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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan pembahasan dari kedua partisipan maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi yang dimiliki oleh partisipan terhadap penerimaan sosial yaitu cenderung 

negatif, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi karena adanya pengalaman 

yang telah dimiliki oleh partisipan terhadap penerimaan sosial yang diterima dari 

orang-orang di lingkungan sekitar. Berbagai faktor pun dapat membentuk adanya 

persepsi pada diri partisipan. Persepsi yang terbentuk dalam diri partisipan berawal dari 

penerimaan sosial yang diterimanya, meskipun persepsi yang dimiliki oleh partisipan 

cenderung negatif namun sikap partisipan terhadap orang-orang yang berada di 

sekitarnya pun tetap baik dan berusaha lebih baik karena partisipan menyadari bahwa 

tindakannya menghias tubuh dengan tato yang dilakukan memang menyimpang dari 

norma dan budaya Jawa.  

Berbagai dampak yang dialami oleh partisipan pun beragam, dari yang positif 

maupun negatif. Meskipun partisipan memiliki dampak yang dominan negatif akibat 

dari tindakannya menato tubuh, partisipan tidak begitu memikirkan hal tersebut sebagai 

hal yang akan membuat hidupnya sulit, partisipan tetap melakukan aktivitas seperti 

biasa dan justru akan membuktikan pada orang-orang bahwa diri partisipan juga dapat 

sukses meskipun dengan adanya tato yang ada di tubuh mereka. Bagi partisipan tato 

bukanlah sebuah hal negatif yang pantas dianggap sebagai hal buruk, karena tato bagi 
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setiap orang mempunyai arti yang berbeda seperti diri partisipan yang menganggap tato 

sebagai media untuk mengekspresikan diri dan juga sebagai sebuah seni. 

 

B. Saran 

a. Saran bagi subjek penelitian diharapkan dapat mengubah persepsi yang negatif 

terhadap penerimaan sosial yang didapatkan dari lingkungan karena segala hal 

yang telah diambil sebagai sebuah keputusan merupakan resiko bagi setiap orang 

sehingga ada baiknya untuk tetap menciptakan persepsi yang positif terhadap 

setiap penerimaan sosial yang diterimanya dan juga agar interaksi sosial antara 

subjek dengan setiap orang yang ada di lingkungan sekitar dapat terjalin dengan 

baik. 

b. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan seseorang untuk menato tubuh lebih dalam atau dapat meneliti 

seberapa intensif seseorang menyukai tindakan menato tubuh, selain itu penelitian 

selanjutnya juga perlu mempertimbangkan kategori partisipan penelitian agar 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan partisipan dari berbagai kalangan atau 

tidak hanya terfokus hanya dengan satu budaya.  
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