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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Fungsi dan Pemaknaan Simbolik Tato dikalangan 
Mahasiswa Universitas Sriwijaya” (Studi pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya 
Inderalaya yang Memakai Tato) Perumusan masalah dalam penelitian lm adalah 
bagimana fungsi dan pemaknaan simbolik tato dikalangan Mahasiswa Universitas
Sriwijaya Inderalaya yang memakai tato.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang 
pemaknaan simbolik tato dari aspek fungsi, makna, motif, dikalangan Mahasiswa 
Universitas Sriwijaya yang memakai tato. Manfaat penelitian ini diharapkan 
nantinya berguna bagi disiplin ilmu sosial, dan ilmu-ilmu lainnya serta berguna 
bagi pemakai dan pengguna tato umunya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini 
adalah K&mpus Universitas Sriwijaya Inderalaya dengan Informan sebanyak 
sepuluh orang dari berbagai fakultas dan jenis tato yang berbeda-beda. 
Pengambilan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara 
mendalam.

fungsi dan

Informan dalam penelitian yang beijudul “Fungsi dan Pemaknaan 
Simbolik Tato dikalangan Mahasiswa Universitas Sriwijaya” ( Studi pada 
Mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya yang Memakai Tato) adalah 
Mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya yang memakai tato baik imanen 
maupun permanen serta memahami fungsi dan makna tato tersebut bagi mereka.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi tato yang yang terdapat 
pada mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya yaitu sebagai Identitas 
Kelompok,Tato sebagai ekspresi Religiusitas,Tato sebagai ekspresi kekecewaan 
dan pemberontakan. Sedangkan makna tato dibedakan berdasarkan motif tato 
yang terdapat pada mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya seperti tato 
Tiunbuhan, ,tato binatang,tato potret, tato Horor dan tato alam benda.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kata tato merupakan pengindonesiaan dari kata tattoo, artinya lukisan 

pada kulit tubuh. Tekniknya adalah dengan cara menusuki permukaan kulit 

dengan benda runcing atau jarum halus kemudian memasukkan zat pewarna cair 

ke bekas tusukan tadi. Pembuatan gambar permanen pada kulit tubuh manusia 

garis seperti yang disebutkan, kedua adalah retas tubuh (scarification), 

yaitu menggores permukaan kulit dengan benda tajam sehingga menimbulkan 

luka, dan ketika luka itu sembuh akan membentuk tonjolan pada permukaan kulit. 

Bentuk lain yang mengacu pada scarification diantaranya adalah branding, yaitu 

memberi cap pada permukaan kulit dengan cara membakar kulit dengan logam

secara

yang telah dipanaskan.

Istilah tato dikenal secara umum pertama kali saat James Cook pulang dari

pelayaran dengan kapal ‘Endeavor’ yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1768.

Dalam pelayarannya selama 3 tahun, ia mengunjungi banyak pulau di lautan 

Pasifik. Kapten James Cook-lah yang memberi istilah yang orang Barat lafalkan 

sebagai tattoo berdasarkan kata yang sama dalam budaya Polynesia (Miller 1997: 

10). Berdasarkan pendapat Krakow. tato berasal dari kata Tahiti tatu yang berarti 

4membuat tanda’ dan ekspresi orang Belanda doe het tap toe yang merupakan 

tanda menutup rumah yang diawali pukulan/ketukan tambur bersahut-sahutan. 

Bunyi ini sama dengan ketukan palu kecil pada jarum ketika proses 

masa sebelum mesin tato ditemukan. Proses mentato ini masih b

enato pada --
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saat ini pada beberapa budaya di dunia seperti di Samoa, Jepang, Burma, dan 

Thailand.

Di Indonesia, tato merupakan identitas lokal beberapa sukurbangsa (tribe) 

di Indonesia seperti di Kalimantan (Dayak), Sumatera (Mentawai), Timor, dan 

juga Sumba. Artinya tato tersebut bisa menjadi ciri khusus suku-bangsa tersebut. 

Di beberapa suku bangsa yang disebutkan, tato sangat dihormati dan dipakai 

untuk tujuan-tujuan khusus seperti melindungi pemakainya dari gangguan roh 

jahat, mendatangkan kesuburan pada kandungan, tanda bahwa seseorang sudah 

mencapai tahap usia dewasa dalam konteks suku=bangsa tersebut, identitas 

keluarga/c/aw, status sosial dalam struktural kemasyarakatan setempat, pelindung 

dalam kehidupan sesudah kematian, dan sebagainya.

Di Indonesia Pernah juga ada dua hal yang disebut sebagai masa krisis 

bahkan masa kelam pemakai tato, yakni tahun 1983-1985 saat terjadi peristiwa 

penembakan misterius yakni pembunuhan terhadap para preman dan gali, yang 

diidentikan dengan penggunaan tato di tubuh mereka. Kemudian, tahun 1998- 

1999 ketika krisis moneter melanda Indonesia dilanjutkan dengan naiknya Gus 

Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa ini merupakan masa sulit bagi 

seniman tato masa lalu, tetapi menjadi momentum kebangkitan seniman tato masa 

kini yang terus berkembang sampai saat ini. (Olong, 2002:21-22)

Dalam perkembangannya tato mengalami pergesaran makna, tato tidak 

lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu, tato sudah mulai dianggap sebagai 

bagian dari kebudayaan masyarakat modem. Hal inilah yang menurut penulis 

yang menjadi daya picu penyebaran tato begitu cepat dan mencakup seluruh aspek
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ruang dan waktu. Kemudian juga, tato didapati di kota-kota besar di Indonesia 

seperti di kota Palembang. Belum diketahui secara pasti kapan dan bagaimana 

bentuk serta pola penyebarannya. Namun demikian, di Kota Palembang 

khususnya, fenomena makin menjamurnya pembuat tato baik freeland maupun 

studio merupakan salah satu indikasi bahwa fenomena tato lagi diminati 

masyarakat Kota Palembang. Ada banyak tempat untuk membuat tato di kota 

Palembang seperti dijalan Jendral Sudirman, seputaran Pasar 16, di Jalan Bangau, 

Jalan Letkol Iskandar, Kampus Blok D dan Jalan Bidar serta di beberapa tempat 

lain yang melayani berbagai macam jenis tato dengan harga yang bervariatif. 

Bentuk Tato yang ditawarkan juga beraneka macam mulai y dari tato jlash dan 

custom. Flash merupakan tato favorit yang banyak dipilih para pengguna tato di 

Kota Palembang dan gambarnya juga sangat familiar dengan kita seperti naga, 

hati dan jangkar. Sedangkan custom merupakan tato yang dibuat berdasarkan

keinginan dan ide pihak yang bersangkutan. (Sumatera Ekspres, 11 Oktober 2008)

Kalau dulu tato hanya di minati oleh golongan dan kelompok orang-orang 

tertentu seperti kalangan preman dan seniman saja, tenyata kini tato juga 

merambah kekalangan generasi muda seperti komunitas mahasiswa. Menurut 

pengamatan sementara peneliti yang sehari-harinya menjadi bagian dari 

mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya, tato juga merambah ke dalam 

lingkungan akademisi. Akhir-akhir ini dekorasi tubuh seperti tato juga diminati 

oleh para mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya Inderalaya. Hal ini 

dapat dilihat dan makin maraknya para pembuat tato yang beroperasi dikantin r 

kantin fakutas seperti di kantin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, kantin
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Fakultas Hukum, dan masih banyak lagi kantimkantin yang berada dalam 

lingkungan kampus Universitas Sriwijaya yang menawarkan jasa pembuatan tato. 

Tato yang mereka tawarkan juga beraneka ragam, mulai dari tato permanen, 

Peminat tato di kalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya sendiri pun 

akhir-akhir ini tidak terbatas pada kalangan mahasiswa tetapi juga diminati oleh 

kalangan mahasiswi. Tato yang mereka pakai sendiri beragam bentuk dan segi 

penempatan mulai dari tato imanen sampai tato permanen. Maka tak heran jika 

akhir-akhir ini ada jasa pembuatan tato dikalangan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya yang biasa dilakukan di kantin-kantin kampus maupun ditempat 

lainnya.

imanen.

Secara geografis Universitas Sriwijaya memiliki dua kampus utama yaitu

kampus Universitas Sriwijaya Bukit Besar Palembang dan kampus Universitas

Sriwijaya Inderalaya, Aktivitas dekorasi tubuh seperti tato di kalangan mahasiswa

Universitas Sriwijaya sebenarnya sudah ada sejak lama hanya saja segi

penempatan dan modelnya saja yang lebih tertutup sehingga tidak terlalu 

mencolok dan sulit dikenali di lingkungan kampus. Tetapi akhir-akhir ini aktivitas 

dekorasi tubuh seperti tato menjadi lebih terbuka dan mudah dikenali seperti di 

kaki, leher tangan dan posisi tubuh lainnya yang muda terlihat oleh jangkauan

mata.

Para pembuat tato dilingkungan kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya 

seperti di kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta kantin Fakultas 

Hukum tergolong masih dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Sriwijaya 

sendiri. Hal inilah yang menurut pengamatan sementara peneliti membuat tato
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i
lebih mudah diterima dan di gemari oleh kalangan mahasiswa di lingkungan 

Universitas Sriwijaya. Betuk penyebaran dan pengenalan tato dilingkungan 

Universitas Sriwijaya pun terkesan mudah dan beraneka ragam mulai famplet, 

brosur sampai facebook

Tato yang belakangan ini menjadi tren dan banyak dijumpai pada kalangan 

mahasiswa yang dalam hal ini adalah mahasiswa di lingkungan Universitas 

Sriwijaya menurut pengamatan sementara peneliti memiliki fungsi dan 

pemaknaan yang berbeda-beda, seperti ada yang menggap tato merupakan wujud 

seni dan sebagian lainnya menggap tato merupakan budaya masayarakat 

perkotaan, kemudian ada juga menggunakannya semau dan sesuka hati sebagai 

ekspresi diri. Kalau dulu orang memakai tato untuk tujuan yang lebih khusus 

seperti identitas suku atau status, kini dikalangan generasi muda khususnya 

mahasiswa di Universitas Sriwijaya, menjadi bagian dari budaya modem yang 

tidak tahu sebagaimana mestinya tato itu ditempatkan.

Terdorong oleh kenyataan tersebut di atas, maka dirasakan perlu untuk 

dilakukan penelitian guna mendapatkan pemahaman tentang fungsi dan 

pemaknaan simbolik tato di kalangan Mahasiswa Universitas Sriwijaya serta 

mengetahui hubungan antara fungsi dan makna simbolik tato dikalangan 

mahasiswa Universitas Sriwijaya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitan ini adalah :
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dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya1. Bagaimana fungsi tato 

Inderalaya?

2. Bagaimana pemaknaan tato bagi pemakai tato dikalangan mahasiswa 

Universitas Sriwijaya Inderalaya?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi tato dikalangan 

Mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbolik tato dikalangan 

mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Sosiologi komunikasi, 

terutama yang berhubungan dengan fungsi dan pemaknaan simbolik tato 

dikalangan Mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya Inderalaya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta informasi bagi pemakai serta 

pengguna tato mengenai fungsi dan makna tato yang dalam hal ini adalah 

mahasiswa yang memakai dan menggunakan tato di lingkungan kampus 

Universitas Sriwijaya Inderalaya.

2. Memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa Universitas 

Sriwijaya mengenai fungsi dan pemaknaan tato khususnya kepada
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mahasiswa yang memakai dan menggunakan tato di lingkungan kampus 

Universitas Sriwijaya Inderalaya.

2 Sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian sejenis di kemudian hari.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Interaksionisme simbolik

Dalam buku Semiotika Komunikasi karangan Alex Sobur (2003) secara

harfiah komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa bahasa atau komunikasi 

tanpa kata, maka tanda nonverbal berarti tanda minus bahasa. Jadi secara 

sederhana, tanda nonverbal dapat diartikan semua tanda yang bukan kata-kata. 

Tanda yang ditimbulkan oleh manusia dapat di bedakan atas yang bersifat verbal 

dan yang bersifat nonverbal. Yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang 

digunakan sebagai alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicara, sedangkan 

yang bersifat nonverbal adalah berupa (1) tanda yang menggunakan anggota 

badan, lalu diikuti dengan lambang, misalnya ”Mari”; (2) suara, misalnya bersiul 

atau membunyikan ssst....yang bermakna memanggil seseorang; (3) tanda yang 

diciptakan manusia untuk menghemat waktu, tenaga, dan menjaga kerahasiaan, 

misalnya rambu-rambu lalu lintas dan (4) benda-benda yang bermakna kultural 

dan ritual, misalnya gambir yang menandakan darah. Dalam hal pengaplikasian 

semiotika pada tanda nonverbal, yang terpenting adalah pemahaman tentang 

bidang nonverbal. (http://www.kunci.or.id diakses tanggal 19 juni 2009).

Bidang nonverbal adalah suatu wilayah yang menekankan pentingnya 

fenomena yang bersifat empiris, faktual, atau konkret, tanpa ujaran-ujaran bahasa.
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Ini berarti bidang nonverbal berkaitan dengan benda konret, nyata, dan dapat di 

buktikan melalui indera manusia.

Teoritisi interaksionisme simbolik tidak membayangkan pikiran sebagai 

benda, sebagai suatu yang memiliki struktur fisik, tetapi lebih membayangkan 

sebagai proses yang berkelanjutan. Sebagai sebuah proses yang dirinya sendiri 

merupakan bagian dari proses yang lebih luas dan stimuli dan respon. Pikiran, 

menurut interaksionalisme simbolik, sebenarnya berhubungan dengan setiap 

aspek lain termasuk sosialisasi, arti, simbol, diri, interaksi, dan juga masyarakat.

Manusia mempelajari simbol dan makna di dalam interaksi sosial. 

Manusia menanggapi tanda-tanda dengan tanpa berpikir. Sebaliknya, mereka 

menanggapi simbol dengan cara berpikir. Tanda-tanda mempunyai artinya sendiri. 

Tak semua objek sosial dapat merepresentasikan sesuatu yang lain, tetapi objek 

sosial yang dapat menggantikan sesuatu yang lain adalah simbol. Kata-kata,

benda-benda fisik, dan tindakan fisik semuanya dapat menjadi simbol. Orang 

sering menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan sesuatu mengenai ciri 

mereka sendiri, misalnya mengendarai Rolls-Royce untuk mengkomunikasikan 

gaya hidup tertentu.

Teoritisi interaksionisme simbolik membayangkan bahasa sebagai sistem 

simbol yang sangat luas. Kata-kata adalah simbol karena digunakan untuk 

menggantikan sesuatu yang lain. Kata-kata membuat seluruh simbol yang lain 

menjadi tepat. Tindakan, objek, dan kata-kata lain eksis dan hanya mempunyai 

makna karena telah dapat dideskripsikan melalui penggunaan kata-kata.
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Simbol adalah aspek penting yang memungkinkan orang bertindak 

menurut cara-cara yang khas dilakukan manusia. Karena simbol, manusia tidak 

memberikan respon secara pasif terhadap realitas yang memaksakan dirinya 

sendiri, tetapi secara aktif menciptakan dan mencipta ulang dunia tempat mereka 

berperan. Simbol adalah objek sosial yang dipakai untuk merepresentasikan (atau 

menggantikan) apapun yang disetujui orang yang akan mereka representasikan. 

Tak semua objek sosial dapat merepresentasikan sesuatu yang lain, tetapi objek 

sosial yang dapat menggantikan sesuatu adalah simbol. Kata-kata, benda-benda

fisik dan tindakan fisik (contoh, kata kapal, palang salib atau kepalan tinju)

semuanya dapat menjadi simbol.

Dalam buku Teori Sosiologi Modem juga dijelaskan teori interaksionisme

simbolik memusatkan perhatian terutama pada dampak dari makna dan simbol

terhadap tindakan dan interaksi manusia. Simbol dan arti memberikan ciri-ciri

khusus pada tindakan sosial manusia dan pada interaksi sosial manusia. Tindakan 

sosial adalah tindakan dimana individu bertindak dengan orang lain dalam pikiran. 

Dengan kata lain, dalam melakukan tindakan seorang aktor mencoba menaksir 

pengaruhnya terhadap aktor lain yang terlibat. Meski mereka sering terlibat dalam 

perilaku tanpa pikir, perilaku berdasarkan kebiasaan, namun manusia mempunyai 

kapasitas untuk terlibat dalam tindakan sosial.

proses interaksi sosial, 

mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Orang lain 

menafsirkan simbol komunikasi itu dan mengorientasikan tindakan

Dalam simbolikmanusia secara

balasan
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mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial

para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi.

Menurut Goffinan (dalam Ritzer dan Goodman, 2003) sebagai seorang 

teoritisi interaksionisme simbolik, memusatkan perhatian pada aktor tunggal akan 

ngaburkan fakta penting interaksi. Untuk itu tim yang merupakan sekumpulan 

individu yang bekeija sama dalam mementaskan rutin masing-masing adalah hal 

penting, hubungan antara aktor dan audien merupakan keijasama tim. Masing? 

masing anggota tim mengandalkan pihak lain karena semuanya dapat 

mengacaukan pertunjukan dan semuanya menyadari bahwa mereka mengadakan 

pertunjukan. Goffman menyimpulkan bahwa tim adalah semacam masyarakat 

rahasia.

me

Menurut Blumer, masyarakat tidak tersusun dari struktur makro. Esensi 

masyarakat terdapat pada aktor dan tindakan. Masyarakat terdiri dari manusia 

yang bertindak, dan kehidupan masyarkat dapat dilihat sebagai terdiri dari 

tindakan mereka. Masyarakat manusia adalah tindakan; kehidupan kelompok 

adalah kompleks aktivitas tanpa henti. Namun masyarakat tidak tersusun dalam 

dari pameran tindakan yang terisolasi. Juga ada tindakan kolektif, yang 

memerlukan penyesuaian tindakan-tindakan masing-masing individual menjadi 

sebuah garis tindakan, masing-masing aktor saling memberikan tanda satu 

lain, tidak hanya kepada diri sendiri. Ini menimbulkan apa yang disebut Mead 

sebagai tindakan sosial, dan yang disebut oleh Blumer sebagai tindakan bersama.

Bahasan-bahasan dalam buku tersebut mengenai interaksi dan teori 

interaksionisme simbolik akan menjadi tinjauan dalam memahami

sama

teori
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interaksionisme simbolik sebagai alat untuk mendeskripsikan rumusan masalah

dalam penelitian.

1.5.2. Studi Tentang Makna Simbol

Simbol merupakan bagian yang integral dari hidup manusia. Tidak dapat 

dibayangkan bagaimana manusia hidup tanpa simbol. Maka dari itu Emest 

Cassirer seorang filsuf Kantien menurut Bakker (1978) dikatakan sebagai seorang 

yang menjuluki manusia sebagai binatang yang menggunakan Symbol atau animal 

symbalicum. Manusia bukan hanya mahluk yang berakal budi (animal rationale), 

bukan hanya mahluk sosial, mahluk ekonomis, tetapi mahluk bersimbol. Susanne

K. Langer seorang ahli simbol dalam bukunya: Philosophical Sketches (1964)

yang dikutip Wibisono (1977) mengemukakan bahwa ada dua macam cara

pembedan simbol yaitu pembedaan formal dan pembedaan menurut ways using

symbols. Secara formal ada dua macam simbol yaitu simbolisme presentasional

dan simbolis mediskursif (http://www.simbol-etnomusikologi/Arifni Netrirosa/

universitas sumatera utara.co.id/online: 23 Juli 2008).

Simbolisme diskursif adalah simbol yang cara penangkapannya dipakai 

intelek, tidak spontan menyampaikan apa yang diungkapkannya melainkan secara 

berurutan. Bahasa adalah satu-satunya tergolong dalam simbolisme diskursif.

Simbolisme presentasional adalah simbol yang cara penagkapannya tidak 

memerlukan intelek, dengan spontan ia menghadirkan apa yang dikandungnya. 

Simbol presentasinal inilah yang kita jumpai dalam alam, lukisan, tari-tarian, dan 

pahatan.
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Wibisono mengemukakan bahwa gejala bahasa haruslah diakui sebagai 

gejala yang khas manusia. Setiap manusia mempunyai bahasa, tidak ada seorang 

pun yang tidak mempunyai bahasa. Bahasa adalah simbol, ia adalah simbolisasi 

dari perasaan dan gagasannya. Bahkan bahasa adalah a very high from of 

Symbolism. Itulah sebabnya bahasa hanya ada pada manusia. Bahasa menurut 

John Locke adalah suatu Instrumen yang besar yang harus dipakai bersama dalam 

suatu masyarakat karena bahasa merupakan wakil dari pernyataan pikiran, 

perasaan untuk mewujudkan perbuatan untuk menunjukkan simbol-simbol yang 

telah disepakati itu (http://www.simbol-etnomusikologi//Arifiii Netrirosa/ 

universitas sumatera utara.co.id/online:23 Juli 2008).

Buku yang akan memperkaya tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah 

teori sosial postmodemisme yang ditulis oleh George Ritzer (2003). Buku ini 

memuat tokoh-tokoh postmodemitas beserta paparan pikiran postmodemisme. 

Tokoh-tokoh tersebut mencakup Lyotard yang bukunya menjadi rujukan kunci 

postmodem, Jacques Derrida dengan teori dekonstruksinya, post strukturalisme 

nya Roland Barthes dan Michael foulcoult, hermeneutikanya Gadamer dan Paul 

Ricour, semiotikanya Ferdinand de Saussure dan lain sebagainya.

Penulis buku tersebut di atas, menggambarkan pemikiran-pemikiran 

tersebut berusaha memahami teori-teori sosial dari posisi kajian interdisipliner dan 

memiliki hubungan kuat dengan sosiologi postmodem. Dalam menyajikan teori- 

teori tersebut dengan cara seperti ini, ada suatu pemahaman yang dapat dipandang 

saling terkait satu sama lain secara ideologis.
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Aspek yang berkaitan antara buku tersebut dengan penelitian ini adalah 

bagaimana pembicaraan mengenai kode dan fashion. Baudrilard memandang kita 

bergerak dari suatu masyarakat yang didominasi oleh tanda dan kode yang 

diasosiasikan dengan komoditas-komoditas kesuatu masyarakat yang didominasi 

oleh tanda-tanda dan kode-kode secara lebih umum Dulu tanda dikaitkan dengan 

objek, tetapi sekarang keterkaitan itu sudah dihapus, tanda tidak lagi menunjukkan 

realitas. Apa yang sekarang kita pahami adalah sama sekali ”permainan penanda- 

penanda” dan di mana kode tidak lagi merujuk kembali pada berbagai realitas 

yang subjektif atau objektif, tetapi pada logika itu sendiri. Tanda hanya 

mempunyai hubungan dengan tanda yang lain dan maknanya ditemukan dalam 

hubungan itu, tanda-tanda sekarang bebas, bisa saja sama sekali tidak menentukan 

dan sama sekali tidak relatifisik.

Penelitian lain yang membahas tentang simbol dan peran simbol itu sendiri

bagi penggunanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauziah di Kota

Palembang tahun 2007. Fokus kajian simbol gaya feminin pada remaja perempuan 

dihubungkan dengan masalah selera, identitas, tujuan dan gaya hidup remaja 

perempuan dalam lingkungan pergaulannya. Penelitian ini mengambil 6 orang 

informan secara pusposif. Hasil penelitian menunjukan bahwa simbol gaya 

feminin pada remaja perempuan kelas atas di Kota Palembang yaitu: simbol salon, 

simbol butik, simbol rambut panjang, simbol sepatu high hells, simbol aksesoris 

dan simbol make up.

Peran simbol gaya feminin bagi remaja perempuan kelas atas yaitu: simbol 

salon yang berperan sebagai penanda dari status sosial seseorang, berperan
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sebagai gaya hidup dan sebagai tempat untuk perawatan rambut dan tubuh untuk 

menunjang gaya feminin pada remaja perempuan kelas atas di Kota Palembang. 

Simbol butik yang berperan sebagai simbol status dan keeksklusifan individu dan 

gaya hidup remaja perempuan kelas atas di Kota Palembang. Simbol rambut 

panjang yang berperan sebagai tanda dari rajinnya seorang perempuan dalam 

merawat rambut sebagai mahkota wanita, memberikan rasa anggun dan peran dari 

budaya Asia yang menjadikan rambut panjang sebagai penanda seks. Simbol 

sepatu high hells yang berperan dalam menambah rasa percaya diri bagi remaja 

perempuan, profesionalitas, anggun dan rasa kemandirian pada remaja perempuan 

kelas atas di Kota Palembang. Simbol aksesoris yang berperan sebagai prestise 

seseorang, keberfungsian dan peran rasa mewah bagi remaja perempuan dalam 

menunjang gaya feminin. Simbol make up yang berperan sebagai gaya hidup, 

penambah rasa percaya diri dan peran kecantikkan yang menunjang gaya feminin 

pada remaja perempuan kelas atas di Kota Palembang.

Simbol gaya feminin pada remaja perempuan kelas atas di Kota 

Palembang merupakan sebuah reaksi terhadap struktur sosial yang ada. Pada 

situasi tertentu, struktur memberi pengaruh terhadap penampilan individu 

sehingga aktor bertindak dan bereaksi terhadap dunia sekelilingnya, hal ini dapat 

dipandang sebagai keseluruhan yang berada antara kepatuhan dan perlawanan 

terhadap struktur (dalam skripsi Fauziah, 2008:100).
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1.5.3. Studi yang Relevan dengan Penelitan ini

Penelitian mengenai makna simbolik tato pada masyarakat Indonesia 

sebenarnya telah banyak dilakukan dan berbagai sudut pandang baik dari segi 

historis, sosial, budaya, keagamaan dan lain-lain. Salah satu penelitian yang erat 

berhubungannya dengan penelitian menyangkut permasalahan tato ini yaitu 

tentang “Eksistensi Tato Mentawai” yang dilakukan oleh Ady Rosa (1994).

Dari penelitiannya ke Desa Terekan Hilir, Bojakan, Simalegi, Simatalu, 

Pulikkoman, Matotonan, Lita, Sagalube, Paipajet, dan Taileleu di Pulau Siberut, 

Ady yang pernah menjadi instruktur desain kerajinan pada pelatihan kerajinan di 

Sumatra Barat dan bidang perencanaan “Festival Istiqlal” di Jakarta, 1991 itu 

menemukan 160 motif tato tradisional Mentawai.

Dari 24.566 jiwa (5.254 KK) suku asli Mentawai, yang bertato tak lebih

dari 200 orang, mereka berusia 50 tahun ke atas. Dari 80 responden bertato,

ditemukan 160 motif tato tradisional Mentawai, sebagai simbol struktur

kemasyarakatan, kepercayaan, ekonomi, dan kesehatan. Tato Mentawai dibuat 

dengan alat dan bahan tradisional seperti jarum, tangkai kayu, pemukul, dan lidi. 

Pewarnanya berasal dari arang tem-purung yang dicampur air tebu. Pembuatan 

tato didahului dengan suatu prosesi punen enegat (upacara inisiasi) bertempat di 

Puturukat Uma (galeri rumah tradisional). Acara dipimpin oleh Sikerei (dukun). 

Pembuatan tato dilakukan bertahap. Tahapan pertama dimulai anak menjelang 

dewasa (1U12 tahun) pada bagian pangkal lengan. Tahap kedua, pada usia 18-19 

tahun, pada bagian dada, paha, kaki, perut, dan punggung.
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Menurut Ady, fungsi dan makna tato dengan beragam motifnya, memiliki 

pranata sosial-budaya yang meliputi ekonomi, kesehatan, kepercayaan, teknologi, 

keahlian / kepiawaian, dan dekorasi atau hiasan tubuh. Fungsi tato sebagai jati diri 

suku, mempunyai kedudukan sebagai tato utama, dengan penempatan pada tubuh 

harus sesuai dengan aturan bakunya. Tato utama ini pun sekaligus menandai batas 

wilayah kesukuan.(Artikel dalam World Wide Web http://konci.or.id diakses pada

tanggal 19 Juni 2009)

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Muttaqin, M. Zainul

(2002) dalam studi deskriptifnya yang beijudul “Studi Deskriptif Tentang Makna

Tato bagi Pemakai dan Reaksi Dart Pemakai Tato di kota Surabaya” dalam

penelitiannya dijelaskan bagaimana pemakai tato memaknai tato yang dipakai 

pada tubuhnya, bagaimana bentuk-bentuk perlakuan yang diterima berkaitan 

dengan tato yang dipakai, dan bagaimana reaksi balik dari pemakai tato.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengenalan seseorang 

pada tato bisa berasal dari berbagai macam sumber seperti: media baik cetak 

maupun elektronik dan dari teman yang kemudian menjadi acuan dalam memakai 

tato. Berbagai macam simbol tato yang dipakai informan dalam penelitian ini 

antara lain: simbol titik-titik / blok, simbol kepala singa, Dewa Krishna dan 

Trisula, tanda salib, simbol bunga serta motif treeball Ying Yang. Makna yang 

muncul dari pemakai tato sebagai akibat interaksinya antara lain: tato sebagai 

ungkapan perasaan, ekspresi seni, religi dan sebagai identitas serta tato sebagai 

sebuah spirit. Bentukrbentuk perlakuan yang diterima pemakai tato dalam 

lingkungan sosialnya mencakup reaksi keluarga, tetangga maupun teman. Adapun
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reaksi keluarga ketika ada anggota keluarga yang memakai tato bisa berwujud 

pada rasa terkejut hingga marah. Sementara reaksi tetangga dan teman dalam 

penelitian ini, kebanyakan bersifat positif yaitu bisa menerima pemakai tato. 

Sedangkan reaksi balik yaitu reaksi yang dimunculkan oleh pemakai tato terhadap 

reaksi lingkungan sosialnya dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dalam lingkup 

keluarga reaksi balik pemakai tato biasanya diam menunggu situasi reda lalu 

mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan alasan memakai tato sementara itu 

ketika mendapat reaksi negatif dari lingkungan sosialnya, pemakai tato bersikap 

cuek karena merasa tidak melakukan hal yang melanggar nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat (http://www.adiportal.com diakses pada tanggal 20 Juni 2009).

Salah satu penelitian tentang makna simbolik tato adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Gumgum Gumelar (2007) mengenai ”Fenomena Tato di Kota 

Bandung”. Fokus penelitian ini adalah fenomena tato meliputi perkembangan, 

motivasi dan proses penatoan, pemaknaan simbolik dan pengelolaan kesan yang 

dilakukan dalam komunikasi di kalangan pengguna tato di Kota Bandung. 

Informan penelitian adalah pengguna tato permanen dengan jumlah sebanyak 24 

informan yang ditentukan secara purposif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengguna tato dapat dikategorikan 

berdasarkan: alasan, pengguna tato imanen dan pengguna tato kontak; motif,

pengguna tato dengan orientasi masa lalu dan pengguna tato dengan orientasi 

masa datang, desain, pengguna tato klasik dan pengguna tato kontemporer; segi 

penempatan tato, pengguna tato terbuka dan tertutup; pemilihan studio pengguna 

tato aman dan Penggun& tato beresiko. Sedangkan seniman tato dapat
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dikategorikan sebagai berikut; lama menjalani profesi, seniman tato masa lalu dan 

kini; peralatan yang digunakan, seniman tato tradisional dan seniman tato 

modem; proses penatoan, seniman tato aman dan seniman tato beresiko; keahlian, 

seniman tato otodidak dan belajar secara khusus; tempat penatoan, seniman tato 

profesional dan seniman tato kaki lima.

Komunikasi yang terjadi di kalangan pengguna tato di Kota Bandung juga 

dipengaruhi oleh faktorrfaktor sosial seperti penerimaan keluarga, teman dan 

masyarakat, keanggotaan dalam kelompok tertentu, konsep diri, peran yang 

dijalani, serta bagaimana memaknai hubungan antara pengguna tato. Pengelolaan 

kesan dilakukan ketika pengguna tato berinteraksi dengan keluarga atau anggota 

masyarakat yang belum dapat menerima penggunaan tato dan masih menganggap

masa

negatif orang menggunakan tato. Pengelolaan kesan dapat dilakukan dengan 

penampilan misalnya menutupi tato agar tidak terlihat langsung oleh orang lain 

atau dengan bertingkah laku sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat.

Tato adalah produk budaya yang pada perkembangannya mengalami 

pergeseran makna, pada masyarakat tradisional tato merupakan identitas dalam 

masa peralihan (rites of passage), tato pada masa orde baru mengalami 

suram terutama pada peristiwa penembakan misterius di mana preman, gali dan 

penjahat diidentikkan dengan tato yang digunakan ditubuhnya. Kini tato dianggap 

sebagai seni dan keindahan, tato menjadi bagian dari budaya popular 

berkembang dalam masyarakat modem. Pengguna tato pasti memiliki tujuan atau 

alasan kenapa mereka memutuskan untuk menggunakan tato ditubuhnya. Tidak 

ada tingkah laku yang teijadi begitu saja tanpa ada alasan, pasti ada sebab

masa

yang
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musabab, pendorong, motivator, sasaran-tujuan dan atau latar belakangnya. 

Faktor-faktor itu harus diletakkan dalam suatu kerangka saling hubungan yang 

bermakna agar kesemuanya terjamin mendapat tilikan yang cermat ketika 

melakukan pendeskripsian tingkah laku, dan agar deskripsi dilakukan memakai 

sistematika yang ajeg dan komunikatif.

Penelitian lain menyangkut permasalahan tato juga pernah dilakukan oleh 

Roby Suebardi (2006) dari hasil penelitan tersebut dijelaskan bahwa nuansa tato 

yang kian beranekaragam ini, semakin menambah maraknya dunia tato dan 

penggemarnya yang secara tidak langsung akan membuat image masyarakat 

tentang tato menjadi lebih baik, tidak dipandang sesuatu yang tabu lagi. Ini 

sebagai gambaran kondisi keadaan zaman yang melahirkan konstruksi yang 

berbeda dari zaman ke zaman. Dulu dianggap buruk, sekarang tato dianggap 

sebagai sesuatu yang modem. Kalau era ini berakhir, bukan hal yang mustahil 

kalau tato bisa dianggap sebagai penunjukan status kelas sosial, (www. Fenomena

tato/prog pasca_universitas Padjadjaran/2007/.com/online 17 April 2008).

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Simbol

Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan Langer adalah 

kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang (Sobur, 2003:155). Kemampuan 

manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia sudah memiliki 

kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi, mulai dari simbol yang sederhana 

sampai kepada simbol yang dimodifikasi. Kemampuan tersebut, sebagian orang 

mungkin menyebutnya suatu keharusan untuk mengubah data mentah hasil
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manusia. Kitapengalaman indra menjadi simbol-simbol dipandang sebagai khas 

juga dapat menggunakan simbol-simbol untuk menunjuk kepada simbol lain 

(seperti konsepsi tujuan, nilai, cita) dan untuk mewariskan pengetahuan dan 

yang terpendam dari generasi ke generasi. Menurut Wieman dan Walter, 

daya simbolisasi ini bertanggung jawab atas kejadian dan kelangsungan 

kepribadian pertumbuhan kepribadian manusia atas pekerjaan-pekerjaan kreatif 

umat manusia.

wawasan

Simbol sendiri berasal dari kata Yunani “sym-balleiri” yang berarti 

melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide

(Hartoko dan Rahmanto dalam Sobur, 2003). Ada pula yang menyebutkan

“symbolos”, yang berarti tanda atau ciri yang memberikan sesuatu hal kepada 

seseorang (Herusatoto dalam Sobur, 2003).

Menurut Pierce simbol diartikan sebagai tanda yang mengacu pada objek 

tertentu di luar tandanya itu sendiri. Hubungan antara simbol sebagai penanda 

dengan sesuatu yang di tandakan (petanda) sifatnya konvensional. Berdasarkan 

konvensi itu pula masyarakat pemakaianya menafsirkan ciri hubungan antara 

simbol dengan objek dan menafsirkan maknanya. Pierce (dalam Sobur, 2003:34) 

menandaskan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek 

menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebabrakibat dengan tandar 

tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Ia 

menggunakan istilah ikon untuk kesamaannya, indeks untuk hubungan sebab- 

akibat, dan simbol untuk asosiasi konvensional. Menurut Pierce sebuah anafisiS^^ 

tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan /
f i \ /v. i ■

yang
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oleh objeknya. Pertama, dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut 

tanda sebuah ikon. Kedua, kurang lebih, perkiraan yang pasti bahwa hal itu 

diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan 

ketika kita menyebut tanda dengan simbol.

Berdasarkan objeknya, Pierce membagi tanda atas icon (ikon), index 

(indek), dan symbol (simbol). Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda 

dengan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Indek adalah tanda yang 

menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dengan petanda yang 

bersifat kausal atau hubungan sebab-akibat. Tanda juga mengacu ke denotatum 

melalui konvensi. Tanda ini di sebut simbol. Simbol adalah tanda yang 

menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Hubungan di 

antaranya bersifat arbiter atau semena, hubungan berdasarkan konvensi 

(perjanjian) masyarakat.

Simbol tidak dapat disikapi secara isolatif, terpisah dari hubungannya 

asosiatifnya dengan simbol lain. Walaupun demikian berbeda dengan bunyi, 

simbol telah memiliki kesatuan bentuk dan makna. Berbeda pula dengan tanda 

(sign), simbol merupakan kata atau sesuatu yang bisa dianalogikan sebagai kata 

yang telah terkait dengan (1) penafsiran pemakai, (2) kaidah pemakaian 

dengan jenis wacananya, dan (3) kreasi pemberian makna sesuai dengan intensitas 

pamakainya. Simbol yang ada dan berkaitan dengan ketiga butir tersebut disebut 

bentuk simbolik.

sesuai

Alegori cerita yang dikisahkan dalam lambangrlambang; merupakan 

metafora yang diperluas dan berkesinambungan, tempat atau wadah objek-objek

21



diperlambangkan maka simbol terpengaruh olehatau gagasan-gagasan yang 

perasaan. Pada dasarnya simbol dapat dibedakan (Hartoko & Rahmanto dalam

Sobur, 2003):

• Simbol-simbol universal, berkaitan dengan arketipos, misalnya tidur

sebagai lambang kematian.

• Simbol kultural yang dilatarbelakangi oleh suatu kebudayaan tertentu 

(misalnya keris dalam kebudayaan Jawa)

• Simbol individual yang biasanya dapat ditafsirkan dalam konteks

keseluruhan karya seorang pengarang.

Mead membedakan simbol signifikan yang merupakan bagian dari dunia

makna manusia dengan tanda alamiah (natural signs) yang merupakan bagian dari

dunia fisik. Yang pertama digunakan dengan sengaja sebagai sarana komunikasi,

yang kedua digunakan secara spontan dan tidak sengaja dalam merespon stimulus.

Makna tanda alamiah ditemukan, karena hal ini adalah bagian dari hukum

(hubungan sebab-akibat) alam, seperti asap yang merupakan tanda alamiah dari 

api. Akan tetapi, makna simbol secara sembarang dipilih dan berdasarkan 

kesepakatan yang tidak memiliki hubungan kausal dengan apa yang 

direpresentasinya.

Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai yang 

dipelajari bagi manusia, dan respons manusia terhadap simbol adalah dalam 

pengertian makna dan nilainya ketimbang dalam pengertian stimulasi fisik dan 

alatralat indranya (Mulyana dalam Sobur, 2003). Makna suatu simbol bukanlah 

pertama-tama ciri fisiknya, namun apa yang orang dapat lakukan mengenai simbol
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tersebut. Shibutani mengatakan (dalam Sobur, 2003:166), “Makna pertama-tama 

merupakan properti perilaku dan kedua merupakan properti objek . Dengan 

demikian semua objek simbolik menyarankan suatu rencana tindakan (plan of 

actiori) dan bahwa alasan untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap 

suatu objek antara lain diisyaratkan oleh objek tersebut.

1.6.2. Tato

Secara bahasa, tato berasal dari kata “tataii” dalam bahasa Tahiti. Dalam 

bahasa Indonesia, istilah tato merupakan adaptasi, dalam bahasa Indonesia tato 

disebut dengan istilah “rajah”. Tato merupakan produk dari body decorating 

dengan menggambar kulit tubuh dengan alat tajam (berupa jarum, tulang, dan 

sebagainya), kemudian bagian tubuh yang digambar tersebut diberi zat pewarna 

atau pigmen berwarna-warni. Tato dianggap sebagai kegiatan seni karena di 

dalamnya terdapat kegiatan menggambar pola atau desain tato. Seni adalah 

“karya”, “praktik”, alih-ubah tertentu atas kenyataan, versi lain dari kenyataan, 

suatu catatan atas kenyataan”. Salah satu akibat dari dirumuskannya kembali 

kepentingan ini adalah diarahkannya perhatian secara kritis kepada hubungan 

antara sarana representasi dan obyek yang direpresentasikan, antara apa yang 

dalam estetika tradisional disebut berturut-turut sebagai “forma” dan “isi” karya 

seni (Hebidge, 2005 : 235-236). Nilai seni muncul sebagai sebuah entitas yang 

emosional, individualistik, dan ekspresif. Seni menjadi entitas yang maknawi. 

Berkaitan dengan tato, ia memang dapat dikategorikan sebagai entitas seni karena 

selain merupakan wujud kasat mata berupa artefak yang dapat dilihat, dirasakan,
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ia juga menyangkut nilai-nilai estetis, sederhana, bahagia, emosional, hingga

individual dan subjektif (Sumardjo, 2000: 15-18).

Dalam “General Anthropology” milik Melville Jacobs dan Bemhard J. 

Stem, tato merupakan salah satu bentuk dari seni grafis (1952:260). Menurut 

tulisan Hatib Abdul kadir Olong (2002) dalam “Tato”, disebutkan bahwa tato 

memiliki makna sebagai budaya tanding (counter culture) dan budaya pop (pop 

culture). Budaya tanding atau counter culture adalah budaya yang dikembangkan 

oleh generasi muda sebagai ajang peijuangan melawan pengawasan kelompok 

dominan (orang tua, kalangan elit masyarakat, norma sosial yang ketat, dan 

sebagainya). Perjuangan yang ditunjukkan antara lain dalam bentuk pakaian, 

sikap, bahasa, musik, hingga gaya. Dengan kata lain, tato secara ideal merupakan 

bentuk penantangan, protes politis, hingga perang gerilya semiotik terhadap segala 

sesuatu yang berciri khas kemapanan. Kebudayaan tandingan banyak 

menyebabkan perubahan sosial. Apakah kebudayaan tandingan ini menyebabkan 

perubahan atau hanya mencerminkan dan menarik perhatian pada perubahan- 

perubahan yang terjadi dapat diperdebatkan? Dalam suatu kejadian, beberapa 

perilaku kebudayaan tandingan yang ‘"tidak patut” pada saat ini, akan berada di 

antara norma-norma kebudayaan masa mendatang (Horton, 1984:74). Analogi 

yang kemudian dapat dilihat adalah terjadinya segregasi pandangan dan 

pemaknaan terhadap tato yang membawa kepermisivitasan. Komoditas tato akan 

mengakibatkan terjadinya gejala komersialisasi budaya populer yang 

mengakibatkan matinya budaya tanding yang ada pada tato. Akibatnya, budayaT 

tanding akan terjarah sendiri oleh pemaknaan baru. Komersialisasi inilah yang

mampu

S/s?

im^;
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membawa tato sebagai sebuah budaya pop. Budaya pop atau popular culture 

merupakan dialektika antara homogenisasi (penyeragaman) dan heterogenisasi 

(keragaman). Konsepsi keragaman (heterogenitas) dalam budaya pop juga 

diungkapkan bahwa terdapat dua pembagian terpisah dalam budaya populer, 

yakni: Pertama, budaya populer menawarkan keanekaragaman dan perbedaan 

ketika ia diinterpretasi ulang oleh masyarakat yang berbeda di lain tempat. Kedua, 

budaya pop itu sendiri dipandang sebagai sekumpulan genre, teks, citra yang 

bermacam-macam dan bervariasi yang dapat dijumpai dalam berbagai media, 

sehingga sukar kiranya sebuah budaya pop dapat dipahami dalam knteria 

homogenitas dan standarisasi baku (Strinati, 2003:44=45). Fenomena tato 

menjurus ke budaya pop karena ia mulai terikat oleh formula produksi yang telah 

diuji dan digunakan oleh berbagai kalangan. Misalnya, iklan celana jins dengan 

seorang model yang menggunakan tato, musikus terkenal yang menggunakan 

tindik. Dalam hal ini, tato maupun tindik merupakan unsur pendorong semaraknya

budaya pop dan budaya massa (Olong, 2006:21-22).

Seni tato bergerak dan berubah dalam berbagai bentuk dan pemaknaan. 

Mulai dari fungsi-fungsi tradisional yang religius sebagai simbol status, kemudian 

ada masa ketika orang bertato harus ditembak mati, sampai pada saat ini tato 

sebagai tren fashion. Pemaknaan itu merupakan hal yang menjadi sudut pandang 

atau pemaknaan dari masyarakat. Bagaimana kondisi sosial menentukan nilai bagi 

subjek-subjek material seperti tato yang akan memberi pengaruh secara langsung 

terhadap penggunanya. Perubahan sosial masyarakat dalam memaknai tato ini 

berkaitan dengan kepentingan yang ada saat ini. Kemudian, bila dilihat secara
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antropologi s maka pemaknaan dan fungsi dari tato ini berkaitan dengan teori 

struktural fungsional. Secara struktural, penggunaan tato berpengaruh pada tingkat 

kelompok masyarakat tertentu, misalnya, penggunaan tato pada masyarakat 

Mentawai tentu memiliki makna tersendiri. Tato merupakan roh kehidupan. Tato 

memiliki empat kedudukan pada masyarakat ini, salah satunya adalah untuk 

menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial atau profesi. Tato dukun Sikerei, 

misalnya, berbeda dengan tato ahli berburu. Ahli berburu dikenal lewat gambar 

binatang tangkapannya, seperti babi, rusa, kera, burung, atau buaya. Tato juga 

dipakai oleh kepala suku (rimata) Selain itu, bagi masyarakat Mentawai, tato juga 

memiliki fungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Dalam masyarakat itu, 

benda-benda seperti batu, hewan, dan tumbuhan harus diabadikan di atas tubuh. 

Tato, juga dipakai pada seniman tato (sipatiti). Tetapi, seiring dengan 

perkembangan zaman dan pengaruh media akhirnya stigma mengenai tato (bahwa 

tato kental dengan nuansa penjahat, kriminalitas, dan lain-lain) mulai berkurang. 

Karena masyarakat sendiri yang menilai bahwa tato tidak selamanya seperti itu.

Perubahan nilai terhadap tato ini sangat dipengaruhi juga karena 

konstruksi kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Kita harus memperhatikan 

konteks yang ada pada zaman ini. Tato tradisional mungkin menjadi sesuatu yang 

bersifat religius dan magis karena gambar yang digunakan berupa simboUsimbol 

yang terkait dengan alam dan kepercayaan masyarakat. Kemudian ada suatu masa 

ketika tato tersebut menyandang stigma yang negatif. Seperti pada kelompok 

Yakuza di Jepang, mereka menggunakan horimono (tato tradisional Jepang) pada 

tubuhnya. Karena organisasi Yakuza ini sering terlibat dengan hal-hal kriminal
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(seperti perjudian, narkoba), maka masyarakat terkonstruksi untuk melihat tato 

sebagai hal yang negatif. Lain halnya dengan perkembangan tato saat ini. 

Masyarakat mulai memahami tato sebagai simbol-simbol ekspresi seni dan 

sebagainya sehingga pemakaian tato lebih cenderung ke arah populer. Berawal 

dari pemberontakan terhadap stigma negatif, memang, namun hal ini dapat 

dipandang sebagai counter culture yang memberi perubahan dan variasi dalam 

kehidupan masyarakat.

Dilihat secara artistik, tato memang memiliki fungsi estetika. Tato 

dipandang sebagai wujud ekspresi seni. Meski begitu, bagi orang Mentawai atau 

Dayak, tato tetap memiliki fungsi sosial bukan hanya sebagai ekspresi seni tetapi 

fungsi religi dan politik (yaitu untuk menunjukkan kedudukan sosialnya ). Seperti

yang dikatakan oleh William F. Ogbum, bahwa ada berbagai cara dalam

perubahan budaya material dan non material. Perubahan dalam budaya material 

seringkah dianggap memiliki karakter progresif. Sedangkan dalam arena budaya 

non material, seperti pengetahuan, kepercayaan, norma dan nilai seringkah tidak 

menggunakan standar yang umum. Seperti pemaknaan tato yang sebenarnya juga 

tergantung pada interpretasi dari individu itu sendiri. Tato yang pada awalnya 

hanya digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kedudukan sosial, sampai 

akhirnya tato dijadikan sebagai tren fashion. Jadi, penilaian bahwa tato itu baik 

atau buruk tergantung dari kondisi sosial yang ada. Fungsi sosial tato pada 

masyarakat tradisional dengan masyarakat urban juga berbeda. Bila pada 

masyarakat tradisional, tato memiliki fungsi religius politis, tetapi pada 

masyarakat urban fungsi tato lebih cenderung ke art. Maka, bukanlah hal aneh
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bila seorang Nafa Urbach atau Tora Sudiro dengan PD-nya memperlihatkan tato* 

nya kepada khalayak umum. Karena tato adalah seni dan itu terlepas dari apakah 

tato memiliki unsur religius-magis atau tidak, yang jelas itu semua tergantung 

pada interpretasi masyarakat atas pemaknaan tato.

1.6.3. Pemakai Tato

Pemakai tato Menurut Gumgum Gumilar (2007) dalam penelitiannya 

mengenai “Fenomena tato di Kota Bandung” merupakan: individu ataupun 

kelompok individu yang mendekorasi tubuhnya dengan simbol-simbol tertentu 

dan dengan maksud dan tujuan tertentu. Kategorisasi pengguna tato menurut

Gumgum gumilar (2007) yaitu :

Tabel 2.
Kategorisasi Pemakai tato

Alasan Motif Desain Penempatan

Orientasi masa laluImanen klasik terbuka

Kontak Orientasi masa depan modem tertutup

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengguna tato dapat dikategorikan 

berdasarkan: alasan, pengguna tato imanen dan pengguna tato kontak; motif, 

pengguna tato dengan orientasi masa lalu dan pengguna tato berorientasi 

datang; desain, pengguna tato klasik, pengguna tato modem dan pengguna tato 

kontemporer; segi penempatan tato, pengguna tato terbuka dan tertutup; pemilihan 

studio, pengguna tato aman dan pengguna tato berisiko. Sedangkan seniman tato 

dapat di kategorikan sebagai berikut: lama menjalani profesi, seniman tato masa

masa
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lalu dan masa kini; peralatan yang digunakan, seniman tato tradisional dan 

tato modem; proses penatoan, seniman tato aman dan seniman tato 

berisiko; keahlian, seniman tato otodidak dan belajar khusus; tempat penatoan,

(www. Fenomena tato/prog

seniman

seniman tato profesional dan seniman.

pasca_universitas Padjadjaran/2007/.com/online 17 April 2008).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mulai dari gagasan dan 

ide penelitian, mengumpulkan data, menjawab permasalahan, dan tujuan 

penelitian, melakukan kategorisasi, sampai dengan membangun konsep dan 

proposishproposisi.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini terbatas pada 

usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian 

ditekankan pada pemberian gambaran objek tentang keadaan yang sebenarnya 

dari informan yang di teliti. Penelitian ini menggambarkan fungsi tato dan 

pemaknaan simbolik tato dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya 

yang memakai tato serta fungsi dari tato tersebut di mana gambaran tentang 

pemaknaan simbolik dan fungsi tato tersebut akan diperoleh melalui data hasil 

wawancara, observasi non partisipan yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Berdasarkan pada metode yang dilakukan, penelitian ini merupakan 

penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus yang dimaksud adalah merupakan 

pendekatan dalam penelitian yang penelaannya kepada satu kasus yang dilakukan
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intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Pada tipe penelitian ini, 

seseorang atau kelompok yang diteliti, permasalahannya ditelaah 

komprehensif, mendetail dan mendalam serta berbagai variabel ditelaah dan 

ditelusuri, termasuk juga kemungkinan hubungan antar variabel yang ada.

secara

secara

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lingkungan Kampus Universitas

Sriwijaya Inderalaya dengan pertimbangan :

1. Makin menjamurnya studio dan pembuat tato jalanan di Kota Palembang 

merupakan suatu indikasi bahwa tato saat ini lagi di gemari masyarakat di

Kota Palembang yang dalam hal ini para mahasiswa Universitas Sriwijaya.

2. Tato belakangan ini menjadi trend di kalangan mahasiswa, tak terkecuali

mahasiswa yang ada dalam lingkungan Universitas Sriwijaya Inderalaya.

3. Menurut pengamatan peneliti, akhir-akhir ini terdapat banyak jasa 

pembutan tato yang dilakukan di kantin-kantin di lingkungan kampus 

Universitas Sriwijaya Inderalaya seperti kantin Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, kantin Fakultas Hukum dan lainnya. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa terdapat banyak pemakai tato di kalangan 

mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya.
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1.7.3. Defenisi Konsep

: Kecenderungan (disposisi) total untuk menggunakan atau 

bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa yang dalam hal ini 

adalah tato bagi pemakai tato dikalangan mahasiswa 

Universitas Sriwijaya.

: Tanda atau ciri yang memberikan sesuatu hal kepada 

seseorang Dalam konsep ini, simbol yang dimaksud 

adalah simbol tato itu sendiri. Kata Simbolik mengacu 

pada suatu proses atau kegiatan, ada gerak pemikiran 

manusia yang dinamis. Karena merupakan proses, terjadi 

suatu proses perubahan secara gardual atau bertahap 

menuju sasaran (Herusatoto dalam Sobur, 2003). Dalam 

hal ini mengenai pemaknaan simbolik dan fungsi tato 

dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang

1. Pemaknaan

2. Simbol

memakai tato.

: Gambar atau simbol pada kulit tubuh yang diukir dengan3. Tato

menggunakan alat sejenis jarum, tulang dan lainnya.

Biasanya gambar dan simbol itu dihias dengan pigmen 

berwarna-warni. Dalam hal ini mengenai pemaknaan 

simbolik tato dan fungsi tato dikalangan mahasiswa 

Universitas Sriwijaya yang memakai tato.

4. Pemakai Tato : Individu ataupun kelompok individu yang mendekorasi

tubuhnya dengan simbol-simbol tertentu dan dengan ) ^ ■
Q N

\-V
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maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah 

mengenai fenomena dan pemaknaan simbolik dan fungsi 

tato dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang 

memakai Tato.

5. Mahasiswa : Sekumpulan orang yang belajar di perguruan tinggi.

Dalam hal ini adalah Mahasiswa Universitas Sriwijaya

yang memakai tato.

1.7.4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara

purposive. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah untuk mendapatkan

informasi yang lebih mendalam kepada informan yang benar-benar mengetahui

dan memahami mengenai fungsi dan pemaknaan simbolik tato dikalangan

Mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya yang memakai tato.

Informan disini ialah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi

tentang fungsi dan pemaknaan simbolik tato dikalangan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya Inderalaya yang memakai tato. Manfaat informan sendiri bagi peneliti 

adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi 

yang dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data dan 

informasi.

Prinsip snowball digunakan untuk menjaring informan penelitian 

dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya yang memaki tato, peneliti 

mengambil informan penelitian didasarkan petunjuk dan individu sebagai

yang
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kemudian individu tadi diminta menunjuk lagi orang yang sekiranya

dapat diwawancarai, demikian seterusnya.

Tabel 1.
Daftar Informan

informan

FAKULTASJENIS KELAMINUMURNAMANO
FKIPLaki-laki22 TahunAh1

HukumPerempuan23 Tahun
21 Tahun

Dm2
PertanianLaki-lakiEm3
Hukum

Pertanian
Perempuan22 TahunTk4
Laki-Laki22 TahunTa5

TeknikLaki-laki
Laki-laki

20 TahunAa6
FISIP24 TahunIr7

Pertanian
FKIP

Laki-laki23 TahunSs8
Laki-laki21 TahunKo9

PertanianLaki-laki23 TahunIb10
Sumber : Data primer yang diolah

1.7.5. Unit Analisis Data

Unit Analisis data dalam penelitian ini adalah individu yang memakai tato 

dan masih berstatus mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya dengan

kreteria sebagai berikut:

1. Individu yang masih berstatus mahasiswa Universitas Sriwijaya

Inderalaya.

2. Memakai tato baik imanen maupun permanen dalam kehidupan

sehari-harinya.

3. Mempunyai pemahaman tentang fungsi dan pemaknaan tato dalam

kehidupan sehari-harinya.
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1.7.6. Sumber Data

Menurut Loaf Loand, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti data dan jurnal-jurnal 

penelitian, koran, majalah dan dokumen (Moleong, 2002). Beberapa jenis data 

yang diambil dari penelitian ini adalah:

• Data Primer, Data primer yaitu data utama yang dalam penelitian ini data 

diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam. Data primer ini 

berisi hasil wawancara yang berupa penjelasan-penjelasan mengenai 

fungsi dan makna simbolik tato dikalangan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya Inderalaya yang memakai tato. Sumber data di dapat dan 

informan yaitu Individu yang berstatus mahasiswa Universitas Sriwijaya 

dan memakai tato dalam kesehariannya. Dalam proses pengumpulan data, 

peneliti bertatap muka dan wawancara langsung dengan informan, 

sekaligus melakukan pengamatan terhadap informan.

• Data Sekunder, adalah data yang mendukung data primer atau data 

penunjang yang berhubungan dengan fungsi dan pemaknaan simbolik tato 

dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang memakai tato. Data 

sekunder berisikan foto, majalah-majalah ataupun catatan-catatan tertulis 

dari informan yang dalam hal ini adalah kalangan Mahasiswa Universitas 

Sriwijaya yang Memakai tato, dan keterangan-keterangan yang di dapat 

dari sumber lainnya sehingga dapat memberikan pemahaman berkaitan 

dengan fungsi dan makna simbolik tato dikalangan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya yang memakai.

34



1.7.7. Teknik Pengumpulan Data

• Obsevasi

Observasi yaitu peneliti akan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian yaitu di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang berhubungan dengan 

fungsi dan pemaknaan simbolik tato dikalangan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya yang memakai tato. Data yang diperlukan berupa data kualitatif 

yaitu diukur secara tidak langsung. Peneliti melakukan observasi perilaku 

informan diantaranya aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh kalangan 

Mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya yang memakai tato yang 

berkaitan dengan makna tato.

• Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan 

maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti 

(Bungin, 2001:110). Wawancara mendalam (Indepth Interview) digunakan 

untuk mewawancarai informan guna memperoleh data dan informasi 

mengenai fungsi dan pemaknaan simbolik tato dikalangan mahasiswa 

yang memakai tato dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya 

Inderalaya. Proses wawancara dengan informan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Pertanyaan 

dan jawaban akan beijalan seperti pembicaraan biasa. Wawancara 

mendalam ini masih menggunakan pedoman wawancara dengan
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berhubungan dengan fungsi dan maknapertanyaan-pertanyaan yang 

simbolik dan fungsi tato dikalangan Mahasiswa Universitas Sriwijaya

Inderalaya yang memakai tato.

■ Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber-sumber 

terkait, seperti buku-buku panduan yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, misalnya bukurbuku tentang tato, metode penelitian, sosiologi 

dan juga buku lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 

terhadap fokus penelitian, serta arsip-arsip pribadi informan dan laporan 

penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan 

penelitian ini.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggambarkan fungsi tato dan makna simbolik tato

dikalangan Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang memakai tato. Penelitian ini

difokuskan pada fungsi dan pemaknaan simbolik tato dikalangan mahasiswa yang

dalam hal ini mahasiswa Universitas Sriwijaya yang memakai tato. Teknik

analisis data kualitatif menurut Miles dan Habermas (1992) melalui tiga tahap

yaitu reduksi data, penyajian data kesimpulan (Bungin, 2001:229).

• Tahap Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan pada data lapangan yang telah 

terkumpul, yaitu data mengenai fungsi dan pemaknaan simbolik tato 

dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang memakai tato. Data 

lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat
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relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan maksud 

penelitian akan peneliti ambil. Data yang terpilih selanjutnya akan 

disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema,

tersebar, menelusuri tema untuk 

merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi

memadukan data yang

data menjadi uraian singkat.

• Tahap Penyajian Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks

naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai fungsi tato dan pemakanaan 

simbolik tato dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang memakai 

tato, peneliti sajikan dalam bentuk cerita, misalkan peneliti akan 

mendeskripsikan bagaimana makna dan simbol tato dikalangan mahasiswa 

Universitas Sriwijaya yang memakai tato dimana selanjutnya data tersebut 

dirangkum dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti.

• Tahap Kesimpulan

Peneliti pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data mengenai fungsi tato dan makna simbolik tato 

dikalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang memakai tato. Data 

yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan data- 

data yang didapatkan.
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