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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Kehidupan bermasyarakat, banyak orang yang kesulitan  mengenali dirinya 

sendiri. Pengenalan diri sendiri dengan masyarakat akan berdampak pada 

kepercayaan diri orang tersebut. Citra diri individu merupakan dasar yang 

seharusnya ada untuk melakukan tindakan berpikir dan bertindak seseorang. 

Kehilangan citra diri akan berakibat buruk pada perkembangan dirinya. 

Penemuan yang terbesar adalah bahwa manusia dapat mengubah hidup mereka 

dengan mengubah sikap mental dan pikiran mereka. 

Citra diri (self image) adalah persepsi tentang diri sendiri, dan seringkali 

tidak disadari, karena memiliki bentuk yang sangat halus atau abstrak. Citra diri 

lebih bersifat global dan bersifat sebagai payung besar yang menaungi seluruh 

kecenderungan tindakan dalam berpikir atau bertindak. Citra diri juga sering 

dianalogikan sebagai kartu identitas diri yang perkenalkan kepada semesta alam. 

Citra diri yang dimaksud ialah gambaran diri ideal menurut standar individu 

tersebut.Citra diri adalah gambaran mengenai diri individu, berdasarkan kamus 

psikologi self image atau gambaran diri adalah jati diri seperti yang digambarkan 

atau yang dibayangkan (Efendi, 2016). 

Manusia selalu mempunyai ide dengan kreativitas, rasa, estetik, hingga 

rasa kemanusiaan sepanjang peradaban. Salah satunya dengan menambah, 

mengurangi, mengubah, bahkan mengatur bagian tubuh alamiahnya dengan 

berbagai cara. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, kelompok, 

maupun komunal. Baik secara sukarela, wajib, atau bahkan terpaksa.
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Pengubahan yang dilakukan manusia pada tubuhnya mempunyai tujuan 

beraneka macam, berubah dari masa ke masa serta berbeda dari area budaya 

yang satu dengan budaya yang lain. Salah satu bentuk mengubah tubuh yang 

dilakukan adalah tato (Olong, 2006). 

Secara bahasa tato mempunyai istilah yang hampir sama digunakan di 

berbagai belahan dunia. Beberapa diantaranya adalah tatoage, tatouage, 

tatowier, tatuaggio, tatuar, tatuaje, tattoos, tattueringar, dan tatu (Ferdiawan, 

2011). Kata tattoo, artinya adalah goresan, desain, citra, atau lambang yang 

dibuat pada kulit secara permanen (Setyawan, 2016:29). Tato merupakan salah 

satu karya seni yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para peminatnya. Tato 

dijadikan sebagai salah satu simbol identitas diri bagi sebagian besar musisi di 

seluruh dunia. 

Bagi sebagian kelompok masyarakat, tato dipakai untuk meningkatkan citra 

diri kelompok tersebut. Sebagai gambaran mengenai identitas diri, para pemakai 

tato beranggapan, bahwa memakai tato dapat meningkatkan persatuan dalam 

suatu kelompok. Identitas diri tersebut mencerminkan adanya citra diri sebagai 

simbol-simbol yang ada dalam gambar tato yang mempunyai makna tersendiri. 

Citra diri dengan tato sangat dekat kaitannya. Hal ini dimaksudkan bahwa 

pemakaian tato akan meningkatkan citra diri seseorang ataupun kelompok 

musisi. Seseorang atau kelompok musisi akan lebih percaya diri dan dapat 

mengenali diri mereka sendiri, bahkan dapat meningkatkan kualitas berkarya 

dalam bidang musik. Meskipun pemaknaan tato sebagai simbol citra diri, akan 

tetapi masyarakat tetap menganggap tato sebagai simbol kejahatan.  

Berdasarkan pra-riset tanggal 24 Juli 2018 di base camp yang beralamat di 

Jl. Peterongansari Kota Semarang, telah dilakukan kepada salah satu anggota 
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kelompok musisi di kota Semarang band ‘Daya Ledak’, menunjukkan bahwa tato 

merupakan seni menggambar bagian tubuh yang gambarnya dapat 

mencerminkan siapa diri kita. Musisi asal kota Semarang tersebut mengenal tato 

sejak SMP dari teman-temannya. Menurutnya tato adalah karya seni yang unik 

yang dapat menggambarkan siapa dirinya yang mungkin tidak dipahami oleh 

orang lain. Orang yang mempunyai tato adalah orang yang mempunyai jiwa seni 

dan keberanian dengan gambar atau melukis tubuh yang dapat menggambarkan 

siapa dirinya.  

Berkaitan dengan citra diri, musisi di kota Semarang tersebut menjelaskan, 

bahwa tato adalah citra dirinya dan dengan tato musisi tersebut dapat 

menggambarkan siapa dirinya. Baginya tato dapat membuat percaya diri. Salah 

satu gambar tato ditubuhnya adalah gambar tato daun yang jatuh dari tangkainya 

dengan keyakinan bahwa semua takdir sudah diatur bahkan daun yang jatuh dari 

tangkainya pun sudah diatur takdirnya. 

Banyak faktor yang menyebabkan tato bagi kalangan musisi. Mulai dari 

sekadar fashion, eksistensi aliran musik, hingga implementasi filosofi hidup. Ada 

juga sebagian musisi yang mengangggap tato sebagai identitas dirinya di dunia 

hiburan. Makna tato dalam komunitas dapat berubah tergantung individu dalam 

memaknai tato tersebut. Tindakan yang terjadi pada anggota komunitas melalui 

proses interaksi yang terjadi pada dirinya sendiri dan tato diinterpretasikan 

menjadi sebuah makna kepada orang lain melalui situasi dan arah tindakan. Tato 

dijadikan sebagai bentuk citra diri bagi kalangan musisi. Sebagai bentuk identitas 

baik individu, maupun komunitas musisi. 

Meskipun tato dipandang negatif oleh sebagaian besar masyarakat. 

Namun, perkembangan tato di Semarang sangat pesat. Banyak musisi di 
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Semarang yang menggunakan tato, bahkan sampai musisi jalanan (pengamen). 

Perkembangan tato di Semarang sangat besar peminatnya, baik remaja, 

dewasa, bahkan sampai musisi yang tua sekalipun. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

tato merupakan seni gambar di tubuh yang terus berkembang di kalangan musisi 

Semarang.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan (2011) tentang 

pemaknaan tato antara pengguna dan masyarakat. Sebuah gambar tato bagi 

pengguna di komunitas marjinal terdapat suatu arti yaitu sebagai bentuk ekspresi 

dan seni saja tidak memaknai sebagai hal yang sacral atau sebagai tanda akan 

keganasan atau wibawa seorang yang bertindak menyimpang (kriminal, preman). 

Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan (2011) 

komunitas marjinal mampu membuktikan kepada masyarakat dengan kegiatan-

kegiatan postif seperti membantu acara 17 Agustus, mendekor masjid dan 

membantu kegiatan warga Gang Setia Budi. Komunitas marjinal membuktikan 

bahwa tato yang dimiliki bukanlah sebagai bentuk kejahatan melainkan sebagai 

identitas komunitas marjinal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adisaputera (2014) menyatakan faktor yang 

melatarbelakangi ketertarikan komunitas tato adalah membuat citra diri dan  

fashion walaupun sebagian informan merasakan adanya stigma buruk tato 

sebagai suatu simbol yang mengisyaratkan perilaku menyimpang. Tato di masa 

dulu mencerminkan tindakan kriminal, tetapi di masa sekarang bisa dijadikan hal 

yang positif (seni dan keindahan) sesuai penilaian terhadap orang yang bertato. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemahaman akan diri mencakup 

pengungkapan diri dan kesadaran diri yang berlangsung sepanjang hidup. Citra 

diri dibentuk oleh diri sendiri dan melekat dalam sikap dan tingkah laku. Citra diri 
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tersebut akan mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan dan juga 

mempengaruhi dalam mempresepsikan diri kita.  

Berkaitan citra diri dan tato saat ini, di Indonesia sendiri, tato bukan hanya 

untuk memperlihatkan status sosial tertentu, seperti halnya menandakan 

seseorang berstatus preman atau kriminal. Tato menjadi budaya populer yang 

secara sederhana lebih sering disebut budaya pop, merupakan fenomena yang 

menyangkut apapun yang terjadi di sekeliling kita setiap harinya. Di kalangan 

musisi sendiri tato dijadikan sebagai bentuk citra diri bagi kalangan musisi. 

Sebagai bentuk identitas baik individu, maupun komunitas musisi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti 

mempunyai gagasan untuk melakukan penelitian dengan judul “Citra Diri dan 

Tato di Kalangan Musisi Kota Semarang”.  

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka 

rumusan masalah yang digunakan dalam  penelitian ini adalah bagaimana musisi 

memaknai tato sebagai citra diri?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui musisi memaknai tato sebagai citra diri.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis. Manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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1.4.1. Manfaat Teoretis  

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang citra diri, 

khususnya persepsi musisi di kota Semarang terhadap tato sebagai citra diri.  

 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Beberapa manfaat praktis yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Penelitian ini dapat menambah informasi kepada Musisi di kota Semarang 

tentang citra diri dengan pemakaian tato. 

2. Hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa sarjana 

psikologi untuk dijadikan tambahan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya tentang citra diri dengan pemakaian tato. 


