BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setiap pengguna tato memiliki makna dan pesan yang bebeda-beda untuk
tato yang mereka buat, namun dari setiap tato tersebut mempunyai kesamaan
arti dan tanda yang mana bentuk dari tato yang mereka buat menyimbolkan
pengalaman hidup dari diri pengguna tato tersebut. Namun terlepas dari hal
tersebut tujuan awal mereka menggunakan tato karena menyukai dan mencintai
seni tato. Tato merupakan seni melukis tubuh yang menggunakan tubuh
manusia sebagai tempat mengekspresikan diri, di masyarakat modern saat ini
seni tato sudah menjadi sebuah trend, fashion dan gaya hidup yang sangat
populer. Banyak orang-orang yang mulai tertarik pada seni tato khususnya di
daerah perkotaan, di Yogyakarta sendiri sudah sangat banyak orang-orang yang
tertarik dan berkeinginan untuk menggunakan tato. Studio Praboe Jazz tattoo
Yogyakarta adalah salah satu tempat pembuatan tato yang sudah beridiri sejak
1998 di Yogyakarta, tempat ini juga yang menjadi salah satu pendorong dari
berkembangnya seni tato di Yogyakarta.
Dari hal tersebut peneliti memilih empat informan pengguna tato yang
berada di studio Praboe Jazz sebagai obyek pengumpulan data yang
dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Dari hasil

penilitian ini ditemukan bahwa pada sebagian besar orang, tato bisa menjadi
sebuah tanda yang mewakili jati diri penggunanya, simbol-simbol yang terdapat
pada tato yang digunakan pada dasarnya memiliki sebuah makna dan pesan bagi
masing-masing penggunanya. Makna dan pesan tersebut biasanya terbentuk
dari interaksi mereka dengan lingkungannya yang berkembang menjadi konsep
diri, setiap orang memiliki konsep diri yang berbeda-beda begitu juga dengan
cara mereka menanggapi pandangan orang terhadap diri mereka baik itu secara
positif maupun negatif.
B. Saran
Berdasarkan temuan peneliti selama melakukan penelitian dilapangan
maka peneliti dapat memberikan saran yang diantaranya sebagai berikut:
1. Yang pertama, saran untuk masyarakat awam yang ingin menggunakan
tato, dari proses penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa banyak
orang yang tertarik dan ingin menggunakan tato, saran peneliti jika ingin
mentato tubuh sebaiknya konsul terlebih dahulu dan pilihlah studio tato
yang sudah mendapatkan perizinan serta system pengerjaannya sudah
sesuai standar operasional. Hal ini agar terhindar dari resiko penyakit
akibat alat-alat mentato dan juga pemilihan studio yang baik membuat hasil
tato lebih terjamin dari segi bentuk dan kualitasnya. Namun terlepas dari
itu pertimbangkan terlebih dahulu karena akan ada dampak sosial dari

penggunaan tato tersebut seperti yang diketahui tato itu juga akan selalu
menempel pada tubuh seumur hidup.
2. Yang kedua, saran untuk para pengguna tato dimanapun, tato pada tubuh
bukanlah suatu halangan untuk mencari pekerjaan, karena rezeki setiap
orang sudah diatur oleh tuhan. Tetap optimis dan bersemangat karena masa
depan setiap orang tidak ada yang tahu, tidak perduli apa yang dikatakan
oleh orang-orang, karena hal yang terpenting adalah bagaimana diri kita
sendiri untuk berusaha dengan keras dan terus berdoa untuk mengagai apa
yang kita cita-citakan.
3. Saran ketiga, saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
para pengguna tato yang memiliki gaya hidup dan perilaku berbeda dari
masyarakat pada umumnya. Disarankan untuk menggali informasi lebih
dalam menggunakan teknik pengumpulan data yang terstruktur, agar hasil
penelitian yang didapat bisa sesuai dengan realitas sosial yang terjadi,
tentunya dengan harapan menambah pengetahuan kita bersama tentang
bagaimana penggunaan tato dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

