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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Keseluruhan Data  

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan subjek 1 tentang 

Material Self menunjukan bahwa subjek menggangap tato sebagai bentuk 

ekspresi diri. Tato menjadi bentuk ekspresi diri bagi subjek karena baginya ingin 

mengekspresikan bentuk protes subjek kepada masyarakat yang beranggapan 

tato adalah tindakan yang merugikan orang lain. Bentuk protes yang dimaksud 

adalah ingin mematahkan stigma-stigma negative tentang tato, menurut subjek 

pandangan masyarakat terhadap tato itu sebuah perilaku yang kurang baik 

contohnya melakukan tindak kriminal, memakai narkoba dan lain-lain. 

Subjek memiliki cukup banyak tato di badannya, beberapa ada di bagian 

kaki kanan, tangan kiri yang penuh dengan gambar tato, dibagian dada dan di 

tangan kanan ditato tepat dibagian siku subjek. Menurutnya beberapa tato yang 

dimilikinya mempunyai makna tersendiri dan sebagian tato lainnya merupakan 

ekspresi diri subjek.  

 Beberapa tato subjek mempunyai arti dan makna tersendiri. Tato yang 

dimiliki subjek mempunyai makna yang mengidentitaskan dirinya sebagai musisi, 

yaitu gambar mikrofon yang ada ditangan kirinya. Subjek mengartikan gambar 

tersebut sebagai lambang seorang musisi dan subjek adalah seroang vokalis. 

Gambar tato lain yang memiliki makna tersendiri adalah tato yang bertuliskan the 

bastard. Subjek memaknai tato tersebut sebagai seseorang yang tidak pada jalur 

yang semestinya atau tidak pada konteks kemapanan di Indonesia. Subjek 

beranggapan bahwa kemapanan adalah sistem, karena setiap individu bebas 
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melakukan hal yang disukainya. Sukses dengan caranya sendiri, tidak perlu 

mengacu pada sistem kemapanan yang ada di Indonesia.  

 Subjek merasa suka dengan seni rajah tubuh. Baginya seni tato adalah 

bentuk ekspresi dirinya dan subjek beranggapan bahwa melihat kulit berwarna 

itu lebih indah daripada kulit yang polos. 

 Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 2 

tentang Material Self menunjukan bahwa subjek menganggap tato sebagai gaya 

hidup dan karakteristik bagi dirinya.Subjek merasa senang dengan tato yang 

dimiliinya karena makna yang terkandung bagi subjek adalah kecintaanya pada 

music reggeae. Tato yang dimiliki oleh subjek adalah tato daun ganja. Subjek 

memaknai tato tersebut karena subjek adalah pecinta dan pelaku music reggeae 

dan daun ganja identik dengan musik reggeae.  

 Menurut subjek proses pembuatan tato memberi rasa senang dan puas. 

Selama proses tato, subjek mengaku bahwa ia menikmati rasa sakitnya. Subjek 

merasa ketika ada bagian tubuhnya yang masih belum ada tato, ia ingin 

menambah tato pada bagian yang kosong maka sebab itu subjek merasakan 

kecanduan. 

 Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 3 

tentang Material Self. Menurut subjek mengenai penampilan dirinya terutama 

tubuh, tato menjadi bagian terpenting contohnya pengalaman atau memorial-

memorial yang telah dilakukan subjek dituangkan dalam bentuk tato di tubuhnya.  

 Subjek mempunyai tato pada lengan kanannya yang bergambar orang 

sedang membaca buku, yang sekitarnya ada matahari ada bulan dan ada 

semesta. Subjek memaknai tato tersebut dengan kehiduoan itu adalah 

pembelajaran dan kita belajar banyak hal pada semesta. Pelajaran yang dipetik 
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adalah menggambarkan untuk lebih peduli dan menghargai pencipta dan apapun 

yang ada pada kehidupannya.  

 Subjek juga memiliki tato Big Fish, subjek menggambarkan tato tersebut 

terinspirasi oleh film yang berjudul Big Fish. Big Fish yang berartikan ketika 

seekor ikan tinggal hanya dikolam yang kecil maka dia akan menjadi ikan yang 

kecil, jika ikan itu tinggal di lautan yang luas maka dia akan menjadi ikan yang 

besar. Dari karakter tato Big Fish subjek ingin menjadi orang yang focus pada 

tujuan, ketahanan hati disetiap perjalanannya. Subjek juga memiliki tato nama 

anaknya, tato tersebut bergmabar aksara jawa. Menurut subjek memorial tentang 

anakya sangat berharga dan memilih untuk diabadikan dalam sebuah tato. 

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 1 

tentang Sosial Self. Pada masa remaja, subjek merasa bangga dan merasa 

senang ketika subjek memiliki tato. Subjek sadar bahwa setelah dewasa, ia baru 

menyadari bahwa tato masih memiliki pandangan yang kurang baik dan orang 

yang bertato dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan dan 

kriminalitas.  

Subjek pernah merasa menyesal dengan pilihannya menato tubuhnya,  

karena subjek merasa kurang bebas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Terkadang subjek ingin menutupi tatonya apabila sedang berada diluar rumah 

misalnya saat subjek beribadah, subjek menyadari bahwa ketika ia beribadah 

harus memakai baju lengan panjang untuk menutupi tangannya yang memiliki 

tato.Orang-orang yang berada disekitar subjek memandang dengan tatapan 

yang tidak enak  ketika subjek akan melaksanakan ibadah. 

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 2 

tentang Sosial Self. Menurut subjek ada paradigma yang diberikan masyarakat 
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tentang orang yang memakai tato adalah orang-orang yang bertindak krimal. 

Subjek tidak setuju karena tato adalah ciri khas dan karakteristik bagi orang yang 

memiliki tato tersebut. 

Subjek menyatakan siap menerima resiko dengan memakai tato. Menurut 

subjek pekerjaan, pergaulan dan tanggung jawab sudah menjadi resikonya 

ketika ia memutuskan untuk menggambar bagian tubuhnya. Subjek pun juga 

merasakan rasa tanggung jawab yang lebih besar ketika subjek sudah memiliki 

tato. 

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 3 

tentang Sosial Self. Subjek memakai tato karena keinginan sendiri dan didalam 

jiwanya, subjek merasa mempunyai seni yang tinggi danmencintai citra seni 

gambar dan musik. 

Subjek tidak mempermasalahkan antara memakai tato dan menjalankan 

pekerjaannya tetapi subjek memiliki keterbatasan dalam berekspresi dalam hal 

ini dituangkan dalam bentuk tato. Subjek menganggap pekerjaan harus 

dilakukan dengan skill dan tidak ada masalah dengan memakai tato. 

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 1 

tentang Spiritual Self. Subjek menyatakan bahwa subjek ingin menjadi manusia 

yang independent dan manusia yang bebas. Subjek beranggapan bahwa 

independent dan bebas adalah manusia yang bebas melakukan hal yang disukai 

dan sukses dengan caranya sendiri. 

Subjek juga merasakan bahwa lebih mempunyai rasa tanggungjawab 

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki tato. Bagi subjek dengan bertato 

subjek lebih  bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, seperti melakukan 
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tindakan yang melebihi batas contohnya menggunakan narkoba, bertindak 

kriminal dan lain-lain. 

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 2 

tentang Spiritual Self. Subjek mempunyai persepsi, orang yang memakai tato 

jangan dipandang sebelah mata. Tidak semua orang bertato selalu menjadi 

orang yang jahat dan negatif, seperti tindak kriminal dan seperti preman. Subjek 

menganggap bahwa orang-orang bertato bisa membuat karya seni dan bersikap 

dengan baik. 

Subjek menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi dan perlakuan 

dari orang sekitar, bahwa tato selalu dianggap kurang baik dari sudut pandang 

orang-orang pada umumnya Subjek selalu ingin mencerminkan hal yang baik 

dengan cara berkarya dan selalu berpikir tidak akan merugikan orang lain. 

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada subjek 3 

tentang Spiritual Self. Subjek menato tubuhnya dengankesadaran diri dan 

tanggungjawab serta siap menerima resiko-resiko yang akan datang, bahkan 

dalam urusan pekerjaan. Subjek merasa bahwa mempunyai tato bukanlah suatu 

kebanggaan atau hal yang harus dipamerkan. 

Subjek menjelaskan bahwa sesuatu yang menempel di tubuhnya untuk 

waktu selamanya adalah komitmen terbesar subjek. Komitmen yang subjek bawa 

adalah subjek sedang mengutarakan pesan atau makna yang digambarkan 

melalui tato di badannya. 
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Gambar 5.1. Diagram Hubungan Makna Tato sebagai Citra Diri Tiga Subjek 

 

 

5.2. Pembahasan Citra Diri dan Tato Tiga Subjek 

Hasil penelitian yang telah dilakukan kepada tiga subjek penelitian 

menyebutkan bahwa secara Material Self beberapa musisi memaknai tato 

sebagai pemaknaan diri. Subjek 1 menganggap tato memiliki arti tersendiri 

sebagai citra diri. Sedangkan untuk gambar tato lainnya hanya sebagai ekspresi 

diri.Subjek 2 menganggap tato sebagai pemaknaan citra diri pada awalnya tidak 

ada. Akan tetapi citra diri muncul karena teman-teman dari subjek 2 menilai 

bahwa subjek 2 identik dengan tato yang dimilikinya. Sedangkan subjek 3 

memaknai tato sebagai pemaknaan diri atau citra diri. Tato menjadi memorial-

memorial pengalaman yang telah dilakukan dan dituangkan dalam gambar tato 

di bagian tubuh.  

Material self : 
bagian terpenting 
dalam diri yang 
merupakan 
bentuk identitas 
yang dimaknai 
sebagai citra diri 

Citra diri Musisi 
di Kota 

Semarang 

Sosial Self: 
lingkungan 
menilai subjek 
tato sebagi 
identitas diri 

Spiritual Self : 
bertanggung 
jawab atas 
dirinya setalah 
memakai tato 

Makna Tattoo 
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Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Murdaningih (2017) tentang makna tato sebagai representasi pesan komunikasi 

pada komunitas Black Cat Tattoo. Hasil penelitian disimpulkan bahwa seluruh 

informan merefleksikan pengalamannya melalui sebuah tindakan yaitu menjadi 

pengguna tato dan seniman tato. Motif individu dalam menggunakan tato pun 

berbeda-beda, ada yang mentato tubuhnya agar terlihat indah oleh orang lain, 

mentato tubuh karena inspirasi dari idolanya yang juga bertato dan mentato 

tubuh karena terpengaruh oleh pergaulan atau teman sepermainannya. 

Pemaknaan tato yang diperoleh dari mereka juga cenderung mengarah pada 

tato yang dimaknai sebagai wujud seni dan ekspresi keindahan, walaupun ada 

satu informan yang memaknai tato sebagai suatu identitas kelompok, layaknya 

simbol solidaritas di dalam kelompok tersebut. Kesamaan penelitian 

Murdaningih, yaitu sama-sama mengupas tentang makna tato, sedangkan 

perbedaannya, yakni makna tato ditujukan pada komunitas pengguna tato 

Dari aspek Sosial Self, subjek 1 menganggap tato tidak terlalu penting. 

Tato hanya sebagai tindak ekspresi diri dan citra diri saja. Tato bisa jadi sebagai 

gambaran karakteristik seseorang. Subjek 2 menganggap tato tidak begitu 

penting dalam hidupnya, akan tetapi membuat kecanduan. Subjek 3 

menganggap tato bukan hal yang penting. Subjek menjalani hidupnya dengan 

memakai tato karena kecintaannya dengan tato dan seni gambar.  

Pemaknaan tato tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ferdiawan (2011) tentang pemaknaan tato antara pengguna dan masyarakat. 

Sebuah gambar tato bagi pengguna di komunitas marjinal terdapat suatu arti 

tersendiri, baik untuk pengalaman hidup atau pun motivasi dalam menjalankan 

kehidupan agar lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat di Gg Setia Budi 
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memandang tato merupakan hal yang tabu. Setelah mendapatkan pemahaman 

tentang tato hanya sebuah gambar yang merupakan seni, masyarakat dapat 

memahami dan mengerti. 

Dari aspekSpiritual Self subjek 3 dengan memakai tato adalah bagian dari 

seni dan identitas yang memiliki estetika. Tato dapat meningkatkan citra diri 

seseorang musisi dipandang dari hal yang positif. Subjek 3 tidak pernah 

menerima perbedaan persepsi dari orang lain karena memiliki tato di bagian 

tubuhnya. Subjek 2 mempunyai persepsi orang yang memakai tato tidak bisa 

dipandang sebelah mata, seperti tindak kriminal dan seperti preman. Tato dapat 

meningkatkan citra diri seorang musisi. Terdapat perbedaan persepsi dan 

perlakuan dari orang sekitar. Persepsi subjek 1 menunjukkan bahwa setelah 

memiliki tato adalah lebih bertanggungjawab dibandingkan dengan orang yang 

tidak memiliki tato. Tato dapat meningkatkan citra diri seorang musisi. Subjek 1 

berpendapat bahwa tato dapat menjadi ciri khas seseorang dan sebagai citra diri. 

Terdapat perbedaan persepsi dan perlakuan dari orang sekitar terutama orang 

tua.  

Hal ini sesuai dengan peneltian yang dilakukan oleh Raditya (2017) tentang 

konstruksi sosial tato di kalangan musisi indie. Konstruksi sosial tato di komunitas 

musisi indie menunjukan tato sebagai identitas, seni, bahkan menjadi inspirasi 

dalam bermusik. Identitas tato yang diasumsikan kriminal dalam pemikiran musisi 

indie berlaku dalam realitas sosial objektif. Dikalangan musisi indie identitas 

kriminal tato dipahami sebagai realitas subjektif. Untuk tafsir sosial tato di 

kalangan musisi indie berawal dalam fase internalisasi kemudian objektivasi dan 

eksternalisasi. Internalisasi ditandai dengan penggunaan tato dikarenakan 

adanya musisi idola yang menginspirasi tato. Objektivasi ketika musisi bertato 
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masuk dikalangan musisi indie sehingga memperkuat tato sebagai identitas 

bermusik. Fase eksternalisasi ketika musisi indie yang bertato mencoba 

memberikan pemahaman mengenai arti tato yang sebenarnya kepada 

masyarakat umum. Eksternalisasi tato di kalangan musisi indie tidak berlangsung 

secara kosong, akan tetapi juga bertujuan untuk membongkar budaya dominan 

yang mengasumsikan tato sebagai kriminal.  

Berdasarkan hasil dari penelitian ketiga subjek, maka dapat ditarik 

kesimpulan yakni pada bagian pemilihan gambar tato makna yang muncul dalam 

pengguna tato berdasarkan gambar yang telah dipilihya. 

Mereka memaknai gambar tatonya sesuai dengan makna yang ditunjukkan 

gambar tersebut dalam arti gambar itu mempunyai memori-memori dan pesan 

yang ingin disampaikan kepada orang-orang dan tato tersebut sebagai ciri khas 

dalam diri sehingga membentuk citra diri ketiga subjek 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Pemaknaan tato sebagai citra diri dalam penelitian ini hanya di Kota 

Semarang dengan tiga subjek penelitian, sehingga perlu adanya implementasi 

pada tataran yang lebih luas. Penelitian ini hanya mengambil subjek sebagai 

musisi di Kota Semarang dalam bidang musik, sehingga perlu adanya penelitian 

dalam bidang lain seperti seniman, sastrawan dan budayawan. 

 


