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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Sejarah Tato di Indonesia 

Seni rajah pada tubuh atau yang sekarang lebih akrab dengan sebutan 

tato sudah ada sejak dahulu hingga saat ini. Kata Tato itu sendiri pertama kali 

tercatat oleh peradaban barat dalam ekspedisi James Cook pada tahun 1769. 

Menurut sejarah, tato sudah ada sejak 3000 SM (Sebelum Masehi) tato pertama 

kali di temukan pada mumi Mesir dari abad ke 20 SM, karena pada masa itu 

James Cook belum sampai ke Barat Sumatera. Sehingga tulisannya banyak di 

setujui oleh banyak peneliti. James Cook saat itu juga menyatakan bahwa pada 

tahun 1769 ada beberapa seni rajah tubuh tradisional di dunia, yaitu Siberia 

(300SM), Inggris (54SM), Indian Haida di Amerika, suku-suku di Eskimo, 

Hawai, dan kepulauan Marquesas.4  

Pada zaman dahulu seni tato dianggap sakral oleh pemiliknya, karena 

tidak sembarang orang bisa memiliki tato. Tato kerap kali dijadikan simbol 

kekuatan dan identitas diri pada orang yang memiliki kekuasaan pada daerah 

tertentu. Ada beberapa alasan suku-suku di dunia mengapa menggunakan tato 

pada tubuhnya, yaitu: 

                                                           
4 Eka, Pradita. 2013. Tato Sebagai Sebuah Media Komunikasi NonVerbal Suku Dayak Bahau. 

FISIP, Universitas Mulawarman. 
 
 



 

9 
 

1. Bangsa Yunani: Suku ini menggunakan tato sebagai tanda pengenal para 

anggota dari badan intelijen mereka, alias mata-mata perang pada saat itu. 

Di Yunani tato menunjukkan pangkat pada mata-mata tersebut. 

2. Bangsa Romawi: Suku ini menggunakan tato sebagai tanda bahwa orang 

itu berasal dari golongan budak, dan tato juga dirajahi ke setiap tubuh para 

tahanannya. 

3. Suku Maori (New Zealand): Suku ini menggunakan tato yang berbentuk 

ukiran-ukiran spiral pada wajah dan pantat. Karena bagi mereka, ini adalah 

tanda bagi keturunan yang baik. 

4. Kepualauan Solomon: Suku ini menggunakan tato untuk ditorehkan di 

wajah perempuan sebagai ritus untuk menandai tahapan baru dalam 

kehidupan mereka. 

5. Suku Nuer (Sudan): Suku ini menggunakan tato untuk menandai ritus 

inisiasi pada anak laki-laki. 

6. Suku Indian: Suku ini menggunakan tato sebagai pelengkap kecantikan 

atau menunjkkan status sosial tertentu.5 

Namun seiring perkembangan zaman tato pada saat ini telah mengalami 

perubahan makna, tato sekarang sangat populer mulai dari kalangan anak muda 

hingga orang dewasa. Setiap orang yang memiliki tato di tubuhnya pasti 

memiliki alasan dan tujuan masing-masing. Ada yang mengatakan untuk 

kenangan, seni, dan adapula yang hanya mengikuti perkembangan zaman. Hal 

                                                           
5 IBID 
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ini juga sejalan dengan dasaran yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sunyoto 

Usman dari Universitas Gadjah Mada, bahwa:6 

“Adanya pergeseran makna tato, yang semula dipandang sakral oleh 

masyarakat adat, lalu bergeser makna menjadi simbol kekuasaan yang erat 

kaitannya dengan kekerasan”  

 

Pandangan negatif mengenai tato tidak lepas dari sejarah Indonesia 

pada era orde baru, karena pada waktu itu orang yang memiliki tato dianggap 

sebagai penyakit di lingkungan masyarakat dan harus disingkirkan. Demi 

mengatasnamakan terwujudnya keamanan sosial dan ketertiban sosial, pada 

saat itu banyak orang bertato yang hilang secara misterius dan tidak kembali 

lagi. Operasi PETRUS (Penembak Misterius) tahun 1983 - 1984 menciptakan 

isyarat buruk mengenai tato, karena tato yang awal mulanya ajang untuk 

mengekspresikan diri berubah makna menjadi simbol buruk.  

Di zaman modern seperti saat ini perubahan makna tato telah bergeser 

dari nilai-nilai budaya, perubahan makna tato sendiri pada dasarnya disebabkan 

oleh pengaruh peradaban atau tradisi dari suatu budaya tertentu. Namun masih 

ada beberapa budaya di berbagai belahan bumi masih menjunjung nilai sakral 

yang terdapat pada setiap motif tato, khususnya di Indonesia. Salah satu suku 

di Indonesia yang masih menganggap tato adalah bagian dari peninggalan 

budaya yang memiliki nilai estetika dan makna simbolik adalah suku yang ada 

di pedalaman kepulauan Mentawai. 

 

                                                           
6 KumparanSTYLE 2017. Tato di Indonesia dari Adat menjadi Stigma. 

(https://kumparan.com/@kumparanstyle/tato-di-indonesia-dari-adat-menjadi-stigma) diakses 

pada tanggal 3 oktober 2018  

https://kumparan.com/@kumparanstyle/tato-di-indonesia-dari-adat-menjadi-stigma
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2. 2 Komunikasi Nonverbal 

Secara umum komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang 

menggunakan isyarat, simbol, ekspresi wajah, kontak mata, dan untuk 

melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. 

Secara teori komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan, 

namun pada kenyataannya komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal saling 

melengkapi dalam komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya ketika 

anda mengatakan “iya” tanpa anda sadari anda juga menganggukan kepala 

anda dalam waktu yang bersamaan.  

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter dalam buku Prof. 

Deddy Mulyana: 7 

“Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan 

verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan 

penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial 

bagi pengirim atau penerima; jadi definisi ini mencakup perilaku yang 

disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi 

secara keseluruhan; kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari 

bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain.” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal adalah 

komunikasi dengan adanya sebuah rangsangan berupa gerakan, gambar atau 

apapun pada saat berkomunikasi yang tidak mengeluarkan suara (komunikasi 

verbal). Namun dalam kehidupan sehari-hari komunikasi nonverbal dan 

komunikasi verbal sering digunakan dalam waktu bersamaan untuk memberi 

dukungan atau penguat pada saat berjalannya proses komunikasi. 

                                                           
7 Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Hal 343 
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Contoh dari bahasa nonverbal adalah body, face, symbol. Dalam 

literature “Skin Stigma: Expentancy Violations Theory and Attitudes Toward 

Tattoos” yang ditulis oleh Nick Woodward, Centra Michigan University, 

menyatakan Luhman bahwa media komunikasi dapat berbeda. Seni tato dapat 

dikategorikan ke dalam media komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan 

komunikasi. Sejak zaman dahulu tato sering digunakan sebagai untuk 

menandai manusia atau binatang. Begitu pula pada zaman sekarang, tato sering 

digunakan untuk menyampaikan suatu pesan.8 

2. 3 Gambar Sebagai Simbol Komunikasi Nonverbal 

Tato merupakan karya seni yang masuk dalam kategori simbol. Sejak 

dulu penyampaian pesan melalui tanda atau simbol telah ada, misalnya ada 

beberapa suku di Indonesia seperti suku Mentawai yang menggunakan simbol 

tato untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka di suku tersebut. 

Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri, karena 

setiap manusia pasti memiliki masa lalu yang berbeda-beda untuk menjadi 

ingatan mereka. Meski terlihat dari luar manusia memiliki kesamaan akan 

tetapi setelah diteliti akan nampak begitu jelas perbedaan setiap manusia. 

Begitu pula dengan tato, banyak orang yang menggunakan tato pada tubuhnya 

dan rata-rata banyak keseragaman gaya, desain, dan warna akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan setiap orang yang memiliki tato mempunyai prinsip dan 

makna yang berbeda. 

                                                           
8 Medi, Bidari. 2014. Penggunaan Tato Pada Masyarakat. FISIP. Universitas Indonesia. 
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Menurut Blake dan Haroldsen 1979, simbol adalah sesuatu yang 

digunakan dengan sengaja untuk maksud tertentu. Simbol juga merupakan 

suatu unit yang paling mendasar dalam ilmu komunikasi. Simbol atau lambang 

adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain, 

berdasarkan kesepakatan suatu kelompok. Simbol meliputi kata-kata 

(komunikasi verbal), komunikasi nonverbal, dan suatu objek yang dimaknai 

oleh suatu kesepakatan bersama.9  

Tato memiliki fungsi sebagai tanda kenal, atau biasa berupa sistem 

penandaan visual yang meliputi: 

1. Simbol, merupakan tanda yang diwujudkan sebagai bahasa rupa, lewat 

gambar-gambar sebagai petunjuk yang telah disepakati bersama. Beberapa 

motif yang berfungsi sebagai simbol, terbentuk karena adanya hubungan 

antara falsafah hidup yang dirumuskan secara konvensional dan 

diungkapkan kembali oleh bentuk-bentuk visual. 

2. Indeks, merupakan suatu tanda yang punya kaitan dekat dengan apa yang 

diwakilinya atau mempunyai hubungan timbal balik. Dalam penelitian ini 

motif yang termasuk indeks antara lain, penggunaan tato bertuliskan inisial 

yang memiliki makna tertentu untuk penggunaannya. 

3. Icon, merupakan unsur tato yang memiliki kemiripan bentuk dengan benda 

yang dimilikinya. Motif tato berdasarkan gambar wajah atau potret 

seseorang merupakan contoh dari tato sebagai icon. 

                                                           
9 Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Hal 92 
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4. Legisign, suatu tanda yang didasarkan atas aturan atau hukum, merupakan 

struktur (hukum) atau keberaturan. Sejumlah motif memanfaatkan garis-

garis berulang yang sangat beraturan dan memiliki ketentuan yang pasti. 

5. Qualisign, merupakan tanda yang berdasarkan kepada sifat. Seperti warna 

merah, karena menyampaikan suatu kesan tertentu yang khas bagi warna 

tesebut. Warna tersebut bisa menjadi tanda untuk menyatakan beberapa hal 

yang berhubungan ekspresi keras, seperti bahaya dan berani. Pengguna tato 

memiliki minat tertentu terhadap warna yang mereka gunakan. 

6. Sinsign, merupakan tanda yang terbentuk oleh kreasi pribadi, berupa garis-

garis yang lebih spontan, pribadi, dan unik. Banyak tato yang dibuat 

berdasarkan hasil kreatifitas pengguna tato atau seniman tato tanpa meniru 

bentuk yang sudah ada.10 

2. 4 Tato  

Tato merupakan sebuah pengindonesiaan dari kata tattoo yang 

memiliki arti sebuah gambar, lambang dan goresan yang membentuk sesuai 

desain yang diinginkan untuk dilukis pada kulit tubuh. Sedangkan menato 

adalah melukis tubuh dengan menusuki kulit dengan menggunakan jarum halus 

yang sudah terisi tinta. Sebenarnya kata tato berasal dari kata Polynesia yang 

berarti memberi sebuah tanda. Bangsa Eropa saat menjelajah benua Amerika 

telah mencatat sebuah sejarah penemuan tato pada abad 18SM. Namun 

                                                           
10 Gumilar, Gumgum. 2005. Makna Komunikasi Simbolik di Kalangan Pengguna Tato Kota 

Bandung. Hal 53-54 
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sebenarnya sejarah tato lebih tua daripada itu, sumber sejarah lainnya 

menjelaskan bahwa tato dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi.11 

Tato merupakan suatu tanda atau simbol yang dilukis pada kulit tubuh 

manusia menggunakan alat sejenis jarum dan biasanya gambar dihias 

menggunakan tinta yang bewarna-warni. Tato merupakan seni merajah tubuh 

dengan berbagai tema, bisa juga berupa gambar, tanda atau simbol, tulisan 

bahkan bisa berupa replika foto wajah dan banyak lagi tema yang dituangkan 

pada bagian tubuh seseorang yang ingin membuat tato pada tubuhnya agar 

memiliki kebanggaan dan makna sendiri bagi orang yang menato tubuhnya.  

Di Indonesia sebenarnya sudah mengenal tato sebelum masehi, sejarah 

tato mulai dikenal oleh Suku Mentawai. Orang Mentawai sudah melakukan 

kegiatan tato sejak mereka datang ke pantai Barat Sumatera, bangsa Proto 

Melayu ini datang dari daratan Asia (Indocina) pada zaman logam 1500SM – 

500SM. Itu artinya suku Mentawai lah yang mengukir sejarah tato tertua di 

dunia, bukan tato Mesir yang tercatat di berbagai buku.12 

Di Indonesia sebenarnya sudah terdapat beberapa kegiatan yang 

mendukung keberadaan tato, salah satu contohnya adalah acara kumpul 

komunitas tato yang diadakan di Taman Krida Budaya, jalan Soekarno Hatta 

Malang pada tanggal 26-27 April 2014. Acara itu diselenggarakan dalam 

rangka “10 Tahun Malang Tato Community”.13 Selain itu tato pada saat ini 

                                                           
11 Olong, Hatib Abdul Kadir. 2006. Tato. PT LKiS Pelangi Aksara.Yogyakarta. Hal 84 
12 Rosa, Ady. 1994. Eksistensi Tato sebagai salah satu seni murni tradisional masyarakat 

Mentawai. Institut Teknologi Bandung 
13 Ngalamco. 2015. Malang Tato Expo 2, Ajang Arek Malang membuat Tato. 

(https://ngalam.co/2015/06/15/malang-tattoo-expo-2/ ) diakses pada tanggal 21 Oktober 2018 

https://ngalam.co/2015/06/15/malang-tattoo-expo-2/
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bukanlah hal yang sangat tabu, karena tidak hanya kaum laki-laki saja yang 

memiliki tato di tubuhnya, banyak kaum wanita yang memiliki tato di tubuhnya 

bahkan mereka tidak segan untuk memamerkan di media sosial. Semakin 

menjamurnya studio tato juga merupakan alasan banyaknya peminat tato pada 

saat ini. 

Proses pembuatan tato zaman dahulu juga sangat berbeda dengan 

zaman sekarang. Tato zaman dahulu dibuat menggunakan alat manual berupa 

pelai yang berbentuk huruf L dengan alat pemukul kayu berbahan kayu lembut 

serta duri dari pohon. Seniman tato pada zaman dahulu juga tidak 

menggunakan bius untuk mengurangi rasa sakit pada saat proses menato. 

Seiring perkembangan zaman, teknologi tato saat ini dibuat lebih canggih 

untuk memudahkan proses menato. Penggunaan mesin dan tinta untuk menato 

tubuh semakin dikembangkan guna untuk mempercepat proses menato. 

2. 4. 1 Latar Belakang Orang Bertato 

Tato memberikan fenomena sendiri terhadap masyarakat, ada 

yang memandang negatif dan adapula yang menganggap tato sebagai 

seni. Perbedaan persepsi masyarakat dalam menggunakan tato tersebut 

menjadikan pilihan untuk memiliki tato atau tidak. Para peneliti 

kesehatan juga mengamini bahwa tindakan menato tubuh termasuk 

negatif karena terlalu beresiko, seperti contohnya penggunaan jarum 

yang dikhawatirkan tidak hanya digunakan dalam sekali proses menato. 

Salah satu hal yang melatar belakangi orang membuat tato pada 

tubuhnya adalah sebagai simbol, makna, dan identitas yang mewakili 
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perasaan pelaku tato. Baik itu sebagai simbol identitas diri, identitas 

kelompok, maupun identitas sosial. Studi Kirana, menyatakan terhadap 

setiap kelompok anggota masyarakat bahwa tato banyak digunakan 

sebagai lambang identitas sosial yang merupakan ciri khas dari sebuah 

kelompok tertentu. Makna tato sebagai simbol identitas sosial tersebut 

ditunjukkan melalui penggunaan tato bermotif macan yang merupakan 

lambang kekerasan, namun kekerasan yang dimaksut disini bukan 

kekerasan yang bersifat agresif, namun sebagai simbol kekuatan 

paguyupan tersebut.14  

Bagi orang yang memiliki tato pada tubuhnya, tato memiliki 

hubungan yang erat dengan kehidupannya, seperti untuk 

mengekspresikan perasaan untuk representasikan pribadinya. Kalangan 

anak muda saat ini memiki konsep pemikiran yang sama antar individu. 

Willis 1978 dalam studi Bidari menyatakan bahwa hal ini disebut 

homologi yang memliki 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor terhadap 

kelompok sosial dan faktor kedua adalah perkiraan terhadap item 

kebudayaan yang lebih baik.15  

2. 4. 2 Kontruksi Sosial 

Menurut Morisa 2013 dalam study Endang, teori kontruksi 

sosial merupakan ide atau prinsip utama dalam tradisi sosiokultural. Ide 

yang menyatakan bahwa dunia sosial kita tercipta karena adanya 

interaksi antar sesama manusia. Bagaimana cara kita menjalin 

                                                           
14 Kirana, G. Chandra. 2010. Tato sebagai identitas Sosial. Universitas Negeri Malang. 
15 Medi, Bidari. 2014. Penggunaan Tato Pada Masyarakat. FISIP. Universitas Indonesia. 
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komunikasi sepanjang waktu mewujudkan pengertian kita mengenai 

pengalaman, termasuk ide bahwa manusia adalah makhluk 

komunikator dan komunikan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa 

pada intinya manusia memiliki teori masing-masing mengenai 

kehidupannya. Teori itu menjadi acuan bagi setiap individu untuk 

memahami pengalaman hidupnya. Teori tersebut akan terus 

berkembang dan diperbaiki secara terus menerus dalam kehidupan 

manusia melalui berbagai macam interaksi.16 

Teori kontruksi sosial menurut Berger dan Luckmann (dalam 

Muta’afi dan Handoyo, 2015) menaruh pada kajian mengenai 

hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat 

pemikiran itu timbul dan berkembang sedemikian rupa. Teori 

Kontruksi Sosial menurut Peter L. Berger memiliki tujuan untuk 

mendefinisikan kembali sebuah pengertian kenyataan dan pengetahuan 

dalam konteks sosial. Teori sosiologi dalam hal ini mampu memberikan 

pemahaman bahwa dalam kehidupan manusia itu dikontruksi secara 

terus menerus.  

2. 4. 3 Tato sebagai Simbol Milenial 

Ekspresi hidup manusia tidak hanya dituangkan dalam 

perkataan, perbuatan, maupun sifat. Hal yang salah satunya dapat 

mengekspresikan diri yang tidak bisa dikeluarkan melalui kata – kata 

adalah dengan menato tubuh. Sub-culture tato di kota Malang terus-

                                                           
16 Mudaningsih, Endang. 2010. Makna Tato sebagai Reprentasi Pesan Komunikasi Pada 

Komunita Black Cat Tattoo. 
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menerus berkembang, banyak artis dari kota maupun mancanegara 

yang memiliki tato pada tubuhnya. Artis-artis tersebut sering 

menunjukkan tato mereka pada saat muncul di televisi, majalah, hingga 

sosial media. Hal itulah yang sedikit banyak mempengaruhi kaum 

milenial atau fans dari artis tersebut agar memiliki tato yang sama dan 

pengaruh dari hal tersebutlah yang membuat tato menjadi salah satu 

identitas gaya hidup modern. 

Keberadaan tato pada masyarakat modern mengalami 

perubahan makna, tato berkembang menjadi budaya populer dan sering 

digunakan dalam tren penampilan seseorang, gaya hidup, maupun suatu 

pekerjaan. Dapat dilihat dari banyaknya artis yang menato tubuhnya 

hanya sekedar untuk penghias tubuhnya atau menyimpan makna 

sendiri. Kaum milenial saat ini menjadi seperti lapangan perang 

semiotik antara saran inkorporasi dan saran resistensi, antara perangkat 

makna yang diusung, kesenangan, dan identitas social yang 

diperbandingkan yang telah ada.17 Namun sisi positif tato akhirnya 

muncul setelah ada beberapa orang terkenal mulai membuat tato pada 

tubuhnya. Mereka mengubah pandangan bahwa tato sebelumnya dekat 

dengan perilaku kejahatan, kini tato sudah menjadi gaya hidup baru 

yang modern. 

 

                                                           
17 Crystana Santoso Billy, Bedjo Bing, Kurniawan Daniel. Perancangan Buku Esai Panduan 

Tentang Filosofi Seni Dan Desain Tato oriental. 

(file:///D:/JURNAL%20&%20TEORI%20SKRIPSI/JURNAL%20TATO%201.pdf). Diakses pada tanggal 

22 oktober 2018 

file:///D:/JURNAL%20&%20TEORI%20SKRIPSI/JURNAL%20TATO%201.pdf


 

20 
 

2. 4. 4 Penempatan Tato pada Tubuh Manusia 

Tubuh merupakan salah satu wadah dalam mewujudkan 

ekspresi diri, karena tubuh adalah ruang untuk menunjukkan sebuah 

identitas diri dan keinginan pribadi. Membuat tato pada tubuh 

merupakan simbolisme dalam bentuk kultural, positif negatif, nilai-

nilai individu, publik, hingga poltik dalam bentuk yang kontroversial. 

Namun pertimbangan untuk memilih sebuah gambar tato juga 

merupakan tindakan pelaku tato yang mendapat pengaruh dari kondisi 

dirinya terhadap lingkungannya yang diwujudkan ke dalam bentuk 

desain gambar tato.18 

Penempatan tato adalah suatu pemilihan bagian tubuh yang 

ingin ditato, apakah pada bagian yang bisa terlihat orang lain atau 

bagian tubuh yang tidak terlihat orang. Kali ini peneliti memilih Subjek 

Penelitian yang memiliki tato pada lengan. Menurut Tria (24th): 

“Menurutku secara umum letak setiap orang bertato kalau gak di 

tangan, dada, punggung, dan kaki. Kenapa aku memilih di lengan? 

Karena gak terlalu sakit waktu proses tato dan cocok aja sama 

gambar yang mau dibuat 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Sobur, Alex. 2004. Semiotika Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal. 197 
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Gambar 2.1 

 

Dokumen Pribadi, Tria 25  

2. 5 Teori Simbol 

Landasan utama yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori 

simbol. Simbol dalam Bahasa Indonesia berarti lukisan, bahasa tubuh, lencana, 

dan masih banyak berbagai macam yang memiliki makna atau maksud tertentu. 

Secara etimologi simbol berasal dari Yunani Symbolos yang berarti tanda atau 

suatu ciri yang akan disampaikan kepada seseorang. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teori simbol yang diperoleh dari Susanne Langer 

seorang filsuf dari Amerika Serikat yang memikirkan bahwa simbol 

merupakan inti yang mendasari suatu pengetahuan dan pemahaman dalam 

kehidupan manusia.  

Simbol memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, bisa 

diartikan juga sebagai konseptualisasi manusia tentang suatu hal. Kumpulan 

simbol bekerja dengan menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola, atau 

bentuk.19 Konsep adalah makna yang disepakati secara universal. Susanne 

                                                           
19 Damayanti, Syella. 2017. Dekontruksi Tubuh Perempuan Sebagai Bahan Komodifikasi Dalam 

Music Video K-Pop. Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Hal. 7 
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Langer memandang makna adalah suatu hal yang sangat kompleks terhadap 

simbol, objek, dan manusia.20 Jadi dapat disimpulkan bahwa makna adalah 

aspek logis dan psikologis dalam kehidupan manusia, jadi makna adalah suatu 

bentuk atau simbol bagi manusia untuk mengutarakan suatu pendapat. Sama 

halnya dengan tato yang merupakan eksplorasi pop art bagi generasi milenial 

untuk menyampaikan suatu pesan diluar pemahaman-pemahaman kuno. 
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