BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam penciptaan karya seni lukis ini yaitu memvisualkan objek
kegemukan (obesitas), untuk itu dalam proses perwujudan dilakukan
pengamatan, dan penelitian terhadap obesitas. Baik dari segi bentuk visual
maupun gejalanya, namun dari hal menarik dan unik terlihat dari cara
berpakaian, berpenampilan dan beraktifitas. Dan dari segi bentuk tubuhnya
yang besar, tangan, perut, dan kaki. Namun kepalanya kelihatan kecil.
Disisi lain juga ditemukan dari gejalanya yang diakibatkan dari makanan
siap saji.
Dalam melakukan pengamatan, kesulitan dalam menemukan orang
obesitas secara langsung, kemudian mencari solusinya dengan melihat di
media sosial, seperti internet, berita baik dikoran maupun televisi. Setelah
semua pengamatan, penelitian, dan pengumpulan data terkumpul,
selanjutnya memulai pembuatan ide dalam bentuk sketsa. Awalnya dalam
proses pembuatan sketsa mengalami banyak kesulitan dalam menuangkan
ide, kemudian dibantu oleh dosen pembimbing dan senior. Setelah ide
tersebut didapatkan barulah proses pembuatan sketsa berjalan dengan
lancar. Selama dalam proses berkarya banyak mengalami kendala dalam
mewujudkan karya, seperti dalam pembuatan orang obesitas dari segi
bentuk ada yang di distorsikan. Solusinya banyak melakukan konsultasi
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dengan dosen pembimbing dan melihat reverensi dari karya-karya
sebelumnya.
Karya yang diciptakan berjumblah delapan buah karya, diantaranya
terdapat beberapa buah karya yang dianggap belum puas dalam proses
penggarapannya itu disebabkan kurangya konsultasi dengan dosen
pembimbing. Dan alhamdhulilah karya tersebut terselesaikan dengan kerja
keras walaupun masih banyak yang kurang.
penggarapan karya ini yang memperlihatkan ciri khas tersendiri
yaitu pemberian beberapa manik-manik pada karya, karena ingin
memberikan hal yang baru dalam menciptakan karya seni lukis

dan

menggunakan cat akrilik.
B. Saran
Karya tugas akhir ini terinspirasi dari perkembangan zaman yang
ada pada saat sekarang,

yang semakin lama mengalami

banyak

kemajuan, salah satunya itu dari segi ekonomi yang ada di dalam
masyarakat yang dapat membawa dampak buruk. meskipun dalam
mengkaji tugas akhir ini hanya bentuk dan keunikan dari orang obesitas
yang berbadan besar, untuk itu disarankan :
1. Dalam bidang kesehatan, bahwa dampak obesitas sangat luar biasa bagi
kelangsungan hidup. Dan perlunya kesadaran yang ada didalam diri kita
akan bahaya yang akan terjadi nantinya, memang tidak dalam waktu dekat
tetapi kesehatan dalam jangka panjang juga harus diperhatikan.
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2.

Bagi masyarakat melalui karya yang dihasilkan bisa menambah inspirasi
untuk pengembangan dari karya-karya baru. Baik dari segi teknik
pembuatan, maupun dari segi bahan. Dengan adanya melahirkan ide
obesitas dalam sebuah karya seni ini bagi masyarakat dapat mengetahui
untuk memulai dan mengubah pola pikir agar mengimbangi makanan
yang sehat. Dengan pola pikir tersebutlah perlahan kita mulai mendoktrin
diri dengan mengubah pola makanan sehat seperti mengonsumsi makanan
berprotein seperti sayur dan buah. Dan memberi himbawan kepada
masyarakat untuk memulai gaya hidup sehat memang terasa sulit tetapi
lakukan secara bertahap dengan mengurangi makanan siap saji dan
diimbangi olah raga teratur.

3. Bagi diri sendiri karya yang dihasilkan bisa menambah wawasan dan
kemampuan dalam bekarya baik dalam bidang seni rupa maupun dibidang
ilmu lainnya, seperti pada iklan layanan masyarakat dibidang kesehatan.
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