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Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan 

teks artistik (tipografi) dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. 

Desain grafis diakui sebagai sebuah karya seni rupa yang kaya akan berbagai 

macam teknik 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 keberadaannya mampu 

menginformasikan suatu fenomena tertentu.Dalam karya ini, desain kaos dibuat 

untuk kepentingan kampanye go green. Kaos kampanye go green ini mempunyai 

misi yang mulia yaitu berisi kritikan, himbauan dan saran seputar bahaya 

kerusakan lingkungan, serta ajakan kepada masyarakat untuk menghijaukan 

kembali lingkungan sekitar. 

Tujuan proyek studi ini adalah (1) ingin berkreasi dalam merancang karya 

desain komunikasi visual sebagai wahana pengembangan ilmu dan keterampilan, 

(2) merancang media informasi atau kampanye dalam bentuk desain grafis pada 

kaos, (3) alternatif pendukung kampanye Go Green melalui desain grafis pada 

kaos. 

Dalam berkarya, digunakan teknik komputer grafis untuk menghasilkan 

gambar-gambar dengan bentuk yang dikehendaki. Selanjutnya desain yang sudah 

jadi dicetak dengan teknik cetak saring (sablon) di atas sebuah kaos berbahan 

katun. Pada tugas akhir ini, disajikan dua belas karya desain kaos beserta deskripsi 

dan analisisnya. 

Hasil tugas akhir ini berupa karya sablon pada kaos sebagai media 

kampanye Go Green. Jumlah karya 12 buah dengan ukuran yang bervariasi, objek 

gambar disablon pada bagian dada dan logo yang diletakan di bagian belakang 
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kaos. Karya-karya yang dihasilkan dianalisis makna, bentuk dan proses 

berkaryanya. Karya siap dipamerkan. 

Dengan berkreasi pada media kaos ini, diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam berkreasi desain, sebagai media untuk memberikan kritik, 

himbauan dan saran seputar go green, serta ajakan kepada masyarakat untuk 

menjaga lingkungan.   

 

Kata Kunci :Go green, Kampanye, Kaos, Desain Grafis     

 

 

 

 

 

 



 

vii 

PRAKATA 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan tingkat ahli madya pada program studi  Desain 

Komunikasi Visual Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang, penulis mendapat kesempatan untuk membuat laporan Tugas 

Akhir dengan judul Desain Grafis pada Kaos sebagai Media Kampanye Go 

Green. 

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih atas 

bimbingan dan bantuan yang diberikan selama pembuatan laporan hingga 

tersusunnya laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Drs. Syafii, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Seni Rupa yang telah 

menyetujui dan mempermudah pembuatan tugas akhir ini. 

2. Bapak Drs. Nur Rokhmat, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing I yang 

sudah dengan sabar memberi arahan dan bimbingan hingga laporan ini 

selesai. 

3. Bapak Drs. Sudarmono, M. Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu 

memberikan semangat dan arahan untuk menyelesaikan laporan ini. 

4. Dosen Penguji : Bapak Supatmo, S. Pd, M. Hum, Drs. Dwi Budi Harto, 

M. Sn, Drs. Dewa Made Karthadinata, M. Pd. Terima kasih atas kritik, 

saran serta arahannya. 

5. Dosen-dosen Seni Rupa dan Desain yang selalu memberikan wacana 

ilmu yang berguna bagi penulis hingga selesainya tugas akhir ini. 

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberi bantuan dorongan 

maupun materi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Kakak dan adik saya  tercinta yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan. 



 

viii 

8. Arif Budi Kusuma yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Qq, Geulis, Wawan, Indra yang sudah membantu dan memberi 

semangat.  

10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu, terutama teman-

teman angkatan 2006. 

11. Semua teman-teman kos yang selalu memberikan semangat dan 

dukungannya.   

 

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih penuh dengan 

kekurangan. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca 

sangat penulis harapkan agar bermanfaat bagi penulis dalam memperluas 

pengetahuan di bidang Desain Komunikasi Visual. Akhirnya penulis berharap 

semoga karya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 

 

 

        Penulis 



 

ix 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................      i  

LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................     ii  

PERNYATAAN ..........................................................................................    iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................    iv 

SARI   ..................................................................................................  v  

PRAKATA ..................................................................................................    vi 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  viii 

DAFTAR BAGAN ......................................................................................    xiii 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................   xiv 

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................   

A. Latar Belakang .................................................................................     1 

1. Alasan Pemilihan Tema ..............................................................     1 

2. Alasan Pemilihan Jenis Karya .....................................................     4 

B. Tujuan Pembuatan Karya .................................................................     5 

C. Manfaat Pembuatan Karya…………………………………………..     6 

D.  Sistematika Laporan.........................................................................     6  

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL .......................................................   

A. Lingkup Desain Komunikasi Visual .................................................     8 

1. Pengertian Desain Komunikasi Visual ........................................     8 

2. Unsur-Unsur Visual ....................................................................       9 

3. Prinsip-Pinsip Desain .................................................................     11 

4. Desain Grafis Kaos sebagai Karya Desain Komunikasi Visual.... 13  

B. Kaos dan Fungsinya .........................................................................   15 

1. Tinjauan tentang Kaos  ...............................................................   15 

2. Fungsi Kaos ................................................................................   19 

C. Kampanye ........................................................................................   20 

1. Pengertian Kampanye  ................................................................   20 

2. Media Kampanye .......................................................................   21 

D. Pengertian Go green .........................................................................  22 



 

x 

1. Sekilas Tentang Go Green ..........................................................  22 

BAB III METODE BERKARYA………………………………………….  

A. Media Berkarya…………………………………………………... ...  27 

1. Bahan Sablon .............................................................................  27 

2. Peralatan  Mendesain  dan Sablon ..............................................  27 

3. Teknik  Berkarya .......................................................................   30 

B. Proses  Berkarya ..............................................................................   31 

C. Sasaran Produk ................................................................................     35 

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS ISI / MAKNA .............................   

A. Karya I “Ijo Royo-Royo” ..................................................................   36 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   36 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   36 

3. Analisis Karya ...........................................................................   37 

4. Proses Berkarya .........................................................................   40 

B. Karya II ”Bike to Nature”.................................................................   42 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   42 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   43 

3. Analisis Karya ...........................................................................   43 

4. Proses Berkarya .........................................................................  46 

C. Karya III “Reduce Recycle Reuse” ...................................................  47 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................  47 

2. Deskripsi Karya .........................................................................  47 

3. Analisis Karya ...........................................................................  48 

4. Proses Berkarya .........................................................................   51 

D. Karya IV “Lindungilah Hutan Lindung untuk Kelestarian Alam” .....   52 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   52 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   52 

3. Analisis Karya ...........................................................................   53 

4. Proses Berkarya .........................................................................   56 

E. Karya V “Kurangi Polusi Dengan Bio Gas” .....................................   57 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................  57 



 

xi 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   57 

3. Analisis Karya ...........................................................................   58 

4. Proses Berkarya .........................................................................   61 

F. Karya VI “Go Green” ......................................................................   62 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   62 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   62 

3. Analisis Karya ...........................................................................   63 

4. Proses Berkarya .........................................................................   65 

G. Karya VII “A Million Life Come from A Single Drop” .....................   67 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   67 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   67 

3. Analisis Karya ...........................................................................   68 

4. Proses Berkarya .........................................................................   70 

H. Karya VIII “ Serukan Budaya Go Green” ........................................   71 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   71 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   72 

3. Analisis Karya ...........................................................................   72 

4. Proses Berkarya .........................................................................   74 

I. Karya IX “Go Green” ......................................................................   76 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   76 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   76 

3. Analisis Karya ...........................................................................   77 

4. Proses Berkarya .........................................................................   79 

J. Karya X “ Hadiah untuk Masa Depan” .............................................   81 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   81 

2. Deskripsi Karya .........................................................................   81 

3. Analisis Karya ...........................................................................   82 

4. Proses Berkarya .........................................................................   83 

K. Karya XI “ Bumi Akan Habis ! Lestarikan Sekarang.” .....................   85 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................   85 

2. Deskripsi Karya .........................................................................  85 



 

xii 

3. Analisis Karya ...........................................................................  85 

4. Proses Berkarya .........................................................................  88 

L. Karya XII “Trees to Balance Life” ...................................................  89 

1. Spesifikasi Karya .......................................................................  89 

2. Deskripsi Karya .........................................................................  89 

3. Analisis Karya ...........................................................................  90 

4. Proses Berkarya .........................................................................  91 

BAB V PENUTUP .....................................................................................   

A. Simpulan .........................................................................................    93  

B. Saran ...............................................................................................    94 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................   

LAMPIRAN ...............................................................................................   

 

 

 

 

 

 
 



 

xiii 

DAFTAR BAGAN 

 

 

Bagan Proses dalam Berkarya ......................................................................   32 

Bagan Proses Berkarya I ..............................................................................   40  

Bagan Proses Berkarya II .............................................................................   46 

Bagan Proses Berkarya III............................................................................   51  

Bagan Proses Berkarya IV ...........................................................................   56  

Bagan Proses Berkarya V .............................................................................   61 

Bagan Proses Berkarya VI ...........................................................................   65  

Bagan Proses Berkarya VII ..........................................................................   70 

Bagan Proses Berkarya VIII .........................................................................   74  

Bagan Proses Berkarya IX ...........................................................................   79 

Bagan Proses Berkarya X .............................................................................   83  

Bagan Proses Berkarya XI ...........................................................................   88 

Bagan Proses Berkarya XII ..........................................................................   91  

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar Karya I ...........................................................................................   36 

Gambar Karya II  .........................................................................................   42 

Gambar Karya III  ........................................................................................   47 

Gambar Karya IV ........................................................................................   52 

Gambar Karya V ..........................................................................................   57 

Gambar Karya VI ........................................................................................   62 

Gambar Karya VII  ......................................................................................   67 

Gambar Karya VIII ......................................................................................   71 

Gambar Karya IX ........................................................................................   76 

Gambar Karya X  .........................................................................................   81 

Gambar Karya XI ........................................................................................   85 

Gambar Karya XII .......................................................................................   89 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

1. Alasan Pemilhan Tema 

Di zaman moderen 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. Kaos atau yang sering kali disebut T-Shirt juga 

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

Area (space) yang terpenting darikaos adalah bidang di bagian dada, di 

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

iklan dan promosi. Hal ini dapat dilihat pada seragam tim-tim olah raga, tak 

ada satu pun yang polos, tentu terdapat logo atau  merk yang jadi sponsor 

(Wulandari, 2007 : 1). 

Kaos merupakan salah satu fashion yang digandrungi manusia karena 

model yang sederhana yang dibuat dari bahan yang nyaman dipakai tubuh.  

Kaos juga disebut dengan T- shirt adalah jenis pakaian yang menutupi 

sebagian lengan, seluruh dada, bahu, perut. Bahan yang digunakan untuk 
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membuat kaos adalah katun atau poliester ( www.wikipedia.com/T-shirt, 6 

Maret 2011). 

Kaos biasanya digunakan oleh instansi-instansi dan individu untuk 

mengkampanyekan instansi terkait tersebut.Kaos dipakai sebagai media untuk 

mengangkat sebuah isu yang sedang beredar di masyarakat melalui media 

grafis. 

Go green adalah salah satu gerakan peduli lingkungan yang dilakukan 

oleh kelompok atau individu yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan 

dari kerusakan. Go green saat ini menjadi topik yang mendunia saat para 

penduduk bumi ini merasakan dampak langsung dari akibat kerusakan 

lingkungan yang memicu timbulnya berbagai gejala alam seperti bencana 

banjir, gempa bumi, hilangnya sumber air bersih, meningkatnya suhu panas 

bumi dan bencana lainnya. Hal ini telah mengubah sebagaian besar cara 

pandang generasi bangsa pada pentingnya arti menjaga lingkungan dari 

kerusakan alam. 

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat bisa 

memulainya dengan penanaman kembali atau reboisasi pada lingkungan. 

Penghijauan akan mewujudkan kawasan lingkungan yang asri dan lestari. Dari 

penghijauan banyak juga manfaat yang diberikan untuk alam, seperti manfaat 

estetis (keindahan).Pohon memiliki berbagai macam bentuk, sehingga bisa 

menciptakan keindahan atau suasana yang nyaman. Apabila pohon-pohon 

disusun secara berkelompok akan menciptakan nampak hijau dan asri.  
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Pohon mempunyai banyak manfaat selain manfaat estetis, seperti akar 

pohon dengan tanah merupakan satu kesatuan yang kuat sehingga mampu 

mencegah erosi atau pengikisan tanah. Penyerapan air hujan oleh kelompok 

pohon, sehingga daerah penyerapan ini dijadikan sebagai daerah persediaan 

air tanah yang dapat memenuhi kehidupan bagi manusia dan makhluk lainya. 

Jumlah pohon yang banyak juga akan menurunkan suhu setempat, 

sehingga udara di sekitar menjadi sejuk dan nyaman. Manfaat pohon dalam 

kaitan dengan tempat tinggal binatang seperti di lingkungan yang penuh 

pohon-pohon, secara alami satwa dapat hidup dan berkembang biak dengan 

baik (http://gogreenindonesia.blogspot.com, Kamis, 12 Agustus 2010). 

Lingkungan yang baik adalah keseimbangan antara struktur buatan 

manusia dan struktur alam.Pohon atau tanaman, air, dan binatang adalah 

bagian dari alam yang dapat memberikan keseimbangan lingkungan.Bagi 

manusia pohon dapat memberikan perlindungan, misalnya terhadap sinar 

matahari, angin kencang, penahan debu, serta peredam suara.Sifat pohon pada 

siang hari dapat menghasilkan O2 (oksigen) yang sangat diperlukan manusia 

dan sebaliknya dapat menyerap CO2 (karbondioksida) yaitu udara kotor hasil 

gas buangan sisa pembakaran. Bagi dunia pohon yang ditaman merupakan 

jantung bagi dunia, maka dari itu kampanye penghijauan mulai digalakkan 

dari sekarang(http://claudiuskelvin.blogspot.com/2008/09/pengertian-penghi- 

jauan.html, Kamis, 12 Agustus 2010). 

Kebiasaan menjaga lingkungan harus mulai ditanamkan kepada 

generasi muda, pendidikan dan lingkungan sangatlah berperan dalam 
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mendidik generasi untuk bisa menjaga lingkungan.Tanpa kesadaran dari 

masing-masing individu, bagaimana pun sangat sulit menghentikan kebiasaan 

yang menjadikan lingkungan rusak.Kesadaran terhadap lingkungan yang sehat 

sangatlah rendah, mengingat menghilangkan suatu kebiasaan buruk sangatlah 

sulit, upaya menghentikan kebiasaan menebang pohon menjadi tugas dan 

tanggung jawab dari segenap lapisan masyarakat.Usaha penerangan dan 

penyuluhan, khususnya di kalangan generasi muda, dapat pula dikaitkan 

dengan usaha penanaman kembali hutan gundul, pencegahan erosi, 

pembudidayaan tamanan dan hewan (http://gogreenindonesia.blogspot.com, 

Kamis, 12 Agustus 2010). 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk lebih peduli terhadap sosialisasi 

Go green pada lingkungan di sekitar kita melalui kampanye yang menggunakan 

desain grafis kaos. Hal inilah yang menjadi alasan utama pemilihan tema 

“ajakan atau gerakan (kampanye) Go green “ pada Tugas Akhir ini dengan 

judul “ Desain Grafis pada Kaos untuk Media Kampanye Go Green “. 

Melalui media kaos, pesan tentang kampanye Go green ini ditampilkan 

dalam desain grafis menggunakan program Corel Draw XI . 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 Pemilhan Jenis Karya 

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang 

menggunakan teks artistik (tipografi) dan gambar untuk menyampaikan 
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informasi atau pesan. Desain grafis diakui sebagai sebuah karya seni rupa 

yang kaya akan berbagai macam teknik 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 keberadaannya mampu menginformasikan suatu fenomena tertentu. 

Penulis menggunakan cara  manual atau cara sederhana. Teknik sablon 

yaitu teknik sederhana yang menggunakan screen printing. Keunggulannya 

adalah teknik ini tidak banyak menggunakan energi listrik dan mudah 

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

kaos. 

Kaos dimanfaatkan sebagai media berkarya, sekaligus sebagai media 

kampanye Go green. Kaos juga digunakan sebagai jembatan penghubung 

antara pihak yang berkepentingan di dunia bisnis dan hal-hal yang berkaitan 

dengan media komunikasi. 

Kaos selain sebagai penutup tubuh, juga dapat dijadikan bidang untuk 

mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat melalui desain grafis pada 

permukaannya dan juga dapat dijadikan media iklan berjalan.Selain itu kaos 

juga mudah didapat dan harganya juga relatif murah. Desain grafis  yang 

bagus pada kaos, akan menarik minat masyarakat untuk memakai, membaca, 

melihatnya bahkan memilikinya sehingga pesan yang diinginkan disampaikan  

tepat sasaran. Dengan alasan tersebut, media kaos dipilih sebagai karya untuk 

menyampaikan pesan kepada masyarakat sesuai judul tersebut. 
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B. Tujuan Pembuatan Karya 

1. Menyajikan kreasi penulis dalam merancang karya desain komuniksi 

visual sebagai wahana pengembangan ilmu dan keterampilan penulis. 

2. Merancang media informasi atau kampanye dalam bentuk desain grafis 

pada kaos oblong. 

3. Memberikan alternatif pendukung kampanye Go Green melalui desain 

grafis pada kaos dalam rangka penyalamatan lingkungan dan kehidupan  

manusia. 

 

C. Manfaat Pembuatan Karya 

1. Secara akademik karya Tugas Akhir ini menjadi wahana pengembangan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Desain Komunikasi 

Visual. 

2. Sebagai sarana penyadaran kembali kepada masyarakat betapa pentingnya 

Go green dalam kehidupan. 

3. Bagi masyarakat atau lembaga terkait desain grafis pada kaos ini bisa 

menjadi model media penyampaian pesan dan untuk berapresiasi dalam 

bidang kampanye Go green yang bergaris besar pada penyelamatan 

lingkungan hidup. 

 

D. Sistematika Laporan  

Untuk memberikan gambaran yang jelas, penyusunan laporan ini 

dibuat dengan sistematika laporan sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan tema 

dan jenis karya, manfaat pembuatan karya dan sistematika 

laporan.  

 

BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL 

Pada bab ini mencakup pengertian desain komunikasi visual, 

unsur-unsur dan prinsip desain, kaos dan fungsinya, kampanye, 

serta go green. 

BAB III : METODE BERKARYA 

Pada bab ini menguraikan tentang metode-metode yang 

digunakan dalam pembuatan desain grafis kaos remaja ini. 

BAB IV : DESKRIPSI DAN ANALISIS BENTUK 

Bab ini membahas tentang deskripsi, dan analisis dari berbagai 

sisi karya yang sudah dihasilkan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa 

disampaikan oleh penulis. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Lingkup Desain Komunikasi Visual 

1. Pengertian Umum Desain Komunikasi Visual 

Desain berasal dari bahasa Latin designare.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 keterampilan, 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 sesuatu yang 

mudah diingat (Helfand, http;//www.aiga.com, Senin, 19 Oktober 2010). 
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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, Senin 3 Agustus 2009). 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa desain komunikasi 

visual adalah bidang ilmu yang mempelajari konsep komunikasi 

khususnya meramu pesan-pesan kreatif dalam bentuk visual 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 nedia tertentu sehingga 

dapat mengubah sikap positif sasaran. 

2.  Unsur–Unsur Visual 

Unsur-unsur desain grafis disusun dengan berbagai kemungkinan 

efek yang bervariasi.Oleh karena itu, perlu kiranya diperhatikan masalah 

variabel penyusunannya agar memudahkan pengontrolan tampilannya bila 

diterapkan oleh suatu komposisi. 

Menurut Adi Kusrianto, untuk mewujudkan suatu tampilan visual, 

ada beberapa unsur yang diperlukan seperti titik, garis, bidang, ruang, 

warna dan tekstur.  Unsur-unsur tersebut meliputi : 
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a. Titik 

Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, 

di mana dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak 

berarti.Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan 

variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. 

b. Garis  

  Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh 

terhadap pembentukan suatu objek sehingga garis, selain dikenal 

sebagai goresan atau coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang 

atau warna. Ciri khas garis adalah terdapatnya arah serta dimensi 

memanjang. Garis dapat tampil dalam bentuk lurus, lengkung, 

gelombang, zig-zag dan lainya.  

c. Bidang 

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan 

lebar. Ditinjau dari bentuknya, bidang bisa dikelompokan menjadi dua 

yaitu bidang geometri / beraturan dan bidang non geometri atau tidak 

beraturan. Bidang geometri adalah bidang yang relatif mudah diukur 

keluasannya, sedangkan bidang non geometri merupakan bidang yang 

relatif sukar diukur keluasannya. 

 d.  Ruang 

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian 

bidang atau jarak antar objek  berunsur titik, garis, bidang, dan warna. 

Ruang lebih mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang 
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dapat dibagi menjadi dua, yaitu  ruang  nyata dan semu. Keberadaan 

ruang sebagai salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba 

tetapi dapat dimengerti. 

e. Warna 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang 

mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya.Kesan 

yang diterima oleh mata ditentukan oleh cahaya. 

f. Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan.Secara fisik 

tekstur dibagi menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul 

mengkilat dan kusam.Ditinjau dari efek tampilannya, tekstur 

digolongkan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu.Disebut tekstur 

nyata apabila adanya kesamaan hasil raba dan penglihatan, sedangkan 

tekstur semu terdapat perbedaan antara hasil penglihatan dan perabaan. 

3. Prinsip–Prinsip Desain 

Ada enam prinsip desain yang perlu diperhatikan oleh para 

desainer dalam mendesain sesuatu, yaitu keseimbangan, dominasi, 

proporsi, irama, keserasian, dan kesatuan. 

a. Keseimbangan  

Keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang 

menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang  

diisi dengan unsur-unsur rupa. 
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b. Dominasi 

Agar suatu karya grafis diperhatikan, dilihat, dipahami isi serta 

maksudnya dan kemudian diberi reaksi oleh target atau responden. 

c. Kesatuan 

Kesatuan merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya 

maupun kaitannya dengan ide yang melandasinya. 

d. Irama 

Irama merupakan penyusunan unsur-unsur dengan mengikuti 

suatu pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang 

menarik. 

e. Proporsi 

Proporsi adalah kesebandingan ukuran antara bagian dengan 

bagian dan antara bagian dengan keseluruhan. Prinsip komposisi 

tersebut menekankan pada ukuran dari suatu unsur yang akan disusun 

dan sejauh mana ukuran itu menunjang keharmonisan tampilan suatu 

desain. 

f. Keserasian 

Upaya kesatuan diperoleh melalui keserasian antar bagian, 

serta antara bagian dengan keseluruhan. Bentuk suatu benda akan 

tampak utuh atau sempurna jika bagian yang satu dapat menunjang 

bagian yang lain secara selaras. Semua bagian dan unsur grafis bersatu 

padu dan serasi sehingga dapat dipahami sebagai suatu kesatuan  
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4. Desain Grafis pada Kaos 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 nilai-nilai estetis, melalui media tertentu 

untuk kepentingan tertentu pula. Maka pada proyek akhir ini, karya desain 

komunikasi visual  yang  diciptakan adalah karya desain grafis yang 

diterapkan pada media kaos. Penerapan desain grafis pada kaos ini 

bertujuan untuk menyampaikan pesan yang pada intinya untuk 

mengkampanyekan penghijauan, bagaimana mencegah rusaknya bumi kita 

dari bahaya global warming, sehingga kaos ini selain sebagai penutup 

tubuh juga dapat dijadikan sebagai media kampanye, dalam hal ini adalah 

mengenai kampanye tentang Go green. Dengan adanya bentuk visual 

seperti kartun dan tipografi yang menarik dan komunikatif akan banyak 

orang yang memperhatikan dan menangkap pesan yang ingin disampaikan 

oleh desainer. 

Seorang desainer dalam berkarya seni 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 atau 
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inspirasi. Inspirasi tersebut akan membimbing seorang desainer untuk 

mewujudkan bentuk desain. 

Desain grafis pada kaos tentang kampanye Go green ini akan 

dibuat pada permukaan kaos. 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 tersebut. Kemudian gambar tersebut diedit 

dan diolah melalui media komputer grafis dengan software grafis, seperti: 

Corel Draw XI. Komponen yang digunakan dalam karya ini mencakupi 

simbol, ilustrasi gambar, dan teks yang berhubungan dengan kampanye 

Go green. Setelah menjadi susunan komposisi desain, langkah selanjutnya 

adalah dicetak di atas kaos bahan katun dengan teknik cetak saring atau 

sablon. 

  Dari uraian dapat dipahami bahwa desain grafis merupakan suatu 

bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk 

menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain 

grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi 

simbol-simbol yang bisa dibunyikan.Desain grafis diterapkan dalam 

desain komunikasi dan fine art.Seperti jenis desain lainnya, desain grafis 

dapat merujuk kepada proses pembuatan, metodeperancangan, produk 

yang dihasilkan (rancangan), ataupun disiplin ilmu yang digunakan 

(desain) (http://otakkacau.co.cc/2008/10/28/pengertian-desain, Jumat 22 

April 2011). 
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 Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, 

seperti buku, majalah, dan brosur. Seiring dengan perkembangan jaman 

desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang sering kali 

disebut sebagai desain interaktif atau multimedia. 

Batasan dimensipun telah berubah seiring perkembangan 

pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah 

desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang (http://cdbelajar.com 

/index.php?option=com_content&view=articledid, Kamis 21 April 2011). 

 Menurut Hafied Cangara (2000) dalam Pengantar Ilmu  

Komunikasi, bahwa komunikasi memiliki nilai estetika yang diterapkan 

dalam praktik-praktik komunikasi seperti  penulisan berita, roman, novel, 

penyiaran radio, televisi, seni grafika dan lain-lain, maka jelaslah terdapat 

benang merah yang menghubungkan komunikasi dengan desain grafis 

(http://911medical.blogspot.com/2009/07/makalahpengertian-desaingrafis- 

menurut.html, Jumat 22 April 2011). 

 

B. Kaos dan Fungsinya 

1. Tinjauan tentang Kaos 

Awalnya kaos hanya diakui sebagai pakaian dalam pria, atau 

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

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

sebagai pakaian publik (Granito, 2008:10). 
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Perjalanan kaos dari ruang pribadi ke ruang publik juga 

menunjukkan keberhasilan ekspansi ruang pribadi ke ruang publik. Kaos 

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. 

Kaos juga disebut T-Shirt, “T-Shirt” berasal dari kata “shirt”yang 

berarti yang berarti hem atau kemeja. Kata imbuhan “T” muncul karena 

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

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

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

lepas dari sejarah perjalanan T-Shirt itu sendiri.Dalam kamus Indonesia-

Inggris karya 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). 

Dibanding jenis pakaian lainnya, sejarah kaos sebenarnya belum 

terlalu panjang.Kaos baru muncul antara akhir abad ke-19 hingga awal 

abad ke-20.Awalnya kaos berbahan katun ini biasanya dipakai oleh tentara 

Eropa sebagai pakaian dalam (di balik seragam), yang fleksibel dan bisa 

dipakai sebagai pakaian luar jika mereka beristirahat di udara siang yang 
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panas. Istilah "T-Shirt" (metafor yang mungkin diambil berdasar 

bentuknya) baru muncul di Merriam-Webster's Dictionary pada 1920, dan 

baru pada Perang Dunia II ia menjadi perlengkapan standar dalam pakaian 

militer di Eropa dan Amerika Serikat atau T-Shirt King(www.kunci.or.id 

Rabu 21 Juli 2009). 

Kaos mulai dikenal di seluruh dunia lewat John Wayne, Marlon 

Brando dan James Dean yang memakai pakaian dalam tersebut untuk 

pakaian luar dalam film-film mereka.Dalam A Streetcar Named Desire 

(1951) Marlon Brando membuat gadis-gadis histeris dengan kaosnya yang 

sobek dan membiarkan bahunya terbuka.Dan pemberontakan kaum muda 

dalam Rebel Without A Cause (1955) (Cullum-Swan dan Manning, 1990). 

Teknologi screenprint di atas kaos katun baru dimulai awal “60-an dan 

setelah itu barulah bermunculan berbagai bentuk kaos baru, seperti tank 

top, muscle shirt, scoop neck, v-neck dsb 

(www.google.com/dedysyah,yuniarto, 26 mei 2009). 

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 

sebagai bentuk penolakan terhadap konvensi arus utama mode dunia (high 

fashion) (McRobbie, 1999). Menyobek beberapa bagian dari kaos bahkan 
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merupakan bagian dari gaya subkultur punk (Hebdige, 1999) 

(www.kunci.or.id, Rabu, 29 Juli 2009).   

Perubahan dalam bahan dan teknologi produksi kaos turut berperan 

dalam perubahan makna kaos dalam kehidupan sosial. Ditemukannya 

polyester dan bahan-bahan serat artifisial, bersamaan dengan 

diperkenalkannya bahan drip-day untuk pembuatan pakaian, penambahan 

variasi warna, gaya dan tekstur, membuat kaos semakin diterima sebagai 

pakaian luar. Meski begitu, dalam diferensiasi sistem fashion, hingga 

sekarang kaos masih digolongkan dalam katagori low fashion (unfashion). 

Berbeda dengan produk high fashion yang didesain dan dibuat secara 

khusus untuk orang-orang khusus, hampir semua kaos merupakan low 

fashion yang di desain untuk tujuan diproduksi secara massal.  

Variasi kaos sebagai pakaian luar sekarang ini sangat 

beragam.Kaos diproduksi baik dalam warna-warna primer maupun dalam 

kombinasi yang lebih kompleks, beberapa di antaranya dilengkapi dengan 

saku untuk menyimpan alat tulis, rokok, atau benda kecil lainnya.Dengan 

begitu kaos tidak hanya dipakai oleh kalangan muda, laki-laki, atau 

mereka yang berasal dari golongan bawah saja, tetapi juga dipakai oleh 

siapa saja.Kita juga melihat kaos dipakai dalam berbagai aktivitas, dari 

bekerja hingga mengisi waktu senggang, seperti jalan-jalan di pusat 

pertokoan atau bermain golf. 

             Berbagai bentuk, gambar, atau kata-kata dalam kaos merupakan 

pesan akan pengalaman, perilaku dan status sosial. Kaos 
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mengkomunikasikan berbagai lokasi atau identitas sosial, tempat (HRC, 

Borobudur, Bali, Yogyakarta), bisnis (Coca Cola, Yamaha, Suzuki), 

institusi (UGM, UI, ITB, De Britto). Kaos oblong lainnya 

mengkomunikasikan kelompok atau kolektivitas (Canissi Seminarium, Pro 

Iustisia), tim (MU, Inter Milan), konser atau acara kesenian (Jakjazz, 

Pameran AWAS!), komoditas yang dianggap bernilai (VW, Harley 

Davidson), pengalaman seremonial (KKN UNNES 2010), sementara 

banyak juga yang mengkomunikasikan slogan (Awas Pemilu 97 Curang, 

kaos-kaos Dagadu, Joger). 

3. Fungsi  Kaos 

Kaos atau T-Shirt sekarang menjadi populer 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 kali kaos digunakan di 

berbagai acara promosi dalam suatu acara seperti kampanye politik atau 

komunitas-komunitas hobi 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 
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pelatihan dan lain-lain yang tentunya memerlukan kaos 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 kaos adalah pakaian dalam pria yang tidak perlu 

dipertontonkan akan tetapi sekarang menjelma menjadi media ekspresi 

juga. Kaos sudah tidak menjadi pakaian remaja saja akan tetapi juga orang 

tua, dan anak-anak (Wahyono, budakbangkaos@yahoo.com, Minggu, 11 

Agustus 2010 pukul 22.35 WIB). 

Media kaos 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 kaos telah menjadi 

simbol identitas yang dengan bahasanya sendiri melantangkan pesan. 

 

C. 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 

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



21 

 

tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan, usaha 

kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Arti 

kampanye menurut Seowaton adalah suatu tindakan teknis untuk 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, bisa dilakukan oleh 

perorangan   maupunkelompok(http://seowaton.blogspot.com/2009/02/ 

kampanye.html, 12 September 2009). 

Kampanye pada awalnya dijalankan untuk sebuah 

rekayasapencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan 

pengenalan sebuah gagasan kepada suatu kelompok tertentu yang 

diharapkan mendapatkan timbal balik atau tanggapan. Kampanye 

umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, 

penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara serta 

simbol(http://id.wikipedia.org/wiki/ 

kampanye 18 September 2009). Kampanye juga bisa dilakukan melalui 

internet atau pada sablon kaos. 

2. Media Kampanye 

 Di zaman modern seperti sekarang ini, media promosi sangatlah 

bervariasi macamnya.Harga yang ditawarkan untuk berpromosi pun 

beragam, dari yang mahal sampai yang murah.Tetapi berpromosi yang 

ramah lingkungan saat ini seringkali diabaikan oleh 

masyarakat.Masyarakat memilih mempromosikan gagasannya melaui 

media yang menggunakan energi alam, menghasilkan sampah yang tidak 
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bisa terurai. Cara seperti ini lambat laun akan  membuat kerusakan 

lingkungan semakin parah. 

 Banyak cara untuk memperkenalkan dan menawarkan suatu 

gagasan atau jasa kepada masyarakat. Cara tersebut antara lain dapat 

melalui media elektronik dan media cetak. Penawaran gagasan atau jasa 

melalui media cetak antara lain melalui media koran, majalah, buklet, 

poster, pamflet, banner, spanduk, dan lain-lain.  

 Pada karya ini dipilih sablon kaos sebagai media komunikasi, 

promosi dan sebagai media iklan. Media kampanye Go green disarankan 

untuk menggunakan media yang ramah lingkungan, salah satunya adalah 

kaos.  

 Go green mengusung tema pelestarian lingkungan, iklan orang 

berjalan dengan menggunakan kaos yang menempel pada tubuh 

merupakan salah satu tindakan penyelamatan lingkungan. Kelebihannya 

adalah bisa dibaca siapa saja, dimana saja dan kapan saja.Manusia juga 

berperan dalam media promosi ini karena cara ini merupakan cara yang 

ramah lingkungan, tidak menggunakan listrik yang menguras energi bumi 

dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. 

 

D. Pengertian Go Green 

1. Sekilas Tentang Go green 

Go green atau gerakan menuju hijau adalah salah satu gerakan 

penyelamatan lingkungan dari kerusakan alam. Go green dimulai sejak 
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bumi merasakan dampak dari pemanasan global. Gerakan go green 

sendiri dilakukan oleh individu maupun kelompok bertujuan agar 

dapat menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. 

Dengan konsep back to basic manusia harus memulainya dari 

hal yang sangat kecil, misalnya memanfaatkan barang-barang yang 

tidak bisa terurai oleh tanah, sehingga lingkungan terjaga dari 

kerusakan tanah. Penghijauan kembali pada area yang tandus 

misalnya, dapat membantu gerakan back to basic. Go green 

merupakan hadiah termahal yang dapat kita berikan pada anak cucu 

kita. Konsep Go green dengan memperhatikan kondisi lingkungan, 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan mengurangi ancaman 

pemanasan global (http://forum.kafegaul.com/showtread.php, Kamis, 

12 Agustus 2010). 

Go green menggencarkan penghijauan untuk kepentingan 

bersama. Dengan menanam satu pohon setiap satu orang akan 

menyelamatkan bumi kita dari berbagai bencana. Dari Go green ini 

kita bisa mendapatkan tempat yang nyaman, bersih, teduh (hijau), 

indah dan sehat dalam kehidupan kita. 

Istilah Go green dalam konteks pelestarian lingkungan bukan 

hanya suatu lingkungan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau saja 

tetapi makna yang terkandung didalamnya adalah sejauh mana 

masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan 

secara efektif dan efisien, misalnya dalam pemanfaatan kertas, 
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penggunaan listrik, air, lahan, pengelolaan sampah, dll 

(http://edukasi.kompasiana.com/2010/02/16/go-green-bukan-sekedar-

kampanye/kampanyego green). 

Ada beberapa prinsip baku yang sudah menjadi semacam acuan 

dalam gerakan Go green di seluruh dunia. Prinsip ini dirangkum dalam 

simbol yang gampang diingat, yakni 4R: (http://forum.kafegaul.com/ 

showthread.php?=219464, Kamis, 12 Agustus 2010). 

a.  Reduce atau yang bisa kita sebut dengan mengurangi adalah upaya 

kita dalam kehidupan dalam mengurangi barang-barang ataupun 

material yang biasa kita gunakan. Karena dengan meminimalisir 

hal tersebut akan dapat mengurangi sampah yang dihasilkannya. 

b.  Reuse atau memakai kembali yaitu dengan cara membeli barang-

barang yang bisa dipakai kembali atau barang yang bukan sekali 

pakai. Perkembangan zaman yang semakin maju menciptakan 

barang-barang sekali pakai untuk meringankan pekerjaan kita, 

namun dampak yang dihasilkannya sangat berbahaya, karena akan 

menyebabkan menumpuknya sampah dari barang tersebut. 

c.  Recycle yaitu mendaur ulang, kini sudah banyak cara untuk dapat 

memanfaatkan sampah menjadi barang daur ulang yang bernilai, 

dengan cara seperti ini kita dapat mengurangi sampah dan 

menjadikannya barang yang berharga. 

d.  Replace yang bisa kita artikan dengan mengganti yaitu berusaha 

mengganti barang-barang yang merusak lingkungan dengan 
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barang-barang yang ramah lingkungan, sehingga barang-barang 

tersebut jika menjadi sampah dapat terurai secara alami. 

Dengan 4 prinsip ini, diharapkan beban yang mesti ditanggung 

Bumi bisa berkurang, atau setidaknya jumlah buangan hasil akhir tidak 

meningkat secara drastis. Oleh karena itu, mari kita budayakan dan 

laksanakan gerakan Go green, menjadi bagian dari gaya hidup kita. 

Karena tidak ada upaya yang paling signifikan, kecuali dimulai dari 

diri sendiri.Itu sebabnya, menyelamatkan lingkungan paling efektif 

dimulai dari hal-hal kecil. Saatnya mengurangi ancaman global 

warming dengan memulai kehidupan baru yang menjunjung tinggi 

semangat Go Green agar  bumi dapat kembali lestari dan hijau.  
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BAB III 

METODE BERKARYA 
 

A. Media Berkarya 

1. Bahan Sablon 

a. Kaos 

Kaos yang digunakan adalah kaos dengan jenis katun Combat. 

b. Tinta Sablon rubberwhite dan rubber foam agar hasil terlihat timbul. 

c. Ulano Tz, emulsi untuk tinta berbasis air. 

d. Sabun colek / krim (bukan deterjen). Untuk mencuci sisa kaporit pada 

screen. 

e. Kaporit, untuk menghapus screen setelah proses pencetakan 

f. M3, cairan yang digunakan untuk mencampur tinta agar tidak terlalu 

kental dan untuk membersihkan sisa tinta. 

g. Lakban coklat sebagai pembatas saat penyablonan agar tidak bocor. 

h. Pigmen warna, berbentuk cair digunakan untuk mencipta warnayang di 

inginkan. 

i. Lem tekstil, untuk menempelkan kaos pada papan yang bertujuan agar 

saat proses penyablonan kaos tidak menggeser. 

2. Peralatan Sablon 

a. Screen, menggunakan ukuran 30 x 40 cm, dengan tingkat kerapatan 

(T) 48, 54, 61, dan 77.  
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b. 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. 

c.  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. 

d. Pemoles emulsi sablon untuk mengafdruk, bisa menggunakan 

penggaris atau mistar kecil yang terbuat dari plastik. 

e. Penyemprot air (Water spray). 

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

dicetak, namun terlebih dahulu diberi lem tekstil 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. 

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

h. Karet busa, sebagai bantalan afdruk. 

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

terlihat jelas saat menyablon. 

j. Kain perca, lebih baik dari bahan kaos agar menyerap air. 

k. Hair Dryer / kipas angin 
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3. Peralatan Mendesain 

a. Perangkat keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan berupa macbook Apple 

Leopard Versi 10.5 dengan spesifikasi:  

1) Layar dengan ukuran 14,1 inch. 

2) Processor 2 GHz Intel Core 2 Duo 

3) Harddisk160 GB 

4) VGA Card on board 1 GB 

5) MemoryDDR 2 SDRAM 1 GB 667 MHz  

6) MATSHITA CD-RW  CW-8221 

7) Flashdisk merek Kingston memori 4 GB dan untuk menyimpan    

data. 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan menggunakan Operating 

System Machintos 10.5 dengan program grafisnya: 

1) Corel Draw XI, yang digunakan untuk menata teks (lay out) 

dan bentuk-bentuk vektor. 

2) Adobe Photoshop versi CS 3, yang digunakan untuk mengolah 

gambar dan data. 
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4. Teknik Berkarya 

Dalam berkarya, digunakan teknik cetak saring (sablon) untuk 

menyelesaikan hasil desain ke dalam kaos. Secara umum teknik cetak saring 

(sablon) mempunyai empat tahapan yaitu: 

a. Pembuatan Desain 

Dalam pembuatan desain bisa dilakukan secara manual yaitu 

menggambar sket di kertas gambar kemudian di scanuntuk mengubah file 

menjadi format digital atau secara komputerisasi yaitu membuat desain 

langsung di komputer.Mula-mula disiapkan gambar yang diperlukan untuk 

sablon. Gambar-gambar tersebut berupa bitmap dengan format JPEG (Joint 

Photographic Express Group). Kemudian gambar–gambar tersebut diolah 

dan digambar ulang memakai program Corel Draw X1 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 selanjutnya adalah mengolah 

file menjadi film diapositifnya yaitu memisahkan bidang sesuai dengan 

kesamaan warna kemudian bidang tersebut diberi warna hitam untuk di-

print dengan printer merek Epson Stylus T20E dan menggunakan kertas 

HVS. Untuk penggunaan kertas HVS film diapositif setelah di-print 

dilumuri minyak goreng kemudian dikeringkan sebelum masuk tahapan 

pembuatan klise.  
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c.   Pembuatan Klise 

 Pada tahap ini dilakukan dengan mengoleskan emulsi pada screen secara 

merata dan tipis .Lalu dilakukan pengeringan dengan hairdrayer atau di angin-

anginkan.Tahap berikutnya berupa penyinaran.Penyinaran dilakukan dengan 

bantuan matahari. Setelah screen disinari, segera screendisiram dengan air, 

semprotkan air dengan memperhatikan gambar mana yang akan dihilangkan 

dan gambar mana yang tetap ada. Keringkan screen dengan bantuan sinar 

matahari atau keringkan dengan hairdrayer. 

d.   Penyablonan pada Kaos 

 Selanjutnya adalah  proses cetak (penyablonan) pada kaos dengan 

menggunakan peralatan-peralatan lainnya seperti rakel, meja sablon dan 

penjepit screen. 

 

B. ProsesBerkarya 

Seorang desainer dalam berkarya seni 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. 

Sablon kaos tentang kampanye go green ini dibuat pada bentuk kaos 

oblong. Dengan memanfaatkan situs internet  untuk mencari objek gambar yang 

nantinya akan digunakan sebagai ilustrasi dalam desain grafis kaos. Kemudian 



31 

 

gambar tersebut diedit dan diolah melalui media komputer grafis dengan software 

grafis, seperti: Corel Draw XI Dan Adobe Photoshop CS3. Komponen yang 

digunakan dalam karya ini mencakup simbol, ilustrasi gambar, dan teks yang 

berhubungan dengan kampanye go green. Setelah menjadi susunan komposisi 

desain, langkah selanjutnya adalah dicetak di atas kaos bahan katun dengan teknik 

cetak saring atau sablon. 

Proses berkarya dalam mendesain kaos oblong dilakukan beberapa 

tahapan kerja antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Bagan proses dalam berkarya 

1. Studi Kepustakaan 

Tahapan ini dilakukan untuk mencari referensi antara lain buku-buku 

desain grafis, beberapa situs internet yang membahas tentang kaos, majalah 

fashion, buku tentang desain kaos, dan buku tentang sablon.  

2. Pencarian Gambar 

Tahapan ini dilakukan dengan mencari dibeberapa situs internet dan 

mengambil foto dengan kamera untuk menghasilkan gambar yang akan 
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dipakai dalam desain kaos. Selain itu juga memakai program Corel Draw XI 

untuk menata teks dan membuat bentuk-bentuk gambar vektor agar 

diperoleh materi gambar yang lebih lengkap. 

3. Pembuatan Desain Kasar (Rough Design) 

Tahapan ini dilakukan dengan pembuatan rancangan. Proses ini diawali 

dengan menentukan unsur-unsur yang akan dimasukkan dalam desain. 

Setelah mendapat gagasan tanpa melalui sket manual, dilanjutkan dengan 

membuat desain kasar yang langsung dibuat menggunakan media software 

grafis dengan media komputer. 

4.  Evaluasi karya oleh Dosen Pembimbing 

  Desain dibimbingkan kepada dosen pembimbing agar dapat 

melewati proses pemilihan karya yang tepat.  

5. Evaluasi Desain Kasar yang Siap Diproduksi 

Desain kasar yang telah dibuat harus melewati proses evaluasi/penilaian 

akhir. Desain harus sesuai dengan selera sasaran. 

6. Persiapan Perlengkapan (Bahan dan Alat) Sablon 

Perlengkapan sablon baik berupa bahan atau alat yang diperlukan harus 

dipersiapkan dahulu sebelum memasuki tahapan proses pembuatan film.  

7. 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 
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logo diubah menjadi warna hitam.File tersebut selanjutnya dicetak dengan 

kertas HVS. Kertas HVS tersebut yang digunakan sebagai master gambar 

dalam screen. 

8. 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 plester sehingga menempel rapat dengan screen secara terbalik. 

Kemudian screen disinari sekitar 20 detik. Setelah disinari, screen disiram 

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

keringkan screen dengan bantuan sinar matahari.     

9.  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). 

10. Penyajian karya desain 

Pada tahap ini karya kemudian dikemas dalam model boneka baju dan 

tampilan display khusus untuk produk pakaian.Karya siap dipamerkan. 
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C. Sasaran Produk 

a. Jenis Kelamin 

Produk kaos ini cocok untuk dipakai siapa saja tanpa 

membedakan jenis kelamin, dan usia. Kaos ini cocok untuk dipakai 

oleh pria dan wanita, remaja, dan orang tua. 

b. Wilayah Sasaran Produk 

Produk kaos oblong ini lebih mengutamakan masyarakat 

kota sebagai sasaran, terutama kota-kota besar di Indonesia. 

Karena sesuai dengan kondisi bumi saat ini, seperti perubahan 

iklim yang sangat ekstrim. Serta sesuai dengan  visi dan misi dari 

kampanye go green, yaitu  memperbaiki serta mencegah kerusakan 

lingkungan yang nantinya akan memberi dampak besar pada 

kehidupan kita. 

c. Tingkat Ekonomi 

Sasaran produk kaos ini adalah seluruh lapisan masyarakat, 

tanpa membedakan tingkat ekonominya. 

d. Usia 

Produk kaos ini menjangkau usia remaja dan dewasa yaitu 

antara usia 14 tahun- 50 tahun. 

e. Objek Desain Kaos  

Objek yang ditampilkan dalam desain kaos ini adalah 

gambar-gambar simbolis, ilustrasi kartun berupa pohon, logo, 

benda pakai dan tulisan yang berkaitan dengan go green. 



 

35 

BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS BENTUK 

 

A. KARYA I 

 

 

  

 

 

 

 

          Desain                                   Depan                              Belakang 

Gambar 1. Karya 1 dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  :“Ijo Royo-Royo” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : Ukuran kaos M (medium), ukuran desain 22 cm X 19 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 
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2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos “Ijo Royo-Royo”dibuat dengan desain berukuran 22 

cm X 19 cm, dicetak pada bagian depan kaos. Pada karya ini 

menggunakan kaos berwarna putih berbahan katun  combat dengan ukuran 

M (medium). 

 Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa  

pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Secara keseluruhan desain sablon 

kaos dibuat berupa teks “Ijo Royo-Royo” yang berwarna hijau dengan 

background logo reduce, recycle, reusedengan warna abu-abu. 

Unsur teks pada karya ini bertuliskan “ijo royo-royo” 

menggunakan warna hijau yang menggunakan huruf Freaks of nature dan 

disusun dengan  centerteksyang diletakkan di tengah background. 

3. Analisis Karya 

a. Analisis Bentuk 

Desain terdiri dari ikon reduce, recycle, reuse yang berbentuk 

siklus daur ulang berbentuk panah yang saling melingkar sebagai 

gambar, teks, dan raut untuk background.  Penggunaan unsur teks 

merupakan unsur utama dalam karya ini.Semua unsur desain yang 

terdapat dalam desain ini dibuat langsung dengan menggunakan 

software Corel Draw 11. 

Karya ini menggunakan background warna abu-abu.Warna ini 

dipilih karena mempunyai makna yang menguatkan unsur utama pada 

karya ini.Sebagai pusat perhatian pada karya ini adalah teks “Ijo Royo 
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–Royo”.Hal ini dapat dilihat dengan pemilihan warna yang 

mengunakan warna hijau dengan background yang berwarna abu-

abu.Susunan teks menggunakan format aligncenter (teks rata tengah) 

sehingga terbentuk keseimbangan asimetris jika dilihat dari 

keseluruhan unsur dari karya ini. Hal ini dipilih agar teks terlihat atau 

tidak tenggelam dengan warna background.Sehingga dominasi pada 

karya ini tampak jelas sesuai dengan prinsip desain.Teks tersebut 

menggunakan huruf Freak of nature karena huruf ini berkarakter lucu, 

menyenangkan, dan sederhana.Penempatan teks diletakkan pada 

bagian tengah karya. Sedangkan unsur pendukung karya ini yang 

berupa gambar ikon reduce, recycle, reuse diletakkan pada bagian 

bawah teks.  

Pada gambar ikon reduce, recycle, reuse tercipta suatu 

dinamika yang menimbulkan irama perulangan bentuk. Pola yang 

diciptakan dengan mengulangi  dan membuat variasi dari unsur grafis 

yang ada, memberikan kesan gerak. 

Prinsip kesatuan terwujud melalui background yang dibuat 

tidak samasebagai penghubung  antara  komposisi  lainnya agar 

tercipta suatu kesatuan yang utuh dalam suatu desain. Sehingga karya 

desain ini tampil tidak kaku  dan terlihat lebih menarik. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah putih, karena 

terlihat nyaman dan bersih. Warna putih dipadukan dengan komposisi 
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dan warna serta bentuk desain tersebut, akan menjadikan pesan yang 

disampaikan lebih jelas dan mengena. 

b. Analisis Isi / Makna  

Ikon ini menggambarkan banyaknya kegiatan dan kebiasaan 

manusia yang harus dibenahi dengan prinsip reduce, recycle, reuse. 

Prinsip reduce, recycle, reuse ini dimaksudkan untuk mencegah polusi 

pada tanah dan air, hal ini dikaitkan dengan upaya pelestarian dan 

penghijauan bumi karena penghijauan dan pelestarian lingkungan akan 

lebih baik jika dilakukan ketika unsur tanah, air dan udara tidak 

tercemar polutan dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. 

Teks bertuliskan ”Ijo Royo-Royo”mengandung bahasa 

persuasif yang mempunyai arti himbauan atau ajakan kepada 

masyarakat agar melakukan penghijauan lingkungan dan dimulai dari 

gerakan reduce, recycle, dan reuse. Dengan adanya gerakan reduce, 

recycle, dan reuse ini dapat membantu kegiatan penghijauan dan 

pelestarian alam. 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye penghijauan kembali dan pelestarian alam 

bernilai seni dan komunikatif.Selain itu desain ini juga bisa sebagai 

media pengingat bahwa dengan melakukan penghijauan dan 

pelestarian alam bumi kita dapat terhindar dari kerusakan serta 

terjaganya populasi makhluk hidup. 
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4. Proses Berkarya 

 

  

     

 

      

    

 

     

        

 

 

   belakang 

 

 

 

 

 

 

 depan 

 

Bagan 1. Tahapan pada proses berkarya 

 

Keterangan Bagan : 

Print Out Media 
Kertas HVS 

Afdruk Film pada 
Screen 
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1. Pada bagan desain grafis / 

gambar pada karya ini, gambar logo reduce, recycle, reuseini didapat dari 

internet. Kemudian gambar logo reduce, recycle, reuse ini digambar ulang 

dengan Corel Draw 11 machintos. 

2. Tahap kedua, susunan teks yang 

telah dipersiapkan. 

3. Karya telah selesai dan siap 

diolah menjadi film (diapositif) 

4. Ukuran gambar dan teks dalam 

file film disesuaikan dengan ukuran desain 22 cm X 19 cm. Film kemudian 

dicetak ke dalam kertas kalkir. 

5. Film berupa kertas HVS tersebut 

dipindah ke dalam screen. Dalam proses afdruk kertas HVS ditempel pada 

bagian luar screen dengan plester maupun lakban. Screen siap disinari 

dengan 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 screenakan kurang memuaskan. 

6. Pada tahap penyablonan ini, 

kertas HVS yang menempel pada screen tadi dilepas. Maka akan terlihat 

gambar membayang keputihan pada screen. Screen kemudian direndam 

dengan air 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. Setelah kering kaos disetrika 
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pada bagian yang telah disablon, dimaksudkan agar gambar hasil sablonan 

dapat mengembang. 

7. Tambahkan pula logo yang 

dipersiapkan, logo disablonkan di belakang kaos dengan ukuran kecil. 

8. Karya siap untuk dipamerkan. 

B. KARYA II 

 

 

 

 

 

 

 

Desain      Depan                            Belakang 

Gambar 2. Karya II dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  :“Bike to Nature” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : Ukuran kaos M (medium), ukuran desain 25 cm X 30 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 
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Desain kaos yang berjudul “Bike to Nature” dibuat dengan desain 

berukuran 25 cm X 30 cm, dicetak pada bagian depan kaos.  Pada karya 

ini menggunakan kaos berwarna putih berbahan katun combat dengan 

ukuran M (medium).  

Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Secara keseluruhan desain sablon 

kaos dibuat berupa  sepeda dengan roda berwarna hijau.  

Unsur teks pada karya ini bertuliskan “Bike to Nature” 

menggunakan warna hijau yang menggunakan huruf June Bug dan disusun 

dengan format justify yang diletakkan di bagian bawah objek sepeda.  

3. Analisis Karya 

a. Analisis Bentuk 

Desain terdiri dari ilustrasi sepeda dengan roda berwarna hijau 

sebagai unsur gambar.Penggunaan unsur gambar merupakan unsur 

utama dalam karya ini.Semua unsur desain yang terdapat dalam desain 

ini dibuat langsung dengan menggunakan software Corel Draw 11. 

Sebagai point of interest pada karya ini adalah unsur 

sepeda.Hal ini dapat dilihat dengan pemilihan warna yang mengunakan 

warna hitam dan hijau.Susunan roda yang berjajar dengan ukuran yang 

sama terlihat keseimbangan simetris jika dilihat dari keseluruhan unsur 

dari karya ini. Sehingga dominasi pada karya ini tampak jelas sesuai 

dengan prinsip desain. 
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Teks dalam karya ini menggunakan huruf  June Bug  karena 

huruf ini  berkarakter unik tetapi  lugas dan sederhana. Hal ini agar 

teks mudah terbaca sehingga pesan dapat tersampaikan dengan 

baik.Penempatan teks diletakkan pada bagian bawah karya. Adanya 

perulangan bentuk teks yang disusun saling menempel satu sama lain. 

Hal ini memiliki kesan seimbang, hanya saja cara pengaturannya yang 

tidak sama. Prinsip itu sering dipergunakan untuk menggambarkan 

pesan yang bersifat tidak formal. 

Prinsip kesatuan terwujud melalui unsur gambar berupa sepeda 

dengan roda yang berwarna hijau sebagai penghubung antara 

komposisi lainnya, sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dalam 

suatu desain.Sehingga karya desain ini tampil tidak kaku dan terlihat 

lebih menarik. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah hitam karena 

terkesan elegan dan bersifat netral untuk dipadukan dengan komposisi 

dan warna serta bentuk desain tersebut, akan menjadikan pesan yang 

disampaikan lebih jelas dan mengena. 

Unsur yang paling dominan adalah gambar sepeda, teks 

berfungsi sebagai unsur pendukung saja. 

b. Analisis Makna 

Desain kaos ini terdiri dari teks dan gambar yang memperjelas 

maksud dari pesan yang disampaikan. Ilustrasi sepeda dengan roda 

yang berwarna hijau menggambarkan alat transportasi yang tidak 
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menyebabkan polusi dan tidak menghasikan karbon dioksida dan 

karbon monoksida yang dilepas di udara, dalam hal ini sebagai contoh 

adalah gas-gas yang berasal dari asap kendaraan bermotor yang 

menyumbang paling besar dari segi penyebab polusi udara sehingga 

makhluk hidup tidak bisa merasakan udara yang bersih. Roda yang 

berwarna hijau menggambarkan setiap roda itu berputar pada setiap 

jalan yang dilalui sepeda dapat menjadi hijau.Hijau dalam hal ini 

berarti kembali lestari. Teks bertuliskan ”Bike to Nature” 

mengandung informasi kepada masyarakat tentang penggunaan alat 

transportasi sepeda yang tidak merusak alam karena tidak 

mengeluarkan gas beracun seperti karbon dioksida dan karbon 

monoksida serta mengajak masyarakat lebih sadar dan peduli bahwa 

pemilihan alat trasportasi juga berpengaruh pada kelestarian bumi 

ini.Pemakaian alat trasportasi sepeda diharapkan dapat mengurangi 

polusi udara, sehingga pelestarian lingkungan bisa berjalan dengan 

baik. 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green bernilai seni dan komunikatif. 

Selain itu desain ini juga bisa sebagai media pengingat bahwa 

penghijauan dan pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan dengan 

menanam pohon saja tetapi dengan hal-hal kecil yang dapat merusak 

ekosistem pada lingkungan.Dalam hal ini sebagai contoh adalah 
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pemilihan alat trasportasi yang ramah lingkungan sehingga tidak 

menimbulkan polusi udara dan aman bagi lingkungan. 
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Bagan 2. Tahapan pada proses berkarya 

Keterangan bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

 

 

C. KARYA III 

 

 

 

 

 

 

 

  Desain                                   Depan   Belakang 

    Gambar 3. Karya III dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  :“Reduce Recycle Reuse” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : Ukuran kaos M (medium), ukuran desain 17 cm X 20 cm 

Tahun : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 
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Desain kaos yang berjudul “Reduce Recycle Reuse”  dibuat dengan 

desain berukuran 17 cm X 20 cm yang dicetak pada bagian depan kaos.  

Pada karya ini menggunakan kaos berwarna putih berbahan katun combat 

dengan ukuran M (medium).  

Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Secara keseluruhan desain sablon 

kaos dibuat berupa  tanaman dengan daun ikon reduce recycle reuse 

dengan pot.  

Unsur teks pada karya ini bertuliskan “Reduce Recycle Reuse” 

menggunakan warna hitam yang menggunakan huruf Magneto dan disusun 

dengan format justify yang diletakkan di bagian bawah objek tumbuhan 

pada pot. 

 3. Analisis Karya 

 a.  Analisis Bentuk 

Desain terdiri dari ilustrasi pohon dengan daun berupa ikon 

reduce, recycle, reuse yang di letakan pada pot sebagai unsur gambar 

dan unsur teks sebagai unsur utama dalam karya ini. Semua unsur 

desain yang terdapat dalam desain ini dibuat langsung dengan 

menggunakan software Corel Draw 11. 

Karya ini menggunakan unsur tipografi dengan warna 

hitam.Warna ini dipilih karena mempunyai makna yang menguatkan 

unsur utama pada karya ini. Sebagai point of interest pada karya ini 

adalah logo reduce, recycle, reuse. Hal ini dapat dilihat dengan 
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pemilihan warna yang mengunakan warna hijau dan hijau 

muda.Susunan gambar menggambarkan bentuk dari wujud pohon atau 

tanaman yang ada pada pot. 

Pada unsur tipografi terlihat lembut tetapi tegas karena 

penggunaan fontdan pemilihan warna sehingga mempengaruhi 

karakter desain.Huruf yang digunakan jenis huruf Magneto karena 

huruf dengan jenis ini terkesan sederhana namun tegas. 

Prinsip kesatuan terwujud melalui ilustrasi berupa pohon atau 

tumbuhan sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dalam suatu 

desain.Sehingga karya desain ini tampil tidak kaku dan terlihat lebih 

menarik. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah putih, karena putih 

melambangkan steril dan kebersihan dari alam ini.Warna putih juga 

netral untuk dipadukan dengan warna apapun seperti hijau muda, 

hitam dan coklat sehingga menjadikan pesan yang disampaikan lebih 

jelas dan mengena. 

Pada desain ini fokusnya tertuju pada ilustrasi pohon.Teks 

hanya sebagai pelengkap. 

 b.  Analisis Isi / Makna 

Desain kaos ini terdiri dari ilustrasi pohon dan tipografi yang 

menggambarkan pentingnya kesadaran masyarakat dengan melakukan 

tindakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan seperti 

tindakan mengolah sampah yang tidak bisa diurai. Pada reduce sendiri 
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mempunyai arti upaya dalam mengurangi barang-barang yang biasa 

kita gunakan karena dengan meminimalisir hal tersebut dapat 

mengurangi sampah yang dihasilkan. Recyclemempunyai arti mendaur 

ulang sampah non organik menjadi barang yang mempunyai nilai, dan 

reusemempunyai arti memakai kembali yaitu dengan membeli barang 

yang bukan sekali pakai, sehingga bahaya penumpukan sampah dari 

barang yang kita gunakan. 

Tipografi bertuliskan “Reduce Recycle Reuse”mengandung 

bahasa persuasif yang mempunyai arti himbauan atau ajakan kepada 

masyarakat agar menyelamatkan bumi dari sampah non organik 

dengan cara memanfaatkan kembali sehingga dapat membantu 

program pelestarian lingkungan agar bumi dapat hijau kembali.   

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media pengingat bahwa dengan memanfaatkan sampah non 

organik dapat melestarikan bumi dengan menjaga kondisi tanah agar 

tetap subur dan terhindar dari polusi tanah yang juga menyebabkan 

tercemarnya air. Pemanfaatan sampah juga bisa melatih kreatifitas kita 

untuk menghasilkan karya baru dari barang-barang yang sudah tidak 

bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat. 
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Keterangan bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

 

 

D. KARYA IV 

 

 

 

 

 

     

Desain  Depan      Belakang 

Gambar 4. Karya IV dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “Lindungilah Hutan Lindung untuk Kelestarian Alam” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran:  Ukuran kaos M (medium), ukuran desain 22 cm X 30cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran: Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “Lindungilah Hutan Lindung untuk 

Kelestarian Alam” dibuat dengan desain berukuran 22 cm X 30 cm yang 
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dicetak pada bagian depan kaos. Pada karya ini menggunakan kaos 

berwarna hitam berbahan katun combat dengan ukuran M (medium).  

Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos.Secara keseluruhan desain sablon 

kaos dibuat berupa ilustrasi pohon yang dipersonifikasikan sedang 

berteriak meminta pertolongan. Unsur teks pada karya ini bertuliskan 

“Lindungilah Hutan Lindung untuk Kelestarian Alam” menggunakan 

warna merah yang menggunakan huruf Handwriting Dakota disusun 

dengan rata tengah yang diletakkan di samping kiri gambar. 

 3. Analisis Karya 

a.  Analisis Bentuk 

Desain terdiri dari ilustrasi pohon yang dipersonifikasikan 

sedang berteriak meminta pertolongan agar hutan lindung dapat 

dilindungi dan unsur teks.Penggunaan unsur teks merupakan unsur 

utama dalam karya ini.Semua unsur desain yang terdapat dalam desain 

ini dibuat langsung dengan menggunakan software Corel Draw 11. 

Karya ini menggunakan hijau, hijau muda, cokelat, merah, abu-

abu dan hitam.Warna ini dipilih karena mempunyai makna yang 

menguatkan unsur utama pada karya ini. 

Sebagai point of interest pada karya ini adalah  gambar pohon 

dengan warna hijau dan cokelat dan teks “Lindungilah Hutan Lindung 

untuk Kelestarian Alam” sebagai unsur pendukung. Pemilihan warna 

teks yang mengunakan warna merah.Susunan teks menggunakan 
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format aligncenter (rata tengah) sehingga terbentuk keseimbangan 

simetris jika dilihat dari keseluruhan unsur dari karya ini dan dominasi 

pada karya ini tampak jelas sesuai dengan prinsip desain. 

Penempatan teks diletakkan pada samping kiri.Sedangkan 

unsur utama karya ini yang berupa gambar pohon yang berteriak di 

letakan pada samping kanan. Hal ini memiliki kesan seimbang, hanya 

saja cara pengaturannya yang tidak sama. Prinsip itu sering 

dipergunakan untuk menggambarkan pesan yang bersifat tidak formal. 

Prinsip kesatuan terwujud melalui tipografi digunakan sebagai 

penghubung antara komposisi lainnya agar tercipta suatu kesatuan 

yang utuh dalam suatu desain.Sehingga karya desain ini tampil tidak 

kaku dan terlihat lebih menarik. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah hitam, karena 

melambangkan kekuatan, tegas. Warna hitam dipadukan dengan 

komposisi dan warna serta bentuk desain tersebut, akan menjadikan 

pesan yang disampaikan lebih jelas dan mengena. 

Desain ini terfokuskan pada gambar pohon yang di ilustrasikan 

sedang berteriak dan teks hanya pelengkap saja. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Desain kaos ini terdiri dari teks dan gambar yang memperjelas 

maksud dari pesan yang disampaikan.Unsur gambar berupa pohon 

yang sedang berteriak meminta pertolongan agar hutan lindung dapat 

dilindungi karena banyak terjadi pembalakan liar pada hutan lindung 
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sehingga banyak bencana yang terjadi.Hutan yang fungsinya sebagai 

paru-paru dunia ini ditebang secara liar oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab sehingga banyak menimbulkan bencana alam dan 

kerusakan lingkungan. 

Teks bertuliskan “Lindungilah Hutan Lindung untuk 

Kelestarian Alam” mengandung makna bahwa hutan merupakan asset 

besar yang menjadi paru-paru dunia, sehingga kelestarian alam dan 

keseimbangan alam dapat terjaga.Cara melindungi hutan dari 

pembalakan liar saat ini perlu diperhatikan karena berpengaruh pada 

pelestarian alam dan kerusakan lingkungan serta hutan lindung yang 

ditanam guna kelestarian dan menjaga lingkungan tidak disalah 

gunakan untuk kepentingan individu dengan mengeksploitasi hutan 

tanpa mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan. 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green bernilai seni dan komunikatif. 

Selain itu desain ini juga bisa sebagai media pengingat bahwa 

pentingnya hutan untuk kelestarian alam, selain itu hutan juga 

berfungsi sebagai paru-paru dunia.  
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E. KARYA V 

 

 

 

 

 

  

   Desain     Depan    Belakang 

Gambar 5. Karya V dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “Kurangi Polusi Dengan Bio Gas” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran: Ukuran kaos M (medium), ukuran desain 25 cm X  32 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran: Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “Kurangi Polusi Dengan Bio Gas” 

dibuat dengan desain berukuran 25 cm X 32 cm yang dicetak pada bagian 

depan kaos.  Pada karya ini digunakan kaos berwarna putih berbahan 

katun combat dengan ukuran M (medium).  
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Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos.Secara keseluruhan desain ini dibuat 

berupa sebuah gambar mesin yang biasa dipakai untuk mengisi bahan 

bakar dengan logo di daun dan teks. 

Unsur teks pada karya ini bertuliskan “Kurangi Polusi Dengan Bio 

Gas”  menggunakan warna merah yang menggunakan huruf Foo disusun 

dengan rata kanan yang diletakkan di samping gambar. 

 3. Analisis Karya 

 a.  Analisis Bentuk 

Desain terdiri dari sebuah sebuah gambar mesin yang biasa 

dipakai untuk mengisi bahan bakar dengan logo di daun yang 

mengartikan bahwa bahan bakar yang tersebut bebas dari polusi dan 

unsur teks.Penggunaan unsur teks merupakan unsur utama dalam karya 

ini.Semua unsur desain yang terdapat dalam desain ini dibuat langsung 

dengan menggunakan software Corel Draw 11. 

Karya ini menggunakan dominasi warna hijau muda.Sebagai 

point of interest pada karya ini adalah gambar mesin pengisi bahan 

bakar sebagai unsur utama dan teks “Kurangi Polusi Dengan Bio Gas” 

sebagai unsur pendukung.Hal ini dapat dilihat dengan pemilihan warna 

yang mengunakan warna merah. Susunan teks menggunakan format 

aligncenter right (teks rata kanan) sehingga terbentuk keseimbangan 

asimetris jika dilihat dari keseluruhan unsur dari karya ini serta 

dominasi pada karya ini tampak jelas sesuai dengan prinsip desain. 
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Penempatan teks diletakkan pada bagian samping 

kiri.Sedangkan unsur utama karya ini yang berupa gambar mesin 

pengisian bahan bakar di letakan di samping kanan.Peletakkan kedua 

unsur yang di tengah sehingga tercapai keseimbangan asimetris. 

Pada gambar mesin pengisian bahan bakar dengan logo daun 

dan bayangan warna hijau muda agar gambar mesin ini terkesan 

mengkilat dan merupakan suatu dinamika yang menimbulkan irama 

perulangan bentuk.Pola yang diciptakan dengan mengulangi dan 

membuat variasi dari unsur grafis yang ada memberikan kesan gerak. 

Prinsip kesatuan terwujud siluet hijau muda yang digunakan 

sebagai penghubung antara komposisi lainnya agar tercipta suatu 

kesatuan yang utuh dalam suatu desain.Sehingga karya desain ini 

tampil tidak kaku dan terlihat lebih menarik. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah hitam, karena 

melambangkan kekuatan, ketegasan. Warna hitam dipadukan dengan 

komposisi dan warna serta bentuk desain tersebut, akan menjadikan 

pesan yang disampaikan lebih jelas dan mengena. 

Fokus pada desain ini terlihat pada gambar mesin pengisi bahan 

bakar dan teks hanya sebagai pelangkap saja. 

b.  Analisis Isi / Makna  

Teks bertuliskan “Kurangi Polusi Dengan Bio Gas”  

mengandung makna bahwa penggunaan bahan bakar seperti solar 
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ternyata dapat mencemari udara. Penggunaan bahan bakar ternyata 

dapat mempengaruhi lingkungan sehingga bahan bakar yang 

mengandung bio gas dipilih  untuk mesin dan dapat mengurangi polusi 

udara karena kandungan zat yang ada pada bio gas tidak menimbulkan 

polusi. Bio gas sendiri mempunyai arti gas yang dihasilkan oleh 

aktivitas fermentasi dari bahan organik seperti kotoran hewan dan 

manusia, limbah domestik (rumah tangga), sampah dalam kondisi 

anaerobik. Hal tersebut membuat lingkungan sekitar dapat kembali 

lestari seperti kampanye yang penulis galakan yaitu kampanye go 

green yang mengajak orang untuk melestarikan lingkungan dan 

menghijaukannya kembali.  

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green bernilai seni dan komunikatif. 

Selain itu desain ini juga bisa sebagai media pengingat bahwa 

penggunaan bahan bakar harus diperhatikan dengan bijak karena 

penggunaan bahan bakar juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar 

seperti adanya polusi udara yang menyebabkan banyaknya gangguan 

pada tubuh manusia serta lingkungan, maka dari itu desain ini 

mengajak masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang aman 

untuk manusia dan lingkungan. 
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Keterangan pada bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

F. KARYA VI 

 

 

 

 

 

 

 Desain    Depan    Belakang  

Gambar 6. Karya VI dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “Go Green ” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : 25 cm X 25 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “Go Green” (dalam bahasa Indonesia 

berarti penghijauan) dibuat dengan desain berukuran 25 cm X 25 cm yang 

dicetak pada bagian depan kaos.  Pada karya ini menggunakan kaos 

berwarna putih berbahan katun combat dengan ukuran S (small) karena 

dibuat untuk perempuan. 
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Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa  

pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Secara keseluruhan desain kaos ini 

terdiri dari unsur sebuah teks yang dibentuk spiral memutar dari ukuran 

kecil sampai besar. 

Unsur teks pada karya ini bertuliskan “Go Green” menggunakan 

warna merah, jingga, kuning, biru, hijau yang menggunakan huruf June 

Bug dan disusun sesuai dengan pola spiral. 

3. Analisis Karya 

a.  Analisis Bentuk 

Desain terdiri unsur gambar dan teks.Unsur gambar pola spiral 

yang dihasilkan oleh susunan huruf.Penggunaan unsur teks merupakan 

unsur utama dalam karya ini.Semua unsur desain yang terdapat dalam 

desain ini dibuat langsung dengan menggunakan software Corel Draw 11. 

Karya ini menampilkan warna merah, jingga, kuning, biru, 

hijau ditampilkan dalam bentuk teks.Warna ini dipilih karena 

mempunyai makna yang menguatkan unsur utama pada karya ini. 

Sebagai point of interest pada karya ini adalah teks “Go 

Green”.Hal ini dapat dilihat dengan pemilihan warna yang 

mengunakan warna merah, jingga, kuning, biru, hijau.Susunan teks 

menggunakan bentuk spiral yang penulis ciptakan sendiri.Sehingga 

dominasi pada karya ini tampak jelas sesuai dengan prinsip desain. 

Penempatan teks diletakkan sesuai dengan bentuk desain yang 

penulis buat.Unsur utama karya ini yang berupa susunan huruf yang 
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berbentuk spiral ini mempunyai keseimbangan asimetris.Prinsip itu sering 

dipergunakan untuk menggambarkan pesan yang bersifat tidak formal. 

Pada gambar teks go green yang disusun secara spiral ini 

tercipta suatu dinamika yang menimbulkan irama perulangan bentuk. 

Pola yang diciptakan dengan mengulangi dan membuat variasi dari 

unsur grafis yang ada memberikan kesan gerak. 

Prinsip kesatuan terwujud melalui mengumpulnya unsur-unsur 

sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dalam suatu desain.Sehingga 

karya desain ini tampil tidak kaku dan terlihat lebih menarik. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah putih, karena putih 

mengandung makna kebersihan. Warna putih dipadukan dengan 

komposisi dan warna serta bentuk desain tersebut, akan menjadikan 

pesan yang disampaikan lebih jelas dan mengena. 

Fokus pada desain ini terletak pada teks yang berbentuk spiral 

yang melingkar serta dengan penerapan berbagai warna. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Teks bertuliskan ”Go Green” mempunyai arti himbauan atau 

ajakan kepada masyarakat agar berlaku go green, senantiasa menjaga 

lingkungan agar lingkungan kembali lestari dan hijau kembali. 

Perilaku go green tidak hanya menanam pohon saja tetapi banyak hal 

kecil yang dilakukan diri kita sendiri yang dapat mengubah kondisi 

alam agar lebih lestari dan hijau seperti pemakaian barang yang tidak 

sekali pakai, pemisahan sampah organik dan non organik dan lain-lain. 

Ada juga manfaat estetis yang diperoleh dari perilaku go green yaitu 

keindahan dan kesehatan.  
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Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green bernilai seni dan komunikatif. 

Selain itu desain ini juga bisa sebagai media pengingat bahwa go green 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,go green juga dapat 

dimulai dari kebiasaan atau hal yang kecil terlebih dahulu dan dapat 

memperoleh manfaat yang banyak bagi makhluk hidup. 

4. Proses Berkarya 
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Bagan 6. Tahapan pada proses berkarya 

Keterangan pada bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

G. KARYA VII 

 

 

 

 

 

 

      Depan                  Belakang 

Gambar 7. Karya VII dalam bentuk desain dan kaos 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “A Million Life Come from A Single Drop” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : Ukuran kaos M (medium), ukuran desain 25 cm X 25 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “A Million Life Come from A Single 

Drop” (dalam bahasa Indonesia berarti sejuta kehidupan berawal dari satu 

tetes air) dibuat dengan desain berukuran 25 cm X 25 cm yang dicetak 
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pada bagian depan kaos.  Pada karya ini menggunakan kaos berwarna 

hitam berbahan katun combat dengan ukuran M (medium).  

Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos.Secara keseluruhan desain sablon 

kaos dibuat berupa ilustrasi bola dunia dengan satu tetes air. 

Unsur teks pada karya ini bertuliskan “A Million Life Come from A 

Single Drop” menggunakan warna yang berbeda-beda.Teks menggunakan 

huruf Comic Sans diletakkan di bagian bawah unsur utama. 

3.  Analisis Karya  

 a.  Analisis Bentuk 

Desain terdiri dari ilustrasi bola dunia dengan setetes air 

sebagai unsur gambar dan unsur teks menjadi unsur pendukung dalam 

karya ini. Semua unsur desain yang terdapat dalam desain ini dibuat 

langsung dengan menggunakan software Corel Draw 11. 

Karya ini menggunakan warna biru, hijau, biru muda, putih, 

kuning.Warna ini dipilih karena mempunyai makna yang menguatkan 

unsur utama pada karya ini. 

Sebagai point of interest pada karya ini adalah teks “A Million 

Life Come from A Single Drop”.Hal ini dapat dilihat dengan bentuk 

yang berbeda sehingga dominasi pada karya ini tampak jelas sesuai 

dengan prinsip desain. 

Penempatan teks diletakkan melingkari karya.Teks juga 

merupakan unsur pendukung karya ini, sehingga tercapai 

keseimbangan simetris. Hal ini memiliki kesan seimbang, hanya saja 
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cara pengaturannya yang tidak sama. Prinsip itu sering dipergunakan 

untuk menggambarkan pesan yang bersifat tidak formal.Huruf yang 

digunakan dalam teks ini adalah Comic Sans karena huruf ini terlihat 

sederhana, simple sehingga pesan yang disampaikan dapat 

tersampaikan dengan baik. 

Pada gambar bola dunia tercipta suatu dinamika yang 

menimbulkan irama perpaduan warna.Warna yang diciptakan dengan 

mengatur warna sesuai dengan warna nyata objek yang diciptakan, 

sehingga menimbulkan kesan nyata pada desain. 

Prinsip kesatuan terwujud melalui warna yang dihasilkan tidak 

berupa warna solid. Perpaduan warna yang dihasilkan antar warna satu 

dengan warna yang lain sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh 

dalam suatu desain, sehingga karya desain ini tampil tidak kaku dan 

terlihat lebih menarik. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah hitam, karena 

melambangkan ketegasan, kekuatan dari alam yang membutuhkan 

pelestarian alam. Warna hitam dipadukan dengan komposisi dan warna 

serta bentuk desain tersebut, akan menjadikan pesan yang disampaikan 

lebih jelas dan mengena. 

Fokus pada desain ini terletak pada gambar bola dunia dengan 

tetesan air, dan teks yang mengelilingi gambar sebagai pelengkap. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Teks bertuliskan “A Million Life Come from A Single 

Drop”mengandung bahasa persuasif  yang mempunyai arti himbauan 

atau ajakan kepada masyarakat menjaga keseimbangan alam dengan 
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mengatur penggunaan air karena manfaat air bagi makhluk hidup 

sangat penting, yang paling utama sebagai sumber kehidupan. Dengan 

air, tanah akan subur upaya penghijauan juga dapat berjalan dengan 

lancar, dengan banyaknya penghijaaun dimana-mana dapat membantu 

kehidupan manusia karena akar pohon dapat menyimpan air bersih 

untuk kelanjutan kehidupan manusia.  

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green  bernilai seni dan komunikatif.  

4. Proses Berkarya 
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Bagan 7. Tahapan pada proses berkarya 

Keterangan pada bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

H. KARYA VIII 

 

 

 

 

    

     Depan    Belakang 

Gambar 8. Karya VIII dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “Serukan Budaya Go Green” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran :Ukuran Kaos M (medium), ukuran desain 25 cm X 15 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “Serukan Budaya Go Green” dibuat 

dengan desain berukuran 25 cm X 15 cm yang dicetak pada bagian depan 

kaos. Pada karya ini menggunakan kaos berwarna putih berbahan katun 

combat dengan ukuran M (medium).  

Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Secara keseluruhan desain sablon 
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kaos dibuat berupa  pohon hayat atau gunungan dalam pewayangan 

dengan pita yang diletakan dibawah gambar dan teks di dalamnya. 

Unsur teks pada karya ini bertuliskan “Serukan Budaya Go Green” 

menggunakan warna hitam dan menggunakan huruf Arial Black yang 

diletakkan di bagian bawah objek utama. 

3.  Analisis Karya 

 a.  Analisis Bentuk 

Pada desain kaos berjudul “Serukan Budaya Go 

Green”menggambarkan sebuah pohon hayat ditampilkan cukup 

sederhana dan teks yang memperjelas maksud atau pesan dari ilustrasi 

desain pada kaos. 

Komposisi yang ditampilkan adalah memusat.Hal ini terlihat 

dengan susunan gambar dan teks.Dominasi terlihat pada dominasi pita 

yang terletak dibawah gambar. 

Keseimbangan dalam karya berupa keseimbangan 

asimetris.Kesatuan terwujud melalui warna pada gambar yang 

terbentuk seperti gradasi sehingga terlihat satu kesatuan yang utuh 

dalam suatu desain.Irama pada desain ini berupa pengulangan bentuk 

pohon hayat. 

Warna menggunakan lima warna agar terkesan serasi yaitu 

dengan warna hijau, hijau, muda, hitam, cokelat muda, cokelat tua 

sebagai dominasi dan hitam sebagai penetral agar warna menjadi 

senada. 
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Pilihan warna kaos yang digunakan adalah putih, karena 

melambangkan kesucian, kebersihan dari alam. Warna putih dipadukan 

dengan komposisi dan warna serta bentuk desain tersebut, akan 

menjadikan pesan yang disampaikan lebih jelas dan mengena. 

Fokus pada gambar ini terletak pada gambar gunungan atau 

pohon hayat, teks sebagai pelengkap serta pita berwarna cokelat 

sebagai sub ordinat. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Ilustrasi pohon hayat merupakan salah satu simbol pada 

mitologi jawa kuno yang berarti lambang kehidupan.Penggunaan 

gambar ini pada desain dimaksudkan agar gerakan penghijauan dapat 

berjalan terus menerus seperti arti dari pohon hayat, sehingga dapat 

melestarikan alam ini. 

Teks bertuliskan “Serukan Budaya Go Green” mengandung 

makna untuk senantiasa membudayakan penghijauan dan pelestarian 

alam dengan tujuan menyelamatkan bumi dan menggembalikan 

kelestarian bumi dari kerusakan.Dengan melestarikan lingkungan 

dapat menyelamatkan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. 

Teks tersebut menggunakan bahasapersuasif  yang mempunyai arti 

himbauan atau ajakan kepada masyarakat agar menyelamatkan bumi 

tercinta ini. Teks tersebut menggunakan huruf Garamond Premr Pro 

SMkarena huruf ini berkarakter tegas.Hal ini agar teks mudah terbaca 

sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. 
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Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green bernilai seni dan komunikatif. 

Selain itu desain ini juga bisa sebagai media penyelamat lingkungan 

dengan melakukan go green. 

4. Proses Berkarya 
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   Belakang 

Bagan 8. Tahapan pada proses berkarya 
Keterangan pada bagan sama seperti keterangan pada karya sebelumnya. 

KARYA IX 
 

 

 

 

   Depan    Belakang 

Gambar 9. Karya IX dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “Go Green” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : Ukuran Kaos M (medium),  ukuran desain 22 cm X 22 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “Go Green” (dalam bahasa Indonesia 

mempunyai arti gerakan menuju hijau) dibuat dengan desain berukuran 22 

cm X 22 cm yang dicetak pada bagian depan kaos. Pada karya ini 

menggunakan kaos berwarna hitam berbahan katun combat dengan ukuran 

M (medium).  

Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Secara keseluruhan desain sablon 
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kaos dibuat berupa  ilustrasi tutup botol minuman ringan dengan daun dan 

teks di dalamnya. 

Desain pada kaos ini juga ditampilkan teks yang menggunakan 

huruf Helveltica disusun melingkari gambar tutup botol.Unsur gambar 

menggunakan warna biru. 

 

3.  Analisis Karya 

 a.  Analisis Bentuk 

Pada desain kaos berjudul “Go Green”menggambarkan ajakan 

untuk berlaku go green dan teks yang memperjelas maksud atau pesan 

dari ilustrasi desain pada kaos.  

Sebagai point of interest pada karya ini adalah ikon daun yang 

ada di tengah-tengah gambar tutup botol sehingga terbentuk 

keseimbangan simetris jika dilihat dari keseluruhan unsur dari karya 

ini. 

Komposisi yang ditampilkan adalah menyatu pada satu 

objek.Hal ini terlihat pada gambar-gambar yang diciptakan terletak 

pada satu bidang saja.Dominasi terlihat pada ikon daun sebagai simbol 

tanaman karena fungsi utama dari tanaman adalah sebagai unsur 

kelestarian alam yaitu dengan menanam satu pohon kita dapat 

menyelamatkan populasi makhluk hidup karena pohon mempunyai 

banyak manfaat bagi kehidupan. 
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Keseimbangan dalam karya berupa keseimbangan simetris 

yaitu penempatan gambar dengan ukuran yang berbeda tetapi dengan 

penempatan yang seimbang satu sama lain. Kesatuan terwujud melalui 

gambar yang mengelompok sehingga terlihat satu kesatuan yang utuh 

dalam suatu desain.Irama pada desain ini berupa irama pengulangan 

pada warna biru. 

 

Warna pada desain ini menggunakan tiga warna agar desain 

terkesan baik yaitu dengan warna biru, hijau dan putih . 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah hitam, karena 

melambangkan perlindungan, kekuatan alam yang sangat 

membutuhkan kelestariannya agar makhluk yang hidup di alam ini 

dapat berkembangbiak dengan baik. Warna hitam bersifat netral 

dipadukan dengan komposisi dan warna serta bentuk desain tersebut, 

akan menjadikan pesan yang disampaikan lebih jelas dan mengena. 

Fokus pada desain ini terletak pada gambar daun, objek gambar 

berwarna biru sebagai background atau sub ordinat. Teks Go Green 

dipakai sebagai pelengkap atau sub dominan dari keseluruhan gambar. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Desain sengaja dibuat simple sehingga pesan yang disampaikan jelas 

dan mengena. Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini 

mengkampanyekan go green kepada masyarakat agar dapat 
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dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam dengan desain yang 

bernilai seni dan komunikatif. 

Ilustrasi tutup botol dengan daun di dalamnya untuk 

menjelaskan pentingnya kesadaran masyarakat dengan melakukan 

tindakan yang kecil terlebih dahulu, pasti bermanfaat untuk kehidupan 

makhluk hidup seperti melestarikan lingkungan serta menghijaukan 

lingkungan untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. 

Secara keseluruhan desain sablon kaos dibuat sederhana yaitu 

tutup botol  minuman ringan yang menggambarkan salah satu upaya 

recycle(mengolah kembali barang atau material yang sudah tidak 

terpakai) pada tutup botol minuman ringan. Ikon daun menggambarkan 

tumbuhan yang berarti adanya upaya untuk melakukan penghijauan. 

Teks bertuliskan “Go Green” mengandung makna melestarikan 

dan penghijauan pada lingkungan sekitar.Teks tersebut menggunakan 

bahasa persuasif yang mempunyai arti himbauan atau ajakan kepada 

masyarakat agar melakukan tindakan yang dapat melestarikan 

lingkungan dan penghijauan kembali. Desain ini dimaksudkan untuk 

masyarakat melakukan gerakan go green karena dengan melakukan 

gerakan ini dapat tercipta kelestarian dan keseimbangan lingkungan.  
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4. Proses Berkarya 
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Bagan 9. Tahapan pada proses berkarya 

Keterangan pada bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

I. KARYA X 

 

 

 

 

 

 Depan         Belakang 

Gambar 10. Karya X dalam bentuk desain dan kaos 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : “Hadiah Untuk Masa Depan” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran :Ukuran Kaos M (medium), ukuran desain 25 cm X 15 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “Hadiah Untuk Masa Depan” dibuat 

dengan desain berukuran 25 cm X 15 cm yang dicetak pada bagian depan 

kaos. Pada karya ini menggunakan kaos berwarna putih berbahan katun 

combat dengan ukuran M (medium). 

 



79 

 

Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang berupa 

pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Secara keseluruhan desain sablon 

kaos dibuat berupa  ilustrasi tutup botol minuman ringan dengan daun dan 

teks di dalamnya. 

Desain kaos ini terdiri dari unsur tipografi karya ini bertuliskan 

“Hadiah Untuk Masa Depan” menggunakan warna hijau yang 

menggunakan huruf Comic Sans dan disusun dengan rata tengah yang 

diletakkan di bawah gambar. 

 

3.  Analisis Karya 

 a.  Analisis Bentuk 

Komposisi dalam desain kaos yang berjudul “Hadiah Untuk 

Masa Depan” ditampilkan dengan komposisi mengumpul pada satu 

area.Hal ini terlihat dengan relung yang diilustrasikan sebagai daun 

pada pohon terlihat menyatu. 

Dominasi terlihat pada relung yang disusun sesuai bentuk daun 

pada pohon.Keseimbangan dalam karya berupa keseimbangan 

asimetris yaitu dengan komposisi teks yang disusun vertikal dan 

gambar secara horisontal. 

Kesatuan terwujud melalui susunan relung yang ditata 

membentuk pohon dan beraturan sehingga terlihat satu kesatuan yang 

utuh dalam suatu desain.Irama yang diterapkan menggunakan irama 

pengulangan pada relung-relung yang membentuk pohon. 
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Pilihan warna kaos yang digunakan adalah putih, karena 

melambangkan kesucian, kebersihan alam. Warna putih bersifat netral 

dipadukan dengan komposisi dan warna serta bentuk desain tersebut, 

akan menjadikan pesan yang disampaikan lebih jelas dan mengena. 

Fokus pada karya ini terletak pada gambar pohon dan teks 

sebagai pelengkap atau sub dominan dari keseluruhan desain. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green sesuai dengan pesan yang ingin 

disampaikan serta bernilai seni dan komunikatif. 

Desain kaos ini terdiri dari relung-relung sehingga terlihat 

menarik dan unik. Teks “Hadiah Untuk Masa Depan” bermaksud 

untuk menjelaskan pentingnya melestarikan alam dimulai dari 

sekarang ini karena untuk masa depan kita dan anak cucu kita. 

Teks bertuliskan “Hadiah Untuk Masa Depan” merupakan 

slogan utama dalam desain ini yaitu dengan menanam pohon oleh 

setiap orang maka anak cucu kita masih dapat menikmati bumi yang 

lestari dan hijau. Teks tersebut menggunakan bahasa persuasif yang 

mempunyai arti himbauan atau ajakan kepada masyarakat agar 

menanam pohon untuk kelangsungan hidup di masa depan. 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah media 
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kampanye go green yang menyampaikan ajakan untuk melakukan 

penghijauan sebagai hadiah untuk anak cucu kita di masa depan serta 

bernilai seni dan komunikatif.  

4. Proses Berkarya 
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Keterangan pada bagan sama seperti pada karya sebelumnya.  

J. KARYA XI 

 

 

 

 

 

    Depan      Belakang 

Gambar 11. Karya XI dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  :“Bumi Akan Habis ! Lestarikan Sekarang.” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : Ukuran Kaos M (medium), ukuran desain 20 cm X 20 cm 

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

 Desain kaos yang berjudul “Bumi Akan Habis ! Lestarikan 

Sekarang.” dibuat dengan desain berukuran 20 cm X 20 cm yang dicetak 

pada bagian depan kaos. Pada karya ini menggunakan kaos berwarna 

hitam berbahan katun combat dengan ukuran M (medium).  

 Desain kaos ini terdiri dari unsur gambar dan teks yang 

memperjelas maksud atau pesan dari ilustrasi desain pada kaos.Unsur 

gambar ini terdiri dari ilustrasi bumi yang berlubang. 
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 Unsur teks pada karya ini bertuliskan “Bumi Akan Habis 

!Lestarikan Sekarang.” menggunakan warna hitam yang menggunakan 

huruf Gill Sans dan disusun dengan rata kiri-kanan yang diletakkan di 

bawah gambar. 

3. Analisis Karya 

 a.  Analisis Bentuk 

Desain terdiri dari ikon bumi yang berlubang.Penggunaan 

unsur teks merupakan unsur utama dalam karya ini.Semua unsur 

desain yang terdapat dalam desain ini dibuat langsung dengan 

menggunakan software Corel Draw 11. 

Karya ini menggunakan warna biru, merah dan hijau.Warna ini 

dipilih karena mempunyai makna yang menguatkan unsur utama pada 

karya ini.Karena unsur warna merupakan unsur pembangun dalam 

karya ini, sehingga pemilihan warna juga harus memperhatikan makna 

yang ingin disampaikan dalam karya ini. 

Sebagai point of interest pada karya ini adalah teks “Bumi 

Akan Habis ! Lestarikan Sekarang.”.Susunan teks menggunakan 

format justify (teks rata kiri-kanan) sehingga terbentuk keseimbangan 

asimetris jika dilihat dari keseluruhan unsur dari karya ini. Sehingga 

dominasi pada karya ini tampak jelas sesuai dengan prinsip desain. 

Pada gambar bumi tercipta suatu dinamika yang menimbulkan 

irama permainan warna.Warna yang diciptakan dengan mengulangi 
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dan membuat variasi dari unsur grafis yang ada memberikan kesan 

gerak.  

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah hitam, karena warna 

hitam mempunyai makna tegas, kuat sehingga pesan yang disampaikan 

dapat dibaca dengan baik. 

Fokus pada desain ini terletak pada gambar bola dunia yang 

berlubang dan teks sebagai pelengkap atau sub dominan. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Desain kaos ini terdiri dari teks dan gambar yang memperjelas 

maksud atau pesan dari ilustrasi desain pada kaos. Gambar bumi yang 

berlubang atau rusak karena ulah manusia yang serakah dan 

mementingkan kepentingan pribadi saja, sehingga  bumi dalam waktu 

yang sangat singkat akan rusak seperti pada desain. 

Teks bertuliskan “Bumi Akan Habis !Lestarikan Sekarang.” 

mengandung bahasa persuasif yang mempunyai arti himbauan atau 

ajakankepada masyarakat untuk segera melakukan gerakan pelestarian 

lingkungan karena dari hari ke hari kondisi bumi semakin parah. Hal 

ini juga tergambar dalam ilustrasi karya ini.Teks tersebut 

menggunakanhuruf Gill Sanskarena huruf ini berkarakter tegas, lugas, 

dan sederhana.Hal ini agar teks mudah terbaca sehingga pesan dapat 

tersampaikan dengan baik. 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 
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sebagai media kampanye go green bernilai seni dan komunikatif. 

Desain ini juga bisa sebagai media pengingat bahwa kerusakan alam 

dapat diantisipasi dari sekarang. 

4.  Proses Berkarya 

 

  

 

            

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Depan     belakang 

Bagan 11. Tahapan pada proses berkarya 
Keterangan pada bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

Print Out Media 
Kertas HVS 

Afdruk Film 
pada Screen 
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K. KARYA XII 

 

 

 

 

 

   Depan   Belakang 

Gambar 12. Karya XII dalam bentuk desain dan kaos 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  :“Trees to Balance Life” 

Media  : Tinta sablon di atas kaos 

Teknik : Sablon / Cetak Saring Manual 

Ukuran : Ukuran  Kaos M (medium), ukuran desain 20 cm X 20 cm  

Tahun  : 2011 

Sasaran : Semua kalangan / semua jenis kelamin 

2. Deskripsi Karya 

Desain kaos yang berjudul “Trees to Balance Life”(dalam bahasa 

Indonesia mempunyai arti tumbuhan sebagai keseimbangan kehidupan) 

dibuat dengan ukuran 20 cm X 20 cm dicetak pada bagian depan kaos. 

Pada karya ini menggunakan kaos berwarna putih  berbahan katun combat 

dengan ukuran M (medium).  
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Desain pada kaos ini juga ditampilkan teks yang menggunakan 

huruf Comic Sans disusun di atas gambar yin yang.Teks tersebut 

bertuliskan “Trees to Balance Life”berwarna hitam. 

 3.  Analisis Karya 

 a. Analisis Bentuk 

Pada desain kaos berjudul “Trees to Balance Life” 

menggambarkan yin yang atau symbol keseimbangan pada budaya 

Cina.Penggunaan unsur gambar dan teks merupakan unsur utama 

dalam karya ini.Semua unsur desain yang terdapat dalam desain ini 

dibuat langsung dengan menggunakan software Corel Draw 11. 

Komposisi yang ditampilkan adalah memusat di tengah-

tengah.Hal ini terlihat dengan mengumpulnya susunan unsur yang 

menyatu ditengah.Dominasi terlihat pada dominasi warna yaitu pada 

teks agar memberi kesan tegas. 

Keseimbangan dalam karya berupa keseimbangan simetris 

karena bidang lebih memusat di tengah-tengah.Kesatuan terwujud 

melalui gambar dan teks menyatu di tengah sehingga terlihat satu 

kesatuan yang utuh dalam suatu desain. 

Irama yang diterapkan pada peletakan unsur yang berbeda 

warna, yaitu hijau tua, hijau muda dan putih.Sehingga karya desain ini 

tampil tidak kaku dan terlihat lebih menarik.Warna yang ditampilkan 

adalah hijau tua, hijau muda, hitam dan putih.Hitam bermakna tegas 
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dan netral sedangkan hijau mewakili makna dari alam, sejuk, 

alami.Putih mewakili bersih, suci, steril. 

Pilihan warna kaos yang digunakan adalah putih, karena 

melambangkan kesucian.. Warna putih dipadukan dengan komposisi 

dan warna serta bentuk desain tersebut, akan menjadikan pesan yang 

disampaikan lebih jelas dan mengena. 

b.  Analisis Isi / Makna 

Kaos ini dibuat dalam rangka mengampanyekan go green. 

Pesan yang ingin disampaikan dari desain kaos ini adalah kaos ini 

sebagai media kampanye go green dengan desain yang bernilai seni 

dan komunikatif.   

Teks bertuliskan “Trees to Balance Life”mengandung bahasa 

persuasif yang mempunyai arti himbauan atau ajakan kepada 

masyarakat agar segera mungkin melakukan penanaman pohon agar 

bumi kita kembali lestari. 

Konsep yin yang diciptakan agar bumi kembali seimbang, 

sehingga kehidupan kita bisa lebih sehat. 
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4.  Proses Berkarya 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depan      belakang  

Bagan 12. Tahapan pada proses berkarya 

Keterangan pada bagan sama seperti pada karya sebelumnya. 

Print Out Media 
Kertas HVS 

Afdruk Film 
pada Screen 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mendesain suatu produk untuk mengangkat tema ajakan atau gerakan 

(kampanye) go green, bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan. Banyak 

aspek yang perlu di pertimbangkan dan upaya pendekatan, sehingga dalam 

kegiatan mendesain mendapatkan hasil yang sesuai seperti tujuan yang 

diharapkan. Produk desain yang dibuat haruslah mampu menyampaikan pesan 

tentang kampanye go greendengan desain grafis yang bernilai pesan 

(komunikatif) dan nilai seni (estetis) tersendiri. 

Dalam hal ini, kaos dimanfaatkan sebagai media berkarya, sekaligus 

sebagai media kampanye go green.Selain itu juga sebagai jembatan 

penghubung antara pihak yang berkepentingan di dunia bisnis dan hal-hal 

yang berkaitan dengan media komunikasi.Kaos oblong atau T- Shirt selain 

sebagai penutup tubuh juga dapat dijadikan bidang untuk mengangkat 

fenomena yang terjadi di masyarakat melalui desain grafis pada 

permukaannya dan juga dapat dijadikan media iklan berjalan. Selain itu kaos 

juga  mudah didapat dan harganya juga relatif murah. Hal ini berbeda dengan 

iklan media elektronik dan iklan media cetak yang hanya dinikmati sesaat. 

Objek yang ditampilkan dalam desain kaos ini adalah gambar-gambar 

simbolis, ilustrasi kartun, logo suatu produk, benda pakai,dan tulisan yang 
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berkaitan dengan go green. Pesan yang ditampilkan pada desain setiap karya 

cenderung menampilkan himbauan, kritik dan saran seputar go green. 

Diharapkan, desain kaos gerakan (kampanye) go green menjadi sarana 

publikasi bagi masyarakat luas tentang manfaat go green bagi kelangsungan 

hidup kita kedepan.   

Untuk melakukan suatu kampanye diperlukan satu bidang untuk 

menarik perhatian orang untuk ikut melakukan hal sedang 

dikampanyekan.Melalui media sablon kaos ini memberikan salah satu 

alternatif untuk digunakan sebagai media kampanye. 

 

B. Saran 

Dalam mendesain produk yang bertujuan mengangkat tema ajakan 

atau gerakan (kampanye) go green, hendaknya desainer harus berhati-hati 

dalam berkarya dan selektif dalam memilih unsur-unsur desain baik berupa 

gambar maupun kata-kata. Selain itu desainer harus jeli dalam melihat asset 

persoalan tentang seputar go green di masyarakat kedalam desai kaos. 

Penggunaan desain grafis dengan gaya kartunal, gaya, bahasa dan 

ilustrasi yang ditampilkan pada kaos remaja mampu menarik perhatian 

masyarakat luas. Oleh karena itu desainer perlu memanfaatkannya dalam 

desain kaos, dan  menciptakan tipografi yang unik dan tepat untuk 

mendukungnya. 

Kaos oblong selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Perkembagan yang di maksud adalah perubahan trengaya desain yang 
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diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, desainer harus mampu 

menciptakan desain yang update, namun tetap tidak meninggalkan fungsi dari 

kaos yang berfungsi sebagai media kampanye go green. 

Kaos oblong merupakan media berpromosi yang efektif.Karena itu, 

desainer harus memanfaatkannya dengan baik dengan jalan menciptakan 

desain yang komunikatif, sehingga pesan yang ingin disampaikan desainer 

dapat dimengerti oleh semua kalangan. 
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