
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Penciptaan karya-karya tugas akhir dengan menghadirkan karakter 

Setsu pada media grafis mengunakan tehnik etsa, berangkat dari 

pengetahuan penulis mengenai aktifitas di dunia grafiti saat ini khususnya 

di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang dinamis 

dan fenomenal. Proses penciptaan kartakter Setsu dan karya tugas akhir ini 

memang membutuhkan waktu yang tidak singkat, dari setiap perolehan 

inspirasi, imajinasi yang didapat, eksplorasi setiap deformasi figur-figur 

karakter Setsu dari awal hingga sekarang, serta timbulnya rasa suka duka 

yang dirasakan selama proses tersebut menjadikan karakter Setsu sebagai 

indentitas yang mencirikan penulis dalam mewujudkan kebebasannya di 

dunia grafiti, media seni grafis ataupun media seni lainnya yang mungkin 

akan terealisasikan diwaktu-waktu yang akan datang. Hikmak yang 

diperoleh dari penciptaan karya tugas akhir ini sebagai media ekspresi 

untuk menghadirkan karya tugas akhir seni grafis, sebagai media 

eksplorasi untuk terus mengeksistensikan karakter Setsu yang dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyikapi dunia grafiti serta 

karya visual dari karakter tersebut berupa karya seni grafis menggunakan 

tehnik etsa bagi para penikmat seni.   
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