pendidikan yang anda temukan dari lagu a amillion 



 

 

 

 

dreams, nilai pendidikan yang saya temukan  yaitu kreatif dan mandiri di menit 

kedua hingga ketiga, rasa ingin tahui dimenit pertama peduli sosial dan tanggung 

jawab di menit ketiga sampai kelima, makna yang saya temukan dari A million 

dreams adalah hidup adalah kebebasan, dan kita bebas untuk mendesain hidup 

yang kita inginkan dan hidup didalamnya selama dengan satu syarat yaitu kita 

bertanggung jawab atas hidup itu dan kita bertanggung jawab keputusan yang kta 

pilih dan bahkan dan bahkan jika kita memasukkan orang dalam hidup kita, 

kedalam hidup yang kita desain, kita harus bertanggung jawab atas itu. 

6. Informant 6 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. my name is Rahmadani Fitri Majid, dari Prodi 

Pendidkan Bahasa Inggris, nahh untuk pertanyaan pertama temukan semiotic dari 

lagu tersebut Lagu a million dreams, ahhh... pada lirik how ever big, how ever 

small let me be part of it all, share you dreams with me. Jadi pada lirik tersebut 

terdapa semiotic index dimana maknanya bahwa ahh... setiap kesalahan atau 

perbuatan yang dilakukan, ahh... baik itu benar atau salah akan tetap diterima oleh 

orang yang dijadikanya sebagai tujan hidup atau pedoman hdiup, kemudian 

pertanyaan kedua sebutkan bebrapa nilai pendidikan yang nda temukan dari lagu 

a million dreams,  jadi menurut saya ada beberapa nilai pendidikan yang terdapat 

pada lagu tersebut yaitu ahhmm... ada kreatif kemudian tanggung jawab, kreatif 

ditunjukkan pada menit kesatu lewat 19, dimana laki-laki tersebut menunjukkan 

bahwa ia mempunyai impian yang besar dan bermimpi untuk mewujudkannya, 

kemudian untuk ahh... tanggung terdapat pada menit ketiga lewat 30, dimana di 

ahhh... pada menit tersebut, benar-benar menunjukkan bahwa ia menepati 

janjinya. Keemudian pertanyaan ketiga, apa makna yang anda temukan dari vidoe 



 

 

 

 

clip a amillion dreams, jadi pada ahh... pada video clip a million dreams disini 

ahhh.., kita harus selalu fokus dan terus berusaha dalam menggapai impian kita 

jadi seberapa berat halangan yang kita jumpai, kita harus tetap berusaha karena, 

ahhh.. usaha tidak akan mengkhianati hasil, disini juga ahh... dapat kita ambil 

pelajaran bahwa ah... kita tidak perlu mempedulikan perkataan orang yang 

mengkritik tanpa memberi solusi ahh.. dan kita harus percaya bahwa impian akan 

menjadi kenyataan asalkan kita memperjuangkan impian iti, sekian 

wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 

7. Informant 7 

Assalamu‟alaikum wr.wb. perkenalkan nama saya Henrika saya berasal 

dari prodi PBI, semester delapan, disini saya akan menjawab pertanyaan saudara 

peniliti yang pertama itu yaitu semniotic ikon pada lirik we can live in the world 

that we design, maknanya bahwa desain yang dimaksud adalah serangkaian 

renacan atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau 

kita ingin hidup didunia yang kita rancang, kemudian yang kedua saya 

menemukan tiga point yang pertama, yaitu jujur, kemudian disiplin dan terakhir 

mandiri, kemudian point yang ketiga yang saya maknai yang dapat saya tangkap 

pada lagu tersebut yaitu jangan berhenti bermimpi, bermimpoilah setinggi yang 

kamu bisa jangan pedulikan orang lain, buat mimpimu terwujud, sekian 

wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 

8. Informant 8 

Im hamsiani Hansi, English department, jawaban nomor satu semiotic 

Index yaitu di lirik they can say,they can say all sounds crazy, they can say, they 



 

 

 

 

can say i ve lost my mind, semiotic index dari kalimat tersebut yaitu orang–orang 

bisa mengatakan apapun, bisa mengatakan ahh... bisa menjudge tapi kita tidak 

boleh mendengarkan mereka karena hal tersebut visa menjatuhkan impian kita, 

kemudian nomor dua nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam lagu, bisa kita 

liat dari lirik a million dreams for the world that we gonna , make, itu terdapat 

nlai pendidikan ahhh.. kerja keras, dan tidak mudah, ahh.. tidak tidak mudah 

menyerah, jadi maksudnya untuk impian, yang kita cita-citakan selama ini, kita 

tidak boleh ahh... tidak boleh menyerah dan harus bekerja keras untuk 

menggapainya, kemudian nomor tiga, apa makna dari lagu ahh.. a million dreams, 

jadi makna vido clipnya yaitu ahh... menunjukkan seseorang yang ahh... tetap 

berusaha, bekerja keras, tidak mudah menyerah dan ahh.. melalui semua 

rintangan untuk , untuk mendapatkan apa yang selama ini dia cita-citakan. Oke 

selesai. 

9. Informant 9 

Ahh..ahm... jawaban dari nomor satu yang saya pilih yaitu semiotic 

symbol dari lirik a vision that one i see, maknanya bahwa disetiap sisi orang itu 

berbeda, seorang anak yang belum tahu soal kata Visi mampu mempunyai tujuan 

diusia dini,ahh.... terus beberapa nilai pebdidikan yang saya pilih dari lagu a 

million dreams yaitu religius, kerja keras ahh....kreatif, mandiri karena apabila 

kita ingin menggapai suatu impian kita, kita harus dibarengi dengan doa dengan 

kerja keras kita, ahh.... terus di nomor yang ketiag apa makna yang anda temukan 

dari video clip a amillion dreams, makna dari lagu a amillion dreams 

ahh....menurut saya yaitu ahh.... apabila kita memiliki impian ahh.... kita harus 

fokus, kita harus fokus dengan impian kita, lebih besar impian kita maka kita 



 

 

 

 

harus kerja keras untuk menggapai, ahhh..... impian tersebut. 

10. Informant 10 

Ahhh, baik, Assalamu‟alaikum Wr.Wb. saya akan memberikan jawaban 

atas pertanyaan dari video yang sudah saya tonton, yang pertama yaitu temukan 

satu semiotic dari lagu tersebut, jawabanya yaitu we can live in the world that we 

design, jadi terdapat pada lirik we can live in a world that we design, pertanyaan 

yang keduan yaitu bagaimana pendapatku menurut nilai kerja keras menurut 

video tersebut, ahmm.... menurut saya video tersebut ahh. penuh perjuangan dan 

sangat romantis, yahhhh seperti itu. kemudian yang ketiga bagaiamana 

pendapatmu tentang nilai disiplin dari video tersebut hmmm.... kalau pendapat 

saya mengenai nilai disiplin dari video itu, saya tidak menemukan ahmmm, nilai 

disiplin yahh, seperti itu, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana 

pendapatmu mengenai nilai cinta damai dari video tersebut, pendpat, jadi ahh... 

menurut saya pada bagian terakhir saya melihat hubungan antara laki-laki dengan 

perempuan itu ahhh.... sudah direstui oleh keluarga perempuan karena yang saya 

liat, divideo perempuan itu dopandang orang yang terpandang, sedangkang laki-

laki itu ahmmm. Rendah gitu maksudnya orang miskin, kemudian yang terakhir 

pertanyaannya bagaimana pendapatmu tentang lagu tersebut, apa makna 

kehiduapan yang bisa dipetik dari lagu tersebut, jawaban saya, kita merencanakan 

kehidupan yang kita jalani tanpa harus menilai kehidupan orang lain, setiap orang 

itu memiliki impian yang berbeda sama seperti laki-laki tersebut yang meiliki 

impian bersama wanita tersebut kita tidak boleh merendahkan orang lain ahhh... 

atas apa yang dia inginkan , kita tidak boleh merendahkan, okee. I think its 

enough from mee, jadi itu jawaban dari saya, thank you. 



 

 

 

 

11. Informant 11 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. perkenalkan nama saya Mirnayanti, nim 

17.1300.021, pertanyaan pertama temukan semiotic dari lagu tersebut, yang 

pertama semiotic ikon di lirik But its feel like home, maknanya bahwa rumah 

yang dimaksud tempat bernaung, tempat tinggal atau justru kehidupan yang 

sedang dijalani baik itu susah atau senang dan anyak kenanngan lainya baik itu 

suram atau justru terang yang dijalani atau ehhh.... yang sedang dijalani bersama 

keluraga. Kedua semiotic icon di lirik a world that we design maksudnya itu 

desain yang dimaksud adalah serangkaian rencana apa yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan ingin dicapai dan jjga maksudnya itu ahh... sesuatu atau ahhh 

bahagia itu dapat kita ciptakan sendiri selanjutrnya semiotic index di lirik cause 

every night i lie in bat, the brights color fill my head a million dreams are keeping 

me awake maknanya bahwa setiap maam itu memikirkan ahh... hal hal yang ingin 

dipikirkan sehingga membuatnya susah tidur dan selalu uterjaga setiap malam 

seanjutnya itu semiotic symbol di lirik the vision i one too see, maknanya bahwa 

setiap visi orng itu ahh...setiap visi rang itu berbeda, seorang anak yang belum 

tahu kata visi mampu memiliki tujuan hidup di usia dini, selanjutnya itu semiotic 

index di lirik special things i complie, its wonder to smile in rainy day, maknanya 

bahwa setiap perbuatan atau sesuatu itu yang spesial itu dilakukan hanya 

membuatnya tersenyum walau sedang suram, selanutnya semiotic index di lirik 

how ever big, how ever small, let me be part off it all, share your dreams with me 

, maknana bahwa setiap kesalahan apapun, perbuatanya yang dilakukanya baik itu 

benar atau salah akan tetap diterima oleh orang yang dijadikan sebagai tujuan 

hidup, pertanyaan kedua sebutkan beberap nilai pendidikn yang anda temukan 



 

 

 

 

dari lagu a million dreams, ahh... nilai pendidiakn yang saya temui pada lagu ini 

yaitu yang pertama kerja keras ahh... kita harus selalu fokus dan berusaha dalam 

menggapai impian kita, seberat apapun halangan yang kita jumpai kita tetap harus 

berusaha, berusaha keras karen, usaha tidak akan menghianati hasil, ahhh.... nilai 

pendidikan selanjutnya yang saya temui dari lagu ini yaitu kreatif , kreatif itu 

karena kekuatan positif selalu, keyakinan dan kepercayaan pada impiannya , 

selanjutnya itu mandiri, mandiri ahhh.... jangan pedulikan perkataan orang lain, 

yang mengkritik tanpa memberi solusi , biarkan mereka berkata apa-apa, kita 

harus percaya bahwa impian akan menjadi kenyataan asal kita memperjuangkan 

impian itu, kita bisa ahh.... kita bisa bangkit dari keterpurukan kita tanpa bantuan 

ahh... orang lain jadi intinya kita tetap Hrus semangat meskipun ahhhhh...... 

kurang ehh.... semangat dari orang lain , atau bantua dari orang lain, ehhhh....  

nilai pendidikan yang saya temui lagi itu menghargai prestasi, tidak berhenti 

untuk bermimpi, untuk menciptakan hal-hal, untuk menciptakan karya, bermimpi 

sebanyak-banyaknya, jangan pedulikan orang yang menganggap mimpimu itu 

omong kosong, selanjutnya itu ehhh..... nilai pendidikan yang ebrikutnya itu 

bersahabt, dalam lagu ini ehhh... menceritakan seorang anak laki-laki dan anak 

perempuan selalu mengingat seseorang yang selalu membantunya sewaktu kecil 

hingga ia dewasa dan kembali mencari teman kecilnya dan saling berbagi cerita 

sayu sama lain, pertanyaan terakhir disini, apa makna yang saya temukan dari 

video clip a million dreams, jadi makna yang saya dapatkan itu dari sini saya akan 

belajar bahwa tidak akan berhenti bermimpi.... 

12. Informant 12 

Asslamu‟alaikum Wr.Wb. perkenalkan nama saya Nurpadilla, saya akan  



 

 

 

 

enjawab pertanyaan dari saudara peneliti, nahh yang pertama itu semiotic dari 

lagu , semiotic yang ditemukan dari lagu a million dreams yaitu semiotic index 

dari lirik they can say, they can say all sounds crazy, tehy can say , they can say 

i‟ve lost my mind, dari lirik tersebut dapat berisikan bahwa setiap perbuatan atau 

perkataan yang dilakukan dengan kerja keras dilihat mustahil oleh orang lain 

sehingga dianggapnya gila oleh pandangan orang lain, dari lirik tersebut dapat 

ditarik makna bahwa usaha yang dilakukan , kerja keras yang diperbuat itu 

bukanlah urusan orang lain melainkan bagaimana kita mengahdapi dalam ketidak 

adilan dalam dunia ini, dan mencapai impian kita walau itu terlalu tinggi bgi 

seukuran anak kecil, nahh yang kedua itu nilai pendidikan yang saya temukan 

yaitu nilai pendidikan kerja keras dimulai dari clip lirik yang dimulai 

menceritakan seorang anak dalam menggapai cinta masa kecilnya, nilai 

pendidikan suka membaca, dimana cara komunikasi yang dilakukan dua insan itu 

melalui sepucuk surat, nahhh yang ketiga pendapat saya terhadap video clip a 

million dreams original soundtrack the greatest showman bahwa lagu tersebut 

menjadi sesuatu yang terbilang indah, dan mempunyai makna kerja keras seorang 

anak dimulai dari scene pertama hingga akhir, lagu tersebut menjadi apresiasi 

setiap seniman bahkan seorang pendidik dalam menggunakan lagu tersebut 

sebagai media pembelajran ini membuktikan bahwa lagu tersebut menjadi pilihan 

pertama bagi seorang pendidik dalam mengajarkan bahasa inggris dengan 

menggunakan lagu sebagai media.... 

13. Informant 13 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb, perkenalkan nama saya Nurul Alifiah Hatim 

salah satu mahasiswa yang sedang berada di titik perjuangan bagi seorang 



 

 

 

 

mahasiswa, disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara peneliti, 

yang mana pertanyaan pertama yaitu temukan salah satu semiotic dari pada lagu a 

million dreams, setelah dijelaskan dari pewawancara, semiotic yang saya 

dapatkan yaitu pada lirik through the dark, through the door, through were no one 

been before, but it fells like home, maknanya bahwa melewati kemampuan dan 

mencoba hal baru bukanlah sebuah kesalahan yang diperbuat stiap manusia, 

ahhhh.... dikarenakan rasa penasaran itu akan memberikan kita semangat atau 

kekuatan dalam mengembangkan kemampuan kita lebih baik dari sebelumnya, 

kemudian pertanyaan kedua, nilai pendidikan yang saya temukan dari pada lagu 

tersebut adalah nilai kreatif, dimana pada lirik they can say, they can say all 

sounds crazy, they can say, they can i‟ve lost my mind, run away for the world 

that we design, maksudnya apa nilai kreatif dimana untuk mengembangkan 

kemampuan dalam diri sendiri pasti akan dinilai negati dan mengritik dari pada 

orang lain sehingga ketika kita mencoba sesuatu yang baru atau ganjil, kita akan 

dinilai gila atau hilang akal oleh orang lain, cara untuk melewati dari pada 

kritikan tersebut, adalah fokus terhadap tujuan awal, jadikan kritikan sebagai 

dorongan bahwa ketika kita berhasil, kita akan menujukkan kepada orang lain 

bahwa jangan takut untuk memulai sejak dini, dan ketika kita gagal jadikan itu 

pembelajaran bahwa ketika kita terjatuh, kita akan jatuh diantara bintang-bintang. 

Kemudian pertanyaan ketiga, makna yang saya temukan dari lagu tersbut bahwa, 

memulai sesuatu yang besar tidak harus ditunggu ketika kita besar atau dewasa, 

tujuan bukan hanya menikmati setiap apa yang kita terima, tetapi mencoba 

membuat tujuan sejak dini, dan mencapainya hingga akhir. Terima kasihh.... 

14. Informant 14 



 

 

 

 

Asslamu‟alaikum Wr.Wb. perkenalkan nama saya Sindy Lukman, dari 

prodi pendidikan bahasa Inggris, di semester yang saat ini sibuknya menjadi 

seorang mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab dari pada 

pertanyaan dari saudara peneliti, pertanyaan pertama, temukan semiotic dari pada 

lagu a million dreams, baiklah semiotic yang saya temukan yaitu pada reff dari 

pada lagu tersebut di lirik a brightest color fill my head, a million dreams are 

keeping me awake, makna dari pada lagu tersebut adalah bightest color fill my 

head, maksudnya ahhhhh...... setiap pemikiran atau ide yang muncul membuat 

kita berpikir lebih terhadap apa yang sedang kita kerjakan, sehingga setiap ide 

atau ilham yang datang membuat kita susah untuk istirahat atau tertidur, 

memikirkan setiap kemungkinan atau bahkan memori terhadap apa yang telah 

kita hadapi sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua, nilai pendidikan yang saya 

temukan dari lagu tersebut, yaitu nilai pendidikan mandiri, dimana kisah kerja 

keras yang dilakukan dari tokoh laki-laki dimulai dari dirinya sendiri, kemudian 

nilai pendidikan kerja keras dari lagu tersebut, yaitu dimulai dari menit kedua 

hingga akhir di menit keempat dari lagu tersebut mengisahkan perjalanan seorang 

anak laki-laki baik itu susah atau senang selalu memikirkan dari pada tujuan yang 

ingin dicapainya dari awal hingga akhirnya ia dewasa dan mempunyai tujuan 

yang lain. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa makna kehidupan yang bisa 

dipetik dari pada lagu tersebut, makna kehidupannya yaitu, kita diajarkan untuk 

berusaha mempercayai diri sendiri, kemampuan yang dimiliki untuk mencapai 

apa yang dikehendaki, maksudnya adalah, kita harus konsisten terhadap tujuan 

awal kita, ketika kita mendapatkan kebahagiaan yang lain selain dari pada tujuan 

awal kita, kita menganggap bahw itu adalah kebahagiaan sementara saja, apa 



 

 

 

 

yang telah kita tentukan dari awal itu yang kita wujudkan hingga akhir. 

15. Informant 15 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb, perkenalkan nama saya Andi Muhammad 

Akram Suhud, langsung to the point, disini saya akan mencoba menjawab 

pertanyaan dari saudara peneliti, dimana pertanyaan pertama yaitu lakukan 

semiotic, maksudnya temukan semiotic dari pada Lirik Lagu a Milllion Dreams?, 

disini saya menemukan satu semiotic, yaitu pada lirik pertama i close my eyes 

and i can see, maksudnya, dari lirik tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk 

menghilangkan rasa sakit terhadap apa yang telah dilalui di masa lalu dan masa 

yang akan datang, dapat kita hilangkan dengan menutup mata dan membayangkan 

bahwa semua akan baik-baik saja. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa saja 

nilai pendidikan yang dapat ditemukan dalam lagu a million dreams dari antara 18 

nilai pendidikan di indonesia, baiklah yang pertama nilai pendidikan yang saya 

temukan yaitu pada keseluruhan dari kisah lagu a million dreamsdari menit yang 

pertama hingga ment kelimam atau akhir dapat saya temukan bahwa kisah 

tersebut mengajarkan kita untuk sering berusaha dan bukannya mengeluh, ketika 

kita terjatuh justru kita mencoba bangkit kembali bukannya terjatuh kembali. 

Kemudian untuk nilai pendidikan yang berikutnya yaitu gemar membaca,  dimana 

dimana dari menit ketiga, kedua tokoh utama mengirimkan sebuah surat satu 

sama lain. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu apa makna kehidupan yang dapat 

saya petik dari lagu tersebut, maknanya apa, seperti yang telah saya katakan dari 

awal, bahwa lagu tersbeut dimulai dari awal hingga akhri mengajarkan kita untuk 

sesekali tidak menerima kenyataan, karena terkadang ketika kita menerima 

kenyataan tersebut itu sama saja ketika kita memulai untuk pasrah dan terjatuh, 



 

 

 

 

jadi pointnya kita memulai untuk berusaha bukan mengeluh dan akhirnya terjatuh. 

16. Informant 16 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. perkenalkan nama saya Elwianto dari prodi 

pendidikan bahasa Inggris, di semester 8, baiklah to ther point saya akan 

menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, temukan semiotic dari lirik 

lagu a million dreams, smiotic yang dapat saya temukan yaitu pada lirik the world 

that we design, dimana pada lirik tersebut mengartikan bahwa dunia hanyalah 

kertas kosong yang dapat kita tulis cerita di atas lembarannya, dalam artian dunia 

yang kita jalani bukanlah tempat yang bisa diatur seenaknya oleh logika setiap 

orang, melainkan sebuah cetakan biru atau rancangan yang bisa kita perhitungkan 

sendiri, kemudian untuk pertanyaan kedua, apa nilai penddikan dari ke 18 nilai 

pendidikan di  indonesia yang saya temukan, yang pertama nilai pendidikan 

gemar membaca, dimana pada setiap clip percakapan atau komunikasi yang 

dilakukan dua tokoph tersebut adalah mengirim surat, kemudian nilai pendidikan 

tanngung jawab, dimana pada lirik how ever big, how ever small, let me be part 

of all bla...bla...blaa....blaa... disitu tokoh perempuan memberikan tanggug jawab 

si laki-laki untuk meminang si perempuan, kemudian pertanyaan terakhir yaitu 

apa makna kehidupan yang bisa saya dapatkan, makna kehidupan bagi saya yaitu, 

cukup jalani apa yang telah kamu lakukan, kesalahan yang kamu perbuat akan 

kamu lewati nantinya, apakah akan kalah sebagai orang biasa atau justru menjadi 

pemenang seperti orang luar biasa. 

17. Informant 17 

Salah satu nilai pendidikan yang saya temukan dari lagu a million dreams 



 

 

 

 

yaitu, jika si bocah ehh.... yang hidup terlantar di jalanan masih tetap menirimkan 

surat kepada sang anak perempuan tersebut, nahh.... hal itu bisa saya sebut 

sebagai ketekunan, dimana dia melakukannya walaupun keadaannya sedang 

memburuk, dan juga salah satu nilai pendidikan yang lain adalah yaitu nilai 

kreatif, dia dapat, dia dapat, diaa... memiliki banyak cara supaya suratnya itu 

dapat sampai kepada sang anak perempuan tersebut, dann....yahhh... cuman itu. 

Makna dari film, video clip a million dreams ini, maknanya adalah janganlah 

pernah berhenti, jangan pernah berhenti mengejar mimpi dan teruslah berharap, 

dan teruslah berusaha walaupun, walaupun walaupun.. hmm....realita yang kita 

jalani itu serasa seperti neraka. 

18. Informant 18 

Well.. Assalamu‟alaikum Wr.Wb. perkenalkan nama saya Rosita Rahim 

dari prodi pendidikan Bahasa Inggri, semester 8, jadi ahhh... saya akan menjawab 

pertanyaan dari peneliti yang pertama temuan semiotic Icon jadi ahh... pada lagu a 

million dreams, ahh... semiotic icon itu di lirik but it feels like home yang 

maknanya itu bahwa, rumah itu diartikan sebagai tempat bernaung, tempat 

tingggal atau kehidupan yang sedang dijalani baik itu kehidupoan yang susah 

maupun senan, baik itu suram atau justru terang, kata home dalam bahasa inggris 

dapat pula diartikan sebagai tempat kita menemukan kenyamanan si duatu tempat, 

berbeda dengan house yang hanya bisa diartikan sebagi wujud rumah, kenyaman 

berarti ahhh.... apabila kita berada disana, kita tidak pernah memiliki rasa bosan 

dan sebagainya karena didalam rumah atau home itu terdapat sesuatu yang 

membuat kita ingin tetap menetap lebih lama,ahh.. untuk pertanyaan keduan 

jawbanya saya yaitu kreatif, bersahabat, dan peduli sosial, kemudian yang ketiga 



 

 

 

 

menurut pendapat saya pribadi makna yang ada dalam video tersebut adalah 

ahhh.. beberapa cinta yang memang seharusnya tidak harus memiliki karena disni 

mungkin apabila mereka saling, apabila mereka saling memiliki maka ujung-

ujungnya akan saling menyakiti bukan cuman mereka berdua yang menyakiti 

namun ahhh... beberapa faktor yang, i mean ehhh.. beberapa faktor faktor yang 

ada disekitar mereka yang membuat mereka akan menjadi sakit termasuk dalam 

video tersbut faktor dari status sosial yang tidak sama, jadi ahh.. pada akhirnya 

muara dari sebuah pengembara, pengembara..... pengembaraan rasa bukan 

memiliki namun mengikhlaskan, ok thank you so much, Wassalamu‟alaikum 

Wr.Wb. 

19. Informant 19 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. im Ahmad Fuzi D, from English Department 

jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Akbar yang pertama temukan 

temukan satu semiotic dari lagi tersebut, yaitu semiotic Icon di lirik But it fells 

like home maknanya bahwa rumah diartikan tempat bernanung, tempat tinggak 

atau justru kehdupan yang sedang dijalani semisal susah senang baik itu suram 

atau justru terang, kedua sebutkan beberapa nilai pendidikan yang anda temukan 

dari lagu a melliona dreams, yang pertama disiplin, kerja keras, demokratis, 

pendapat saya makna yang ada, yang,yang saya temukan dalam video clip 

tersebut yaitu, kita diajarkan menghadapi cobaan, rintangan yang diberikan 

kepada pencipata, sekian dari Wasaalamu‟Alaikum Wr.Wb. 

20. Informant 20 

Well BismillahiRahmanirrahim, Assaamu‟alaikum Wr.Wb. first let me 



 

 

 

 

introduce my self my name is Jumrawanti and i from English Department Eight 

Semester, amm... disini saya menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti, yang 

pertamaitu menemukan ahh.. smeiotic icon dari lagu a million dreams jadi 

ahhh..... semiotic icon yang saya pilih yaitu pada lirik, but it fells like home, nahh 

its mean that, ahmm.. rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk kembali 

sejauh atau sedekat apapun perjalan yang benar atau salah, mnaka rumah adalah 

tempat ternyaman untuk kembali atau bernaung dan tidak pernah, dan kita tidak 

akan pernah bosan jika berada dirumah, selanjutnya pertanyaan kedua, nilai 

pendidikan yang dapat saya ambil pada lagu a million dreams yang pertama, itu 

bersahabat, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga semangat kebangsaa, 

selanjutnya makna yang saya temukan dari video clip a million dreams, yaitu 

ahhh.... kita harus fokus dan terus berusaha dalam mencapai tujuan dan impian 

kita hammm..seberat apapun rintangan yang kita jumpai, you should always try 

and try, karena ahh.. seperti yang pepatah mengatakan, usaha tidak akan pernah 

menghianati hasil dan, dan... ahh...dreams would come true if find for it, okeehh, i 

think thats enough for me, Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 

21. Informant 21 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. im not gonna wasting researcher‟ time, 

langsung to the point, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara peneliti, di 

pertanyaan pertama, please do semiotic atau temukan salah satu semiotic pada 

lagu tersebut?, berdasarkan pengantar atau penjelasan si pewawancara saya 

menemukan salah satu semiotic, kurang tahu apakah ini benar or not, yaitu 

semiotic icon pada lirik but it fells like home, maknanya bahwa ketika kita merasa 

nyaman atau diterima disuatu tempat, maka tempat itu bisa kita sebut tempat 



 

 

 

 

untuk kembali, dan biasanya tempat untuk kembali itu adalah home atau rumah, 

kemudian untuk pertanyaan berikutnya nilai pendidikan yang diperlihatkan dapat 

berupa kerja keras pada durasi menit ke ketiga lagu tersebut, dimana lagu tersebut 

bukan hanya menampilkaan genre romantis akan tetapi perjuangan untuk 

mendapatkan kebahagiaan, kemudian nilai pendidikan lainya yaitu tanggung 

jawab pada menit terakhir lagu tersebut yang berakhir dengan ending happy ever 

after. Dan pertanyaan terakhir yaitu makna kehidupan yang bisa saya ambil itu 

adalah jangan terlalu berharap terhadap kedaan yang sekarang dikarenakan waktu 

selalu berputar teruslah berkembang jangan merasa bahagia jika merasa telah 

diatas, diatas langit masih ada langit. 

22. Informant 22 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. baiklah pada kesempatan ini saya akan 

menjawab pertanyaan dari saudara peneliti, langsung to the pointnya, berdasarkan 

sedikit pembuka atau pernyataan yang diberikan peneliti, dapat saya berikan salah 

satu semiotic dari lagu tersebut yaitu pada lirik I think of what the world could be 

yatu semiotic symbol, dikarenakan kata memikirkan masih menjadi sebuah 

bayangan atau imajinasi yang belum bisa dilihat secara langsung, akan tetapi bisa 

di ekspresikan dengan menghayal, kemudian nilai pendidikan yang saya temukan 

yaitu nilai pendidikan mandiri, dimana lagu tersebut mengisahkan sepasang 

kekasih atau genre romantis, kemudian nilai pendidikan lainya yaitu tanggung 

jawab, dilihat dari alur video tersebut mulai dari cerita awal sejak kecil hingga 

mereka menjadi dewasa masih memiliki perasaan yang sama walaupun dibatasi 

oleh status. Kemudian makna yang saya temukan bagi kehidupan saya yaitu 

meneruskan apa yang telah dilalaui orang lain adalah hal yang biasa, tetapi ketika 



 

 

 

 

memulai dari awal dan hasilnya memuaskan, itu dapat dikatakan luar biasa. 

23. Informant 23 

Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari 

saudara peneliti, setalh mendengarkan penjelasan dari pewawancara, dapat saya 

rumuskan salah satu semiotic yang disebutkan yaitu semiotic symbol pada lirik 

terakhir berbunyi, A million dreams for the world we're gonna make, disitu 

menyebutkan judul dari lagu tersebut yaitu a million dreams yang ketika 

diterjemahkan berarti sejuta mimpi, akan tetapi jika dimaknai dengan konteks 

kalimat keseluruhan dapat di maknai sebagai rencana, konsep atau mungkin 

peluang untuk membuat dunia impian sendiri, kemudian untuk pertanyan 

berikutnya, nilai pendidikan yang ditemukan, mungkin hanya beberapa yang saya 

uraikan yaitu nilai pendidikan gemar membaca, dimana di pertengahan cerita 

tersebut memperlihatkan komunikasi yang dilakukan kedua pasangan tersebut 

melalui surat, kemudian nilai berikutnya yaitu disiplin, dimana stiap balasan surat 

yang terkirim akan dibalas oleh pasanganya walaupun berbagai cara yang 

dilakukan untuk hal tersebut. Kemudan pertanyaan terakhir yaitu pendapat saya 

untuk makna yang ditemukan yaitu orang yang pintar akan dikalahkan oleh orang 

yang kreatif. Mungkin seperti itu ok. Terima kasih. 

24. Informant 24 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb, baiklah langsung to the point untuk pertanyaan 

dari saudara peneliti, berdasarkan penjelasan singkat yang diberikan, dapat saya 

berikan satu semiotic, kurang tahu benar atau tidaknya..... yaitu semiotic index 

pada lirik Each one there to make you smile, On a rainy day, maknanya bahwa 



 

 

 

 

apapun yang dilakukan oleh pasanganya tersebut akan selalu membuatnya 

tersenyum walaupun harinya terasa suram. Kemudian untuk pertanyaan 

berikutnya yaitu nilai pendidikan yang dapat saya temukan yaitu tanggung jawab, 

dimana ketika sang pasangan laki-laki bebicara terhadap apa yang ingin 

dilakukannya, maka hal tersebut akan dilakukannya, dan hasilnya telah 

didapatkan di akhir cerita tersebut yang selesai dengan senyuman. Dan untuk 

pertanyaan terakhir makna yang dapat saya temukan yaitu untuk memulai sesuatu 

bukan hanya sekali akan tetapi berkali-kali, diperlukan usaha yang konsisten 

untuk mendapatkan yang diinginkan. Sekian dan terima kasih..... 

25. Informant 25 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bismillah..... Sy akan mencoba menjawab 

pertanyaan dari saudara peneliti, pertanyaan pertama, berdasarkan penjelasan dari 

peneliti terkait semiotic analisi, dapat sya temukan salah stunya pada lirik " couse 

every night i lie in bed, the brightest color fill my head, A Million dreams are 

keeping me a wake". Yaitu semiotic Indext atau sebab-akibat. Maknanya bahwa 

setiap apa yang kita pikirkan baik itu konsep atau rancangan kehidupan yang 

senantiasa kita perkirakan, membuat kita terjaga bahkn susah untuk tidur 

dikarenakan inspirasi yang muncul perlu untuk direalisasikan. Kemudiam untuk 

pertanyaan yg kedua nilai pendidikan yng saya dapatkan yaiti nilai peacefull atau 

cinta damai, dimana terjadi kekerasan dalam hubungan kedua pasangan tersebut 

akan tetapi mereka memperjuagan hubungan mereka dengan cara yang damai 

dalam artian tanpa adanya harapan untuk menciptakan perpecahan, kemudian 

nilai berikutnya yaitu nilai mandiri, dimana kedua pasangan tersebut dipisahkan 

oleh keluarga mereka untuk menjalni kehidupn mereka masing2 hingga akhirnya 



 

 

 

 

dipertemukan di kemudian hari menjadi happy ever after..... Kemudian pertnyaan 

terakhir, pendapat saya tentang lagu tersebut bagi kehidupan saya yaitu jangan 

pernah malu untuk untuk memulai hal yang kecil, karn sesuatu yang besar bukan 

berasal dari orng orng besar, tetapi berawal dari niat yang kecil menjadi tindakan 

yang besar. 

26. Informant 26 

Assalamu'alaikum wr.wb baiklah langsung to the point saya akn mencoba 

menjawab pertanyaan dari saudara peneliti, untuk pertanyaan pertama 

berdasarkan beberapa pernyataan dri peneliti yang saya agak paham walaupun 

cuman sedikit. Sy menemukan semiotic symbol pada pada kata vision, dari situ 

kita pahami bahwa sejuta mimpi diartikan sebagai harapan atau angan angan yang 

muncul dari anak kecil, akan tetapi, pemeran utama kita mengartikan sejuta 

mimpi tersebut sebagai sejuta cara atau rencana yang dilakukan untuk mencapai 

apa yang diinginkan, mungkin kita berpikir ini sebagai sikp ego dari seorang anak 

kecil, akan tetapi segala perbuatannya tersebut hanya untuk mendapatkan satu 

satunya tujuannya dari awal. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, nilai 

pendidikan tanggung jawab dari menit ke dua smpai menit ke empat diperlihatkan 

perjuangan pasangan laki-laki untuk memenuhi janjinya yang telah dibuat kepada 

sang perempua. Dan untuk pertanyaan yang terkhir yaitu, pendapat saya tentang 

lagu tersebut adalah, laguny bagus bagi setiap calon guru untuk mengenalkan 

bahasa kepada anak didiknya dimana lirik yang jelas dan irama yang harmonis 

dan alur cerita yang romantis. Sekian dan terima kasih..... 

27. Informant 27 



 

 

 

 

Assalamu'alaikum wr.wb baiklah langsung to the point saya akn mencoba 

menjawab pertanyaan dari saudara peneliti, untuk pertanyaan pertama 

berdasarkan beberapa pernyataan dri peneliti yang saya agak paham walaupun 

cuman sedikit. Sy menemukan semiotic Icon pada Kata home. Dari kata tersebut 

dapat disimbolkan bahwa kata home merupakan tempat tinggal atau bahkan 

tempat ketika kita sedang lelah untuk beristirahat, tetapi jika diterjemahkan secara 

harfiah bahwa kata home merupakan tempat ternyaman untuk kembali dan 

merupakan tempat untuk kembali ketika kita sedang merasa sulit atau justru 

mengingat kembali, dari mana sebenarnya kita berasal. Kemudian untuk 

pertanyaan yang kedua, nilai pendidikan yang saya temukan dari lagi tersebut 

adalah gemar membaca dimana kedua pasangan tersebut menjalin komunikasi 

dengan mengirim surat antara satu sama lain, dan nilai pendidikan yng kreatif 

diperlihatkan pasangan laki laki untuk memberi surat kepada pasangan 

perempuan. Dan kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, makna yang saya 

temukan  yaitu, saya mendapatkan bahwa, cinta buknlah rasa untuk saling 

memiliki, akan tetapi saling mengikhlaskan untuk kebahagiaan orang yng kita 

cintai, memperjuangkan bukan berarti kita harus kerja keras, akan tetapi mencoba 

untuk kerja cerdas dalam menghadapi ketidak adilan......sekian dan terima kasih.... 

28. Informant 28 

Assalamu'alaikum wr wb. Baiklah, Langsung to the point, sy akan 

mencoba menjawab pertanyaan dari saudara peneliti, yang pertama, berdasarkan 

penjelasan dari beberapa statement peneliti, dapat saya temukan semiotic icon 

pada lirik we can live in the world that we design, maknanya bahwa kita dapat 

hidup dalam dunia yang kita rancang atau ciptakan sendiri, dunia yang kita 



 

 

 

 

rancang adalah pilihan hidup yang telah kita buat untuk kedepannya. Kemudian 

untuk pertanyaan yang kedua, soal nilai pendidikan dalam lagu a million dreams, 

yang pertama yaitu bilai pendidikan tnggung jawab, seprti yang telah saya 

katakan awalnya, bahwa pilihan yang kita ambil dalam kehidupan, maka otomatis 

akan kita tanggung jawab sendiri akan hasilnya, kemudian nilai pendidikan 

berikutnya yaitu gemar membaca, dimana pada jaman tersebut alat komunikasi 

jarak jauh masih menggunakan surat menyurat. Dan untuk pertanyaan terakhir, 

malna kehidupan yang dapat saya temukan yaitu pilih lah apa yang ingin kita 

jalankan dan tanggung jawablah terhadap pilihan yng kita pilih sebelumnya, 

mungkin akan kita temui kesulitan dan masalah, akan tetapi itu lebih baik, 

daripada tidak berkembang sama sekali......sekian dan terima kasihh...... 

29. Informant 29 

Assalamu'alikum wr.wb baiklah, langsung  to the point, semiotic yang 

saya temukan pada lagu tersebut yaitu Semiotic Index  pada lirik " how ever big, 

how ever small, let me be part of it all, share you dreams with me".  Maknnya 

bahwa untuk mengukur kebaikan atau buruknya seseorang, bukanlah dari 

kesalahan yang telah ia lakukan saat ini, melainkan kebaikan atau keburukan 

tersebut dapat terlihat dari apa yang telah mereka lalui atau perbuat kepada kita 

sebelumnya. Ukuran bukan diukur dari sekarang, melainkan jasa orng lain pada 

kita jauh jauh hari sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nilai 

pendidikan yang dapat saya temukan yaitu menghargai prestasi, dimana dapat 

saya temukan pada menit keempat lagu tesebut, dimana saat akhirnya kedua 

pasangan tersebut, hubungan mereka akhirnya diterima oleh kedua orang tua yang 

awalnya dipisahkan karena hubungan sosial. Kemudian untuk pertanyaan 



 

 

 

 

terakhir, makna kehidupan yang saya temukan yaitu, hubungan seseorang bukan 

diukur dari seberapa banyak kata kata yang dilontarkan oleh seorang pria, akan 

tetapi seberapa banyak tindakan yang dilakukan oleh sang pasangan laki laki 

tersebut. 

30. Informant 30 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb, bismillahirrahmanirrahim, baiklah saya akan 

mencoba menjawab prtanyaan dari saudara peneliti, yang pertama `lakukan 

semiotic pada lagu a million dreams, berdasarkan penjelasan dari peneliti dapat 

saya temukan salah satu semiotic pada lirik I think of what the world could be, A 

vision of the one I see. Dalam lirik tersebut dapat dilihat bahwa pemikiran dari 

lagu tersebut atau arah yang diperlihatkan dari pemikiran seorang anak kecil yang 

berpikir terhadap kehidupannya sejak dia akan beranjak dewasa, tidak seperti 

pemikiran pada anak seusia dirinya, kata atau pemikiran yang dimunculkan 

tersebut belumlah pernah dia temui secara langsung sehingga saya dapat 

mengatakan semiotic tersebut adalah semiotic symbol yang dapat dieskpresikan 

tanpa harus melihat atau mengalami hal tersebut, akan tetapi konsep atau 

pengetahuan awal akan hal tersebut dapat diekspresikan. Kemudian untuk nilai 

pendidikan yang saya temukan yaitu nilai gemar membaca pada menit ketiga 

hingga keempat, kemudian nilai kreatif pada menit kedua dan nilai kerja keras 

pada menit pertama hingga terakhir dari lagu tersebut. Kemudian unutk pertanyan 

terakhir terkait makna kehidupan yang saya peroleh yaitu, ekspresikan setiap kata 

atau pemikiran yang kita punya, karena jika pemikiran tersebut tenggelam, maka 

pemikiran itu hanya menjadi bayangan dan angan-angan saja.sekian dan terima 

kasih..... 
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APPENDIX. 2 INSTRUMENT 

 

  The researcher would collect the data by using interviewand supported with 

audio recorder as the instruments of data collection.  

 1) Interview 

 Interviewing is a useful method for obtaining real data, in a clear sense based 

on conclusions drawn based on statements from the actor or person being studied, 

in this case getting an opinion on a particular topic, even at a very personal and 

detailed level. : Used to support other data, in the sense that it is evidence or 

material used to deduce the results of the data obtained based on previous 

applications, in this case the semiotic analysis in a song. 
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Interview Items 

 

No 
Tahukah Anda nilai pendidikan apa saja yang Anda temukan dari Lagu 

A Million Dreams sung by Hugh Jakcman and Michelle Williams 

No 

Indicators of 

interview items 

Questions Items 

1 Religious Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda menemukan nilai Religius dari 

Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilI pendidikan dari lagu 

tersebut? 

2 Honest Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda menemukan nilai Kejujuran 

dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilI pendidikan dari lagu 

tersebut? 

3 Responsibility Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda menemukan nilai Tanggung 

Jawab  dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilI pendidikan dari lagu 

tersebut? 
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No 
Tahukah Anda nilai pendidikan apa saja yang Anda temukan dari Lagu 

A Million Dreams sung by Hugh Jakcman and Michelle Williams 

No 

Indicators of 

interview items 

Questions Items 

4 Love peace Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda menemukan nilai Rasa Cinta 

Damai  dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilI pendidikan dari lagu 

tersebut? 

5 Tolerance Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda menemukan nilai Toleransi  

dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilI pendidikan dari lagu 

tersebut? 

6 Discipline Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda menemukan nilai disiplin  dari 

Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilI pendidikan dari lagu 

tersebut? 

7 Hard work Value 
Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda menemukan nilai kerja keras 
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dari Lagu Tersebut? 

No 
Tahukah Anda nilai pendidikan apa saja yang Anda temukan dari Lagu 

A Million Dreams sung by Hugh Jakcman and Michelle Williams 

No 

Indicators of 

interview items 

Questions Items 

  
Bisakah anda menyebutkan nilI pendidikan dari lagu 

tersebut? 

8 Creative Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  nilai Kreativ 

dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan  nilai pendidikan dari 

lagu tersebut? 

9 Independent Value 

Setelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  Independent 

Value dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

10 Democratic Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  nilai demokrasi 

dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 
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tersebut? 

No 
Tahukah Anda nilai pendidikan apa saja yang Anda temukan dari Lagu 

A Million Dreams sung by Hugh Jakcman and Michelle Williams 

No 

Indicators of 

interview items 

Questions Items 

11 Curiosity Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  Curiosity Value  

dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

12 National Spirit Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  National Spirit 

Value dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

13 Patriotism Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  nilai Patriotisme 

dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 
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14 Respect Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  nilai  

No 
Tahukah Anda nilai pendidikan apa saja yang Anda temukan dari Lagu 

A Million Dreams sung by Hugh Jakcman and Michelle Williams 

No 

Indicators of 

interview items 

Questions Items 

  

Menghargai dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

15 Friendly Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  nilai 

Persahabatan dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

16 Like to Read Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  nilai gemar 

membaca dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

17 Care Value etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 
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Williams apakah anda mendapatkan  nilai peduli dari 

Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

No 
Tahukah Anda nilai pendidikan apa saja yang Anda temukan dari Lagu 

A Million Dreams sung by Hugh Jakcman and Michelle Williams 

No 

Indicators of 

interview items 

Questions Items 

18 Sociality Value 

etelah mendengar lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams apakah anda mendapatkan  Sociality value 

dari Lagu Tersebut? 

Bisakah anda menyebutkan nilai pendidikan dari lagu 

tersebut? 

19 Respon 

Bagaimana pendapat anda sebagai penikmat seni 

(Lagu) tentang lagu A Million Dreams yang 

dibawakan oleh Hugh Jackman dan Michelle 

Williams tersebut? 

Apa makna yang anda dapatkan setelah mendengar 

lirik lagu A Million Dreams yang dibawakan oleh 

Hugh Jackman dan Michelle Williams bagi 

kehidupan anda kedepannya? 
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20 Semiotic Analysis 

Please do Analysis Semiotic. 

Find out the Icon, Index and Symbol 

Temukan Analisa Semiotika (Icon, Index, Symbol) 

dalam Lagu a Million Dreams sung by Hugh Jackman 

and Michella Williams! 
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