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SARI 
 

Judul: Desain Grafis Kartunal Pada T-Shirt Sebagai Media Kampanye 
Penanggulangan HIV/AIDS / Diyah Ayu P.N / Desain Komunikasi Visual, 
Pembimbing: Drs. Nur Rokhmat, M.Pd, Eko Haryanto S. Pd. M. Ds. 

 
Menawarkan gagasan atau jasa melalui media cetak dapat dilakukan dengan 

cara mengiklankannya melalui media koran, majalah bahkan melalui media kaos. 
Kaos atau yang sering kali disebut T-Shirt, juga bisa digunakan sebagai media 
komunikasi, promosi dan sebagai media iklan. T-Shirt dipilih sebagai media iklan 
karena secara umum kaos banyak digunakan oleh kalangan masyarakat sekitar. 
Baik dari usia dini maupun usia lanjut. T-Shirt lebih mudah dijangkau, didapat, 
bermanfaat dan bisa dipakai setiap saat, dengan desain yang beraneka macam 
yang bisa menarik konsumen sekitar. Desain grafis pada kaos ditampilkan dengan 
gaya, bahasa, dan ilustrasi yang memiliki nilai pesan (komunikatif) dan nilai seni 
(estetis) tersendiri. Berdasarkan banyaknya kasus HIV/AIDS yang menimpa di 
Indonesia, kampanye dalam bentuk kaos yang bertemakan penanggulangan 
HIV/AIDS akan menjadi salah satu media komunikasi yang efektif. Media kaos 
yang menyampaikan pesan tentang penanggulangan HIV/AIDS ini ditampilkan 
dalam desain grafis dengan gaya kartunal, yang menarikbagi kalangan remaja, 
yang menjadi sasaran kampanye. Tujuan Tugas Akhir ini yaitu mengekspresikan 
pengalaman estetis visual dan perasaan hasil pengamatan penanggulangan 
HIV/AIDS di kalangan remaja ke dalam desain grafis kaos, merancang media 
informasi kepada masyarakat luas tentang bahaya  HIV/AIDS dalam bentuk 
desain kaos, melengkapi Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan pendidikan tingkat Ahli Madya. Manfaat yang didapatkan dari 
Tugas Akhir ini adalah secara akademik menjadi wahana pengembangan ilmu 
pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang Desain Komunikasi Visual, bagi 
pemilik usaha, karya ini bisa menjadi model desain grafis kaos remaja untuk 
diproduksi secara massal dan diperjual belikan, bagi masyarakat atau lembaga 
terkait (BNN, LSM) desain grafis kaos remaja ini bisa menjadi model media 
penyampaian pesan dan untuk berapresiasi dalam bidang kampanye 
penanggulangan HIV/AIDS pada khususnya. 

Hasil karya yang didapatkan yaitu berupa desain T-shirt dengan objek yang 
ditampilkan adalah gambar-gambar simbolis, yang digabungkan dengan unsur 
gambar wajah manusia dengan berbagai ekspresi yang dibuat secara kartunal, 
serta teks yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Pesan yang disampaikan pada setiap 
karya desain cenderung menampilkan peringatan dan himbauan mengenai bahaya 
HIV/AIDS. Sehingga kaos tersebut dapat menjadi media informasi kepada 
masyarakat luas tentang bahaya  HIV/AIDS dalam bentuk desain kaos. Karya ini 
disajikan dalam kemasan (packaging) yang didesain khusus. 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil Tugas Akhir ini adalah terciptanya 
karya desain grafis kartunal pada T-shirt yang mampu menyampaikan pesan 
tentang kampanye penanggulangan HIV/AIDS, sehingga kaos tersebut dapat 
menjadi media informasi kepada masyarakat luas terutama remaja mengenai 
bahaya HIV/AIDS. 
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Saran yang dapat disampaikan yaitu, dalam mendesain produk yang 
bertujuan mengangkat tema ajakan atau gerakan (kampanye) penanggulangan 
HIV/AIDS, hendaknya desainer harus berhati-hati dalam berkarya dan selektif 
dalam memilih unsur-unsur desainbaik berupa gambar maupun kata-kata. Selain 
itu, desainer harus jeli dalam melihat aset persoalan tentang seputar HIV/AIDS di 
kalangan remaja ke dalam desain T-Shirt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

1. Alasan Pemilihan Tema 

Di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali cara untuk 

memperkenalkan dan menawarkan suatu gagasan atau jasa kepada 

masyarakat. Cara tersebut antara lain dapat melalui media elektronik dan 

media cetak. Menawarkan gagasan atau jasa melalui media cetak dapat 

dilakukan dengan cara mengiklankannya melalui media koran, majalah 

bahkan melalui media kaos. Kaosatau yang sering kali disebut T-Shirt juga 

bisa digunakan sebagai media komunikasi, promosi dan sebagai media iklan. 

Area (space) yang terpenting dari T-Shirt adalah bidang di bagian dada 

dan di bagian punggung, sebagai satu bidang yang bagus untuk iklan dan 

promosi. Hal ini dapat dilihat pada seragam tim-tim olah raga, tidak ada satu 

pun yang polos, tentu terdapat logo atau  merek yang jadi sponsor. 

Kaos atau T-Shirt sekarang menjadi populer disemua kalangan dan 

sering kali dipakai di berbagai situasi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak 

orang yang sudah biasa memakaiT-Shirt dalam beraktivitas mulai dari tidur 

sampai aktivitas yang lain. Selain itu sering kaliT-Shirt digunakan di berbagai 

acara promosi dalam suatu acara seperti kampanye politik atau komunitas-

komunitas hobi tertentu. T-Shirt sering kali dibagikan pada banyak orang 



2 

 

maka apabila dipakai akan terlihat oleh khalayak, sehingga cocok untuk media 

promosi. Misalnya: Billabong, C-59, Dadung, Dagadu dan sebagainya. 

Selain itu T-Shirt juga biasa digunakan sebagai salah satu identitas 

oleh lembaga-lembaga tetentu seperti sekolah, perusahaan besar, instansi 

pemerintah, dinas, departemen, pemerintahan kota, dan sebagainya. T-

Shirtsering kali digunakan untuk kepentingan seragam olahraga, selain itu 

lembaga-lembaga ini juga sering mengadakan berbagai acara seperti pelatihan 

dan lain-lain yang tentunya memerlukanT-Shirt sebagai salah satu piranti 

pendukung acara. Hal ini menunjukkan bahwa menyampaikan pesan 

(promosi, iklan, kampanye dan sebagainya) melalui media kaos merupakan 

suatu alternatif yang efektif. 

Seperti pada umumnya sebuah kaos memiliki daya tarik tersendiri pada 

desain grafisnya. Tren dan fungsi kaos pun sudah banyak berubah. Jika dahulu 

T-Shirt adalah pakaian dalam pria yang tidak perlu dipertontonkan akan tetapi 

sekarang menjelma menjadi media ekspresi juga. T-Shirt sudah tidak menjadi 

pakaian remaja saja akan tetapi juga orang tua, perempuan, dan anak-anak.  

Media T-Shirt juga dapat dijadikan bidang untuk mengangkat 

fenomena yang terjadi di masyarakat melalui desain grafis pada 

permukaannya. Misalnya para aktivis yang menyuarakan suara hatinya, 

suporter sepak bola, dan masih banyak lagi. Selain itu T-Shirt telah menjadi 

simbol identitas yang dengan bahasanya sendiri melantangkan pesan.    

Pada T-Shirtremaja umumnya hampir sama dengan T-Shirt yang lain, 

tetapi pesan yang ditampilkan berkisar pada persoalan remaja. Tugas akhir ini 
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mengangkat tema ajakan atau gerakan penanggulangan  HIV/AIDS dengan 

judul “Desain Grafis Kartunal Pada T-Shirt Sebagai Media Kampanye 

Penanggulangan HIV/AIDS”. Tema tersebut berisi kritik, himbauan, dan saran 

seputar bahaya HIV/AIDS.  

Akhir abad ke 20, dunia kesehatan dikejutkan dengan munculnya 

penyakit baru yang sangat berbahaya dan ganas menyerang kehidupan 

manusia, yakni penyakit HIV/AIDS. AIDS (Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome)merupakan penyakit menular yang disebabkan virus HIV (Human 

Immuno Deficiency Virus), penyebaranya sangat cepat keseluruh dunia. 

Sebanyak 21.770 kasus AIDS terjadi di seluruh Kota/Kabupaten di 

Indonesia sehingga memerlukan upaya penanggulangan dan penanganan 

secara cepat. “Kasus AIDS yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di 

Indonesia itu dihitung hingga 30 Juni 2010,” kata Menteri Kesehatan Endang 

Rahayu Sedyaningsih di Padang. 

Rata-rata penderita AIDS tersebut berusia 20 tahun hingga 29 tahun, 

yaitu mencapai 37,2 persen. “Sedangkan penderita AIDS yang berusia 40 

hingga 49 tahun hanya 11,8 persen.”  

Dari 21.770 kasus AIDS di Indonesia tersebut, jumlah perbandingan 

penderita AIDS laki-laki dan perempuan sebesar tiga berbanding satu. “Sudah 

ada pergeseran pola penyebaran, kini penyebaran terbesar terjadi lewat 

hubungan seks, bukan lagi penggunaan jarum suntik.”  

Jumlah penderita AIDS dari seluruh Indonesia yang terbanyak di 

Provinsi Papua, diikuti Bali, kemudian DKI Jakarta. “Sedangkan penderita 
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HIV didominasi DKI Jakarta mencapai 9.804 orang, kemudian Jawa Timur 

mencapai 5.973 orang. Penyadaran dan pendampingan terhadap penderita 

HIV/AIDS perlu terus ditingkatkan agar jumlah mereka dapat diminimalkan. 

“Minimal dapat memberikan konseling dan bimbingan pada mereka tentang 

pentingnya kesadaran untuk berobat secara teratur dan menyebarkan hal itu 

kepada penderita lainnya,” (http://www.aidsindonesia.or.id/lebih-21-kasus-

aids-terjadi-di-indonesia.html, 14-februari-2011, pukul 13:25 WIB) 

Berdasarkan banyaknya kasus AIDS yang menimpa di Indonesia,  

penulis mencoba untuk berpartisipasi membuat karya berupa kaos yang 

bertemakan penanggulangan AIDS. Media kaos dipilih karena cocok untuk 

media promosi.  

Media promosi ini menurut penulis merupakan strategi yang cocok 

untuk mengampanyekan penanggulangan HIV/AIDS. Hal inilah yang menjadi 

alsan utama pemilihan tema pada Tugas Akhir ini.  

Melalui media kaos pesan tentang kampanye penanggulangan HIV/ 

AIDS ini ditampilkan desain grafis dengan gaya kartunal. Gaya, bahasa, dan 

ilustrasi yang ditampilkan pada kaos remaja ini merupakan sebuah karya 

desain grafis yang mempunyai nilai pesan (komunikatif) dan nilai seni 

(estetis) tersendiri.  

2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang 

menggunakan teks artistik (tipografi) dan gambar untuk menyampaikan 

informasi atau pesan. 
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Desain grafis diakui sebagai sebuah karya seni rupa yang kaya akan 

berbagai macam tehnik untuk menghasilkan karya yang dibuat, pembuatan 

karya dari cara manual sampai digital. Desain grafis juga mempunyai dampak 

yang besar kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, karena keberadaanya 

mampu menginformasikan suatu fenomena tertentu. 

Penulis menggunakan cara manual atau cara sederhana. Tehnik sablon 

yaitu teknik sederhana yang menggunakan silkscreen. Keunggulanya adalah 

teknik ini tidak banyak menggunakan energi listrik dan mudah diterapkan 

pada berbagai media. Pada karya ini media yang digunakan adalah kaos. 

Kaos oblong atau T-Shirt selain sebagai penutup tubuh, juga dapat 

dijadikan media untuk mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat 

melalui desain grafis pada permukaannya dan juga dapat dijadikan media 

iklan berjalan. Selain itu T-Shirt juga mudah didapat dan harganya juga relatif 

murah. Hal ini berbeda dengan iklan media elektronik dan iklan media cetak 

yang hanya dinikmati sesaat. Selain itu dengan desain grafis yang menarik 

pada kaos, masyarakat akan tertarik untuk memakai, membaca dan melihatnya 

sehingga pesan yang diinginkan tersampaikan dan tepat sasaran. Dengan 

alasan tersebut, media T-Shirtdipilih sebagai karya untuk menyampaikan 

pesan kepada masyarakat sesuai judul tersebut. 

Teknologi yang berkembang membuat komunikasi keanekaragaman 

pilihan untuk dinikmati khalayak, dan hal ini telah merabah kedalam dunia 

informasi. Salah satunya adalah kaos yang dapat digunakan sebagai media 

komunikasi, promosi, dan media iklan dalam dunia informasi. 
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T-Shirt dipilih sebagai media iklan, karena secara umum kaos banyak 

digunakan oleh kalangan masyarakat sekitar. Baik dari usia dini maupun usia 

lanjut. T-Shirt lebih mudah dijangkau, didapat, bermanfaat dan bisa dipakai 

setiap saat, dengan desain yang beraneka macam yang bisa menarik para 

konsumen sekitar.  

B. Tujuan Pembuatan Karya 

1. Mengekspresikan pengalaman estetis visual dan perasaan hasil 

pengamatan penanggulangan HIV/AID  serta mengkomunikasikan dan 

menjadi media kampanye di kalangan remaja khususnya di usia 15-25 

tahun ke atas ke dalam desain grafis kaos dengan ukuran L. 

2. Merancang media informasi kepada masyarakat luas tentang bahaya  

HIV/AIDS dalam bentuk desain kaos.  

C. Manfaat Pembuatan Karya 

1. Secara akademik karya Tugas Akhir ini menjadi wahana pengembangan 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang Desain Komunikasi 

Visual. 

2. Bagi pemilik usaha, karya ini bisa menjadi model desain grafis kaos 

remaja untuk diproduksi secara massal dan diperjualbelikan.  

3. Bagi masyarakat atau lembaga terkait (BNN, LSM) desain grafis kaos 

remaja ini bisa menjadi model media penyampaian pesan dan untuk 

berapresiasi dalam bidang kampanye penanggulangan HIV/AIDS pada 

khususnya.   
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Lingkup Desain Komunikasi Visual 

1. Pengertian Umum Desain Komunikasi Visual 

Desain berasal dari Bahasa Latin designer.Dalam bahasa Inggris 

disebut design atau dalam bahasa Perancis disebut dessigner yang berarti 

menggambar atau perancangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 

257) “desain atau disain berarti: 1) kerangka; 2) rancangan. Menurut Archer, 

desain adalah bidang ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia 

yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi 

lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan 

kebendaannya (Sachari, 1986: 23). 

Desain adalah proses; cara; perbuatan dengan mengatur segala sesuatu 

sebelum bertindak atau merancang. Grafis adalah goresan yang berupa titik 

atau garis yang berhubungan dengan cetak mencetak. Desain Grafis adalah 

kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, foto dan ilustrasi yang 

membutuhkan pemikiran khusus seorang individu yang bisa menggabungkan  

elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, 

sangat berguna, mengejutkan atau subversif atau sesuatu yang mudah diingat 

(Helfand, http//www.aiga.com). 
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Desain Komunikasi Visual adalah ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan pesan 

dan gagasan secara visual, dengan mengolah elemen desain grafis berupa bentuk 

gambar, huruf dan warna, serta tata letaknya, sehingga pesan dan gagasan dapat 

diterima oleh sasarannya (Sunardi, http:sunardipw.blogspot.com). 

Dari uraian tentang desain komunikasi visual tersebut maka dapat 

dipahami bahwa Desain Komunikasi Visual (DKV) adalah bidang ilmu yang 

mempelajari konsepsi komunikasi khususnya meramu pesan-pesan kreatif 

untuk tujuan sosial atau komersial. Pada dasarnya Desain Komunikasi Visual  

(DKV) adalah strategi perancangan untuk menyampaikan pola pikir dari 

penyampaian pesan kepada penerima pesan, berupa bentuk visual seperti 

ilustrasi, huruf, warna, garis yang komunikatif, efektif, efisien dan tepat, serta 

selalu berpijak pada nilai-nilai estetis, melalui media tertentu sehingga dapat 

mengubah sikap positip sasaran. 

2. Pengertian Kartunal  

Kartunal atau kartun pada mulanya sebagai salah satu bentuk 

komunikasi grafis.Kartun merupakan suatu gambar interpretatif yang 

menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat 

dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian 

tertentu. Kartun biasanya hanya mengungkap esensi pesan yang harus 

disampaikan dan menuangkan karya ke dalam gambar sederhana, tanpa detail 

dengan menggunakan simbol-simbol, serta karakter yang mudah dikenal dan 

dimengerti secara cepat. Kartun, seperti halnya monumen, ritus, film, dan 
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advertensi merupakan bentuk komunikasi politik. Kartun biasanya diciptakan 

sebagai reaksi terhadap peristiwa sejarah tertentu sehingga memungkinkan 

digali atau dicari isi faktanya. Secara sederhana kartun dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu kartun verbal dan kartun nonverbal. 

Kartun verbal adalah kartun-kartun yang memanfaatkan unsur-unsur 

verbal seperti kata, frasa, kalimat, wacana, disamping gambar-gambar jenaka 

didalam memancing senyum dan tawa para pembacanya. 

Katun nonverbal adalah kartun  yang semata-mata memanfaatkan 

gambar-gambar/visualisasi jenaka untuk menjalankan tugas itu. 

Adapun kartun-kartun yang terdapat di media- media cetak meliputi 

berbagai jenis yaitu: 

a. Kartun editorial (editorial cartoon) yang digunakan sebagai visualisasi 

tajuk rencana surat kabar atau majalah. Kartun ini biasanya membahas 

masalah politik. 

b. Kartun  murni (gag cartoon) yang dimaksudkan sekedar sebagai gambar 

lucu atau olok-olok tanpa bermaksut mengulas suatu permasalahan atau 

peristiwa aktual. 

c. Kartun komik (comic cartoon) yang merupakan susunan gambar, biasanya 

terdiri dari tiga sampai enam kotak. Isinya adalah komentar humoristis 

tentang suatu peristiwa atau masalah actual(I Dewa Putu Wijaya, 2003). 

3. Unsur–Unsur Visual 

Semua unsur rupa tersusun dalam sesuatu yang disebut “bentuk”. Yang 

dimaksud dengan bentuk di sini adalah raut yang memiliki ukuran, warna dan 

barik tertentu. Titik, garis, atau bidang akan menjadi bentuk jika terlihat.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, maka bentuk sangat erat hubungannya 

dengan unsur-unsur visual seperti garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur dan 

bidang. Unsur visual desain adalah unsur-unsur yang digunakan untuk 

mewujudkan desain, sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. 

Dalam situsnya (Sunardi,http://sunardipw.blogspot.com) dijelaskan unsur-

unsur desain meliputi: 

1. Garis(Line) 

Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu 

titik poin dengan titik poin yang lain sehingga bisa berbentuk gambar garis 

lengkung (curve) atau lurus (straight). Garis adalah unsur dasar untuk 

membangun bentuk atau konstruksi desain. 

Garis merupakan elemen terbanyak yang digunakan dalam 

menciptakan sebuah gambar. Dalam hubungan ini Herbert Read dalam 

(Sunaryo, 1990: 1) menyatakan garis merupakan sarana yang paling singkat 

dan abstrak untuk menggambarkan suatu objek. Lebih lanjut digambarkan, 

garis merupakan singkatan gambar. Dengan garis, kesan-kesan  tertentu dapat 

diungkapkan seperti kesan emosi, kecemasan. Bahkan, kualitas seseorang 

dalam membuat garis menunjukkan sifat atau watak pembuatnya. 

Garis bisa dikatakan sebagai sebuah jalan kecil yang memiliki daerah 

asal gerak dan membentuk sebuah tepi terhadap bentukatau kontur sebuah 

objek. Garis merupakan sebuah goresan yang membatasi dengan limitnya 

pada benda, bidang, masa, ruang, warna dan lain- lainya yang memberi kesan 

batasan limit (Abdulah, 1997: 22-24). 
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2. Bentuk (Shape) 

Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. 

Bentuk dasar yang dikenal orang adalah kotak (rectangle), lingkaran (circle), 

dan segitiga (triangle). Sementara pada kategori sifatnya, bentuk dapat 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu:  

a) Huruf (Character): yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang dapat 

digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal 

dengan bentuk visual langsung, seperti A, B, C, dsb. 

b)Simbol (Symbol):yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang mewakili 

bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai 

simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu bentuk benda nyata, 

misalnya gambar orang, bintang, matahari dalam bentuk sederhana 

(simbol), bukan dalam bentuk nyata (dengan detail). 

c)  Bentuk Nyata (Form): bentuk ini betul-betul mencerminkan kondisi fisik 

dari suatu obyek. Seperti gambar manusia secara detil, hewan atau benda 

lainnya. 

3. Tektur (Texture) 

Tekstur adalah tampilan permukaan (corak) dari suatu benda yang 

dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Yang pada prakteknya, tekstur 

sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya 

permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan lain sebagainya. 
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4. Bidang  (Space) 

Bidang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya 

yang pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika 

desain. Sebagai contoh, tanpa bidang tidak akan tahu mana kata dan mana 

kalimat atau paragraf. Tanpa bidang tidak tahu mana yang harus dilihat 

terlebih dahulu, kapan harus membaca dan kapan harus berhenti sebentar. 

Dalam bentuk fisiknya pengidentifikasian bidang digolongkan menjadi dua 

unsur, yaitu obyek (figure) dan latar belakang (background). 

5. Ukuran  (Size) 

Ukuran adalah unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar 

kecilnya suatu obyek. Dengan menggunakan unsur ini dapat menciptakan 

kontras dan penekanan (emphasis) pada obyek desain anda sehingga orang 

akan tahu mana yang akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu. 

6. Warna  (Color) 

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. Karena dengan 

warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau 

membedakan sifat dari bentuk-bentuk bentuk visual secara jelas. Dalam 

prakteknya warna dibedakan menjadi dua: yaitu warna yang ditimbulkan 

karena sinar (additive color) yang biasanya digunakan pada warna lampu, 

monitor, TV dan sebagainya, dan warna yang dibuat dengan unsur-unsur tinta 

atau cat (substractive color) yang biasanya digunakan dalam proses 

pencetakan gambar ke permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain atau 

plastik. 
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7. Gelap Terang 

Gelap terang dalam unsur visual juga disebut nada. Ungkapan gelap 

terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan 

gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan bagian yang sangat 

terang, sampai kepada yang paling hitam untuk menyatakan bagian yang 

sangat gelap. 

4. Prinsip-Prinsip Desain 

Ada tujuh prinsip desain yang perlu diperhatikan oleh para desainer dalam 

mendesain sesuatu yaitu keseimbangan, dominasi, proporsi, irama, keserasian, 

dan kesatuan (Sunaryo, 1993: 12). 

1. Keseimbangan  

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang paling banyak 

menuntut kepekaan perasaan. Penyusunan komposisi harus mengontrol 

susunan benda atau unsur rupa tersebut secara keseluruhan sebagai satu 

kesatuan secara cermat dan penuh perasaan. 

2. Dominasi 

Dominasi yaitu menonjolkan salah satu unsur tertentu pada sebuah 

karya dengan tujuan menarik perhatian atau menjadi pusat perhatian (Sidiq 

dan Prajitno, 1981: 49-50).Dominasi merupakan peran dalam menampilkan 

bagian tertentu dari suatu objek untuk dijadikan sebagai pusat perhatian. Pusat 

perhatian adalah fokus dari suatu susunan warna atau gambar. 
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3. Proporsi 

Proporsi secara umum dapat diartikan sebagai perbandingan antara 

bagian satu dengan yang lain. Hubungan yang dimaksud tentunya sangat 

berkaitan dengan ukuran besar kecilnya bagian dan berapa luas bagian, serta 

panjang pendeknya desain. 

4. Irama 

Pola yang diciptakan dengan mengulangi dan membuat variasi dari 

unsur grafis yang ada. Menggunakan bidangan di antaranya (unsur grafis) 

untuk memberikan kesan gerak (McElroy, http://www.sabda.org). 

5. Keserasian 

Keserasian merupakan bentuk kesesuaian antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lain yang dipadukan. Keserasian mencakup dua jenis, 

yaitu keserasian fungsi dan bentuk. 

6. Kesatuan 

Kesatuan merupakan keterpaduan unsur-unsur untuk menyelaraskan 

bagian keseluruhan. Jadi meskipun sebuah karya seni dibuat dengan 

mengandalkan satu elemen, tidaklah sepenuhnya mengutamakan satu elemen 

saja. Kenyataanya elemen-elemen lain akan tetap berpengaruh (Sidiq dan 

Prajitno, 198: 17). 

7. Hirarki Visual 

Tidak semua komponen grafis sama pentingnya, audience harus 

terfokuskan/diarahkan pada satu titik. Ada beberapa tahap fokus, mulai dari 
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yang terpenting (dominan), pendukung (sub-dominan) dan pelengkap (sub-

ordinan) (Hendratman, 2008: 35). 

5. Desain Grafis T-Shirt sebagai Karya Desain Komunikasi Visual 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa desain komunikasi 

visual merupakan strategi perancangan untuk menyampaikan pola pikir dari 

penyampai pesan kepada penerima pesan, yang berupa bentuk visual seperti 

ilustrasi, warna, garis, huruf yang komunikatif, efisien, efektif, tepat dan selalu 

berpijak pada pada nilai-nilai estetis, melalui media tertentu untuk 

kepentingan tertentu pula. 

Pada tugas akhir ini, karya desain komunikasi visual yang diciptakan 

adalah karya desain grafis yang diterapkan pada media T-Shirt.Penerapan 

desain grafis pada kaos ini bertujuan untuk menyampaikan pesan yang pada 

intinya untuk mengkampanyekan bahaya seputar HIV/ AIDS. Dengan adanya 

bentuk visual seperti ilustrasi dan tipografi yang menarik dan komunikatif 

akan banyak orang yang memperhatikan dan menangkap pesan yang ingin 

disampaikan oleh desainer.  

Seorang desainer dalam berkarya tidak terlepas dari lingkungannya. 

Untuk berkarya seni seorang seniman atau desainer dituntut kritis terhadap 

lingkungannya. Tahapan awal seorang seniman dalam berkarya seni adalah 

upaya menemukan ide atau gagasan atau mencari sumber gagasan. Tahapan 

ini disebut tahapan mencari ilham/inspirasi. Inspirasi akan membimbing 

seorang desainer untuk mewujudkan bentuk desain. 
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Desain grafisT-Shirt tentang HIV/AIDS ini akan dibuat pada bentuk 

kaos oblong. Selain itu, desain grafisnya akan dibuat dengan teknik cetak 

saring atau sablon, dengan memanfaatkan situs internet  untuk mencari objek 

gambar yang nantinya akan digunakan sebagai ilustrasi dalam desain grafis 

kaos. Kemudian gambar tersebut diedit dan diolah melalui media komputer 

grafis dengan software grafis,seperti: Corel Draw 12 Dan Adobe Photoshop 

07. Komponen yang digunakan dalam karya ini mencakup simbol, ilustrasi 

gambar, dan teks yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Setelah menjadi 

susunan komposisi desain, langkah selanjutnya adalah dicetak diatas kaos 

bahan katun dengan teknik cetak saring atau sablon. 

B. T-Shirt dan Fungsinya 

1.Tinjauan tentang T– Shirt 

Pada mulanya T-Shirt hanya diakui sebagai pakaian dalam pria, alias 

pakaian yang sangat pribadi. Namun berkat peran media massa, juga 

penemuan bahan serta model-model yang baru, maka kaos oblong mulai 

tampil sebagai pakaian publik(Granito, 2008:10). 

Perjalanan T-Shirt atau kaos dari ruang pribadi ke ruang publik juga 

menunjukkan keberhasilan ekspansi ruang pribadi ke ruang publik. T-Shirt 

juga menunjukkan bagaimana waktu senggang semakin berhasil 

mengekspansi waktu yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kaos merupakan 

busana yang sederhana, pakaian ini seolah-olah seperti ingin mengajarkan 

bagaimana berpenampilan di zaman sekarang yang cerdas, ringkas, tangkas 

dan santai.  
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“T-Shirt” berasal dari kata “shirt”.Kata imbuhan “T” muncul karena 

bentuk pakaian ini yang memang menyerupai huruf “T”. Sehingga, jika 

digabungkan jadilah kata “T-Shirt”. Kata T-Shirt sendiri diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi “kaos oblong”. Penerjemahan ini tidak lepas 

dari sejarah perjalan T-Shirt itu sendiri. Dalam kamus Indonesia-Inggriskarya 

Hassan Shadily, T-Shirt disamakan dengan kata “kaos dalam”, “singlet”, dan  

“undershirt”. Dulu, benda yang tidak jelas siapa penemunya ini hanya dipakai  
sebagai pakaian dalam oleh laki-laki. Pada waktu itu warna dan modelnya 

sangat monoton dan berwarna putih dan belum ada variasi ukuran, kerah, serta 

lingkar lengan (Granito, 2008: 11). 

T-Shirtmulai dipopulerkan pada tahun 1947, ketika Marlon Brando 

yang memerankan tokoh Stanley Kowalsky memakainya dalam pentas teater 

yang berjudul A Street Named Desire karya Tenesse William di Broadway, AS. 

T-Shirt berwarna abu-abu yang dipakainya begitu pas melekat di tubuhnya, 

sesuai dengan karakter tokoh yang ia perankan. Pada waktu itu sebagian besar 

penonton langsung berdecak kagum. Meski demikian, ada juga sebagian kecil 

penonton yang protes.Mereka menganggap pemakaian "T-Shirt" sebagai 

perilaku tidak sopan dan pemberontakan(Wahyono, budakaos@yahoo.com). 

Meskipun sudah mulai mendunia sejak tahun 50-an, konvensi mode 

dunia tetap saja belum memasukkan kaos ke dalam kategori fashion. Kaos 

tetap saja dianggap sebagai pakaian dalam yang tidak pantas dikenakan 

sebagai pakaian luar. Memakai kaos masih juga dianggap sebagai tindakan 

yang unfashion. Karena itu pada masa musik heavy metal mulai digemari 

kalangan muda, mereka ini sengaja memilih seragam kaos oblong sebagai 
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bentuk penolakan terhadap konvensi arus utama mode dunia (high fashion). 

(MC.Robbie 1999)Perubahan dalam bahan dan teknologi produksi kaos turut 

berperan dalam perubahan makna kaos dalam kehidupan sosial. Berikut ini 

beberapa contoh bentuk desain kaos yang masih sederhana pada masa itu: 

 

 

 

 

(bentuk kaos kotang)   (bentuk kaos oblong)  (bentuk kaos oblong leher lebar) 

 

 

 

 

 

(bentuk kaos oblong pakai ban leher)   (bentuk kaos oblong pakai kerah leher) 

Konon T-Shirt masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. 

Namun ketika itu perkembangannya kurang begitu pesat, itu karena benda 

tersebut mempunyai nilai gengsi yang tinggi. Selain itu, di Indonesia sendiri 

teknologi kain belum maju sehingga membuat T-Shirt termasuk dalam 

kategori mahal. Namun demikian, T-Shirt baru menampakkan perkembangan 

yang signifikan hingga merambah ke segenap pelosok pedesaan pada awal 

tahun 1970. Ketika itu wujudnya masih konvensional, T-Shirt pada saat itu 

masih berwarna putih berbahan katun halus tipis melekat ketat di badan dan 
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hanya untuk kaum pria. Beberapa merek yang terkenal pada waktu itu antara 

lain ‘Awan’ dan ‘77’. Ada juga merek ‘Cabe Rawit’, ‘Kembang Manggis’, 

dan lain sebagainya (Granito, 2008: 12). 

Dengan semakin tumbuhnya industri periklanan, kaos merupakan 

bilboards mini yang cukup efektif untuk mengomunikasikan sebuah produk, 

sebagaimana mengkomunikasikan diri atau identitas. Seringkali kaos 

dijadikan iklan berjalan yang oleh pengiklan kadang-kadang dibagikan secara 

gratis. Di Indonesia, adalah hal yang biasa banyak orang berebut mendapatkan 

pembagian kaos pada saat Pemilu. Perusahaan-perusahaan sekarang ini juga 

membuat kaos dengan nama atau logo perusahaan yang tertera di atasnya 

(Coca Cola, Reebok, Nike, Wilson), dan menjualnya di toko-toko sebagai 

pakaian produksi massal yang siap pakai. Bagi sejumlah besar pemakainya, 

tentu memakai kaos oblong tidak dimaksudkan sebagai iklan, melainkan 

sebagai indikasi status dan pendapatan pemakainya, loyalitas atau kepercayaan 

pada satu produk (www.kunci.or.id). 

Sekitar tahun 1960, ‘Ed daddy’Roth menciptakan mesin sablon multi 

warna untuk kaos oblong, sehingga perkembangan terhadap peminat kaos 

bertambah meledak pesat. Mulailah bermunculan aneka kreasi lain dari kaos 

oblong, seperti tanktop, muscleshirt, scoop neck, v-neckdan sebagainya. 

Berikut ini beberapa contoh bentuk baru dari kaos:  
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(Bentuk kaos jenis oblong, http://www.alibaba.com). 

    

 

(Bentuk kaos jenis tanktop, http://www.alibaba.com). 

   

(Bentuk kaos jenis scoop neck, http://www.alibaba.com). 

   

 (Bentuk kaos jenis v- neck, http://www.alibaba.com). 

 

(Bentuk kaos jenis kaos pakai kerah leher, http://www.alibaba.com). 



21 

 

     

 (Bentuk kaos jenismuscleshirt, http://www.alibaba.com). 

2. Fungsi T-Shirt 

 Kaos atau T-Shirt sekarang menjadi popular di semua kalangan dan 

sering kali dipakai di berbagai situasi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang 

yang sudah biasa memakai kaos dalam beraktivitas mulai dari tidur sampai 

aktivitas yang lain. Selain itu sering kaos digunakan diberbagai acara promosi 

dalam suatu acara seperti kampanye politik atau komunitas – komunitas tertentu. 

Kaos sering kali dibagikan pada banyak orang maka apabila dipakai akan terlihat 

oleh khalayak, sehingga cocok untuk media promosi. 

Selain itu kaos juga biasa digunakan sebagai salah satu identitas oleh 

lembaga - lembaga tertentu seperti sekolah,perusahaan besar, instansi pemerintah, 

dinas, departemen, pemerintahan kota dan sebagainya. Kaos seringkali digunakan 

untuk kepentingan seragam olahraga, selain itu lembaga – lembaga ini juga sering 

mengadakan berbagai acara seperti pelatihan dan lain-lain yang tentunya  

memerlukan kaos sebagai salah satu piranti pendukung acara. Hal ini menunjukan 

bahwa menyampaikan pesan (promosi, iklan kampanye dan sebagainya) melalui 

media kaos merupakan suatu alternative yang efektif. 
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Kampanye 

1. Pengertian Kampanye 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Depdiknas, 

kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak untuk melawan atau 

mengadakan aksi(2005,498). Definisi kampanye menurut situs 

(htpp:id.wikipedia.org/wiki/kampanye.12 September 2009) adalah sebuah 

tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pencampaian dukungan,usaha 

kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.Arti 

kampanye menurut Seowaton adalah sutu tindakan teknis untuk 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak,bisa dilakukan oleh 

perorangan maupun kelompok. 

(htpp://seowaton.blogspot.com/2009/02/kampanye.html.12Septem

ber2009). 

Kampanye pada awalnya dijalankan untuk sebuah rekayasa 

pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan 

sebuah gagasan kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan 

mendapatkan timbal balik atau tanggapan. Kampanye pada umumnya 

dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang 

rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol 

(htpp://id.wikipedia.org/wiki/kampanye 18 September 2009).  

Kampanye juga bisa dilakukan melalui internet atau pada sablon 

kaos. 
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Konsep kampanye penanggulangan HIV/AIDS ini dengan cara 

menyelenggarakan iven-iven tentang bahaya penyakit HIV/AIDS. Iven 

yang dibuat untuk mengampanyekan penanggulangan HIV/AIDS ini 

adalah salah satu cara pemberitahuan kepada masyarakat tentang bahaya 

penyakit tersebut. Iven music yang banyak digemari para remaja ini 

mewakili kampanye penanggulangan HIV/AIDS.  Karena remaja adalah 

salah satu sasaran dari kampanye penanggulangan HIV/ AIDS. Dengan 

media T-shirt yang di desain dengan memakai icon atau symbol karakter 

tentang bahaya penanggulangan HIV/ AIDS, Ini dibuat secara kartunal. 

Iven yang diselenggarakan dapat memberikan pesan kepada masyarakat  

agar masyarakat berhati-hati dengan penyakit itu. Kampanye ini dilakukan 

dengan pembicaraan,penyiaran ,slogan yang dbuat oleh iven tersebut. Iven 

music ini adalah salah satu cara untuk mengampanyekan, dengan cara 

public figure memakai T-shirt sebagai media kampanye.Sehingga 

masyrakat khususnya remaja di usia 15-25 mengerti apa maksut dari iven 

kampanye tersebut. 

 

C. Pengertian HIV/AIDS 

1. Sekilas tentangHIV/AIDS  

Mengkhiri abad ke-20, dunia kesehatan dikejutkan dengan munculnya 

penyakit baru yang sangat berbahaya dan ganas menyerang kehidupan 

manusia, yakni penyakit HIV/AIDS (Acquired Immuno Dificiency Syndrome) 

merupakan penyakit menular yang disebabkan virus HIV (Human Immuno 
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Deficiency Virus) Penyebaranya kasus AIDS sangat cepat keseluruh dunia. 

Pada tahun 1999 dilaporkan 191.000 kasus AIDS  ke WHO oleh 145 negara. 

Maka dari itu untuk lebih mudah dimengerti kaos juga bisa digunakan sebagai 

media untuk mengiklankan penyakit tersebut, agar masyarakat mengerti 

bahaya dari HIV/AIDS.  

HIV/AIDS didefinisikan sebagai suatu sindrom atau kumpulan gejala 

penyakit dengan karateristik, defisiensi kekebalan tubuh yang berat dan 

merupakan manifestasi stadium akhir infeksi virus “HIV’’ (Tuti Parwanti, 

1996). 

Pertama kali kasus AIDS dilporkan oleh Centre For Disease Contro 

(CDC) di Amerika Serikat pada sekelompok kaum homoseksual di 

California dan New York pada tahun 1981. Gejala penyakit tersebut 

semakin jelas diketahui sebagai akibat adanya kegagalan sistem imun dan 

karenanya disebut AIDS. 

Cara penularan virus HIV/AIDS terdapat dalam darah dan cairan tubuh 

seseorang yang telah tertular, walaupun orang tersebut belum 

menunjukkan keluhan atau gejala penyakit. Jumlah virus yang banyak 

terdapat pada darah, sperma, cairan vagina servik, serta cairan otak. 

Terdapat 3 cara penularan HIV/AIDS: 

a. Hubungan seksual baik secara vagina, oral, maupun anal dengan 

seorang pengidap. 



25 

 

b. Kontak langsung dengan darah atau produk/jarum suntik secara 

transfungsi darah/pemakaian bersama jarum suntik, penularan lewat 

kecelakaan tertusuk jarum. 

c. Secara vertikal, dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayinya. 

2. Penyebab dan Penanggulangan HIV/AIDS 

Penyebab: 

a. Orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa 

menggunakan kondom. 

b. Pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara 

bersama-sama. 

c. Secara vertikal, ibu hamil pengidap HIV kepada bayinya, baik selama 

hamil, saat melahirkan atau setelah melahirkan. 

Penanggulangan: 

Dengan cara memutus rantai penularan, yaitu: 

a. Menggunakan kondom pada setiap hubungan seks beresiko. 

b. Tidak menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. 

c. Tidak memberi ASI pada anak bila ibu positif HIV. 
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

A. Media Berkarya 

1.Komponen Bahan 

Bahan sablon yang digunakan adalah sebagai berikut 

a. Kaos 

Kaos yang digunakan penulis adalah kaos dengan jenis katun Combat. 

b. Tinta Sablon rubber pasta merek Quaret. 

c. Ulano Tz, emulsi untuk tinta berbasis air. 

d. Sabun colek/krim (bukan deterjen). 

e. Lakban coklat. 

f. Film sablon. 

g. Pigmen warna 

2. Komponen Alat 

Alat Sablon yang digunakan mencakupi 

a. Screen, menggunakan ukuran Screen 30 x 40 cm.  

b. Mesh, untuk sablon kaos adalah jenis T48, T54, T61 dan    T77. Ada 

yang terbuat dari kayu atau alumunium. 

c. Rakel, kualitas rakel sangat beragam dan yang digunakan adalah rakel 

yang terbuat dari karet silikon. Jika gambar untuk disablonkan ke "T-

Shirt" kecil, maka cukup menggunakan rakel berukuran kecil saja. 
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d.  Penjepit Screen, penyekat yang disebut catok ini digunakan jika kita 

membutuhkan meja sebagai bantuan. Jika kita akan membuat produksi 

sablon "T-Shirt" lebih banyak, maka benda ini sangat penting. 

e. Pemoles (emulsi) sablon untuk mengafdruk, bisa menggunakan 

penggaris atau mistar kecil yang terbuat dari plastik. 

f. Penyemprot air (Water spray). 

g. Kayu tripleks, ukurannya disesuaikan dengan "T-Shirt" yang akan 

dicetak, namun terlebih dahulu diberi lem stiker agar "T-Shirt" tidak 

bergeser ketika disablon. Tripleks ukuran "T-Shirt" S bisa disablon 

dengan menggunakan tripleks "T-Shirt"  ukuran L, tapi tidak untuk 

sebaliknya. 

h. Kaca, tebal kaca 5 mm ukurannya disesuaikan dengan luas screen. 

i. Busa, sebagai bantalan afdruk. 

j. Meja sablon, bagian atas meja dipasangi kaca transparan agar bisa 

terlihat jelas saat menyablon. 

k. Kain percak, lebih baik dari bahan kaos agar menyerap air. 

l. Hair Dryer/kipas angin. 

3. Peralatan Mendesain 

a. Komputer 

1) Perangkat keras 

Spesifikasi PC (Personal Computer) yang dipakai mengerjakan 

karya adalah: 

a) Monitor Jenis Advance Digital 17 inch dengan sejenisnya. 
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b. CPU (Central Processing Unit) dengan spesifikasi: 

1. Processor AMD Duron XP 

2. Harddisk 80 GB 

3. VGA Card 128 MB AGPP8X/ATA113 

4. DDR I 640 MB 

5. CD–ROM 52X merek Samsung 

b) Mouse merek D-tech 

c) Keyboard merek Imax 

Digunakan untuk mengetik laporan tugas akhir dan mengisi huruf 

dalam pembuatan desain kaos di komputer. 

d)  Flashdisk merek Pqi memori 4GB dan CD–R untuk menyimpan    

data. 

2) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan merupakan Windows XP 

Profesional dengan program grafisnya: 

a. Corel Draw 12, yang digunakan untuk menata teks (lay out) dan 

bentuk-bentuk vektor. 

4. Teknik Berkarya 

Dalam berkarya, digunakan teknik cetak saring (sablon) untuk 

menyelesaikan hasil desain ke dalam kaos. Secara umum tehnik cetak 

saring sablon mempunyai empat tahapan yaitu: 
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a) Pembuatan Desain 

Dalam pembuatan desain bisa dilakukan secara manual yaitu 

menggambar sket dikertas gambar, kemudian di scan untuk mengubah 

file menjadi format digital atau secara komputerisasi yaitu membuat 

desain langsung dengan komputer. Mula-mula disiapkan gambar yang 

diperlukan untuk sablon. Gambar-gambar tersebut berupa bitmap 

dengan format JPEG (Join Photographic Express Group). Kemudian 

gambar-gambar tersebut diolah dan digambar ulang memakai program 

Corel Draw X4 untuk menata teks dan membuat bentuk-bentuk vektor. 

b) Pembuatan Film Diapositif 

Setelah mengalami serangkaian proses, yang akhirnya menjadi 

desain yang sesuai dengan yang diinginkan, langkah selanjutnyta 

adalah mengolah file menjadi film diapositifnya untuk proses sablon. 

Yaitu, memisahkan bidang sesuai dengan kesamaan warna kemudian 

bidang tersebut diberi warna hitam untuk diprint dengan menggunakan 

kertas kalkir atau kertas HVS. 

c) Pembuatan Klise 

Pada tahap ini dilakukan dengan mengoleskan emulsi pada 

sreen secara merata dan tipis, dengan menggunakan mika. Setelah sreen 

diolesi secara merata, kemudian dikeringkan dengan membiarkan dalam 

ruang gelap atau juga dapat dikeringkan dengan hair dryer. Setelah 

sreen kering film diapositif ditempelkan pada bagian luar sreen secara 

terbalik dengan bantalan spon yang diletakan pada bagian bawah sreen 
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sebagai tekanan untuk merekatkan film dan tekanan kaca diatas sreen 

untuk penyinaran yang dibutuhkan sekitar 20 detik. Setelah disinari, 

sreen disiram dengan air, semprotkan air dengan memperhatikan 

gambar mana yang akan dihilangkan dan gambar mana yang tetap ada. 

Keringkan sreen dengan bantuan sinar matahari atau keringkan dengan 

hairdrayer. 

 d. Tahap Penyablonan Pada Kaos 

Selanjutnya adalah proses cetak (penyablonan) pada kaos 

dengan menggunakan peralatan-peralatan lainya seperti, rakel, meja 

sablon, dan penjepit srenn. Kalau diperlukan, biasanya ini dilakukan 

dalam produksi skala besar. 

 

B.  Konsep Berkarya 

  Menghakiri abad ke-20, dunia kesehatan dikejutkan dengan  

munculnya penyakit baru yang sangat berbahaya dan ganas menyerang 

kehidupan manusia, yakni penyakit HIV/AIDS(Acquired Immuno Syndrome) 

merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus HIV(Human 

Immuno Deficiency Virus) Penyebaran kasus AIDS sangat cepat keseluruh 

dunia. Untuk itu kampanye adalah salah satu cara untuk menanggulangi 

penyakit tersebut lewat media iklan. Kampanye iklan tersebut dengan 

menggunakan media kaos. Kaos dipilih sebagai media kampanye 

penanggulangan HIV/AIDS karena kaos banyak diminati masyarakat, 

khususnya pada remaja. 
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 Penulis memilih kartunal sebagai jenis karya. Bentuk kartunal yang 

digunakan penulis memilih ikon atau karakter sebagai simbol dalam karya 

yang akan dibuat. Pemilihan warna merah, kuning, biru hitam dan putih untuk 

desain dalam T-Shirt tersebut. Warna tersebut memilki karakteristik yang 

sederhana. Pesan dari koas tersebut  untuk mengampanyekan penanggulangan 

HIV/AIDS di kalangan sekitar. 

 

C. Proses Berkarya 

Seorang desainer dalam berkarya seni tidak terlepas dari 

lingkunganya. Untuk berkarya seni seorang seniman, atau desainer 

dituntut kritis terhadap lingkunganya. Tahapan awal seorang seniman 

dalam berkarya seni adalah upaya menemukan ide atau mencari sumber 

gagasan. Tahapan ini disebut tahapan mencari ilham/inspirasi. Inspirasi 

akan membimbing seorang desainer untuk mewujudkan bentuk desain. 

Dalam mendesain kaos oblong ini penulis melakukan beberapa 

tahapan kerja antara lain: 

1. Studi Kepustakaan 

Tahapan ini dilakukan untuk melengkapi referensi dari 

penulis, termasuk di sini buku-buku desain grafis, beberapa situs 

internet yang membahas tentang kaos untuk referensi, majalah fashion, 

buku tentang desain kaos, dan buku tentang sablon. 

2. Pencarian Gambar 
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Tahapan ini dilakukan dengan melakukan hunting atau 

mengambil foto dibeberapa situs internet dan mengambil foto dengan 

kamera untuk menghasilkan gambar yang akan dipakai dalam desain 

kaos. Selain itu juga memakai program Corel Draw 12 untuk menata 

teks dan membuat bentuk-bentuk gambar vektor agar diperoleh materi 

gambar yang lebih lengkap. 

3. Pembuatan Desain Kasar (Rough Design) 

Tahapan ini dillakukan dengan pembuatan rancangan. Proses 

ini diawali dengan menentukan unsur-unsur yang akan dimasukkan 

dalam desain. Setelah penulis mendapat gagasan tanpa melalui sket 

manual, dilanjutkan dengan membuat desain kasar yang langsung 

dibuat menggunakan media software grafis dengan media komputer.  

4. Evaluasi Desain Kasar yang Siap Diproduksi 

Desain kasar yang telah dibuat harus melewati proses 

evaluasi/penilaian akhir. Kepada dosen pembimbing ,desain harus 

sesuai dengan tema yang diangkat. 

5. Proses Pembuatan Film (Diapositif) 

File desain yang telah jadi, kemudian melalui media software 

komputer dipisahkan sesuai warna yang sama. Ukuran gambar, teks, 

maupun logo disesuaikan dengan skala ukuran A4 atau disesuikan luas 

media kaos yang akan disablon. Warna dari komponen desain baik 

gambar, huruf, ataupun logo diubah menjadi warna hitam. File tersebut 

selanjutnya dicetak dengan kertas kalkir atau dengan kertas mika 
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bening. Kertas kalkir tersebut yang digunakan sebagai master gambar 

dalam screen. 

6. Proses Pembuatan klise (afdruk) 

Untuk membuat klise kita harus menyediakan kuas, penggaris, 

mika dan rakel. Gunakan bahan kimia (UlanoTZ) oleskan pada 

permukaan luar dan bagian dalam screen dengan menggunakan mika. 

Setelah screen diolesi dengan rata, kemudian dikeringkan dengan 

membiarkan dalam bidang gelap atau bisa juga dikeringkan dengan 

hair dryer. 

Setelah screen kering gambar ditempelkan pada bagian luar 

screen dengan busa pengganjal sehingga menempel rapat dengan 

screen secara terbalik, dan tekanan kaca diatas sreen untuk penyinaran 

yang dibutuhkan sekitar 20 detik. Setelah disinari, screen disiram 

dengan air, semprotkan air dengan paduan gambar. Setelah disemprot, 

keringkan screen dengan bantuan sinar matahari. 

7. Pencetakan 

Dalam proses ini dilakukan tinjauan ulang baik mengenai 

warna, letak/komposisi gambar, teks dan lain-lainnya untuk 

menghasilkan karya yang baik. Selanjutnya karya tersebut dicetak 

berwana dengan teknik sablon (cetak saring). 

8. Penyajian karya desain 
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Pada tahap ini karya kemudian dikemas dalam model boneka 

baju dan tampilan display khusus untuk produk pakaian. Karya siap 

dipamerkan. 
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D. Sasaran Produk 

1) Jenis Kelamin 

Produk kaos oblong ini cocok untuk dipakai siapa saja tanpa 

membedakan jenis kelamin. Kaos ini cocok dipakai oleh pria dan 

wanita. 

2) Wilayah Sasaran Produk 

Produk kaos oblong ini lebih ditunjukan pada di wilayah kalangan 

perkotaan, karena kalangan remaja di perkotaan lebih banyak menjadi 

korban HIV/AIDS di banding dengan kalangan masyarakat desa. 

3) Tingkat Ekonomi 

Sasaran produk kaos ini adalah seluruh tingkat lapisan masyarakat, 

menengah ke atas. 

4) Usia 

Produk kaos inimenjangkau usia remaja dan dewasa yaitu antara 

usia 15 tahun – 25 tahun. 

5) Objek Desain Kaos 

Objek yang ditampilkan dalam desain kaos ini adalah gambar- 

gambar ilustrasi karakter kartun yang berkaitan dengan HIV/AIDS. 

Berikut ini merupakan tabel target audiens  

Media Studi Gambar Data Teknis 
Kaos - Usia sekitar 

15-25  
-Pengguna pria 
dan Wanita  

-ilustrasi karakter 
 
 

-sketsa 
-komputeres 
-klise 
-sablon kaos 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS BENTUK 

 

A. KARYA I 

  

1. Karya dalam bentuk desain  2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 1. Karya 1 dalam bentuk kaos dan desain. 

1. Spesifikasi Karya 

 Judul : “SMILE TO FREE AIDS” 

 Media  :Tinta Sablon di atas kaos 

 Teknik  : Sablon/Cetak Saring Manual 

 Ukuran : file desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

 Tahun   : 2011 

 Sasaran : Remaja Unisex /Semua jenis kelamin 
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2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos “SMILE TO FREE AIDS” yang mempunyai arti 

bahagia bebas dari AIDS, ini terdiri dari teks dan gambar yang 

memperjelas maksud atau pesan dari ilustrasi gambar. Namun secara 

keseluruhan, unsur teks lebih dominan sebagai kekuatan penyampaian 

pesan. Unsur gambar yang diterapkan adalah ikon atau karaktersmile, 

seolah-olah meyerupai bentuk manusia.  

 Desain grafis kaos ini ditampilkan komposisi teks yang disusun 

berurutan. Teks tersebut bertuliskan “SMILE TO FREE AIDS” dengan 

warna hitam dan merah. Selain itu di bagian samping kiri ada ikon senyum 

yang menyerupai manusia. Pilihan  kaos yang dipakai putih, yang bersifat 

netral dan cocok dipakai untuk siapa saja dan desain ini dicetak di depan 

kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Desain terdiri dari teks dan ikon gambar smileyang meyerupai 

bentuk manusia. Ikon smile berukuran besar, diletakan disamping kiri, 

sedangkan teks berada disebelah kanan dengan ukuran 1 : 4.Semua unsur 

desain yang terdapat dalam desain ini dibuat langsung dengan 

menggunakanphotoshop. 

 Komposisi teks yang ditampilkan adalah horisontal. Hal ini terlihat 

dengan susunan teks rata tengah. Ikon dari lambang smile atau senyuman, 

yang di buat dalam ukuran besar dan diletakkan di bawah samping kiri 

teks. Ikon ini menggambarkan rasa senang bebas dari HIV/AIDS. 
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 Keseimbangan dalam karya hadir dengan komposisi kata-kata yang 

disusun horisontal dan gambar ikon smiledibawah samping kiri  kata-kata. 

 Dominasi gambar ikon smile ini dibuat besar di bawah samping 

kiri teks. Agar ikon tersebut lebih mudah dimengerti. 

 Irama yang diterapkan pada peletakan unsur yang berbeda warna 

yaitu hitam dan merah. Sehingga karya desain ini tidak kaku dan terlihat 

sangat menarik. 

 Keserasian yang terdapat pada karya satu ini tampak dari warna 

hitam yang digunakan pada ikon smile dan teks. 

 Hirarki Visual pada karya satu ini dominan pada ikon smile, sub 

dominan adalah teks AIDS yang berwarna merah, sedangkan sub 

ordinalnya adalah pada teks smile to free. 

 Kesatuan terwujud melalui susunan teks yang horisontal, dan ikon 

gambar smile yang dibuat berukuran besar ,merupakan satu kesatuan yang 

utuh dalam suatu desain. 

 Pada karya ini, unsur warna yang ditampilkan adalah merah dan 

hitam. Warna merah pada teks AIDS diasosiasikan sebagai warna darah. 

Menyimbolkan penyakit AIDS yang ditularkan oleh darah sebagai salah 

satu media penularan. Efek psikologi dari warna merah yang ingin 

disampaikan pada karya ini adalah sebagai suatu peringatan tentang 

bahaya penyakit AIDS. Warna ini memiliki kesan yang kuat, oleh karena 

itu berfungsi juga sebagai aksen pada keseluruhan karya desain ini. 

Sedangkan warna hitam pada teks smile to free menunjukkan kesan power 
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atau kekuatan dan ketegasan. Menegaskan bahwa hidup yang bahagia 

karena terbebas dari AIDS.  

 Unsur gambar pada karya ini berupa wajah manusia yang 

digambarkan secara kartunal. Wajah manusia ini tersenyum, memiliki 

makna sebagai seseorang yang tersenyum bahagia karena telah terbebas 

dari AIDS. Unsur gambar ini juga ditampilkan dengan warna hitam, 

seperti pada teks, warna hitam ini berfungsi untuk memunculkan kesan 

tegas dan kuat, yaitu memberikan makna suatu penegasan hidup yang 

bahagia karena terbebas dari AIDS.  

 Warna kaos yang digunakan adalah warna putih, bertujuan untuk 

menonjolkan unsur visual atau desain kaos itu sendiri. Mengingat kaos ini 

sebagai media kampanye, maka unsur visual terutama teks harus terlihat 

jelas. Warna putih juga merupakan warna yang netral untuk dipakai oleh 

siapa saja, baik pria maupun wanita, terutama remaja yang merupakan 

sasaran dari kampanye ini sendiri. 
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4. Proses Berkarya 
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  Bagan 1. Gambar Proses Berkarya 1. 

 Afdruk Film 
pada 
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 Pembuatan film 
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Print out-laser 
Media kalkir  

 

 Penyablonan pada 
kaos 

 

Pemisahan untuk 
warna hitam

Pemisahan untuk
warna 

Pemisahan untuk 
warna hitam
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Keterangan Bagan : 

1. Tahap pertama, desain tulisan SMILE TOFREE AIDS dan gambar dengan 

menggunakan Photoshop.  

2. Pada tahap berikutnya adalah membuat tulisan AIDS yang berwana merah 

digambar dengan Photoshop.  

3. Menggabungkan antara tulisan dan image kartunal.  

4. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

5. Ukuran gambar dan teks dalam file film disesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dalam kalkir.     

6. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdrukkertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. Kalkir yang menempel pada 

screen tadi dilepas. Maka akan terlihat gambar membayang keputihan 

pada screen. Screen kemudian direndam dengan air panas dengan 

temperatur 60°c – 70°c hingga bagian gambar putih tersebut mengelupas, 

dan pastikan lubangnya bersih. Bila belum bersih, bisa disemprot dengan 
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air biasa. Setelah bersih keringkan dengan lampu pijar, hair dryer,maupun 

sinar matahari. Gambar yang sudah terbentuk adalah kliseuntuk proses 

menyablon. Gambar siap disablon ke dalam media kaos dan karya siap 

untuk dipamerkan 

7. Pada tahap penyablonan ini, kertas HVS yang menempel pada sreen tadi 

dilepas. Maka akan terlihat gambar membayang keputihan  pada screen. 

Sreen kemudian direndam dengan air hingga bagian gambar putih tersebut 

mengelupas, dan pastikan lubangnya bersih. Bila belum bersih, bias 

disemprot dengan air biasa. Setelah bersih keringkan dengan lampu pijar, 

hair dryer , maupun sinar matahari. Gambar yang sudah terbentuk adalah 

master untuk proses mnyablon. Gambar siap disablon ke dalam media 

kaos.  

 

B. KARYA II 

   

   1. Karya dalam bentuk desain  2. Karya dalam bentuk kaos  

Gambar 2. Karya 2 dalam bentuk kaos dan desain. 
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1. Spesifikasi Karya 

 Judul : “HIV IS  A KILLER” 

 Media  :Tinta Sablon di atas kaos 

 Teknik  : Sablon/Cetak Saring Manual 

 Ukuran : file desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

 Tahun   : 2011 

 Sasaran : Remaja Unisex/Semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos berjudul “HIV IS A KILLER” yang berarti penyakit 

HIV adalah pembunuh, ini terdiri dari unsur gambar jarum suntik yang 

dibuat kartunal serta teks sebagai komponen pendukung yang memperjelas 

maksud atau pesan dari ilustrasi gambar. Gaya desain yang digunakan 

adalah ilustrasi kartun.  

 Desain kaos ini menggambarkan ikon jarum suntik yang dibuat 

meyerupai bentuk manusia digambarkan dengan gaya kartun. Desain ini 

dicetak pada bagian depan kaos.  

3. Analisis  Bentuk dan Isi 

 Desain kaos kampanye penanggulangan HIV/AIDS terdiri dari 

unsur gambar sebagai ilustrasi dan teks sebagai komponen pendukung 

yang memperjelas maksud atau pesan dari gambar tesebut. 

 Gambar yang ditampilkan adalahikon jarum suntik yang meyerupai 

manusia dengan memberi expresi takut  pada gambar. Gambar ini 

merupakan objek utama dan satu-satunya dalam desain kaos ini. Hal ini 
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dipertegas lagi dengan teks “HIV IS A KILLER”, yang berarti bahwa 

mengajak masyarakat agar tidak seenaknya melakukan hubungan sex.  

 Warna yang dipilih dalam desain ini adalah warna hitam dan 

merah.Warna hitam pada gambar ikon memberi arti menakutkan 

sedangkan warna merah memberi arti tegas. 

 Dominasi dalam desain kaos ini diwujudkan dengan unsur gambar 

jarum suntik yang meyerupai manusia. Gambar tersebut dirancang 

berukuran lebih besar sehingga gambar bisa menjadi pusat perhatian dalam 

karya ini.       

 Irama dalam karya ini adalah penataan teks, gambar dan penerapan 

warna yang berbeda. Ketiga unsur tersebut ditata saling berlawanan 

sehingga menimbulkan kesan gerak irama yang serasi dan seimbang dalam 

komposisi desain keseluruhan. 

 Huruf yang digunakan adalah Arial dan Eras Bold ITCyang 

terkesan elegan, lantang, tidak formal dan berkarakter. 

 Pada karya ini terdapat unsur teks dan gambar. Tidak seperti karya 

sebelumnya, gambar dan teks menjadi satu unsur yang menyatu, unsur 

gambar yang berupa jarum suntik juga sebagai huruf I pada teks HIV. 

Menggunakan unsur warna merah dan hitam. Warna merah menyimbolkan 

darah, seperti yang telah dijelaskan pada karya sebelumnya, yaitu 

penularan AIDS melalui darah. Namun pada karya ini makna tersebut 

diperjelas dengan adanya unsur gambar jarum suntik. Jarum suntik yang 

tidak steril atau dipakai bergantian seperti pada pecandu narkoba, juga 
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merupakan salah satu media penularan virus HIV. Warna merah yang kuat 

digunakan untuk memberikan kesan peringatan yaitu mengenai bahaya 

penyakit AIDS. Warna hitam digunakan pada outline teks HIV, gambar 

jarum suntik sebagai huruf I, serta teks penjelas is a killer. Warna hitam 

yang dimunculkan pada huruf H dan V mempertegas unsur warna merah, 

karena kedua warna ini sama-sama kuat. Warna hitam juga identik dengan 

kematian. Kedua unsur warna tersebut digabungkan dengan jenis huruf 

Eras Bold ITC sehingga kesan yang ingin disampaikan adalah kesan 

menakutkan dan kematian. Sedangkan unsur huruf yang digunakan pada 

teks penjelas is a killer adalah huruf Arial. Huruf ini dipilih agar teks ini 

jelas dan mudah dibaca.  

 Unsur gambar berupa jarum suntik dengan ujungnya berupa wajah 

manusia. Wajah manusia yang digambarkan secara kartunal menunjukkan 

ekspresi yang takut, cemberut, dan sedih. Jarum suntik digambarkan 

sebagai unsur pembunuh, sehingga gambar ini juga mempertegas makna 

kematian, kesedihan dan kesengsaraan. Konsep gambar kartunal dipilih 

agar lebih  menarik bagi remaja sebagai subyek tujuan kampanye ini. 

Secara keseluruhan, makna yang ingin disampaikan dari karya ini adalah 

peringatan akan bahaya virus HIV yang bisa ditularkan melalui jarum 

suntik, yang dapat menyebabkan kematian. 
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AfdrukFilm pada 
Screen 

Pembuatan film 
(diapositif) 

Print out-laser 
Media kalkir  

4. Proses Berkarya 

                                      

 

 

 

             

                 

                

                    

 

                 

                         

  

 

    Bagan 2. Gambar Proses Berkarya 2 

 

Keterangan Bagan: 

1. Pada bagan desain grafis/gambar pada karya ini, gambar jarum ini dibuat 

dengan Photoshop. 

Penyablonan pada 
Kaos 

Pemisahan untuk 
warna hitam

Pemisahan untuk 
warna 
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2. Tahap kedua, susunan teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk 

dipadukan dengan komposisi. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film(diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan.  

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi 

dilepas. Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. 

Screen kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c– 

70°c hingga bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan 

lubangnya bersih. Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. 

Setelah bersih keringkan dengan lampu pijar, hair dryermaupun sinar 

matahari. Gambar yang sudah terbentuk adalah master untuk proses 
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menyablon. Gambar siap disablon ke dalam media kaos dan karya siap 

untuk dipamerkan.    

 

C. KARYA III 

   

   1. Karya dalam bentuk desain  2. Karya dalam bentuk kaos  

Gambar 3. Karya 3 dalam bentuk kaos dan desain 

1. Spesifikasi Karya 

Judul :“WE ARE HAPPILY FREE OF AIDS” 

 Media :Tinta Sablon di atas kaos 

 Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

 Ukuran: file desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

 Tahun : 2011 

 Sasaran: Remaja Unisex /Semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos berjudul “We Are Happily Free Of Aids” yang 

mempunyai arti kita bahagia bebas dari aids, ini terdiri dari unsur sebuah 

gambar dua manusiadan teks yang sebagai komponen-komponen 
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pendukung yang memperjelas maksud atau pesan dari ilustrasi gambar. 

Komponen yang digunakan dalam desain ini mencankup: teks judul desain 

“We Are Happily Free Of Aids”. Desain dicetak pada bagian depan kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Pada desain kaos berjudul “We Are Happily Free Of Aids” ini 

terdiri dari unsur gambar sebagai ilustrasinya dan teks sebagai komponen 

pendukung yang memperjelas maksud atau pesan dari ilustrasi gambar 

kaos tersebut. 

 Desain kaos ini menggambarkan dua manusia yang dibuat kartunal 

dan terdapat tulisanWe Are Happily Free Of Aids. Hal ini dikaitkan dengan 

fungsi kaos ini yaitu sebagai media kampanye penanggulangan 

HIV/AIDS. 

 Keseimbangan hadir dengan proporsi gambar dan tipografi yang 

disusun secara horisontal dan asimetri. Penerapan warna netral hitam pada 

teks “We Are Happily Free Of Aids” dan pada gambar dua manusia 

menjadikan karya desain ini terlihat lebih menarik. 

 Kesatuan diwakilkan dengan karakter gambar dua manusia laki-

laki dan perempuan yang terlihat bahagia dengan senyumanya untuk 

memberitahukan pada masyarakat tentang bebas dari bahaya aids. 

 Huruf yang digunakan adalah arial black pada teks “We Are 

Happily Free Of Aids” memilki arti kita bahagia bebas dari AIDS, yang 

berkesan tegas, tegar dan solid. 



50 

 

 Unsur warna yang digunakan pada karya ini hanya satu yaitu abu-

abu. Baik untuk gambar maupun teks. Warna abu-abu sendiri memiliki 

makna psikologis sebagai warna yang simple atau sederhana serta masa 

depan, karena identik dengan warna milenium. Makna yang ingin 

disampaikan dengan memunculkan warna ini adalah sebuah 

kesederhanaan, kesehajaan, hidup yang bahagia, dan masa depan yang 

cerah tanpa HIV/AIDS. 

Makna tersebut juga diperjelas dengan unsur gambar yang 

memperlihatkan sepasang remaja yang tersenyum serta teks we are 

happily free of AIDS. Unsur gambar sepasang remaja dipilih karena remaja 

merupakan sasaran kampanye ini. Budaya pacaran yang menyimpang saat 

ini sangat identik dengan free sex dan berganti-ganti pasangan yang rentan 

dengan penularan virus HIV. Oleh karena itu melalui karya ini, 

mengingatkan para remaja agar kembali pada nilai-nilai luhur kearifan 

lokal masyarakat Indonesia yang penuh kesederhanaan dan kesehajaan, 

menjunjung tinggi nilai kesopanan, dan menjaga perilaku serta berhati-hati 

dalam bertindak. Gambar tersebut dibuat secara kartunal agar lebih 

menarik bagi remaja. Ekspresi yang ditunjukkan sepasang remaja ini 

sedang tersenyum bahagia karena terbebas dari AIDS karena tidak 

melakukan free sex. Karena cara paling aman terhindar dari AIDS adalah 

tidak melakukan free sex dan berganti-ganti pasangan. 

Sebagai teks yang memperjelas maksud dari desain ini, dipilih jenis huruf  

yang tegak sehingga makna yang ingin disampaikan dapat diterima dengan 
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mudah oleh para remaja. Karena huruf tersebut memiliki karakter yang 

tegas dan kuat. Sehingga pembaca teks akan dengan mudah membacanya. 

4. Proses Berkarya 

                                        

                    

 

 

 

 

 

                                   

         

 

  

 

 

     Bagan 3. Gambar Proses Berkarya 3 

Keterangan Bagan : 

1. Pada desain gambar karya ini, gambar dua manusia yang dibuat secara 

kartunal dibuat dengan menggunakan photoshop. 

AfdrukFilm pada 
Screen 

Penyablonan pada 
Kaos 

 
 

Pembuatan film 
(diapositif) 

Print out-laser 
Media kalkir  
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2. Tahap kedua, susunan teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk 

dipadukan dengan komposisi gambar simbol alat kontrasepsi. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film(diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi 

dilepas. Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. 

Screen kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 

70°c hingga bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan 

lubangnya bersih. Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. 

Setelah bersih keringkan dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar 

matahari. Gambar yang sudah terbentuk adalah master untuk proses 

menyablon. Gambar siap disablon ke dalam media kaos dan karya siap 

untuk dipamerkan.      



53 

 

D. KARYA IV 

  

 1. Karya dalam bentuk desain   2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 4. Karya 4 dalam bentuk kaos dan desain 

1. Spesifikasi Karya 

 Judul  : “AIDS IS A DEATH ” 

 Media   : Tinta Sablon di atas kaos 

 Teknik  : Sablon / Cetak Saring Manual 

 Ukuran : file desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

 Tahun   : 2011 

 Sasaran : Remaja Unisex/Semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos berjudul “AIDS IS A DEATH” yang berarti aids 

mematikan terdiri dari gambar, dan teks untuk memperjelas pesan yang 

akan disampaikan. 

 Teks dan warna mendominasi komposisi untuk memperkuat ungkapan 

pesan yang ditampilkan.   
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 Komponen yang digunakan dalam karya mencakup ikon dan teks. 

Gambar yang ditampilkan adalah ikon bom yang dibuat secara kartunal. 

 Tulisan yang tampilkan adalah teks judul yang dibuat secara 

singkat untuk pemberitahuan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan 

HIV. Desain dicetak pada bagian depan kaos.  

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Pada kaos ini desain terdiri dari satu gambar ikon bom yang dibuat 

secara kartunal dan bentuk teks yang singkat dan jelas. Ikon smile yang 

dibuat secara kartunal ini meyerupai bentuk bom ini dibuat berukuran 

sedang dengan ekspresi marah. Ini agar masyarakat takut dengan bahaya 

penyakit tersebut. 

 Dominasi dalam karya ini diwujudkan dalam penerapan warna 

pada ikon tersebut diberi warna hitam dan teks yang 

bertuliskan’’AIDSdiberi warnamerah, sedangkan teks yang bertuliskan IS 

A DEATH diberi warna hitam. 

 Kesatuan dari warna hitam dan merah terihat tampak lebih 

menarik, apalagi dalam penyampaian pesan lewat kaos tersebut. 

 Keseimbangan hadir dengan proporsi gambar bidang dan tipografi 

yang disusun secara horisontal. Penerapan warna hitam dan merah pada 

teks “AIDS IS A DEATH” yang dibuat berukuran besar dan pada gambar 

ikon bom menjadikan teks tersebut lebih menonjol dan menjadikan karya 

desain ini terlihat lebih menarik. 
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 Huruf yang digunakan adalah Arial pada teks “AIDS IS A DEATH” 

yang berkesan tegas dan sederhana mempunyai arti AIDS adalah 

kematian. 

 Warna merah dan hitam kembali dimunculkan pada karya ini, 

karena penulis ingin menyampaikan suatu peringatan mengenai bahaya 

penyakit AIDS yang dapat mematikan. Peringatan ini diisyaratkan dengan 

warna merah pada teks AIDS yang terkesan kuat serta menjadi aksen pada 

karya ini. Warna merah ini untuk menonjolkan penyakit AIDS itu sendiri. 

Warna merah juga masih diasosiasikan dengan warna darah pada salah 

satu media penularan virus HIV. Sedangkan warna hitam yang 

memberikan makna tegas digunakan pada teks is a death serta unsur 

gambar pada karya ini. 

Unsur gambar pada karya ini menunjukkan ekspresi wajah manusia 

yang takut akan kematian. Gambar pada karya ini dibuat kartunal agar 

lebih menarik bagi remaja yang menjadi sasaran  kampanye ini. Wajah 

manusia tersebut digabungkan dengan bentuk bom yang menyala dan siap 

meledak. 

 Secara keseluruhan, makna yang ingin disampaikan dari karya ini 

adalah penyakit AIDS sangat berbahaya karena sampai saat ini belum 

ditemukan obatnya sehingga dapat dipastikan penyakit AIDS pasti akan 

membawa kematian bagi penderitanya. Seperti bom yang menyala, yang 

siap meledak kapan saja dan menyebabkan kematian bagi penderitanya 

kapan pun itu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, bangsa dan lain 
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sebagainya. Sehingga melalui karya ini, penulis ingin memperingatkan 

bagi siapa saja terutama remaja agar menghindari penyakit ini dengan 

menghindari penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan resiko 

terjangkitnya penyakit ini. 

4. Proses Berkarya 

                                                            

 

 

 

         

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  Bagan 4. Gambar Proses Berkarya 4 

Pembuatan film 
(diapositif) 
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Kaos 
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warna hitam 

Pemisahan untuk 
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Screen 
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Keterangan Bagan : 

1. Pada bagan gambar karya ini, gambar ikon bom dan teks yang dikerjakan 

lewat photoshop. 

2. Tahap kedua, susunan teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk 

dipadukan dengan komposisi gambar yang dibuat pada tahap pertama. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi 

dilepas. Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. 

Screen kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 

70°c hingga bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan 

lubangnya bersih. Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. 
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Setelah bersih keringkan dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar 

matahari. Gambar yang sudah terbentuk adalah master untuk proses 

menyablon. Gambar siap disablon ke dalam media kaos dan karya siap 

untuk dipamerkan.     

 

E. KARYA V 

   

  1. Karya dalam bentuk desain   2. Karya dalam bentuk kaos  

Gambar 5. Karya 5 dalam bentuk kaos dan desain 

1. Spesifikasi Karya 

 Judul : “Jangan Biarkan Dia Berbeda Stop AIDS” 

 Media  : Tinta Sablon di atas kaos 

 Teknik : Sablon/Cetak Saring Manual 

 Ukuran : file desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

 Tahun   : 2011 

 Sasaran : Remaja wanita. 
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2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos ini terdiri dari teks, gambar, dan yang memperjelas 

pesan pada seluruh desain kaos ini. 

 Pada desain kaos ini unsur teks lebih dominan dibandingkan 

gambar sehingga desain terkesan simple.Pilihan warna untuk kaos ini 

adalah putih. Warna yang berkesan netral yang sangat cocok untuk 

karakter remaja wanita. Serta unsur warna pada desain yang begitu tegas 

seperti hitam menjadikan desain begitu kuat dan berani. Pada kaos ini 

desain yang digunakan cukup sederhana tapi begitu mempunyai makna. 

Dengan menggunakan ikon gambar smile yang dibuat berulang-ulang dan 

satu ikon smile yang berbeda membuat desain tampak lebih bagus. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Desain terdiri dari unsur teks, dan gambar atau ikon. Penggunaan 

teks merupakan unsur yang dominan pada desain ini. Teks, ikon 

meyerupai bentuk kepala manusia dirancang langsung kedalam program 

Software phoptoshop. 

 Dominasi dalam desain kaos ini tertujuan pada unsur tipografi. 

Huruf lebih menonjol dan memenuhi bidang kosong pada komposisi 

desain. 

 Irama pada karya ini terbentuk dengan adanya perpaduan warna 

hitam dan putih dan merah. 

 Tipografi pada teks “Jangan Biarkan Dia Berbeda Stop AIDS” 

menggunakan jenishuruf  Showcard Gothic warna yang digunakan hitam 
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agar terlihat tampak berani, dan sedikit agak menakutkan sedangkan pada 

teks STOP AIDS penulis menggunakan warna merah agar terlihat jelas 

dan berani. Pusat perhatian pada desain kaos ini terletak pada ikon gambar 

yang meyerupai manusia yang tersenyum dibuat berulang- ulang dan ada 

satu ikon yang berkarakter sedih karena  penyakit yang diderita. 

 Karya ini menampilkan warna merah dan hitam, seperti pada karya 

sebelumnya. Selain karena filosofi warnanya, yang ingin dicapai adalah 

ciri khas yang dimiliki keseluruhan desain kaos ini. Sehingga sasaran 

kampanye akan lebih mudah mencerna makna yang disampaikan. Warna 

merah pada desain kaos ini digunakan pada salah satu gambar wajah 

manusia serta teks stop AIDS. Warna merah pada salah satu gambar wajah 

gambar berfungsi untuk memberikan perbedaan dan aksen dengan gambar 

wajah yang lain. Makna inilah yang ingin disampaikan, yaitu karena AIDS 

seseorang akan dikucilkan dari masyarakat dan dari pergaulan, karena 

orang lain akan takut tertular jika berdekatan dengan penderita AIDS. 

Penderita AIDS tidak akan bisa bersosialisasi atau berbaur lagi dengan 

masyarakat. Warna merah selanjutnya yang terdapat pada teks stop 

AIDSmemberikan suatu peringatan dan ketegasan untuk menghentikan 

bertambahnya penderita AIDS agar tidak ada lagi manusia yang dikucilkan 

dari pergaulan. Warna hitam digunakan pada gambar wajah manusia yang 

berjumlah banyak serta teks ”jangan biarkan dia berbeda”. Warna ini 

memberikan kesan tegas.  
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Gambar wajah manusia kartunal yang muncul pada karya ini terdiri 

dari dua ekspresi yaitu ekspresi bahagia pada gambar yang berwarna hitam 

dan ekspresi sedih pada gambar yang berwarna merah. Ekspresi bahagia 

karena tidak terjangkit AIDS, sedangkan ekspresi sedih dianalogikan 

dengan seorang penderita AIDS. Gambar wajah bahagia dengan warna 

hitam berbentuk negatif, hanya dibuat secara outline saja sedangkan wajah 

sedih berbentuk positif, dengan fill in warna merah. Hal ini bertujuan 

untuk lebih memunculkan kesan perbedaan antara penderita AIDS dan 

yang bukan penderita. Jenis huruf yang dipilih menunjukkan suatu 

kedinamisan. Ukuran huruf pada teks ini pun berbeda, semakin ke bawah 

ukuran hurufnya pun semakin besar. Hal ini untuk menegaskan teks ”Dia 

Berbeda” dan Stop AIDS karena inti makna yang ingin disampaikan ada 

pada kalimat tersebut. 
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Proses Berkarya 

                        

                                                              

 

 

 

                       

 

               

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   Bagan 5. Gambar Proses Berkarya 5 
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Keterangan Bagan : 

1. Tahap pertama, menyusun teks dengan menggunakan Software photoshop 

2. Pada tahap berikutnya adalah menggambar ikon digambar dengan 

Software photoshop. Kemudian menggabungkan bidang denganteks yang 

telah dibuat tadi. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dalam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi dilepas. 

Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. Screen 

kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 70°c hingga 

bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan lubangnya bersih. 

Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. Setelah bersih keringkan 
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dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar matahari. Gambar yang sudah 

terbentuk adalah master untuk proses menyablon. Gambar siap disablon ke 

dalam media kaos dan karya siap untuk dipamerkan. 

 

F. KARYA VI 

                         

     1. Karya dalam bentuk desain            2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 6. Karya 6 dalam bentuk kaos dan desain 

1. Spesifikasi Karya 

 Judul : “STOP AIDS!!!” 

 Media  : Tinta Sablon di atas kaos 

 Teknik : Sablon/Cetak Saring Manual 

 Ukuran : file desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

 Tahun   : 2011 

 Sasaran : Remaja wanita 

1. Deskripsi Karya 

 Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar yaitu simbol smile 

sebagai ilustrasinya dan teks sebagai komponen pendukung yang 

memperjelas maksud atau pesan dari ilustrasi gambar.  
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 Komponen desain dalam karya ini antara lain simbol smile dan 

teks judul. Desain kaos ini menggambarkanikon smile yang sedang 

tersenyum seolah menyindir, karena ikon tersebut menggambarkan 

bahagia sehat karena tidak terkena AIDS. Desain dicetak pada bagian 

depan kaos. 

2. Analisis Bentuk dan Isi 

 Gambar yang ditampilkan adalah berupa smile tersenyum. Pada 

desain ini juga diberi teks sebagai penjelas gambar. 

 Bentuk dari teks stop adalah ikon smile yang digunakan sebagai 

huruf O, yang mempunyai arti larangan. Sedangkan teks pada kata AIDS 

diberi warna merah yang merupakan simbol warna dari penyakit tersebut. 

Tanda tanya mengartikan perintah untuk melarang AIDS tersebut. 

 Dominasi terlihat dari adanya penggunaan warna seperti hitam dan 

merah yang dipadukan dengan warna kaos putih yang terkesan ceria 

menjadikan desain terlihat kontras ini juga bisa menjadi pusat perhatian. 

 Kesatuan dalam karya ini hadir dengan unsur yang digunakan 

dalam gambar maupun teks yang hanya menggunakan satu warna yaitu 

putih menjadikan karya tampil dengan sederhana dan menarik. 

 Keserasian bentuk ditampilkan dengan pemanfaatan bentuk 

susunan teks kalimat rata samping serta susunan gambar yang ditata 

sejajar dengan teks semakin mendukung keserasian yang diinginkan. 

 Huruf yang digunakan adalah Berlin Sans FB yang terkesan lebih 

terlihat kartunal yang sangat cocok dengan makna teks “STOP AIDS!!!”
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 Karya desain kaos ini menyampaikan suatu peringatan. Oleh karena itu warna 

hitam dan merah menjadi warna yang digunakan pada karya ini. Warna hitam  

digunakan pada huruf STP dan unsur gambar wajah manusia. Huruf tersebut 

disatukan dengan unsur gambar sehingga membentuk kata stop atau berhenti. 

Warna hitam ini memberikan kesan yang tegas serta kuat. Sehingga sangat 

pas untuk menyampaikan suatu peringatan untuk berhenti. Kemudian warna 

merah semakin mempertegas peringatan tersebut. Warna merah yang 

ditunjukkan pada teks AIDS dan tanda seru yang berjumlah tiga buah. Warna 

merah pada teks AIDS diasosiasikan sebagai warna darah. Menyimbolkan 

penyakit AIDS yang ditularkan oleh darah sebagai salah satu media 

penularan. Serta mempertegas peringatan untuk menghentikan penyebaran 

penyakit AIDS. Agar tidak semakin banyak orang terutama remaja yang 

terjangkit penyakit ini.  

Unsur gambar wajah manusia dengan ekspresi tersenyum sebagai 

pengganti huruf O pada kata stop memberikan makna bahwa manusia akan 

bahagia dan bebas dalam hidup apabila terhindar dari penyakit AIDS. 

Gambar ini disatukan dalam kata stop untuk mencapai  kesatuan dengan 

teks. Ukuran gambar dibuat besar agar makna yang dijelaskan di atas dapat 

tersampaikan.  

 Pada desain kaos ini juga menggunakan tanda seru yang berjumlah 

tiga buah. Tanda seru ini berfungsi sebagai penegas makna ajakan yang 

ingin disampaikan. Dengan tanda seru ini, maka ada penekanan pada kata 

AIDS. Orang yang melihatnya akan semakin memusatkan perhatian pada 



67 

 

kalimat peringatan untuk menghentikan penyebaran penyakit AIDS. Jenis 

huruf yang digunakan pada karya ini juga mendukung makna. Huruf yang 

tegas namun tidak kaku ini menyatu dengan unsur kartunal pada gambar 

wajah manusia yang tersenyum. Huruf ini dipilih agar keseluruhan desain 

tidak terkesan terlalu keras karena telah digunakan unsur tanda seru yang 

berjumlah tiga buah. 

3. Proses Berkarya 
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Keterangan Bagan : 

1. Pada bagan gambar karya ini, gambar ikon smile. Kemudian gambar ikon 

smile didesain di photoshop. 

2. Tahap kedua, susunan teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk 

dipadukan dengan komposisi gambar ikon smile tadi. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi dilepas. 

Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. Screen 

kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 70°c hingga 

bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan lubangnya bersih. 

Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. Setelah bersih keringkan 
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dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar matahari. Gambar yang sudah 

terbentuk adalah master untuk proses menyablon. Gambar siap disablon ke 

dalam media kaos dan karya siap untuk dipamerkan.    

 

G. KARYA VII 

    

1. Karya dalam bentuk desain   2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 7. Karya 7 dalam bentuk kaos dan desain. 

1. Spesifikasi Karya 

 Judul : “Everyone Is At Risk Stop HIV AIDS” 

 Media  : Tinta Sablon di atas kaos 

 Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

 Ukuran : file desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

 Tahun   : 2011 

 Sasaran : Remaja, Unisex/Semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos berjudul “Everyone Is At Risk Stop HIV AIDS” ini terdiri 

dari unsur gambar, alat kelamin laki-laki dan perempuan. Dibuat secara 
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kartunal. Teks tersebut mempunyai arti setiap orang bisa dalam bahaya, 

hetikan hiv aids. Komponen desain ini mencakup ikon alat kelamin laki-laki 

dan perempuan yang dibuat kartunal. Desain masih menggunakan gaya 

kartun sebagai penyampai pesan.Teks tersebut bertuliskan “Everyone Is At 

Risk Stop HIV AIDS” yang memberitahukan pada seluruh masyarakat bahwa  

setiap orang bisa terkena hiv aids. Desain ini dicetak pada bagian depan kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Desain kaos ini menggambarkan ikon alat kelamin atau simbol dari 

laki-laki dan perempuan, yang dibuat menyerupai manusia. Ekspresi 

gambar tersebuttersenyum gembira. Ikon alat kelamin perempuan 

berbentuk positip dan dibuat secara kartunal dengan memberi bulu mata, 

sedangkan pada ikon alat kelamin laki-laki berbentuk panah yang dibuat 

secara kartunal. 

 Dominasi ditampilkan dengan teks dan warna yang dominan 

adalah hitam dan merah. 

 Kesatuan dalam karya digambarkan dengan ilustrasi kartun yang 

saling berhubungan dengan pesan yang akan disampaikan. Ekspresi gambar 

atau simbol kelamin laki-laki dan perempuan ters terlihat tersenyum.  

 Keseimbangan dalam komposisi desain ini adalah pada warna yang 

menggunakan warna hitam dan merah. Warna ini digunakan pada teks 

memakai warna hitam dan merah. Keserasian terwujud dengan 

penggunaan warna-warna netral dan dipadukan lagi dengan warna kaos 

putih menjadikan komposisi warna yang serasi. 
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 Tipografi yang digunakan adalah jenis Showcard gothic yang terkesan 

terlihat kartunal, komunikatif dan tetap terlihat ceria yang sesuai dengan 

karakter gambar yang berupaya menegaskan apa yang disampaikan.  

 Warna yang digunakan pada warna ini adalah warna merah dan 

hitam. Warna merah terdapat pada salah satu unsur gambar simbol laki-

laki dan teks stop HIV/AIDS. Pada gambar simbol laki-laki, warna merah 

digunakan karena memiliki arti psikologis sebagai poweratau kekuatan, 

agresif, dan energi. Dengan arti tersebut sesuai dengan simbol laki-laki, 

yang memiliki makna bahwa arti psikologis dari warna merah juga 

merupakan sifat dominan dari laki-laki. Warna merah juga muncul pada 

teks stop HIV/AIDS yang menyampaikan makna suatu peringatan atau 

warning untuk menghentikan penyebaran virus HIV/AIDS. Warna hitam 

digunakan pada unsur gambar simbol perempuan. Warna ini digunakan 

karena warna hitam memiliki menyimbolkan keanggunan, sesuai dengan 

sifat perempuan. Warna hitam juga muncul pada teks everyone is at risk, 

untuk memberi kesan tegas untuk menyampaikan makna bahwa setiap 

orang beresiko tertular AIDS, sehingga harus berhati-hati. 

Jenis huruf dipilih untuk menyesuaikan dengan karakter kartunal 

pada unsur gambar. Unsur gambar wajah manusia yang disatukan dengan 

lambang laki-laki dan perempuan. Wajah manusia ini menunjukkan 

ekspresi tersenyum bahagia. Dengan maksud bahwa hidup akan menjadi 

bahagia jika tidak terkena HIV/AIDS. 



72 

 

Secara keseluruhan, desain ini menonjolkan makna hubungan antara laki-

laki dan perempuan. Seringkali tren pacaran saat ini sangat menyimpang, 

bahkan banyak ditemui kasus seks bebas dan berganti-ganti pasangan. 

Inilah yang menjadikan setiap orang rentan terjangkit virus HIV/AIDS. 

Oleh karena itu peringatan yang disampaikan adalah seruan untuk 

menghentikan penyebaran virus HIV/AIDS dengan cara berhenti 

melakukan seks bebas. 

4. Proses Berkarya 
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Keterangan Bagan : 

1. Pada bagan gambar karya ini, gambar alat kelamin laki-laki dan 

perempuan yang meyerupai manusia dengan dengan ekpresi tersenyum 

digambar langsung di photoshop. 

2. Tahap kedua, penyusunan bidang dan penyuusunan teks.Karya telah 

selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

3. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

4. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

5. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi 

dilepas. Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. 

Screen kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 

70°c hingga bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan 

lubangnya bersih. Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. 
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Setelah bersih keringkan dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar 

matahari. Gambar yang sudah terbentuk adalah master untuk proses 

menyablon. Gambar siap disablon ke dalam media kaos dan karya siap 

untuk dipamerkan.   

 

H.  KARYA VIII 

 

   

1. Karya dalam bentuk desain         2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 8. Karya 8 dalam bentuk kaos dan desain 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “Buat Hidupku Suram” 

Media : Tinta Sablon di atas kaos 

Teknik :Sablon/Cetak Saring Manual 

Ukuran : file:Desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

Tahun :2011 

Sasaran : Remaja, Dewasa, Unisex/Semua jenis kelamin 
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2. Deskripsis Karya 

 Desain“Buat Hidupku Suram” ini dirancang dengan teks dan simbol 

sebagai pendukung yang memperjelas pesan yang akan ditampilkan. Karya 

ini ditampilkan sangat sederhana dan simbolik, terlihat pada penggunaan 

simbol bola yang meyerupai lingkaran sebagai background. 

Kalimat “Buat Hidupku Suram” dimaksudkan bahwa melakukan 

penyakit HIV AIDS  dapat menyengsarakan hidup kita, maut bagi kita. 

Komponen desain dalam dalam karya ini meliputipenggunaan 

simbol lingkaran atau ikon yang dibuat secra kartunal dan teks. 

Desain ini menggunakan warna primer yaitu merah serta warna 

netral yaitu hitam dan putih. Teks merupakan unsur utama dalam desain 

dan dilengkapi simbol sebagai gambar untuk menyampaikan pesan. 

Desain kaos ini dicetak pada bagian depan kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

Teks lebih dominan dibandingkan gambar pada desain ini. Akan 

tetapi ikon tersebut menjadi pusat perhatian karena warna yang digunakan 

merah dan hitam warna yang sedikit terlihat mencolok pada ikon gambar 

tersebut. Selain itu gambar ikon tersebut sangat mewakili pesan yang 

ditampilkan. 

Bentuk ikon yang meyerupai bola dengan lengkungan warna putih 

yang mengartikan ekpresi dari rasa takut, ini mewakili untuk 

memberitaukan pada masyarakat bahwa AIDS itu bisa membuat hidup 

manusia menjadi suram. 
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Kesatuan dalam karya pada desain kaos ini diwujudkan dengan 

gambar dan teks yang tersusun rapi. Keseimbangan ditampilkan dengan 

komposisi susunan teks dan gambar secara horisontal. Warna dan susunan 

menjadi seimbang sehingga desain yang sederhana ini menjadi terlihat 

menarik. 

Karya desain kaos  ini menggunakan unsur warna merah dan hitam. 

Warna hitam mendominasi, karena kesan yang ingin dimunculkan adalah 

kesan suram dan menakutkan. Sedangkan warna merah digunakan untuk 

memberikan aksen serta memberikan makna merah darah, karena darah 

sebagai salah satu media penularan virus HIV/AIDS. Warna merah ini 

juga mendukung makna suram dan menakutkan. 

Unsur gambar wajah manusia yang ditampilkan pada karya ini 

berbentuk positif, dengan fill in warna hitam. Hal ini bertujuan untuk 

mempertegas kesan suram. Ekspresi yang ditampilkan adalah ekspresi 

cemberut dan tidak bahagia. Wajah manusia ini tidak diberikan mata dan 

bagian mata tertutup oleh teks AIDS. Hal ini karena makna yang ingin 

disampaikan adalah hidup seseorang akan menjadi suram dan tidak 

bahagia jika terjangkit AIDS.  

Penggunaan huruf sangat sesuai dengan maksud yang ingin 

disampaikan pada para remaja bahwa AIDS memang merupakan penyakit 

yang harus ditakuti, dihindari dan akan menyebabkan kematian. Teks 

”Buat Hidupku Suram” dibuat menggunakan huruf comic sans ms. Huruf 

ini mudah dibaca sehingga memilki kesan komunikatif, sehingga 
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penjelasan bahwa AIDS akan membuat hidup menjadi suram akan dapat 

dengan mudah dimengerti oleh sasaran dari  kampanye ini.  

Keseluruhan karya ini bermakna peringatan bagi orang-orang terutama 

remaja agar sudah sewajarnya waspada akan penyakit AIDS sehingga 

tidak akan terjangkit virus mematikan ini agar hidup tidak menjadi suram.  

4. Proses Berkarya 
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 Keterangan Bagan: 

1. Pada bagan gambar karya ini, gambar ikon ini di buat langsung dengan 

phothoshop. 

2. Tahap kedua, susunan teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk 

dipadukan dengan komposisi gambar ikon tadi. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi dilepas. 

Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. Screen 

kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 70°c hingga 

bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan lubangnya bersih. 

Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. Setelah bersih keringkan 
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dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar matahari. Gambar yang sudah 

terbentuk adalah master untuk proses menyablon. Gambar siap disablon ke 

dalam media kaos dan karya siap untuk dipamerkan.    

 

I. KARYA IX 

    

1. Karya dalam bentuk desain         2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 9. Karya 9 dalam bentuk kaos dan desain 

1. Spesifikasi Karya  

Judul  : “HIV KILL YOU ” 

Media : Tinta Sablon di atas kaos 

Teknik :Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : file:Desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

Tahun :2011 

Sasaran : Remaja, Dewasa, Unisex /Semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya  

Desain kaos berjudul “HIV KILL YOU” terdiri dari unsur gambar 

dan teks untuk memperjelas pesan yang akan disampaikan. Gambar lebih 
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mendominasi komposisi untuk memperkuat daya ungkap pesan yang 

ditampilkan. 

Komponen yang digunakan dalam karya ini mencakup simbol 

monster yang membawa kapak kecil dan teks. Gambar yang ditampilkan 

adalah ilustrasi simbolmonster yang membawa kapak kecil sebagai 

background. Simbol monster yang berarti bahaya merupakan unsur 

gambar yang disampaikan dalam pesan dari desain ini. 

 Tulisan yang disampaikan adalah sepenggal kalimat pemberitahuan 

Selain itu gaya bahasa dalam teks “HIV KILL YOU” cukup sederhana, 

tetapi mengena. Desain ini dicetak pada bagian depan kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Gambar dan susunan teks ditata memenuhi bidang komposisi. 

Penggunaan gambar ikon monster disusun sesuai bentuk komposisi. 

 Ikon dibuat seperti monster yang membawa kapak’,ini bermaksut 

bahwa HIV sangat menakutkan. Gambar yang ditampilkan dengan 

simbolis memberikan kesan sederhana dan dinamis sehingga mendukung 

pesan yang disampaikan. Teks “HIV KILL YOU” yang dirancang simetris 

dengan rata tengah mejadikan desain ini lebih  sempurna.     

 Keseimbangan dalam karya ini tampil dengan adanya 

penggabungan warna netral dan primer yaitu merah dan hitam. 

 Pusat perhatian tertuju pada gambar simbol moster yang membawa 

kapak kecil. Warna yang digunakan adalah warna netral hitam. Huruf yang 

digunakan adalah jenis Arialpada teks  “HIV KILL YOU” yang berkesan 

sederhana tapi tegas 
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 Keserasian diwujudkan dengan bentuk simbol yang terkesan 

menakutkan, serta dengan teks yang cukup tegas dan sederhana. 

 Dominasi dalam karya ini lebih mengutamakan unsur gambar 

dalam komposisi karya. Bentuk ikon yang sederhana menjadikan pesan 

yang disampaikan cukup mengena. 

 Karya desain kaos ini terkesan sederhana dan komunikatif, seperti 

pada karya-karya sebelumnya, karena bertujuan agar makna dan seruan-

seruan dari kampanye ini dapat diterima dengan jelas oleh sasaran 

kampanye. Seperti pada karya ini, teks dibuat berukuran besar dan 

berwarna merah. Warna merah dipilih agar menunjukkan suatu peringatan 

yang keras dan tegas, yaitu bahwa virus HIV dapat membunuh 

penderitanya atau dapat menyebabkan kematian. Selain warna merah 

unsur warna lain yang digunakan adalah warna hitam pada unsur gambar. 

Warna hitam ini untuk menyimbolkan kematian. Sehingga kedua unsur 

warna ini saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan. 

Gambar yang dimunculkan pada karya ini adalah gambar malaikat 

kematian, yang ditunjukkan dengan ciri khas membawa benda tajam 

ditangannya. Gambar tersebut dibuat kartunal, agar lebih menarik bagi 

remaja, namun juga kesan menyeramkan tetap terlihat. Ekspresi yang 

muncul adalah ekspresi wajah yang cemberut, ekspresi ini bertujuan untuk 

mendukung kesan menyeramkan dari gambar malaikat kematian tersebut.   

Maksud dari kampanye ini yang ingin disampaikan yaitu suatu peringatan 

keras bahwa virus HIV merupakan virus yang menyeramkan dan penyakit 
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AIDS dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya sehingga 

masyarakat terutama remaja harus berhati-hati agar tidak tertular. 

4. Proses Berkarya 
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Keterangan Bagan : 

1. Pada tahap pertama, teks  dengan Software photoshop gambar tengkorak 

digabungkan dengan bidang runcing sebagai background. 

2. Tahap kedua, susunan teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk dipadukan 

dengan komposisi gambar ikon tadi. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi dilepas. 

Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. Screen 

kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 70°c hingga 

bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan lubangnya bersih. 

Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. Setelah bersih keringkan 
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dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar matahari. Gambar yang sudah 

terbentuk adalah master untuk proses menyablon. Gambar siap disablon ke 

dalam media kaos dan karya siap untuk dipamerkan.     

 

J. KARYA X 

     

1. Karya dalam bentuk desain         2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 10. Karya 10 dalam bentuk kaos dan desain. 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “ Apa Kata Dunia Jika Kena AIDS” 

Media : Tinta Sablon di atas kaos 

Teknik :Sablon/Cetak Saring Manual 

Ukuran : file:Desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

Tahun :2011 

Sasaran : Remaja Unisex/Semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos berjudul “Apa Kata Dunia Jika Kena AIDS” ini terdiri 

dari beberapa ikon dan teks sebagai komponen,  komponen pendukung 

yang memperjelas maksud atau pesan, disamping teks terdapat ikon yang 



85 

 

meyerupai manusia dengan ekpresi bingung tentang AIDS. Komposisi 

desain ini menggunakan horizontal. 

 Komponen yang digunakan dalam desain ini mencankup teks judul 

“Apa Kata Dunia Jika Kena AIDS” dan simbol ikon yang menyerupai 

manusia. Desain ini sangat simbolis dan sangat sederhana namun terlihat 

menarik. Desain dicetak pada bagian depan kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Pada desain kaos berjudul “Apa Kata Dunia Jika Kena AIDS” ini 

terdiri dari unsur gambar dan teks sebagai komponen pendukung yang 

memperjelas maksud atau pesan. Gambar ikon dengan bermacam-macam 

ekpresi ini berada dalam satu lingkaran,ini bermaksut perintah sekaligus 

pertanyaan. Sedangkan ikon manusia dibawahnya itu seolah-olah bingung 

dan mempertanyakan. 

 Desain kaos ini menjelaskan tentang suatu pertanyataan sekaligus 

perintah. Dominasi dalam karya ini diwujudkan dalam penerapan warna 

pada teks yang menggunakan warna merah yang digabungkan dengan 

warna netral yaitu hitam. Menjadikan pesan yang ingin disampaikan 

makin kuat dan menarik. 

 Keseimbangan hadir dengan proporsi tipografi yang disusun secara 

horizontal. Penerapan warna netral hitam pada teks dan pada gambar ikon 

manusia menjadikan teks tersebut lebih menonjol dan menjadikan karya 

desain ini terlihat lebih menarik. 

 Kesatuan diwakilkan dengan penerapan warna primer seperti 

merah dan warna netral seperti hitam tampil begitu kuat. 
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 Irama pada bentuk ikon daun ganja berwarna hitam berkesan 

dinamis dan cocok apabila dipadukan dengan teks berwarna lain. 

 Huruf yang digunakan adalahBerlin Sans FBpada teks yang 

berkensan tegas, sederhana, berani dan komunikatif. 

 Pada karya ini warna hitam mendominasi keseluruhan desain kaos. 

Warna hitam yang memiliki arti kekuatan sekaligus kesedihan, diterapkan 

pada unsur gambar dan teks. Warna ini juga memberikan kesan yang tegas 

sehingga kampanye yang menyuarakan peringatan. Sedangkan warna 

merah yang digunakan pada teks AIDS dikaitkan dengan warna darah 

sebagai salah satu media penularan AIDS. Warna ini juga menjadi aksen 

pada desain kaos ini karena warna yang mendominan adalah warna hitam. 

Makna warna hitam tersebut menyatu dengan unsur gambar. 

Gambar manusia dengan karakter kartunal dibuat denga tujuan agar desain 

lebih menarik bagi remaja. Gambar manusia yang pertama memiliki 

ekspresi sedang mengatakan sesuatu. Memiliki makna memperingatkan 

bahwa apa kata masyarakat, jika seseorang terjangkit AIDS, masyarakat 

akan mengejek, menjauhi, dan mengucilkan. Gambar manusia yang kedua 

adalah gambar wajah manusia yang diletakkan dalam callouts atau kolom 

perkataan dari gambar manusia yang pertama. Gambar wajah manusia ini 

berjumlah banyak dengan ekspresi mengejek, marah, dan tidak senang. 

Gambar ini merupakan ilustrasi dari perkataan gambar manusia pertama.  

Makna tersebut juga didukung dengan unsur teks, yang menjadi unsur 

penjelas dari kampanye ini. Sehingga peringatan ini meskipun tidak 
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terkesan terlalu keras namun lebih mengajak pembacanya untuk berpikir 

mengenai dampak yang akan ditimbulkan bagi dirinya jika terkena AIDS 

yaitu dikucilkan dari masyarakat. 

4. Proses Berkarya 

               

 

                                                            

     

 

 

 

 

  

 

 

   Bagan 10. Gambar Proses Berkarya 10 

 Keterangan Bagan : 

1. Seluruh komponen dalam karya ini dibuat langsung dengan 
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2. Pada tahap kedua ini ikon manusia yang dibuat secara kartunal digambar 

ulang dan sedikit dimodifikasi dengan menggunakan photoshop susunan 

teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk dipadukan dengan komposisi 

gambar ikon tadi. 

3. Susunan teks yang telah dipersiapkan, dicoba untuk dipadukan dengan 

komposisi gambar ikon tadi dan karya telah selesai dan siap diolah 

menjadi film (diapositif). 

4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dealam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi dilepas. 

Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. Screen 

kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 70°c hingga 

bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan lubangnya bersih. 
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Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. Setelah bersih keringkan 

dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar matahari. Gambar yang sudah 

terbentuk adalah master untuk proses menyablon. Gambar siap disablon ke 

dalasm media kaos dan karya siap untuk dipamerkan.      

 

K. KARYA XI 

  

1. Karya dalam bentuk desain         2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 11. Karya 11 dalam bentuk kaos dan desain. 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  :”Satukan Tekat Perangi HIV AIDS” 

Media : Tinta Sablon di atas kaos 

Teknik :Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : file:Desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

Tahun :2011 

Sasaran : Remaja,Unisex/Semua jenis kelamin 
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2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar yaitu simbol empat ikon 

yang tersenyum dan teks sebagai komponen pendukung yang memperjelas 

maksud atau pesan dari ilustrasi gambar. Komponen desain dalam karya 

ini antara lain simbol ikon manusia, teks judul. Desain kaos ini 

menggambarkan ikon manusia yang sedang tersenyum karena berani 

melawan HIV/AIDS. Desain dicetak pada bagian depan kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

 Gambar yang ditampilkan adalah ilustrasi manusia dengan 

tampilan ikon manusia dengan posisi bergandengan bersama. Pada desain 

ini juga diberi teks sebagai penjelas gambar. Ikon smile yang dibuat 

dengan berulang-ulang ini bermaksut untuk memberitahukan pada 

masyarakat sekitar bahwa HIV/AIDS harus dapat dilawan.  

 Keseimbangan pada desain ini terlihat dengan penataan susunan 

komposisi karya yang horizontal.Gambar dan susunan teks yang ditata 

memenuhi bidang komposisi.  

  Dominasi terlihat dari adanya penggunaan warna netral seperti 

biru,merah,kuning,hitam pada ikon manusia dan teks yang dipadukan 

dengan warna kaos putih yang terkesan ceria menjadikan gambar terlihat 

kontras ini juga bisa menjadi pusat perhatian. 

 Kesatuan dalam karya ini hadir dengan unsur warna ynag 

digunakan yaitu merah yang dipadukan dengan biru,kuning dan hitam 
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dengan paduan kaos putih menjadikan karya tampil dengan senada  

sederhana dan menarik. 

 Keserasian bentuk ditampilkan dengan pemanfaatan bentuk 

susunan desain yang berbentuk lingkaran. Huruf yang digunakan adalah 

Berlin Sans FByang terkesan tegas yang sangat cocok dengan makna teks 

Satukan Tekat Perangi HIV/AIDS. Warna yang digunakan adalah warna 

netral yaitu hitam yang dipadukan dengan warna merah dengan warna 

kaos putih yang bersifat netral menjadikan pesan yang ingin disampaikan 

terlihat senada dan lebih jelas. 

 Karya ini ditampilkan dengan warna yang berbeda dari karya-karya 

sebelumnya. Tidak hanya warna merah dan hitam namun juga warna biru 

dan kuning. Warna biru memiliki arti psikologis kepercayaan, kedamaian, 

dan kesabaran. Warna kuning memiliki arti optimisme dan harapan. Warna 

merah berarti dinamis, power atau kekuatan, energi, dan kehangatan, 

sedangkan warna hitam memiliki makna independen dan kemauan keras. 

Warna-warna tersebut digabungkan untuk menyampaikan maksud 

meskipun setiap orang berbeda-beda baik sifat, jenis kelamin, budaya, usia 

dan lain sebagainya, namun harus bersatu untuk memerangi AIDS.  

Unsur gambar yang yang ditampilkan pada karya ini adalah gambar 

wajah manusia yang tersenyum. Gambar ini dibuat secara kartunal. Wajah 

manusia yang tersenyum memiliki arti bahwa hidup akan bahagia jika 

semua orang menyatukan niat untuk memerangi AIDS sehingga tidak akan 

ada lagi orang yang menderita karena AIDS. Maksud “bersatu” ini juga 
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digambarkan dengan gambar rantai yang saling berhubungan. Gambar 

rantai ini dibentuk dari gambar wajah manusia yang dibuat negatif atau 

hanya outline tanpa fill in. Jenis huruf huruf yang memiliki kesan yang 

tegas namun dinamis, akan mampu menyampaikan seruan untuk bersatu. 

Jenis huruf yang kaku dan keras tidak dipilih karena tidak ingin 

menonjolkan kesan peringatan yang keras, namun kampanye pada desain 

ini menyuarakan suatu himbauan. 

4.Proses Berkarya 
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Keterangan Bagan: 

1. Pada bagan gambar karya ini, gambar ikon smile yang dibuat berulang-ulang 

langsung di desain dengan photoshop. 

2. Tahap kedua, penyusunan bidang dan penyuusunan teks. 

3. Gambar ikon manusia dibuat langsung dengan softwarephothosop kemudian 

tahap berikutnya adalah penyusunan bidang dan penyuusunan teks yang 

telah dipersiapkan, dicoba untuk dipadukan dengan komposisi gambar ikon 

manusia. 

4. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

5. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dalam kalkir.     

6. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

7. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi dilepas. 

Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. Screen 
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kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 70°c hingga 

bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan lubangnya bersih. 

Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. Setelah bersih keringkan 

dengan lampu pijar, hair dryer,maupun sinar matahari. Gambar yang sudah 

terbentuk adalah master untuk proses menyablon. Gambar siap disablon ke 

dalam media kaos dan karya siap untuk dipamerkan.      

 

L. KARYA XII 

   

1. Karya dalam bentuk desain         2. Karya dalam bentuk kaos 

Gambar 12. Karya 12 dalam bentuk kaos dan desain 

1. Spesifikasi Karya  

Judul  : “HIV NOT ANYMORE ” 

Media : Tinta Sablon di atas kaos 

Teknik :Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : file:Desain Format A4, untuk Sablon sesuaikan ukuran kaos 

Tahun :2011 

Sasaran : Remaja, Unisex/Semua jenis kelamin 
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2. Deskripsi Karya  

 Desain kaos kampanye penanggulan berjudul “HIVNOT 

ANYMORE” terdiri dari unsur gambar dan teks untuk memperjelas pesan 

yang akan disampaikan. Teks tersebut mempunyai arti HIV tidak lagi  

Gambar lebih mendominasi komposisi untuk memperkuat daya ungkap 

pesan yang ditampilkan. 

 Komponen yang digunakan dalam karya ini mencakup simbol ikon 

telapak tangan manusia yang ditengah-ditengah tangan tersebut ada ikon 

senyuman. Gambar yang ditampilkan adalah ilustrasi tangan manusia yang 

sedang mengepakan tangannya dan ditengah-tengahnya ada ikon 

tersenyum. 

 Tulisan yang disampaikan adalah sepenggal pernyataan tentang 

penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu gaya bahasa dalam teks “HIV NOT 

ANYMORE”yang mempunyai arti HIV tidak lagi. seperti gaya bahasa 

anak muda yang gaul cukup sederhana, tetapi mengena. Desain ini dicetak 

pada bagian depan kaos. 

3. Analisis Bentuk dan Isi 

Bentuk tangan yang didalamya ada ikon wajah yang dibuat secara 

kartunal ini bermaksut memberitahukan pada masyarakat tentang HIV. 

 Komposisi karya yang ditampilkan adalah horizontal. Penggunaan 

gambar ikon manusia disusun sesuai bentuk komposisi. Teks “HIV NOT 

ANYMORE” yang sering digunakan oleh anak muda ditata seolah-olah 

keluar dari mulut ikon manusia tersebut menjadikan desain ini lebih 
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sempurna dan terlihat dinamis sehingga mendukung pesan yang 

disampaikan. 

 Keseimbangan diwujudkan dengan bentuk ikon manusia yang 

terkesan berani dan merupakan ekspresi penolakan yang cukup kuat, serta 

dengan teks yang disusun cukup tegas dan berani. 

 Keserasian dalam karya ini tampil dengan adanya penggabungan 

warna netral yaitu putih dan hitam dan warna merah pada kaosnya yang 

terlihat lebih menarik dan tampak jelas. 

 Huruf yang digunakan adalah jenis goudy stoutpada teks “HIV  

NOT ANYMORE” yang berkesan anak muda, tegas, berani dan 

komunikatif. Ini memiliki arti HIV tidak lagi. 

 Keserasian diwujudkan dengan bentuk simbol yang terkesan berani 

dan tegas atas suatu penolakan, serta dengan teks yang cukup tegas dan 

sederhana. 

 Dominasi dalam karya ini lebih mengutamakan unsur gambar 

dalam komposisi karya. Bentuk ikon yang sederhana menjadikan pesan 

yang disampaikan cukup mengena. 

 Irama dalam desain ini terwujud dengan adanya perulangan warna 

netral yaitu putih dan hitam. Sehingga memberi kesan gerak dalam karya. 

 Karya desain ini terdiri dari dua unsur warna yaitu hitam dan 

merah. Warna merah digunakan pada fill in teks HIV. Warna merah ini 

dihubungkan dengan warna darah, warna merah juga merupakan ciri khas 

dari lambang HIV/AIDS. Warna merah yang terkesan kuat ini berfungsi 
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untuk memberikan aksen pada desain kaos ini serta memberikan 

penekanan pada teks HIV. Warna hitam digunakan pada teks  not anymore 

serta pada unsur gambar. Warna ini memberikan kesan yang kuat dan 

tegas, sehingga sangat tepat jika digunakan untuk menyuarakan suatu 

himbauan. 

Unsur gambar yang ditampilkan pada karya ini adalah gambar 

tangan manusia yang dibuat secara kartunal agar lebih menarik dan tidak 

terkesan kaku. Pada tangan tersebut, digabungkan dengan unsur gambar 

wajah manusia dengan ekspresi tersenyum. Gambar tangan ini memiliki 

arti bahwa masyarakat terutama para remaja harus berhati-hati dan berani 

berkata tidak untuk penyakit AIDS dan berani menyatakan diri tidak akan 

terjangkit penyakit mematikan tersebut, dengan demikian hidup akan 

menjadi bahagia.  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada teks HIV dibuat fill in 

dengan warna merah untuk penekanan mengenai penyakit HIV/AIDS, 

sedangkan pada teks do not anymore dibuat outline agar tidak sama-sama 

dominan dengan teks HIV, namun tetap menunjukkan suatu himbauan. 
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4. Proses Berkarya 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Bagan 12. Gambar Proses Berkarya 12 

 

Keterangan Bagan : 

1. Tahap pertama, menyusun gambar ikon manusia dengan 

menggunakanSoftware Corel Draw 12. 

2. Pada tahap berikutnya adalah menyusun teks dengan Software Corel Draw 

12. Kemudian teks digabungkan dengan gambar. 

3. Karya telah selesai dan siap diolah menjadi film (diapositif). 

AfdrukFilm pada 
Screen 

Penyablonan pada 
Kaos 

 

Pembuatan film 
(diapositif) 

Print out-laser 
Media kalkir  

Pemisahan untuk 
warna 

Pemisahan untuk 
warna 
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4. Ukuran gambar dan teks dalam file filmdisesuaikan dengan ukuran luas 

media kaos yang akan disablon. Film kemudian dicetak ke dalam kalkir.     

5. Filmberupakertas kalkir tersebut dipindah ke dalam screen. Dalam proses 

afdruk kertas kalkir ditempel pada bagian luar screen dengan plester 

maupun lakban. Sehingga kalkir menjadi rapat dengan screen, jangan 

sampai ada celah. Dengan peralatan afdruk, screen siap disinari dengan 

lampu pijar 500 watt atau cukup 250 watt saja. Untuk lampu pijar 500 watt 

dibutuhkan waktu 5 menit, sedangkan 250 watt membutuhkan waktu 7,5 

menit. Jika tidak tersedia lampu pijar, bisa menggunakan bantuan sinar 

matahari. Pilih saat cuaca terik antara jam 11.00 sampai jam 15.00 waktu 

yang dibutuhkan 1 menit sampai 2 menit. Jika cuaca mendung maka hasil 

gambar pada screen akan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, kalkir yang menempel pada screen tadi 

dilepas. Maka akan terlihat gambar membayang keputihan pada screen. 

Screen kemudian direndam dengan air panas dengan temperatur 60°c – 

70°c hingga bagian gambar putih tersebut mengelupas, dan pastikan 

lubangnya bersih. Bila belum bersih, bisa disemprot dengan air biasa. 

Setelah bersih keringkan dengan lampu pijar, hair dryer, maupun sinar 

matahari. Gambar yang sudah terbentuk adalah master untuk proses 

menyablon. Gambar siap disablon ke dalam media kaos dan karya siap 

untuk dipamerkan.    
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil Tugas Akhir ini adalah 

terciptanya karya desain grafis kartunal pada T-shirt sebagai media untuk 

menyampaikan kampanye tentang penanggulangan HIV/AIDSyang memiliki 

nilai seni (estetis) tersendiri. Hasil karya yang didapatkan yaitu berupa desain 

grafis kartunal pada T-shirt dengan objek yang ditampilkan adalah gambar-

gambar simbolis, yang digabungkan dengan unsur gambarwajah manusia 

dengan berbagai ekspresi yang dibuat secara kartunal,sertateks yang berisi 

kampanye HIV/AIDS. Pesan yang disampaikan pada setiap karya desain 

cenderung menampilkan peringatan dan himbauan mengenai bahaya 

HIV/AIDS, sehingga kaos tersebut dapat menjadi media informasi kepada 

masyarakat luas tentang bahaya HIV/AIDS dalam bentuk desain grafis 

kartunal. 

 

B. Saran 

Berkaitan dengan pembuatan karya Desain Grafis Kartunal Pada T-

Shirt  Sebagai Media Kampanye Penanggulangan HIV/AIDS ini, beberapa 

hal yang harus diperhatikan bagi desainer yang akan membuat desain grafis 

pada T-shirt sebagai media kampanyeyaitu pemilihan unsur gambar, unsur 
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teks, serta warna yang digunakan. Ketiga unsur tersebut harus disesuaikan 

dengan sasaran kampanye, dalam karya ini adalah kalangan remaja.  

Karakter gambar yang sesuai dengan remaja adalah karakter gambar 

yang simple atau sederhana dan cenderung kartunal, karena remaja memiliki 

daya imajinasi yang tinggi, sehingga dengan karakter gambar tersebut remaja 

akan lebih mudah mengerti maksud dari gambar tersebut. Pemilihan kata-kata 

atau teks juga sangat penting. Harus dicari teks yang tidak terlalu panjang, 

namun komunikatif sehingga mudah diingat. Selain gambar, penggunaan 

warna juga harus disesuaikan dengan karakter remaja, yaitu warna-warna 

yang cerah. Baik warna pada desain grafis pada kaos, maupun warna kaos itu 

sendiri. Warna kaos polos yang netral akan mendukung tersampainya 

kampanye pada remaja, karena desain grafis akan menjadi pusat perhatian. 

Dengan pemilihan unsur gambar, teks, dan warna yang tepat dan sesuai 

dengan sasaran kampanye, maka akan membuat kampanye dapat diterima 

dengan mudah. Desain yang sesuai dengan karakter sasaran kampanye akan 

lebih menarik perhatian dan lebih disukai, sehingga pesan akan teringat dan 

tersimpan dalam memori mereka. 
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LAMPIRAN  
 

FOTO PAMERAN 
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UNDANGAN PAMERAN 
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KATALOG PAMERAN 
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