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LEMBAR WAWANCARA CITRA DIRI DAN TATTOO DI KALANGAN MUSISI 

KOTA SEMARANG 

 

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan sebenarnya! 

 

A. Identitas Subjek  

1. Siapa nama lengkap dan nama panggilan Anda?  

2. Dimanakah Anda lahir dan kapan?  

3. Dimanakah Anda berdomisili sekarang ini?  

4. Dengan siapa Anda Tinggal?  

5. Apa latar belakang pendidikan Anda?  

6. Sejak kapan Anda mengenal dunia musik atau menjadi musisi? Dan sudah 

berapa lama?  

7. Apa alasan Anda menjadi musisi?  

8. Jenis musik apa yang Anda tekuni? Jelaskan!  

9. Sejak Kapan Anda memakai tato? 

10. Apa alasanAnda memakai tato?  

 

B. Material Self. 

11. Apakah tato yang Anda miliki sekarang mempunyai arti atau makna bagi self 

image atau citra diri?  

12. Bagaimana perasaan Anda setelah memiliki tato? (senang, percaya diri, 

bangga)? 

13. Gambar apa yang Anda pilih? Apakah gambar tersebut mempunyai arti buat 

Anda atau merupakan gambaran dari diri Anda?  

C. Social Self. 

14. Apakah tato penting bagi Anda? Mengapa?  

15. Apakah menurut Anda tato menggambarkan karakteristik seseorang?  

16. Apa tujuan Anda dalam melakukan tato dan apa tujuan hidup Anda?  

17. Apakah ada pengaruh dari orang tua, teman, saudara, atau lingkungan dalam 

membuat tato?  

 

 

 

Lampiran A 
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D. Spiritual Self. 

18. Apa persepsi Anda terhadap diri sendiri setelah memiliki tato?  

19. Apakah tato dapat meningkatkan citra diri seorang musisi? Jelaskan!  

20. Apakah ada perbedaan persepsi atau perlakuan dari orang sekitar ketika 

mengetahui bahwa Anda memiliki tato? 
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LEMBAR OBSERVASI CITRA DIRI DAN TATO DI KALANGAN MUSISI  
KOTA SEMARANG  

 

No. Pernyataan Ya  Tidak  

 Kesan Umum Subjek    

1.  Kondisi fisik subjek sehat jasmani    

2.  Subjek berpenampilan bersih   

3.  Subjek berpenampilan rapi    

 Ekspresi Subjek   

4.  Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 
dengan baik 

  

5.  Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan    

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6.  Sikap duduk subjek baik dan sopan    

7.  Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 
pertanyaan 

  

8.  Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 
wawancara berlangsung 

  

9.  Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 
pertanyaan 

  

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10.  Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 
hampir tidak terdengar jelas  

  

11.  Intonasi suara subjek terdengar tinggi   

12.  Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas    

13.  Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek 
pada kata tertentu menggunakan intonasi yang 
tinggi 

  

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14.  Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 
menjawab pertanyaan 

  

15.  Respon subjek lambat dalam menjawab 
pertanyaan 

  

16.  Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 
pertanyaan 
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Nama   : Gagas Agung Wisudayu  

Tempat/tanggal lahir : 4 November 1989 

Usia   : 29 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Agama   :  

Pendidikan  : S1 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Selamat malem 

mas, ee disini 

makasih banget 

udah ngeluangin 

waktunya buat 

aku, kenalin dulu 

saya Angeline 

Rahma Mutiara 

mahasiswa Unika 

Soegijapranata 

jurusan Psikologi. 

Disini  saya 

memenuhi tugas 

akhir skripsi yang 

berjudul citra diri 

Nama panjangnya 

Gagas Agung 

Wisudayu 

panggilannya Aga 

   

Lampiran C 
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dan tattoo di 

kalangan musisi 

kota Semarang. 

Nah ngomong-

ngomong nih 

nama panjang 

mas dan nama 

panggilan biar 

kita bisa akrab 

Berati aku 

manggilnya Mas 

Gagas apa Mas 

Aga? 

Terserah    

Oke.. mas Gagas 

ini lahirnya 

dimana tanggal 

berapa? 

Di Semarang 4 

November 

   

Tahun? Tahun 98 ee 89 

hehehehe 

   

Terus mas Gagas 

ini berdomisili di 

Semarang atau di 

luar? 

Di Semarang    
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Terus Mas Gagas 

tinggal sama 

siapa? 

Masih sama orang tua 

sama istri 

   

Udah berkeluarga 

ya? Terus apa 

latar belakang 

terakhir 

pendidikan Mas? 

Udah, S1 Sastra 

Inggris di Undip 

   

Okee, terus ee 

sejak kapan nih 

mas Gagas 

mengenal dunia 

musik atau 

menjadi musisi? 

Dan sudah 

berapa lama? 

Kalau mengenal 

musik ee masa SMP 

mungkin ya, SMP 

pertama kali punya 

band ee mulai apa 

namanya masif dalam 

mendengarkan musik 

dari beberapa aspek 

lah, maksudnya 

beberapa genre terus 

mulai seneng 

tongkrong mulai 

seneng berkomunitas 

di musik tersebut 

   

Berati SMP itu 

udah ngeband 

Udah ngeband lah, 

tapi band-bandan 
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atau gimana? doang yaa 

Itu gara-gara 

esktrakulikuler 

atau emang 

genrenya pas 

sama terus jadi 

satu band 

Jadi aku nganggep 

musik itu kaya 

sebagai pelarian lah 

dulu, aku mencari 

yaaa namanya anak 

SMP kan masa-

pencarian yaa masih 

labil akhirnya aku 

menemukan bahwa 

music is the answer, 

wejiann ngono yaaa. 

Aku iso merasa 

menikmati ketika aku 

sendirian atau ketika 

aku memiliki sebuah 

perasaan yang nggak 

bisa tak ungkapke aku 

menemukan lewat 

musik tersebut. 

   

Mewakili 

perasaan ya? 

Yaa mewakili 

perasaan lah intinya  

   

Terus bandnya 

waktu SMP itu 

Namanya Bigcis    
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apa namanya? 

Apa da filosofi 

tersendiri apa 

gimana? Iseng? 

Yaaa jaman SMP ya, 

ee ngeband Cuma 

buat seneng-seneng 

lah y, buat seneng-

seneng buat 

nongkrong  

   

Okee, terus apa 

alasan Mas 

Gagas menjadi 

musisi? 

Kapan 

sekarang?Sebenernya 

nggak ada alesannya 

ya, karna aku seneng 

musik aja sih, seneng 

musikseneng berada 

dilingkungan 

inimeskipun 

sebenernya aku juga 

bukan musisi ya aku 

pekerja, karyawan, 

tapi yaa aku ngeband 

aku main musik aku 

mengidupi band ku ee 

berusaha yaa apa 

yang dilakukan sama 

musisi tapi ini bukan 
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pekerjaanku secara 

resmi 

Kaya hobi ya 

berati apa 

pasion? 

Ya pasion ya mungkin    

Terus jenis musik 

apa yang mas 

Gagas tekuni? 

Punk    

Kenapa? Punya 

ideologikah atau 

komitmen atau 

persepsi? 

Apa yaa, punk itu kalo 

secara ideologi sih 

mungkin ini ya 

menggambarkan 

ekspresi ya ketika 

kamu memainkan 

musik yang ekspresif 

dengan jiwa muda 

yang terbakar-bakar 

terus kamu apa 

namanya ee bisa 

meluapkan itu senua 

itu aku rasa bisa 

menjadi hal yang 

positif kok dari pada 

kamu hanya buang-
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buang waktu 

nongkrong atau 

mungkin ee main 

motor atau mungkin 

apa lahh aku rasa 

musik itu membawa 

dampak positif, kalo 

untuk filosofisnya 

mungkin ya tadi itu 

karna ini adalah 

luapan emosi karna ini 

adalah apa ya ee ada 

pesan yang harus aku 

sampaikan karna punk 

itu yaa apa namanya 

muda, jadi ngrasanya 

ketika kita udah 

seumur ini ya aku 

masih muda aku 

masih punya temen-

temen yang ya punya 

semangat keren gitu, 

kalo filosofis dari punk 

sih bukan itu, itu 

filosofis dari aku 
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sendiri dari sudut 

pandangku sendiri. 

Tapi kalo filosofis 

yang aku dapet dari 

punk sih.. 

Jiwa muda itu 

tadi? 

Eee itu salah satunya, 

yang paling penting 

sih adalah ee 

melakukan segala 

sesuatu tu kadang 

perlu sedikit 

pemaknaan perlu 

sedikit yang namanya 

bersikap kritis 

terhadap sesuatu, 

selalu membuat kita 

menjadi aware 

terhadap suatu 

problem yang 

mungkin orang lain 

nggak bakalan melihat 

itu apa gitu lho, jadi 

mungkin selalu update 

akan berita atau apa 
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namanya yaa ee yaa 

ada hal yang harus 

selalu kita update lahh 

mungkin kaya gitu 

yang tak trima 

Okee terus sejak 

kapan nih mas 

Gagas memakai 

tato? 

Berati hubungannya 

musisi sama tato 

gitu?Aku mulai tatoan 

itu lulus SMA 

   

Lulus SMA itu 

langsung pake 

tato? 

Lulus SMA seneng-

senengnya mabuk, 

tiba-tiba punya tato 

yaa gitu, jiwa muda 

dan waktu itu sangat 

labil mungkin ya tiba-

tiba aku memutuskan 

wahh aku punya tato. 

Tapi punya tato aku 

emang sudah lama 

aku pengen punya 

tato. Ya mungkin 

karna apa yaa aku 

berada dilingkip yang 

seperti itu dari jaman 

A Material 

Self 

+++ 



 
 

84 
 

 
 

SMP terus ya akhirnya 

menimbulkan ee rasa 

seni lahyaa. Kalo rasa 

seni sih sebenernya 

dari kecil aku seneng 

gambar seneng musik 

seneng sama hal-hal 

yang berbau seperti 

itu. Ya akhirnya aku 

mengarungi tato ya 

aku seneng sama citra 

seni itu seperti itu 

Terus alasan 

memakai tato 

iseng tadi atau? 

Nggak sih akhirnya 

aku menemukan tato 

itu kadang-kadang ya 

apa namanya yaa 

yang tadi aku bilang 

ee kadang-kadang 

kita butuh sedikit 

pemaknaan ya kan  

lahh dari situ akhirnya 

aku bikin tato ya juga 

tak gambarkan sebagi 

apa yaa ee kaya ada 

A Material 

Self 

+++ 
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memorial-

memorialnya lah gitu  

Kaya ada arti 

tersendiri ya 

Iya, ya meskipun 

banyak juga tatoku 

yang mungkin nggak 

ada artinya asal aja 

digambar  

   

Terus apakah 

tato yang Mas 

Gagas miliki 

sekarang 

mempunyai arti 

atau makna self 

image citra diri 

bagi Mas Gagas 

sendiri? 

Eee ada sih beberapa 

kalo itu  

   

Apa tu mas 

contohnya 

Ini yang disini ni to 

gambarnya jadi 

mblukutuk karna yang 

nato juga ngawur 

   

Itu gambar apa 

sih? 

Jangan dilihat dari 

estetikanya ya, tapi 

mungkin kalo aku 

A Material 

Self 

+++ 
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ngomongin makna ya 

gambar ini ada orang 

lagi baca buku di 

dunia sekitarnya ada 

matahari ada bulan 

dan ada semesta jadi 

ya yang namanya 

kehidupan itu adalah 

pembelajaran lah, 

pembelajaran tu 

seperti apa yaa ya kita 

belajar pada semesta 

lah banyak hal lah 

maksudnya ya. 

Mengenai satu hal 

atau satu sudut 

pandang aja yang 

harus kita baca kaya 

gambar ikan disini aku 

terinspirasi sih sama 

ada film tau? Big Fish, 

Big Fish yang filmnya 

siapa ya aku lupa jadi 

disitu ada quotes yang 

tiab-tiba tu oh iyaa ini 
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bener juga gitu loh. 

Disitu ada quotes 

kaya gini “ketika 

seekor ikan itu tinggal 

hanya dikolam yang 

kecil atau di apa 

namanya aquarium 

yang kecil yaa dia 

akan menjadi ikan 

yang kecil kalo ikan itu 

tinggal di lautan yang 

luas maka dia akan 

menjadi ikan yang 

besar ” seperti itu. Ya 

aku gambarin aja 

agak absurd sih 

emang, ketika ikan itu 

tinggal di luar angkasa 

sedagkan angkasa itu 

kan kita nggak tau ya 

ujung sama ujungnya 

yang sebelah mana ya 

aku gambarin aja. Ya 

aku pingin menjadi 

ikan yang besar 
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tersebut. Agak absurd 

ya? Kalo gambar-

gambar yabg lainya 

yaaa agak ngaco sih 

ya 

Tapi kan itu 

bentuk citra 

dirinya mas 

Gagas sendiri 

Ya paling ini gambar 

anakku terus ada 

namanya pake huruf 

jawa yah itu tok sama 

ini, ini apa ya  

   

Banyak banget 

hehhe 

Yaa apa yaa ini tu, ini 

gambar himsa gambar 

tangan  

   

Ying yang bukan 

sih? 

Bukan bukan, himsa 

itu gambar tangan 

yang ada matanya 

baca aja di google 

deh artinya apa ya 

intinya itu 

   

Terus perasaan 

Mas Gagas 

setelah memiliki 

tato tu kaya 

Ee sebenernya punya 

tato nggak punya tato 

tu bukan rasa bangga 

ya tapi ketika kamu ee 

C Spiritual 

Self 

+++ 
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gimana? Kaya 

bangga, seneng 

terus percaya diri 

terus kaya sing 

aku ki keren 

banget lohh nek 

aku nganggo iki ki 

soale aku citra 

dirine ning kene. 

Perasaannya 

seperti apa? 

apa ya namanya 

bukan karna wee ini 

loh aku tatonan 

bangga aku gagah itu 

nggak sih, tapi yang 

jelas ketika kamu 

berusaha ee 

mewacanakan 

sesuatu dan itu 

menempel di tubuhmu 

untuk waktu 

selamanya itu adalah 

apa yaa komitmen. 

Itu adalah komitmen 

itu adalah wacana 

yang sedang kamu 

utarakan gitu loh 

massage yang kamu 

bawa, ya seperti itu. 

Aku pernah ngobrol 

sama temenku 

mengenai tato itu 

terus dia ngomong 

gini ya orang 

namanya lahir itu 
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badannya kosongan 

yatoo nggak bawa 

apa-apa ya katika mati 

bawalah sesuatu lahh 

minimal oleh-oleh buat 

ke alam sana dia 

bilang gitu. Ya itu 

guyonan aja ohyaa itu 

ya lucu juga misal itu 

dijadikan pemaknaan 

tersendiri gitu. Tapi 

aku ya menganggap 

tato ya aku balikkan 

pokoknya bukan 

mengenai oh aku 

gagah aku bangga 

cuma tatoan sih 

akhirnya membawa 

apa ya membawa 

kepedeannya sendiri 

ya. Terus bukannya 

diaroganin buat 

dipamerin sih enggak 

tapi tu ketika kamu 

punya gambar pada 
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tubuhmu yang itu 

kamu maknai ya yaa 

itu nggak bisa tak 

critain sih tapi itu 

pengalaman yang ee 

apa ya trendmark 

lahh. Ini trendmark ku 

gitu loh  

Ya kaya citra diri 

itu sendiri 

Citra diri itu sendiri    

Terus apakah 

tato penting bagi 

Mas Gagas? 

Pentingnya sejauh 

apa?  

   

Didalam hidup 

Mas Gagas 

sendiri 

Kalo penting kayanya 

enggak tapi aku 

mencintai ini, jadi 

penting nggak penting 

ya tetep tak lakoni  

A Material 

Self 

++ 

Kenapa? Ya kalo penting itu 

arninya kamu butuh, 

harus, harus punya 

to? Tapi kalo semisal 

kamu cinta tu butuh 
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nggak butuh tu ya 

kamu akan 

melakukannya kan 

gitu. Beda maksute 

penalarannya beda 

loh. Penting samaa 

penting sama cinta tu 

beda loh. Penting ki 

harus koe butuh 

mangan ya kudu 

mangan Cuma nek 

kamu perlu nggak 

tatoan? Ya nek perlu 

apa nggak perlu ya 

enggak cuman karna 

apa yaaa emm aku 

tadi ngomong opo yaa 

Maksudnya kalo 

sebagai musisi 

nih penting nggak 

sih kalo tatoan 

gitu? Berati kan 

nggak harus 

penting kan?  

Kalo penting sih 

kayanya nggak, yakan 

ada musisi yang 

nggak tatoan ya 

banyak ok, yakan? 

Yang nggak tatoan ya 

banyak yang tatoan ya 
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banyak  

Berati kan Mas 

Gagas kan 

mencintai  

Ya itu bukan masalah 

penting nggak penting 

tapi itu masalah kamu 

cinta sama sesuatu 

sehingga kamu rela 

melakukan apapun 

demi hal itu, kaya gitu. 

   

Terus menurut 

Mas Gagas 

sendiri tato 

menggambarkan 

karakteristik 

seseorang 

nggak? 

Harusnya iya    

Kalo buat diri Mas 

Gagas? 

Oiyaa pasti, 

contohnya kaya yang 

tadi aku jelaskan to 

kalo semisal kaloo.. 

apa tadi 

pertanyaanmu? 

   

Tato 

menggambarkan 

He’em. Semisal gini 

tato mencitrakan diri 

B Sosial 

Self 

++ 
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karakteristik 

seseorang 

seseorang, lah nek 

semisal kamu nggak 

seneng sama 

gambarnya kamu 

nggak seneng sama 

gambar ini tato di 

tubuhmu kamu trima 

nggak? Tapi kalo 

semisal kamu seneng 

mau orang nganggep 

uopoo gambar mletat 

mletot rak jelas, lha 

kamu seneng ok 

dilakoni nggak? 

Yaudah  

Itu karakteristik 

yaa 

Iyaa itu akan 

membawa 

karakteristik  

   

Terus ee apa 

tujuan Mas 

Gagas 

melakukan tato 

dan apa tujuan 

hidup Mas Gagas 

Tujuan bikin tato?    
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sendiri? 

Apa tujuan Mas 

Gagas dalam 

melakukan tato, 

udah bikin tato 

nih, terus apa 

tujuan hidup Mas 

Gagas? 

Nggak nyambung ya 

sebenernya 

pertanyaanmu 

   

Iya sih hehehe 

maksudnya tato 

itu nggak 

mempengaruhi 

dalam bekerja? 

Oo pasti 

mempengaruhi 

sehingga kalo semisal 

lagi kerja aku 

menutupi tatoku  

B Sosial 

Self 

++ 

Pake lengan 

panjang? 

Iya karna kerjaanku 

hubungannya 

profesionalitas sama 

hal lain ya 

B Sosial 

Self 

++ 

Soalnya disini 

juga masih awam 

ya kalo kita 

bertato terus kita 

kerja kan mesti 

pikirannya 

Sebenernya kan 

memang nggak ada 

ee sebenernya da sih 

peraturannya untuk 

yang bertato itu 

diharapkan untuk 
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tatonya tidak terlihat 

seperti itu. Cuman 

kalo peraturannya 

hanya seperti itu aku 

rasa cukup relevan sih 

ya namanya kita kerja 

profesional ya harus 

berpenampilan sesuai 

sama kebutuhannya 

kan, ketika aku 

negband ya nggak 

mungkin aku pakai 

apa namanya aku 

nggak mungkin 

berpakaian eksekutif 

kan, aku nggak 

mungkin pake apa 

namanya ee pakaian 

kalo mau ke mushola 

nggak kan? Kaya gitu 

lahh 

Kita harus 

menempatkan diri 

kita sesuai 

Iyaa kita harus 

menempatkan diri 

kita masing-masing. 

C Spiritual 

Self 

++ 
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keadaan Cuma ketika aku ada 

acara kantor semisal 

aku kelihatan tatonya 

ya cuek aja sih kalo 

aku ya karna aku 

ngrasa ya aku dateng 

kesini bukan sebagai 

karyawan tapi sebagai 

ee yaa apa namanya 

ya kita punya acara 

yaaa seperti itu aja. 

Ya kita harus pinter 

memposisikan diri lah 

Iya, terus Mas 

Gagas ini  

Tadi pertanyaanmu 

ada yang belum 

terjawab lohh 

   

Yang mana? Yang tujuan hidup ki 

opo maksude?  

   

Ya itu tadi Tujuanku hidup?    

Ya itu tadi 

mempengaruhi 

nggak tatonya 

sama tujuan 

Ohh nggak. Nyari 

kerja itu buan masalah 

tato kok. Masalah 

kamu punya skil apa 
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hidupnya, 

maksudnya kaya 

Mas Gagas tu ee 

susah nyari kerja 

terus kaya di 

pandang negatif 

sama lingkungan 

atau gimana 

karna Mas Gagas 

punya tato dan 

lain sebagainya 

nggak buat bekerja, 

kalo masalah tato 

mempengaruhi 

pekerjaan atau nggak 

ya nggak tato nggak 

mempengaruhi 

pekerjaan  

Jalan seperti 

biasanya? 

Jalan seperti biasanya 

yang penting kamu 

bisa menempatkan diri 

lah ya seperti itu 

   

Terus ada 

pengaruh dari 

orang tua, teman, 

saudara dalam 

melakukan 

membuat tato 

pertama kali? 

Pengaruh dari orang 

tua, teman atau 

saudara, lingkungan 

emm kalo pertama kali 

kan aku udah cerita to 

tiba-tiba punya tato 

gitu wae hehehehe  

   

Itu apesnya 

mabuk berati 

Ohh nggak nggak, 

memang sakjane tak 
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hahaha niati aku pengen tato, 

tapi nggak tau pengen 

gambar apa ya 

akhirnya jadi gambar 

tengkorak yang punya 

sayap gitu aja, yawes 

gitu aja alhamdulillahe 

bagus ya nggak elek-

elek banget 

Berati dari 

lingkungan 

mungkin?  

Kalo dari lingkungan 

mungkin ya karna dari 

lingkungan itu ya apa 

namanya ya yang tadi 

tak bilang karna aku 

ngeband karna aku 

punya temen-temen 

yang bekerja di bidang 

seni ya akhirnya aku 

karna berada 

dilingkup yang seperti 

itu ya aku, tapi tak 

tekankan lagi ya aku 

melakukannya pun 

atas dasar 

A Material 

Self 

+++ 
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kesadaranku ya 

kesadarannku pada 

saat tidak sadar itu 

pengen bikin tato 

Tapi saudara ada 

yang tatoan? 

Sodaraaa, nggak ada 

deh kayanya  

   

Berati Mas Gagas 

sendiri yang 

tatoan? 

Sodara ada tapi 

sodara jauh, kalo 

dalam lingkungan 

keluarga nggak ada 

sih  

   

Baik-baik yaa, 

terus apa 

persepsi Mas 

Gagas terhadap 

diri sendiri 

setelah memiliki 

tato 

Ehh tak critani yoo jadi 

aku pertama kali 

mempunyai tato 

selama 2 tahun tu 

orang tuaku nggak tau 

kalo aku tatoan 

   

Masak? Lha terus 

nyembunyiine 

pie? 

Iyaa, ya pake baju 

lahh, ngapain 

telanjang hahaha 

   

Lha nek habis 

mandi kan mesti 

Ya tetep pake baju too 

tetep pake anduk po 
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kan pie ngono loh 

Terus pertama 

kali tau? 

Jadi tu ketahuannya 

tu.. 

   

Dua tahun lama 

lohh 

Dua tahun lama ya, 

apalagi tinggal satu 

rumah sama orang tua 

ya lucu itu ok, jadi 

ketahuannya tu aku 

tidur kamarku lupa tak 

kunci hahhaa 

ketahuan. Loo tatonan 

to nang? Ohh endak 

ok ini bisa ilang 

hahaha ya biasa lah 

alasan di awal ya 

habis itu ketahuan kan 

ya yaaa. Jadiketahuan 

itu ketahuan sama 

ibuku to, akhirnya aku 

menjelaskan kenapa 

kok aku melakukan 

hal ini, kenapa kok 

aku ee tatoan gitu ya 

ya karna aku yaa kaya 

A Material 

Self 

+++ 
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yang tadi aku jelaskan 

lah masalah seni 

masalah itu identitas 

masalah itu estetika 

dan lain sebagainya 

terus akhirnya ya 

orang tua akhirya 

paham meskipun 

kadang-kadang kalo 

nambah tato baru ya 

dia ngomel 

Ya pasti kalo itu Tapi ya aku rasa yaa 

apa ya segala sesuatu 

itu harusnya kita 

dasari atas kesadaran 

diri yaa jadi ketika 

kamu tatonan terus 

kamu nglamar kerja 

kok pekerjaannya itu 

tidak menunjang 

orang yang bertato 

yaa tanggung jawab 

sendiri yaa tapi aku 

rasa kalo peraturan 

B Sosial 

Self 

++ 
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itu ee terlalu 

mendikriminalisasi 

masalah tato yaa 

kayanya peraturannya 

yang salah dehh 

Tapi peraturan itu 

ok harus 

dilanggar dehh 

haha 

Ya peraturan harus 

dilanggar yaa, baik 

baikk 

   

Ee terus apa 

persepsi Mas 

Gagas terhadap 

diri sendiri 

setelah memiliki 

tato? Ee misalnya 

aku udah punya 

tato terus nggak 

papa lah aku kalo 

misalnya di 

tolakin kerja tapi 

aku harus 

konsekuen aku 

harus tanggung 

jawab biar 

Ohh ya pasti kalo itu    
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caranya aku 

dapet uang atau 

gimana gitu 

Berati udah ada 

tanggung jawab 

sendiri yaa 

Iya lha kamu dasari 

dengan kesadaran ya 

harusnya punya 

tanggung jawab atas 

hal itu to 

   

Terus tato dapat 

meningkatkan 

citra diri Mas 

Gagas apa 

nggak? Sebagai 

seorang musisi 

Kalo itu dipandang 

sebagai hal yang 

positif iya, kalo 

semisal buat gaya-

gayaan doang buat 

gagah-gagahan 

enggak, ngapain gitu. 

Tatonan terus bar kui 

maling ya meh opo?  

A Material 

Self 

++ 

Apakah ada 

perbedaan 

persepsi atau 

perlakuan dari 

orang sekitar 

ketika 

mengetahui 

Emmm enggak deh 

kayanya tapi kalo 

mungkin ada yang 

mengkhususkan sih 

terserah aku nggak 

peduli sih. Kalo 

semisal dia nggak 

B Sosial 

Self  

++ 
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bahwa Mas 

Gagas memiliki 

tato? 

terima ya urusannya 

dia kan 

Oke makasihh ya 

mas 

Iya sama-sama    
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Nama     : Sahili  (Kontras band ) 

Tempat tanggal lahir  : Semarang, 11 November 1994 

Usia     :  24 tahun 

Jenis kelamin   : laki-laki 

Agama    : islam 

Pendidikan    : SMK  

 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

selamat malam mas ya malam    

ya disini, saya 

Angeline Rahma 

Mutiara. Saya sebagai 

mahasiswa Psikologi 

Universitas Katolik 

Soegijapranata disini 

saya meminta mas 

untuk menjadi subjek 

saya, karena saya 

sedang melakukan 

tugas akhir yaitu 

skripsi dengan judul 

Citra Diri dan Tato di 

Kalangan Musisi Kota 

Semarang. Oke 

nama panggilan aja 

ya enaknya ya, 
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ngomong-ngomong, 

nama lengkap dan 

nama panggilannya 

mas siapa nih? 

oke boleh Sahili    

mas Sahili, mas Sahili 

ini lahir dimana dan 

kapan? 

Semarang, 11 

November 1994 

   

dimanakah mas Sahili 

berdomisili sekarang? 

Semarang aja    

masih di Semarang, 

berarti tinggal sama 

orangtua ya? 

 

iya sama orangtua    

latar belakang 

pendidikan mas sahili 

terakhir apa? 

 

SMA aja sih,    

SMA nya dimana mas 

? 

SMK Kristen Gergaji    

sejak kapan nih mas kalau kenal musik sih    
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sahili mengenal dunia 

masik atau menjadi 

musisi dan sudah 

berapa lama ? 

dulu nya dari SD 

malah, udah jaga 

studio musik. Dari SD 

mbak 

sejak kapan mas sahili 

ini menjadi musisi? 

kalau mulai aktif maen 

music, ya gak bisa 

dibilang musisi juga 

sih belom dibilang 

musisi tapi lebih 

cenderung ya aktif 

bermusik kalau musisi 

itu penilaian orang 

banyak sih ya. Ya 

kalau itu aktif maen 

music udah mulai 

kelas 2 SMP. 

   

kelas 2 SMP, berarti 

sudah cukup lama ya ? 

lama banget  

 

   

itu tebentuknya karena 

sering ngumpul sama 

teman-teman apa 

memang ada 

ekstrakulikuler di 

enggak, kebetulan 

karena memang 

rumah dekat dengan 

studio band terus 

kebetulan juga akrab 
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sekolah? 

 

sama yang punya 

studio band akhirnya 

sering nongkrong di 

studio akhirnya saya 

jaga studi band, terus 

akhirnya ngumpul-

ngumpul ketemu 

sama orang banyak 

bertukar pengalaman 

akhirnya bisa 

nongkrong ngobrol 

akhirnya malah 

ngebentuk band sama 

temen-temen itu.  

keisengan itu malah 

menjadi band ya, terus 

alesan apa sih kok 

bisa mas sahili bisa 

menjadi musisi itu? 

ya karena di music itu 

ada ketertarikan 

tersendiri sih ada feel 

nya sendiri . 

   

jenis music apa yang 

mas sahili tekuni? 

lebih dominan ke 

reggae sih paling 

utama 

   

itu dari kelas 2 SMP 

udah maen reggae 

ya kalau dari awal sih 

gak juga, belom ada 
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atau gimana ? ketertarikan disitu 

terus kenapa nih kok 

mas sahili bisa suka 

dengan reggae? 

 

Ya karena dari music-

musik nya itu sendiri 

sih memberikan 

ketenangan terutama 

sih pada nada-nada 

musiknya, cuman 

kalau dari lirik-liriknya 

sih banyak juga sih 

yang membuat kita 

tuh tergerak misalnya 

kalau ada 

pemerintahan yang 

kurang benar kita bisa 

mengekspresiin lagu-

lagu kita lewat music 

kita sendiri itu tadi. 

   

menyuarakannya lewat 

music ya mas, terus 

sejak kapan mas sahili 

memakai tato? 

kalau tato sih belum 

lama barusan-barusan 

itu lulus sekolah. 

 

   

Lulus SMA langsung 

memakai tato ya mas? 

ya kalau pertama sih 

enggak, senang aja 

A Material 

Self 

++ 
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Terus alesan mas 

Sahili memakai tato itu 

apa? 

liat ada teman-teman 

pada tato. Awalnya 

sih kok liat bagus juga 

kalau liat gambarnya 

di badan tuh terus 

akhirnya nyoba kok 

malah nagih sampai 

kemana-mana. 

berarti memang 

kumpulnya sama 

orang-orang seni, 

ngelihat tato pun juga 

tertarik ya mas. 

Apakah tato yang mas 

sahili miliki sekarang 

mempunyai arti atau 

makna bagi citra diri 

mas sahili? 

 

kalau gambar tato 

yang kemudian 

menjadi citra diri buat 

saya pribadi sih 

awalnya memang gak 

ada, gak ada sih yang 

bisa dijadiin jadi citra 

diri gak ada, tapi 

kemudian citra diri itu 

muncul dengan 

sendirinya maksudnya 

teman-teman menilai 

dari tato yang ini 

identic dengan akulah 

gitu. 

B Sosial 

Self  

++ 

apa itu, contoh gambar ini daun ganja yang B Sosial ++ 
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yang mana gambar 

tato yang mana mas ? 

 

ada ditangan, karena 

dia nya tangan 

keliahatan dan diliat 

orang kan otomatis itu 

menjadi penilaian 

sendiri oleh orang-

orang gitu.  

 

Self 

karena kaya ikon gitu 

ya, orang-orang 

menilai reggae dengan 

ikon ganja? 

 

iya mungkin, mungkin 

sih. Enggak ikon 

reggae dengan daun 

ganja juga sih 

mungkin di identikan, 

mesti orang main 

music reggae pasti 

doyan ngeganja. 

 

   

bagaimana nih 

perasaan mas sahili 

setelah memiliki tato? 

Merasa bahagia, 

senang, percaya diri 

atau bangga ? 

ya kalau perasaan 

setelah ada tato yang 

menempel di badan 

ya kalau waktu 

sendirian ya seneng 

aja ngeliatin badan 

A Material 

Self 

++ 
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 ada tato nya 

gambarnya sesuai 

dengan apa yang aku 

ekspresiin itu, itu 

yang terutama.  

 

tapi ketika mas sahili 

pergi atau bertemu 

dengan orang’-orang 

banyak itu tetap 

minder atau yang ‘nih 

aku punya pemikiran 

sendiri tentang tato, 

nih aku gitu lo’ punya 

perasaan yang 

percaya dirikah atau 

bangga ketika mas 

sahili bertemu dengan 

orang banyak ? 

 

enggak juga, tetap 

biasa-biasa aja mbak. 

Tidak ada perubahan 

perasaan pada diri 

gak ada sih, gak ada 

yang ngrasa lebih 

gimana atau jadi 

gimana gitu sih. 

 

   

tetap biasa aja ya mas, 

terus gambar apa yang 

mas sahili pilih apakah 

kalau gambar yang 

aku pilih ya itu tadi, 

yang gambar daun 
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gambar tersebut 

mempunyai arti buat 

mas sahili atau 

merupakan gambar diri 

dari mas sahili sendiri? 

 

ganja itu.  

 

berarti mempunyai arti 

sendiri ya buat mas 

sahili itu gambar diri 

dadi mas sahili karena 

feel nya sudah masuk 

di music reggae dan 

identiknya seperti itu? 

 

ya bisa juga kearah 

situlah, boleh kearah 

situ sebenernya ya 

emang.. 

 

   

sudah punya feel yang 

melekat gitu ya? 

 

ya ya ya    

oke terus apakah tato 

penting bagi mas 

sahili? 

enggak begitu penting 

juga tapi bikin 

kecanduan hehe 

A Material 

Self 

+++ 

kenapa tuh? Ya gak tau rasanya 

bikin nagih aja kalau 

A Material 

Self 

+++ 
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tato ngerasain sakit 

pastinya kan. Tapi 

besoknya ngeliat tato 

nya sudah jadi 

pengen kalau ada 

badan yang kosong 

pengen ditambah lagi 

gitu lah 

apakah menurut mas 

sahili tato 

menggambarkan 

karakteristik 

seseorang? 

 

Menggambar karakter 

seseorang enggak 

juga kalau tato, belum 

tentulah kalau tatoan 

itu pasti identiknya 

malah paradigma 

nya orang 

premanlah atau 

kriminil pastinya. 

Tapi gak juga gak bisa 

gitu juga sih 

penilaiannya 

C Spiritual 

Self 

++ 

nah kenapa kok mas 

sahili itu menato diri 

mas sahili sendiri, 

padahal orang-orang 

ya itu tadi karena dari 

awal lihat-lihat teman 

pada ngegambar 

badan, tato kok bagus 

A Material 

Self 

+++ 
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sekitarnya pasti 

melihat kesudut 

pandangnya tentang 

“oh tato itu criminal oh 

tato itu jahat dll” ? 

dilihat terus nyobain 

ternyata juga bikin 

ketagihan 

apa tujuan mas sahili 

dalam melakukan tato 

dana pa tujuan hidup 

anda? 

 

Kalau tujuan 

melakukan tato 

   

tujuan hidupnya, 

apakah lebih tanggung 

jawab karena sudah 

tau resikonya kalau 

menato diri itu akan 

sulit mencari pekerjaan 

? 

 

: ya, ya itu pastilah! 

Resiko tersendiri 

kalau orang badannya 

tatoan udah pasti sulit 

kalau buat cari 

kerjaan di era 

sekarang ini pastinya 

yang dicari orang 

yang berpenampilan 

rapi, berpendidikan 

tinggi tapi semuanya 

kembali lagi itu 

memang sudah resiko 

yang aku ambil untuk 

C Spiritual 

Self 

++ 
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kedepan 

kehidupanku, aku 

harus menata sebaik 

mungkin karena 

sudah tau resikonya. 

 

berarti tanggung 

jawabnya lebih besar 

lagi ya? 

 

Ya, ya bisa dibilang 

begitulah karena apa 

yang aku jalani 

sekarang ini dari 

music dari tato 

memang ada 

resikonya yang sangat 

besarlah kalau untuk 

kehidupan yang akan 

dating 

   

oke, apakah ada 

pengaruh dari orang 

tua, teman, saudara 

atau lingkungan dalam 

membuat tati ini? Tadi 

ya mas teman tadi 

ngeliat kumpul-kumpul. 

Ya mbak benar dari 

teman dan kumpul-

kumpul 
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apa persepsi mas 

sahili terhadap diri 

sendiri setelah 

memakai tato ? 

 

persepsi…    

mematahkan stigma-

stigma yang ada 

didalam masyarakat 

yang tentang ‘tato itu 

blablabla” persepsinya 

apasih “ aku tuh ingin 

ini loh tato it tu seni 

sebuah seni gambar “ 

ya, ya seperti itulah, 

ya seharusnya gak 

boleh kalau tato 

dipandang yang 

sebelah mata itu tadi 

seperti kriminil, 

preman. Gak juga sih 

nyatanya aku tatoan 

gini juga masih bisa 

tetep berkarya tidak 

bikin onar . 

 

C Spiritual 

Self 

+++ 

tidak melakukan 

criminal ya  

 

iya iyalah    

apakah tato dapat kalau meningkatnya    
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meningkatkan citra diri 

seorang musisi? 

citra diri seseorang 

musisi iya sih boleh 

boleh bisa 

kenapa tuh mas ? karena udah pastilah 

kalau orang lihat 

orang tatoan itu pasti 

punya penilaian 

tersendiri apalagi 

seorang musisi 

B Sosial 

Self 

++ 

gampang diingatnya 

ya? 

Gampang diingatnya 

ya? 

   

Pertanyaan terakhir 

nih mas, apakah ada 

perbedaan pendapat 

persepsi atau 

perlakuan dari orang 

sekitar ketika 

mengetahui mas sahili 

mempunyai tato? 

Ketika pertama kali 

memiliki tato, sikap 

orang tua atau 

kerabat? 

Awal sih awal pasti 

iyalah, ya karena itu 

tadi balik lagi orang 

pada awalnya 

melihat orang bertato  

sudah pasti 

pemikirannya  

negative itulah yang 

paling utama apalagi 

orantua pasti kurang 

bisa menerima kalau 

punya anak tatoan 

karena gak mau kan 

B Sosial 

Self 

+++ 
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orangtua kalau 

anaknya dipandang 

negative sama  orang-

orang sama tetangga 

sama lingkungan 

sekitar makanya 

orangtua itu awal-awal 

agak kenceng 

memberi teguran 

memberi nasehat tapi 

mau gimana lagi 

sudah terlanjur dibuat. 

dan mas sahili bisa 

ngasih penjelasan ke 

orangtua kalau aku tuh 

punya statement 

begini 

iya ya iya mbak pada 

akhirnya lambat 

launlah bisa diterima . 

   

ngomong-ngomong 

nih, nama band mas 

sahili saat ini apa? 

kontras band    

oke, terimakasih mas 

sahili karena sudah 

meluangkan waktunya 

untuk saya semoga 

ya makasih mba 

sama-sama 
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tetap berkarya dan 

sehat selalu 
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Nama     : Vano “nonot” ( Daya Ledak band) 

Tempat tanggal lahir  : Semarang 12 Juni 1989 

Usia     : 30 tahun 

Jenis kelamin   : laki-laki 

Agama    : islam 

Pendidikan    : strata 1 (S1) 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

selamat sore sore    

ganggu waktunya 

sebentar ya mas 

boleh..boleh kita kan 

apuintment  kan mba 

   

kenalin dulu saya 

Angeline Rahma 

Mutiara saya kuliah di 

universitas  katolik 

soegijapranata di 

jurusan Psikologi . 

Disini saya mau 

wawancara mas 

sebagai subjek saya 

karena saya 

mengambil skripsi 

dengan judul “ Citra 

Diri dan Tato di 

Kalangan Musisi Kota 

Semarang” . 

Nah ngomong-

ngomong nih nama 

kalau nama lengkap 

panjang ya, mending 

langsung aja Vano 

Wardhana  
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lengkap mas dan 

nama panggilan mas 

biar kita lebih akrab? 

oke mas Vano 

wardhana 

bisa dipanggil vano 

atau nonot  

   

aku panggilnya mas 

nonot ya 

boleh.. boleh..    

mas nonot ini lahirnya 

dimana nih ? 

aku lahir di semarang    

tanggal? 12 Juni . 30 tahun yang 

lalu 

   

berarti umurnya udah 

30 tahun ya 

iya    

terus mas nonot ini 

berdomisili dimana? 

Di semarangkah? 

saat ini berdomisili di 

semarang , gak tau 

kalua besok-besok.. 

   

kenapa tuh kok besok-

besok? 

kan kita gak ada yang 

tau 

   

oke siap siap. Di 

semarang ini mas 

tinggal dengan 

orangtua, kos, kontrak 

atau udah punya 

sendiri? 

kalua untuk sementara 

masih ikut 

orangtua.karena 

memang belom nikah 

juga. 

   

latar belakang 

pendidikan mas nonot 

terakhir apa? 

saya sarjana ekonomi.    

dimana tuh mas ? di STIE AKA    
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sejak kapan nih mas 

nonot mengenal dunia 

musik atau menjadi 

musisidan sudah 

berapa lama ? 

kalau mengenal dunia 

musik dunia nya ya 

berarti . itu sekitar SMP 

kalik ya, tahun 2000-an 

   

SMP udah band-band 

an? 

sudah-sudah    

atau solo? udah ngeband, jadi 

kalua dengerin musik 

sih dari kecil, dari TK 

mungkin . Cuman 

untuk berkontribusi di 

dunia nya itu sekitar 

SMP. 

   

SMP itu nama band 

nya apa mas nonot? 

dulu waktu SMP nama 

band nya “nerfain’. 

 

   

apa ada filosofi 

tentang nama itu? 

obat penenang sih, jadi 

kita pengennya kayak 

obat penenang gitu loh 

ketika ngeband. 

   

itu terbentuk gara-

gara 

ekstrakulikuler?atau 

memang mengrekrut 

atau gimana? 

Kalau terbentuknya 

memang karena minat 

dulu, karena memang 

dari kecil udah 

dengerin musik, SMP 

mulai belajar gitar terus 

ya namanya orang 

belajar gitar kan pasti 

menyalurkannya 

ekspresinyakan 
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macam-macam. Ada 

yang memang 

mengekspresikannya 

lewat solo atau band, 

kebetulan saya ketemu 

dengan teman SMP 

sama-sama kepingin 

nge-band kita bentuk 

band. Kalau 

ekstrakulikuler jaman 

dulu jarang, apalagi di 

Semarang. 

nah alesan mas nonot 

menjadi  seorang 

musisi, seorang 

seniman yang suka 

music itu apa 

alesannya?    

iya yang pertama mungkin 

untuk 

mengekspresikan diri, 

yang kedua aku bisa 

berkaya lewat music 

kalik ya dan yang 

ketiga memang 

mungkin music itu  

salah satu penerangan 

untuk kita menyalurkan 

ekspresi apapun 

ekspresi marah, 

ekspresi senang, 

ekspresi sedih, 

ekspresi gembira 
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apapun itu ekspresinya 

kita bias salurkan lewat 

musik dan music itu 

menurut saya satu 

mendia untuk 

menyampaikan pesan-

pesan apapun itu. Yaa 

pesan-pesan ekspresi 

tadi. 

ah mas nonot itu 

sudah mulai suka nge-

band itu SMP, dari 

SMP sampai sekarang 

itu jenis music nya 

yang ditekuni masih 

sama atau berbeda-

beda? 

kalau dari SMP, iya. 

Saya genre nya music-

musik yang pakai 

distorsi gitu.  Intinya 

music-musik yang enak 

didengar, bukan enak 

sih tapi bukan 

mainstream . kalau  

kita kearah Rock. 

   

sejak kapan mas 

nonot ini memakai 

tato? 

saya memakai tato itu 

sudah hampir 12 tahun.  

Dari tahun 2007, waktu 

itu saya masih kuliah di 

sastra undip. Jadi dulu 

D3 saya ambil di 

Undip. 

 

   

oh oke, Undip jurusan 

apa nih? 

sastra.    

sastra jepang? sastra inggris. Jadi 

saya dulu D3 sastra 

Bahasa inggris sampai 
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2009, untuk ambil 

ekonomi kan harus 

ngulang lagi nih nah 

saya ambil S1 dari 

pada saya  jadi lintas 

jalur di undip  juga 

susah jadi aku masuk 

nya di AKA. 

berarti sudah 12 tahun 

memakai tato? Terus 

apa alesannya sih 

mas nonot memakai 

tato? 

kalau dulu memakai 

tato itu memang ingin 

mengekspresikan 

bentuk apa ya, bentuk 

protes mungkin? Bias 

di bilang bentuk protes 

atau bentuk ekspresi 

aja sih 2007 itu. Karena 

mematahkan stigma-

stigma orang yang 

jaman dulu itu tato itu 

kriminal. 

A Material 

Self 

++ 

agak sedikit idealis 

ya.. 

ya seperti itulah    

apakah tato yang mas 

nonot miliki ini, 

sekarang mempunyai 

arti atau makna –

makna tersendiri sih 

bagi self image atau 

citra diri mungkin? 

Kalau beberapa ada 

artinya, cuman untuk 

yang lainnya sih 

ekspresi diri aja suka 

gambarnya kita 

aplikasikan ditubuh. 

A Material 

Self 

+++ 

contoh gambar apa 

yang membuat mas 

Gambar mikrofon kalik 

ya, gambar mikrofon 
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nonot ini menjadi citra 

dirinya? Gambar yang 

mana? 

yang ada ditangan itu 

citra diri saya sebagai 

seorang musisi sama 

ini ada lambang tulisan 

‘the bastard” itu citra 

diri saya sebagai 

seorang yang tidak 

pada jalur umumnya 

atau tidak pada 

konteks kemapanan di 

Indonesia. 

Dalam banget ya 

makna nya. Terus 

perasaan mas nonot 

setelah memilki tato? 

Apakah senang, 

bahagia, percaya diri, 

bangga? 

 

Jujur aja, dulu waktu 

jaman masih dibilang 

remaja suka, bahagia 

pasti. Untuk kearah sini 

sih agak menyesal ya 

tapi lebih kearah 

waduh ternyata stigma 

tato itu memang masih 

kuat gitu loh. Jadi 

kayak kita nyarik kerja 

aja masih susah,kita 

mau sholat tanpa 

lengan panjang aja 

kebetulan ini kan 

sampai di tangan gak 

cuman di lengan aja ya 

jadi kalua mau sholat 

itu banyak orang yang 

masih 128itany 

secara sinis gitu, 

kebetulan saya Muslim 

jadi saya sholat jadi 

B Sosial 

Self 

++ 
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kalau wudlu banyak 

orang yang ngeliatnya 

secara sinis gitu cuman 

ya menrut saya sih gak 

masalah sih. 

berarti idealisnya mas 

nonot ini masih goyah 

ketika pandangan 

masyarakat ini buruk 

tentang mas nonot? 

Kalau idealis masalah 

tato gak terlalu 

mempermasalahkan 

atau gak terlalu 

mengutamakan 

masalah ini. Cuman 

dengan apa yang 

sudah saya lakukan 

tidak bisa diulang 

kembali karena waktu 

itu tidak bisa diulang 

dan tinta tato itu akan 

ada seumur hidup 

kecuali memang kalau 

mau dihilangkan dan 

saya tidak mau 

menghilangkan itu. Kita 

harus mengambil 

resikonya sesuai apa 

yang ada stigma nya di 

Indonesia memang gak 

bias bekerja di  instansi 

ya kita cari kerja sendiri 

kalau memang 

masalah ibadah itukan 

udah urusannya 

masing-masing individu  

personal. 

C Spiritual 

Self 

+++ 
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resiko, tantangan, 

kewajiban tanggung 

jawab itu udah 

dipikirin mateng-

mateng ketika mas 

nonot ini memakai 

tato? 

pertama kali tato atau 

pertama kali tinta tato 

itu masuk ke kulit saya, 

saya sudah memikirkan 

jangka panjangnya 

termasuk kesulitan 

dibidang apapun yang 

masih menyangkut 

stigma-stigma itu. 

B Sosial 

Self 

++ 

tapi untuk saat ini 

sampai detik ini mas 

nonot masih 

banggakan, kalau “ 

aku punya tato aku 

musisi nih’ 

masih dong,    

jadi gambar yang mas 

nonot pilih ini 

termasuk citra diri nya 

mas nonot yang 

contoh gambar nya 

mikrofon dan tulisan 

“the bastard” 

yes!!    

apakah tato penting 

bagi mas nonot? 

kalau penting nya sih 

gak sepenting itu. 

   

kenapa ? karena memang bukan 

yang utama ya, cuman 

ini dulu memang 

buatnya karena cuman 

ingin mematahkan 

stigma itu sih. Makanya 

itu tato bukan 

A Material 

Self 

+++ 
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segalanya nih, jadi 

saya tato itu tidak 

mempengaruhi 

pekerjaan yang saya 

ambil sekarang gitu 

loh, tato juga tidak 

mempengaruhi apa 

yang sudah saya 

jalankan sampai 

sekarang atau mungkin 

sampai besok. Jadi tato 

itu tidak utama bagi 

saya dan tidak bagi 

mereka ini cuman 

mengekspresikan diri 

aja sih buat citra diri 

aja. Citra diri nya pun 

gak yang “fanatic”. Ada 

sih temen bikin tato, 

mereka cuman buat 

gaya-gayaan terus 

kalau ada preman gitu 

ditunjukin biar kaya “oh 

ini sebangsa atau apa 

gitu ya’ nah itu stigma-

stigma yang 

sebenernya harus 

dibenahi karena stigma 

itu membentuk stigma 

baru, yaitu tato itu jahat 

tato itu golongan 

tertentu. 
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menurut mas nonot, 

tato menggambarkan 

karakteristik 

seseorang gak sih? 

bisa jadi sih, kalau 

menurut saya. 

   

kalau kamu sendiri 

sebagai orang yag 

bertato, kamu berarti 

menunjukan 

karakteristik mu 

tentang tato atau 

tentang musisi atau 

dua-dua nya bisa di 

kolaborasi? 

kalau menunjukannya 

sih, ya kalau saya 

pribadi seperti saya 

bilang tadi untuk 

mematahkan stigma 

aja sih karena emang 

ditunjukanya itu untuk 

sebatas itu seni itu 

ekspresi. 

   

dan dua-dua termasuk 

seni tato dan musisi. 

Tujuan mas nonot 

dalam melakukan tato 

apa tujuan hidup anda 

? 

maksudnya gimana 

tuh? 

   

ketika mas nonot itu 

melakukan tato, tujuan 

hidup nya itu seperti 

apa gitu loh apakah 

tetap beridealis, 

berontak ? 

intinya saya ingin 

menjadi manusia yang 

independent, saya 

ingin menjadi manusia 

yang bebas karena 

kebebasan dilindungi 

oleh undang-undang 

sebenernya kan 

termasuk tato itukan 

tidak merugikan orang 

lain nih yang rugi kita 

sendiri kalau gak rugi 

ya gak rugi. Kalau 

C Spiritual 

Self 

++ 
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menurut saya sih gak 

rugi juga karena 

walapun saya sudah 

bias bekerja di instansi 

pemerintah tetapi 

pekerjaan saya ini 

adalah pekerjaan yang 

berhubungan dengan 

instansi pemerintah 

dan mereka fine-fine 

saja . 

apalagi jaman 

sekarang ya, sudah 

gak kayak jaman dulu-

dulu. Pengaruh apa 

sih kok bisa membuat 

tato , apakah ada 

pengaruh dari 

orangtua, teman, 

sodara? 

Kalau pengaruhnya 

dulu dari salah satu 

influence music ya, jadi 

banyak sih musisi di 

luar sana yang pakai 

tato sebenarnya. Ya itu 

dia ketika mereka 

bebas pakai tato 

kenapa di Indonesia 

sangat susah gitu loh 

orang untuk nato 

karena ya memang 

pandangannya stigma-

stigma itu ada pada 

jaman orde baru 

dimana orang tatoan itu 

jahat, untungnya saya 

tumbuh di setelah orde 

baru sudah selesai jadi 

ya saya bebas 

mengekspresikan. Ini 

juga salah satu symbol 

C Spiritual 

Self 

+++ 
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demokrasi juga kalau 

menurut saya. 

pengaruh terbesarnya 

itu dari temen ya? 

pengaruh terbesarnya 

ya teman 

   

apa persepsi mas 

nonot terhadap diri 

sendiri setelah 

memiliki tato? 

lebih tanggung jawab 

aja sih, lebih banyak 

aspeknya disbanding 

orang yang tidak 

memiliki tato. 

C Spiritual 

Self 

++ 

apakah tato dapat 

meningkatkan citra diri 

seorang musisi? 

Yes!! Sangat    

kenapa tuh ? 

 

karena tato itu bisa jadi 

ciri khas orang jadi 

lebih bisa menjadi citra 

diri kali ya kalau 

menurut saya sih iya 

karena ketika saya 

bertato dan saya 

bertanggung jawab 

atas apa yang saya 

lakukan orang-orang 

yang kenal saya itu 

lebih respek gitu 

disbanding orang-

orang yang gak tatoan 

gitu karena ternyata 

orang ini lebih 

tanggung jawab 

daripada orang lain, 

lebih sopan dari orang 

A Material 

Self 

++ 
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lain karena emang 

saya bukan menjaga 

memang ya itu dia. 

apakah ada 

perbedaan persepsi 

atau perlakuan dari 

orang sekitar ketika 

mengetahui bahwa 

mas nonot ini memilki 

tato? 

 

Kalau orang terdekat 

sih ada impek nya,  

apalagi orangtua pasti 

pertama mereka 

kecewa tapi dengan 

semua yang saya 

pahamkan ke mereka 

akhirnya mereka juga 

ya tau, cuman memang 

ada satu impekyang 

pernah saya alamin 

dimana saya 

mengantarkan keluarga 

disalah satu toko 

terbesar di Semarang, 

toko spesialisasi 

lebaranlah ya waktu itu 

saya masuk dan tiba-

tiba ada mikrofon jelas 

itu untuk informasi 

mengtakan bahwa 

“hati-hati disini ada 

copet biasanya jadi 

hati-hati barang 

bawaan anda’ ya 

intinya saya 

menghormati mereka 

karena itu memang. 

B Sosial 

Self 

+++ 

sudah tertanam ya ya stigma itu tadi, yang    
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kalau pikiran tato itu 

jahat, criminal dll 

penting saya tidak 

melakukan pencurian 

atau pencopetan 

selesai sudah. 

karena orang seniman 

itu pasti memikirnya 

beda dari orang-orang 

lain ya 

 

pasti itu pasti    

mas nonot ini nama 

band nya apa ? 

untuk saat ini saya lagi 

jalan sama Daya Ledak 

   

band ini udah 

dibangun berapa 

tahun? 

 

kalau Daya Ledak 

sudah dari tahun 2015, 

kalau sebelum-

sebelumnya namanya 

juga fase pasti sudah 

berganti-ganti band 

dan yang terakhir ini 

Daya Ledak kita 

memang serius karena 

kita sudah menurunkan 

satu album. 

   

oke terimaksih mas 

nonot atas waktu nya 

sudah menyita banyak 

waktu sudah 

membantu saya 

semoga sukses dalam 

berkarya. 

terimakasih dan sama-

sama semoga menjadi 

penelitiaan yang baik. 
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Nama   : Shabuura Nagata (aga) 

Alamat  : Griya Prasetya Selatan 

 

Pertanyaan Jawaban 

selamat malam mas selamat malam mbak 

terimakasih mas atas waktu luangnya 

bisa hadir dan membantu saya di 

tugas akhir kuliah ini. Disini saya 

Angeline Rahma Mutiara dari 

Universitas Katolik Soegijapranata 

fakultas Psikologi dengan tugas akhir 

yang berjudul “Citra Diri dan Tato di 

Kalangan Musisi Kota Semarang”. 

Btw nih mas nama lengkap dan 

panggilan mas siapa ya kalau saya 

boleh tau? 

Shabura Nagata mbak panggil saja 

Aga 

nama nya bagus banget mas kayak 

ada unsur jepangnya gitu hehe, 

emang ada keturunan jepangnya mas 

? 

hehe kebetulan iya mbak, kakek 

buyut saya dari jepang dan oma 

saya asli orang Sumba. 

pantes aja sih Namanya unik banget, 

mas aga ini tinggal di Semarang ya? 

tepat sekali, saya tinggal di Griya 

Prasetya Selatan di Semarang mbak 

daerah mana sih mas itu ? kok aku 

asing dengernya hehe 

di daerah gajah mbak, kalau gajah 

pasti tau ya  

kalau gajah udah familiar banget sih 

itu, kemaren saya juga habis 

wawancara orang rumahnya deket 

gajah mas di jalan baru nya deket 

Masjid Agung hehe 

oh hiya mbak agak deket sih kalau 

dari rumah ke jalan baru itu. 
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iya mas. Gini nih mas, mas aga tau 

subjek saya yang berinisial “G”kan? 

oh hiya sih G saya paham mbak . 

nah kapan nih mas Aga bertemu atau 

awal mula mengenal subjek ini? 

ketemu pertama kali sekitar 13tahun 

yang lalu, doi itu senior di kampus 

saya mbak. 

undip sastra inggris ya mas? yaps tepat sekali mbak 

: kenalnya cukup lama juga ya mas 

dan sampai sekarang masi sempet 

ketemu atau sekedar nongkrong 

bareng gitu mas ? 

kalau ketemu sampai sekarang iya 

paling juga kalau masih pada santai 

dan kita nongkrong di café temen 

mbak, kalau gak ya pas ada acara 

music punk gitu kan pasti anak-anak 

pada nongol tuh satu-satu 

seru juga ya mas masi pada kumpul 

dan ngasih kabar, apalagi sampai 

santai dan ngobrol kesana-kesini. 

Lanjut nih mas jika sudah lama, apa 

perbedaan saat subjek sebelum dan 

sesudah memiliki tato? 

mmm apa yaaa kalau menurut saya 

doi tidak ada perbedaan signifikan, 

tetapi dia lebih mudah diingat aja 

sejak doi bertato hehe 

sudah ada ciri khas atau keidentikan 

tersendiri ya mas, kalau G ini 

mempunyai tato kala itu hingga 

sekarang. Apalagi G ini senior dan 

pasti tetap menjadi sorotan para junior 

haha 

yapsss betul mbak, jaman dulu juga 

pada masa-masa saya kuliah kan 

orang-orang bertato apalagi 

mahasiswa sudah berani 

memutuskan untuk bertato itukan 

bukan hal yang sepele, pasti dia 

mempunyai ideologi dan makna 

tersendiri bagi dirinya dan tato itu 

sendiri. 

bukan terlalu extreme tetapi mereka 

memang mempunyai pendapat yang 

harus di hargai ya mas, menurut mas 

nih apakah tato yang dia (subjek) 

miliki menggambarkan 

bukan lagi mbak jaman dulu 

memang mahasiswa nya penuh 

ideologi mungkin sekarang masih 

ada tetapi sekarang jamannya 

milenial hehe menurut saya iya, 
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karakteristiknya? karena gambar yang ada pada 

badannya kebanyakan di aplikasikan 

pada seniman-seniman musisi 

sejenisnya. 

maksudnya mas diaplikasikan? jadi ketika ada musisi diluar sana 

bertato yang gambar tato nya seperti 

laba-laba, seperti symbol not balok 

dll itu G selalu mengaplikasikannya 

di tubuhnya seperti itu mbak. 

ohh begitu mas, tetapi tidak semua 

gambarnya meniru tokoh musisi ini 

kan mas ? 

ada beberapa yang memang G ini 

mempunyai arti dan makna 

tersendiri 

baik, terus nih bagaimana cara subjek 

berekspresi dalam bermusik setelah 

bertato? 

ini nih G ini lebih liar lebih punk 

banget haha dan lagi lebih sering 

buka baju waktu awal-awal doi 

bertato biar semua penontonya tau 

kalau dia punya tato gitu mbak hehe 

jadi G ini ingin menunjukan citra diri 

nya ya mas lewat dia bertato? Betul 

gak? 

bisa dibilang gitu mbak dan dia 

memang punya karakteristik 

tersendiri ketika G manggung dan 

sedang bermusik. 

mmm oke juga mas hehe , terus 

apakah tato yang dia miliki 

mempengaruhi pekerjaan dan 

pergaulannya? 

setau saya tidak ada sih mbak baik-

baik aja, karena dia baik saja dalam 

bekerja maupun dia bergaul dengan 

siapa saja. 

pekerjaan dan pergaulan imbang dan 

baik-baik saja sampai sekarang ya 

mas 

yaps betul mbak , balance 

terakhir nih mas, ada gak gambar kalau saya gambar yang ada pada 
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yang selalu menjadi self image atau 

citra diri subjek untuk Anda? 

lengan kanan atau kiri ya yang 

menggambarkan ikan itu tapi kalau 

saya lihat semua tato nya 

menggambarkan ciri khas dia sih 

apa mbak tadi citra diri dan dia 

selalu ada makna dari semua gmbar 

tato nya 

oke baik mas Aga, terimakasih sekali 

atas waktu luangnya dan memberikan 

informasi yang menarik. Sukses dan 

selalu sehat ya 

sama-sama mbak Angel 
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Nama   : Darmawan Santoso 

Alamat   : Mugassari 

 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat siang mas Yaa selamat siang mbak 

Maaf menggangu waktunya sebentar 

nih, 

Bisa bisa ya ya boleh boleh 

nggak papa 

Disini aku ngenalin diri dulu ya namaku 

Angeline Rahma Mutiara, saya dari 

Universitas Katolik Soegijapranata di 

Fakultas Psikologi. Disini saya mau 

mewawancarai mas selalu pihak ke 3 

subjek saya yang berinisial S 

Ya yaa he.e, ya paham betul sih 

aku paham sama yang di maksud 

mbak 

Oke, disini saya mau mewawancarai 

tentang bagaimana sih sosok si S 

terhadap judul yang saya angkat, nah 

kebetulan judul saya ini bertemakan 

Citra Diri dan Tato di Kalangan Musisi 

Kota Semarang 

Ohh gitu ya mbak iya iya 

Oke, kalo boleh tau siapa nama lengkap 

dan nama panggilan mas nih 

Nama lengkap Darmawan 

Santoso, panggil aja Wawan 

Mas Wawan yaa, Mas Wawan ini tinggal 

dimana? 

Di Mugas 

Mugas itu di Semarang ya ya mas ya Iya Semarang mbak 

Terus kapan nih Mas Wawan bertemu 

atau awal mula Mas Wawan mengenal 

Kalo kenal otomatis sejak dia dari 

lahir, karna dari usia kan terpaut 

jauh kan sama aku jadi kenal dia 
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subjek si S ini? dari lahir lah dari bayi 

Berati Mas Wawan dengan subjek ini 

tetanggaan? 

Iya deket 

Oke terus ee sudah berapa lama anda 

mengenal subjek dan dari umur berapa, 

berati dari lahir itu yaa 

Iyaa dari lahir hehhe 

Lha terus ee, apa perbedaan saat 

sebelum dan sesudah subjek memiliki 

tato? 

Kalo si subjek ini dulu sebelum 

pake tato otomatis dia masih 

bocah yang polos lahya keliatan 

beda lahh nggak keliatan kaya 

bocah nakal yang paling utama. 

Setelah dai pake tato yaa keliatan 

beda lagi 

Bedanya apa? Ya bedanya dai keliatan nakal 

kalo secara sudut pandang aja 

sih, tapi kalo dari perilaku dia 

nggak nakal sih 

Jadi ada perbedaan ya antara sebelum 

dan sesudah pake tato? Jadi menurut 

sudut pandang Mas Wawan si subjek 

sebelum pake tato seperti orang yang 

polos 

Jadi ada perbedaan ya antara 

sebelum dan sesudah pake tato? 

Jadi menurut sudut pandang Mas 

Wawan si subjek sebelum pake 

tato seperti orang yang polos 

Oke, terus apakah tato yang dia miliki 

menggambarkan karakteristiknya? 

Iya ada ada yang di gambarin 

Apa itu mas? Ee daun ganja itu, itu yang paling 

menonjol banget gambar daun 

ganja dari dia sih itu karakteristik 

banget dari dia 

Dari semua temen-temenya si S ini Karna juga temen-temen dari 
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emang si S ini kayak  menunculkan 

karakteristiknya ini di gambar daun ganja 

nya itu dan temen-temen juga “ohh aku 

tau karakteristiknya tu disitu” 

komunitas rege terus jadi itu 

simbolik banget lah buat diri dia 

kalo dau ganja itu 

Udah ada identiknya sendiri yaa, terus 

bagaimana cara subjek berekspresi 

dalam bermusik setelah bertato? 

Ya jelas beda dari power, dulu dia 

kurang enerjik dalam bermusik 

sebelum pake tato, tapi setelah 

pake tato dia lebih enerjik 

mungkin dari tato itu dia 

menunculkan percaya diri 

mungkin ya, mungkin seperti itu 

sih 

Emm enerjiknya seperti apa sih kalo 

boleh tau apa percaya diri itu 

Iya percaya diri itu dia dari 

penampilan juga beda, secara 

berekspresi dia memainkan musik 

juga beda dari sebelum bertato 

dan setelah bertato otomatis beda 

Berati lebih banyak fans nya ya sekarang 

yaa 

iya 

Terus apakan tato yang subjek miliki ini 

mempengaruhi pekerjaan atau 

pergaulannya? 

Kalo untuk pekerjaan 

kemungkinan enggak ya, karna 

dia fokusnya ke musik tato juga 

mungkin nggak ada pengaruhnya 

kalo dalam bermusik itu malah 

memunculkan energi yang baik 

mungkin kalo buat dia kalo dalam 

pekerjaan kalo dalam pergaulan 

nggak juga sih kita temen-temen 

juga bisa memilah milah sih kalo 

mengenai tato itu kemungkinan 

ada baiknya ada nggak baiknya 
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juga tapi kan nggak ada 

pengaruhnya jugadalam 

pergaulan 

Berati si S ini memang menekuni 

musisinya dan  

Iyaa dia emang dari kecil seneng 

main musik dan fokusnya disitu 

sampe sekarangpun ini 

Terus gambar namakah yang menjadi 

citra diri subjek? Ada lagi selain gambar 

ganja? 

Ada mungkin itu tulisan nama 

orang tuanya nama ibunya  

Dia memaknainya lebih dalem lagi ya? Pasti lah itu menjadi citra dirinya 

Oke mas terimakasih atas waktunya 

maaf kalo menggangu, terimakasih telah 

memberi informasi yang baik selamat 

siang mas 

Iya sama-sama mbakk selamat 

siang 
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Nama   : Sindi Fadilla Ulfa Santoso ( Sindy) 

Alamat  : Jalan Jolotundo 

 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat sore mbak Ya selamat sore 

Terimakasih sudah dating kesini dan 

meluangkan waktunya untuk saya, disini 

saya Angeline Rahma Mutiara mahasisi 

Universitas Katolik Soegijapranata 

fakultas Psikologi. Disini saya menemui 

mbak untuk wawancara untuk skripsi 

saya yang berjudul “Citra Diri dan Tato di 

Kalangan Musisi Kota Semarang”. 

Ngomong-ngomong nih, nama lengkap 

dan nama panggilannya mbak siapa ? 

Kalau nama lengkap saya itu Sindi 

Fadilla Ulfa Santoso, mbak bisa 

panggil saya dengan Sindi aja. 

oke, aku manggilnya mbak Sindi aja ya. 

Mbak Sindi ini tinggal dimana ya kalau 

boleh tau? 

Di Semarang, tepatnya di deket 

Masjid Agung Jawa Tengah mbak.  

 

oh disitu! Di Gayamsari atau Gajah nya 

sih kalau itu? 

 

Dijalan Jolotundo mbak, yang jalan 

baru Masjid Agung itu. 

ohh, terus nih mbak Sindi ini kan temen 

deketnya subjek “V”, tau kan? 

iya 

Terus kapan nih mbak Sindi bertemu 

atau awal mula mbak Sindi mengenal 

subjek ini? 

Saya kenalnya udah lama ya 

mbak, dari saya SMA ehh gak ding 

dari SMP dan ini saya udah lulus 

kuliah dan sudah bekerja jadi kira-

kira berapa tahun ya mba itu saya 



 
 

146 
 

 
 

gak ngitung? Intinya sudah lama 

sih 

Kurang lebih 7tahun ya mbak iya mbak , sekitar 7tahunan lebih 

Jika sudah lama nih, perbedaan saat 

subjek sebelum dan sesudah memiliki 

tato? 

Dulu saya kenal sih sudah tatoan 

ya mbak tapi belum sebanyak itu 

dan sekarang jadi makin full gitu 

sampai tangan full terus sampai 

badan tuh juga itu ada ya gitu sih 

mbak. 

Perbedaannya apa sih sebelum tato itu 

bisa dipandang sama orang-orang, 

apakah sih “V” ini menjadi orang yang 

berkarakteristik atau beridentik mungkin 

menurut sudut pandang mbak Sindi 

sendiri? 

Ya menurut aku dia setelah 

memiliki tato yang full sampai ke 

tangan itu dia menjadi lebih 

percaya diri karena di tato nya itu 

gambarnya tuh sesuai dengan 

karakter dia. Sesuai dengan profesi 

dia juga gitu mbak. 

hmmm terus apakah tato subjek ini 

memiliki ini menggambarkan karakteristik 

nya? Apa nih mbak Sindi melihat tato 

yang mana nih?  

eee kalau yang saya lihat itu yang 

bagian tangan ya mbak bagian 

tangan persis dibagian 

pergelangan tangan itu dia 

menggambarkan disitu 

“microphone” nah itukan dia 

profesinya sebagai musisi dan dia 

juga sebagai vokalis mungkin itu 

bisa menjadi karakteristik dia 

seperti ciri nya dia ciri khas dia 

sendiri.  

berarti citra diri “V” ini menggambarkan 

sosok vokalis dengan gambar 

“microphone” 

heeh iya mbak disitu 

oke baik mbak, nahh apakah pernah sih 

“V” ini menunjukan mmm apa ya 

identitasnya gak blak-blakan sih mm tapi 

eeee tanpa dia menjelaskan 

tentang dirinya sendiri, orang yang 

melihatnya pun mungkin langsung 

sudah dapat menilai orang itu 
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kayak sing “ini loh aku kek gini” 

walaupun itu bukan temen deket atau 

emang kerabat atau sodara itu pernah 

gak sih? 

(subjek V) seperti apa. 

 

mmm Begitu mbak 

terus nih, bagaimana cara subjek 

berekspresi dalam bermusik setelah 

bertato? Mbak Sindi pernah melihat ‘V” 

manggung atau sedang live music 

dimana gitu? 

 

iya pernah sih, jadi ya kayak makin 

PD aja kalau dia lagi mengan mic 

seperti itulah mbak contohnya. Dia 

juga kan terlihat banget tatonya 

disitu dan itu menjadi ciri khas nya 

dia karena setahu saya yang saya 

pernah lihat itu ee tato seperti itu 

hanya dia yang memiliki gitu loh 

mbak emm seperti itu. 

 

tapi sebagian besar tato nya itu ada gak 

sih selain microphone yang masih 

berkaitan dengan music atau musisi? 

: ya itu kan tato nya yang di bagian 

tangan lengan itu kek microphone 

terus ada gambar symbol nada-

nada juga kan seperti itu sudah 

menggambarkan bahwa dirinya 

seorang musisi mbak. 

baik, apakah tato yang dimiliki “V” 

mempengaruhi pekerjaan dan 

pergaulannya mbak? 

mempengaruhi menurut saya 

mempengaruhi tapi itu dalam 

mempengaruhi nya 

menguntungkan dia, maksudnya 

mungkin dia itu butuh tato itu 

sendiri untuk profesinya itu. 

untuk mewujudkan sinarnya dia ya 

mbak? 

nah iya iya mbak seperti itu 

baik, berarti pekerjan dan pergaulan 

saling berkaitan ya? 

Iya mbak saling berkaitan 

terus nih gambar manakah yang menjadi 

self image atau citra diri subjek untuk 

anda ? berarti yang microphone nya itu 

iya, karena itu yang menurut saya 

menonjol dan sesuai karakter dia 

sesuai juga dengan profesi dia. 
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ya mbak.. 

 oke terimakasih mbak Sindi karena 

sudah meluangkan waktunya dan 

memberikan info yang baik untuk saya 

terimakasih dan sukses selalu. 

 

iya mbak sama-sama. 
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LEMBAR OBSERVASI CITRA DIRI DAN TATO DI KALANGAN MUSISI  
KOTA SEMARANG  

 
Subjek 1 

No. Pernyataan Ya  Tidak  

 Kesan Umum Subjek    

1 Kondisi fisik subjek sehat jasmani  √  

2 Subjek berpenampilan bersih √  

3 Subjek berpenampilan rapi  √  

 Ekspresi Subjek   

4 Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 
dengan baik 

√  

5 Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan  √  

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6 Sikap duduk subjek baik dan sopan  √  

7 Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 
pertanyaan 

√  

8 Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 
wawancara berlangsung 

 √ 

9 Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 
pertanyaan 

 √ 

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10 
Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 
hampir tidak terdengar jelas  

 √ 

11 Intonasi suara subjek terdengar tinggi  √ 

12 Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas  √  

13 
Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek pada 
kata tertentu menggunakan intonasi yang tinggi 

 √ 

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14 Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 
menjawab pertanyaan 

√  

15 Respon subjek lambat dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 

16 Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran D 
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LEMBAR OBSERVASI CITRA DIRI DAN TATO DI KALANGAN MUSISI  
KOTA SEMARANG  

 
Subjek 2 

No. Pernyataan Ya  Tidak  

 Kesan Umum Subjek    

1 Kondisi fisik subjek sehat jasmani  √  

2 Subjek berpenampilan bersih √  

3 Subjek berpenampilan rapi  √  

 Ekspresi Subjek   

4 Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 
dengan baik 

 √ 

5 Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan  √  

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6 Sikap duduk subjek baik dan sopan  √  

7 Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 
pertanyaan 

√  

8 Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 
wawancara berlangsung 

√  

9 Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 
pertanyaan 

 √ 

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10 
Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 
hampir tidak terdengar jelas  

 √ 

11 Intonasi suara subjek terdengar tinggi  √ 

12 Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas  √  

13 
Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek pada 
kata tertentu menggunakan intonasi yang tinggi 

√  

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14 Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 
menjawab pertanyaan 

 √ 

15 Respon subjek lambat dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 

16 Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 
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LEMBAR OBSERVASI CITRA DIRI DAN TATO DI KALANGAN MUSISI  
KOTA SEMARANG  

 
Subjek 3 

No. Pernyataan Ya  Tidak  

 Kesan Umum Subjek    

1 Kondisi fisik subjek sehat jasmani  √  

2 Subjek berpenampilan bersih √  

3 Subjek berpenampilan rapi  √  

 Ekspresi Subjek   

4 Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 
dengan baik 

√  

5 Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan  √  

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6 Sikap duduk subjek baik dan sopan  √  

7 Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 
pertanyaan 

√  

8 Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 
wawancara berlangsung 

 √ 

9 Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 
pertanyaan 

 √ 

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10 
Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 
hampir tidak terdengar jelas  

 √ 

11 Intonasi suara subjek terdengar tinggi  √ 

12 Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas  √  

13 
Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek pada 
kata tertentu menggunakan intonasi yang tinggi 

√  

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14 Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 
menjawab pertanyaan 

√  

15 Respon subjek lambat dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 

16 Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 
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Lampiran E 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

 

TATO “WAYANG” SUBJEK 1 

 

TATO “MIKROFON” SUBJEK1 
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TATO  “THE BASTARD” SUBJEK 1 

 

 

TATO “TENGKORAK” SUBJEK 1 
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POTO WAWANCARA SUBJEK 1 
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TATO “LENTERA DAN BUNGA MAWAR” SUBJEK 2 
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TATO “JAMUR DAN DAUN GANJA” SUBJEK 2 

 

 

 

 

 

POTO WAWANCARA SUBJEK 2 
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TATO SELURUH TUBUH SUBJEK 3 

 

TATO “HIMZA” SUBJEK 3 
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TATO “MEMORIAL ANAK” SUBJEK 3 

 

 

 

 

 

 

 

TATO “BIGFISH” SUBJEK 3 
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TATO “ORANG SEDANG MEMBACA BUKU” SUBJEK 3 
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POTO WAWANCARA SUBJEK 3 
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TRIANGGULASI DATA KE TIGA SUBJEK 
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