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ABSTRAK 

 

 

Tujuan penciptaan karya grafis visualisasi lirik The Ramones dengan media 

seni grafis, adalah untuk mengekspresikan diri dengan menerapkan teori dan 

praktik seni yang selama ini dipelajari di Jurusan Pendidikan Seni Rupa 

Universitas Negeri Yogyakarta, serta mendeskripsikan dalam bentuk tulisan, 

sehingga bagi penikmat seni rupa khususnya seni grafis dapat mengetahui proses 

penciptaan sampai pada pengemasan karya grafis yang dihasilkan. 

Penciptaan karya grafis ini berdasarkan pendekatan ilustratif, melalui 

penyusunan unsur-unsur desain dengan menggunakan prinsip-prinsip desain yang 

diterapkan dalam karya seni rupa. Metode penciptaan dengan pengolahan bentuk 

dari objek figur-figur manusia serta benda-benda yang terdapat pada kehidupan 

sehari-hari melalui proses ilustrasi hasil pemahaman dari lirik-lirik The Ramones. 

Hasil pembahasannya adalah sebagai berikut :  

1. Tema yang diangkat dalam setiap liriknya memberikan inspirasi dalam 

menciptakan karya grafis dan didasari atas kebutuhan berkarya seni rupa selain 

pada teknik dan gagasan visual yaitu tema yang diangkat pada setiap karya. 

2. Bahan yang digunakan pensil, pena, spidol, pisau cukil, hardboard, silkscreen, 

kaca, busa, ruber, obat afdruk, tinta cetak, tinta epi screen, roll, rakel, sandy 

colour (pewarna campuran), kertas, akrilik, kain blacu dan kanvas. Teknik 

yang dipergunakan yaitu teknik hardboardcut tergolong dalam relief 

print/cetak tinggi dan silkscreen/serigrafi atau lebih dikenal dengan sebutan 

cetak saring. Kedua teknik tersebut termasuk kategori dasar dalam teknik cetak 

seni grafis. Karya yang dihasilkan sebanyak 17 karya grafis dengan berbagai 

tahun pembuatan antara lain : tahun 2011 dengan judul, Take My Hand dan The 

KKK Took My baby Away, kemudian tahun 2012 dengan judul, Learn to 

Listen, Have You Ever Seen The Rain, Comin’ Down On a Sunny Day, I 

Believe in Miracles, Diving in For a Swim, Freak of Nature, Psycho Therapy, 

Planet Earth 1988, Flying Way Past Zero, Gotta Have a Plan, Hey Ho Let’s 

Go, You Remember Jerry Lee, John Lennon, Stay Tuned For More Rock N’ 

Roll dan  I Wanna Be Sedated kesemuanya dengan ukuran yang bervariasi. 

 

 

 


