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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



 

 

vv 

Pedoman Wawancara Awal 

1. Identitas 

a. Nama 

b. Umur 

c. Tanggal lahir 

d. Agama 

e. Status perkawinan 

f. Pendidikan terakhir 

g. Pekerjaan 

h. Asal 

i. Alamat 

j. Tanggal pelaksanaan 

 

2. Keadaan subyek 

a. Latar belakang keluarga 

b. Pola asuh orang tua 

c. Sebagai orang Jawa 

 

3. Perihal tato 

Kognisi 

a. Apa yang anda ketahui mengenai perempuan bertato? 

b. Kapan pertama kali anda mendengar tentatng tato? 

c. Apakah anda memiliki saudara atau teman perempuan yang 

bertato? 

Bagaimana reaksi anda pada saat itu? 
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Afeksi 

a. Bagaimana perasaan anda jika melihat perempuan bertato? 

b. Apakah anda merasa risih melihat perempuan bertato? 

 

Konasi 

a. Apa yang akan anda lakukan ketika anda melihat perempuan 

bertato? 

b. Tindakan apa yang ingin anda lakukan ketika mengetahui 

orang terdekat anda bertato? 
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Pedoman Observasi 

1. Kesan umum (perilaku, penampilan subyek) 

2. Pembawaan subyek saat diwawancara (cara bercerita) 

3. Keadaan rumah subyek 

4. Interaksi subyek dengan orang rumah, tetangga, teman 
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ANGKET SURVEI 

Nama :………. 

Usia :………. th 

Jenis Kelamin: Laki-laki/Perempuan 

Pekerjaan :………. 

Tanggal Pelaksanaan:............. 

Isilah jawaban dengan melingkari atau memberi tanda silang (x) pada 

jawaban yang menurut anda paling benar. 

1. Apakah makna perempuan bertato bagi anda? 

a. Pantas 

b. Tidak pantas 

c. Tidak tahu 

2. Menurut pendapat anda, apa hal yang menyebabkan perempuan menato 

tubuhnya? 

a. Kebutuhan identitas 

b. Ingin diperhatikan 

c. Seni 

d. Lain-lain……… 

3. Perasaan apa yang anda rasakan ketika berhadapan dengan perempuan 

bertato? 

a. Takut 
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b. Kasihan 

c. Biasa saja 

d. Lain-lain………. 

5. Bagaimana perasaan anda jika memiliki salah seorang perempuan 

anggota keluarga yang bertato? 

a. Malu 

b. Biasa saja 

c. Tidak malu 

d. Lain-lain............ 

6. Apa yang anda lakukan pada perempuan anggota keluarga anda yang 

menato tubuhnya? 

a. Memberikan nasehat 

b. Disembunyikan 

c. Diusir dari rumah 

d. Lain-lain………. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apakah anda pernah melihat perempuan bertato? 

2. Apa saja yang anda ketahui tentang perempuan bertato? 

3. Pikiran apa yang muncul ketika anda melihat perempuan bertato? 

4. Apakah anda memiliki kenalan atau keluarga perempuan bertato? 

5. Bagaimana anda melihat perempuan bertato dalam budaya Jawa? 

6. Sebagai perempuan yang dibesarkan dalam budaya Jawa, apa nilai-

nilai yang diajarkan orangtua anda kepada anda? 
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Subyek 1 

Wawancara 1 

Kamis, 07 Agustus 2014 20.15-21.00 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Pernah melihat orang 

bertato, pertama kali 

Pas kecil, laki-laki  

Pernah melihat 

perempuan bertato 

Pernah, baru sekarang-

sekarang ini 

Kognisi 

Tatonya di bagian mana Punggung dan paha Kognisi 

Perasaan saat melihat 

perempuan bertato 

Pertama biasa lama lama 

yo agak takut, kesannya 

pertama kan preman nek 

menurut saya tapi kalo 

saya ga diapa apain ya 

gapapa 

Takut 

Afeksi 

Tindakan apa yang ingin 

dilakukan kalo lihat 

perempuan bertato 

 

Pengennya ki kalo gak 

tersinggung ya 

(diingatkan) wong‟e 

mending sayang sama diri 

sendiri kok disakiti kalo 

pengen diperhatiin ya sing 

positif olahraga 

Mengingatkan 

Konasi 

Keluaraga ada yang 

bertato gak 

Keluarga ada yang bertato 

tapi laki laki 

 

 

Kalau perempuan yang 

bertato dalam keluarga 

bagaimana 

Ndak boleh, dinasehati 

pokoknya ndak boleh 

(dengan penekanan) 

Sebagai orang Jawa kan 

tidak patut untuk bertato, 

saru ngono mbak. 

Pernah dengar ceramah 

kyai, kalo aku kan ga 

ngerti ngerti banget 

Menasehati  

Konasi 
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agama mba, tapi yo 

katane kalo bertato nanti 

pas orangtuanya mati dia 

ndak bisa nyolatke. 

 

Wawancara 2  

Rabu 20 Agustus 2104 20.20- 20.40 

   

Menurut mba tato itu 

apa? 

Seni tapi seni yang 

tidak saya sukai 

Kognisi, Afeksi 

Gak sukanya gimana Kesannya negatif mba Afeksi 

Mba tau cara bikin tato 

ga? 

Ga tau, kayak e dari 

tinta tapi ga tau tinta 

apa 

Kognisi 

Pertama liat tato pas 

kecil usia berapa? 

12 tahun Kognisi 

Laki atau perempuan? Laki laki tetanggaku, 

gambarnya lupa 

 

Keluarga ada yang 

bertato, adik mba, 

tanggapan keluarga 

gimana? 

Biasa aja, dimarahin 

tapi gimana udah 

terlanjur dibuat 

Konasi 

Gambar apa? Nama anak dan istri 

gede banget 

 

Jadi kesimpulannya 

perempuan bertato 

menurut mb gimana? 

Sangat tidak pantas Kognisi 

 

Subjek 2 

Wawancara 1 

Sabtu, 09 Agustus 2014 09.00-09.56 
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Pertanyaaan Jawaban Keterangan 

Ibu pernah liat orang 

bertato?  

Sering Kognisi 

Menurut ibu tato itu 

seperti apa? 

Kalau menurut pribadi ya, 

karena sebetulnya indah ya 

bagi orang-orang yang suka, 

tp saya itu tidak suka dengan 

orang bertato itu tidak 

sukanya merusak bagian 

tubuh yang sudah diberikan 

tuhan tubuh yang sempurna, 

misalnya saja kita itu sudah 

sempurna, sudah baik, 

ngapain di tato digambar-

gambar, menurut saya itu 

kurang bersyukur, jadi ya apa 

karena didikan orang tua saya 

ya, tapi saya itu memang 

enggak seneng badan itu 

disakiti, kan itu juga sakit to, 

waktu awal pembuatan itu 

kan sakit, jadi menurut saya 

gak suka sama sekali, 

biarpun gambarnya  bunga 

atau apapun. 

 

 

Afeksi 

 

 

Afeksi 

 

 

Afeksi 

Kapan pertama kali 

meliahat tato? Inget 

gak? 

Saya dari SMA itu sudah dari 

dulu ngeliat tato, dari jaman 

penembakan petrus, itu kan 

orang-orang bertato ditembak 

semuanya, saya melihat 

sendiri atau karena preman 

atau ulahnya sendiri saya gak 

ngerti, jasad yang liat itu 

bertato semua, wajahnyapun 

baik gitu gak item, bagus-

bagus bersih-bersih, ganteng 

kenapa dia harus dibunuh, ini 

kan jasadnya dibuang 

dipinggir jalan itu, di 

selokan, kan bayak sawah, 

Pengalaman  

masa lalu 

Kognisi 
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ada dua malahan yang depan 

sawah pagi-pagi pas jaga 

kebun di sawah, soalnya 

bapak saya petani, jadi pas 

saya jalan ke sawah itu 

pernah liat, dari SMA tahun 

„82, laki-laki semua, kalau 

tato perempuan jaman dulu 

itu jarang tetangga saya dulu 

pernah ada yang bertato, jadi 

tato-tato itu dihilangkan 

pakai setrika, itu kan 

dipanaskan langsung dinyos 

gitu, hehehe 

Kalau perempuan itu, 

kapan liat yang bertato? 

Kalau perempuan saya 

liatnya di tv, kalau langsung 

saya belum pernah lihat, 

maksudnya disekitar saya itu 

jarang seringnya laki-laki 

 

Kalau misalnya melihat 

perempuan yang bertato 

di tv itu, perasaan ibu 

gimana? 

Saya orangnya sih terlalu apa 

ya, menurut saya mungkin 

kebutuhan dia, jadi saya ya 

sudah  lah, kalau di dekat 

saya mungkin bisa 

mengingatkan lah, kalau 

melihat saja ya cueklah.. 

 

Afeksi 

 

Konasi 

Kalau misalnya 

perempuan itu orang 

terdekat ibu bagaimana? 

atau misalnya saudara 

ibu, gimana atau anak 

ibu? 

Kalau anak saya mungkin 

saudara-saudara saya, 

mungkin saya akan 

memperingatkan karena itu 

di awal tadi, kenapa kita 

sudah dikasih yang terbagus 

kenapa dirusak, kalau pengen 

di gambar-gambar kan 

kenapa di badan kalau 

menurut saya, kan bukan di 

badan, di baju atau dibordir 

atau sulam. Kalau menurut 

saya kenapa harus menyakiti 

badan kita sendiri, saya 

 

Konasi 
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mengingatkan itu anak atau 

saudara saya yang berda di 

dekat saya seperti itu. 

Ada tindakan atau 

misalnya tindakan 

melakukan sesuatu gitu? 

Kalau saya mendidik anak 

saya itu tidak pernah yang 

gimana gitu, kalau saya 

selalu ngomong, ini baik apa 

tidak, kalau saya itu tidak 

harus kamu mengikuti seperti 

saya atau tidak karena saya 

juga berontak dengan orang 

tua saya, karena saya juga 

tidak mau dengan didikan 

seperti itu, mungkin anak 

saya kalau saya berlakukan 

seperti saya, apakah dia 

ngatakan ibu kolot, kalau 

menurut saya saya tanya 

menurut kamu inui baik apa 

tidak, kamu bisa berpikir 

mana yang kamu lakukan 

yang terbaik nanti untuk 

masa depan kamu, misalnya 

saya cuma bisa memberikan 

masukan seperti itu, saya dari 

kecil tidak pernah mencubit 

anak saya dua-duanya, kalau 

marah dengan anak saya, 

saya nggak pernah marah-

marah yang marah banget itu 

ndak pernah, tanya sama Risa 

ya, mungkin saya kalau 

kesel, paling kesel sama anak 

saya pasti saya yang nangis, 

saya ndak pernah mencubit 

atau teriak-teriak, cuma anak-

anak saya panggil, bener 

ndak kamu bisa seperti ini? 

coba diulangi, kamu 

melakukan seperti itu gimana 

rasanya, cuma seperti itu 

saja, jadi saya bebaskan anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konasi 



 

 

vv 

saya mau main kemana saja, 

mau main kemana saja, ndak 

kayak saya dulu, mau main 

kemana saja boleh tapi ingat 

waktu, mereka memposisikan 

kamu itu sebagai perempuan, 

kamu kalau pulang lebih dari 

jam 9 malam kamu layak 

atau ndak, nasehat saya gitu 

saya ndak apa-apa cuman 

saya ngomong boleh kamu 

main sampai pagi, saya ndak 

apa-apa, tapi kamu inget 

kalau kamu sampai misalnya 

saja, seperti sekarang ini 

misalnya mabuk, terus pake 

ini itu narkoba, nanti yang 

rugi itu bukan siapa-siapa, 

yang rugi itu kamu, iya saya 

bilang seperti itu, bukan ibu 

yang rugi bukan, wong ibu 

nanti semakin tua ibu pasti 

akan meninggalkan kamu, 

tidak bakalan ibu bakal hidup 

terus, cuman sekarang ibu 

cuma ngasih saran ngasih 

nasihat, ibu mau kamu 

mendengarkan, kalau kamu 

tidak mau mendengarkan 

terserah kamu, jadi anak saya 

itu bisa merokok kerja, pas 

kerja, karena itupun merokok 

itu cerita sama saya, karena 

saya tau kamu pasti merokok 

ya, dia kan kumpul sama 

anak laki semua kalau gak 

ngerokok kan lucu, tapi kalau 

merokok sampai di rumah itu 

pasti batuk, jadi pasti batuk, 

ngerokok kamu boleh tapi 

setelah kerja dan bener, 

ngerokok cuman pas 
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ngumpul sama temennya, 

sampai saya belikan 

chloropyl, karena saya juga 

kasihan karena anak saya 

juga laki-laki kalau gak 

ngerokok ngumpul sama 

temennya kan lucu, tapi saya 

mengingatkan, hindari yang 

maksudnya, tapi untung ya 

ndak tau kalau dirumah itu 

ndak pernah seperti itu, janga 

maksudnya punya temen ya 

ndak apa-apa, punya temen 

suka minum pil atau minum 

ini, nantinya kalau kamu 

kecanduan itu nanti kan fatal 

yang merasakan kan kamu 

sendiri, kamu butuh masa 

depan atau tidak karena saya 

itu nakal, bukan nakal yang 

gimana tapi berkelahi, ndak 

yang aneh, saya pernah lari 

dari rumah. Saya itu gini 

kalau berkelahi itu bukan 

saya yang mengawali 

kerusuhan tidak. Karena saya 

membela temen-temen saya 

yang biasanya temen saya 

yang diejek yang misalnya 

lemah sekali dipukuli kesana 

kemari, saya gak seneng ada 

kekerasan di lingkungan 

saya, misalnya ada temen-

temen saya, siapapun saya 

berani, di kampung pun juga 

seperti itu, jadi kalau saya 

ada misalnya kok ini harus 

tiap hari diejek, kok misal 

orang itu ada kekurangan ada 

kelebihan, saya ndak suka 

diejek gitu, kalau misalnya 

kamu bisa lebih dari yang 



 

 

vv 

kekurangan, kamu harus bisa 

berikan masukan ke orang 

yang kekurangan, kalau 

anak-anak itu misalnya saya 

ndak bisa ini, lah kasih 

contoh lah biar anak yang 

kekurangan tadi bisa kayak 

temennya, jangan diejek, 

semakin dejek, menurut saya 

itu kan menjadi minder, 

semakin takut, semakin ini, 

kalau saya ndak, saya ndak 

memperbolehkan seperti itu, 

kamu harus memberikan 

motivasi kepada anak-amak 

yang membutuhkan misalnya 

membutuhkan apa saja yang 

ada disekitar kamu. 

Terakhir ni bu, sebagai 

perempuan Jawa nilai-

nilai Jawa apa yang ibu 

tanamkan sekali dalam 

kehidupan ibu? 

Sopan santun itu, yang paling 

utama lunggah lungguh.  

Kalau bahasa Jawanya orang 

harus ya adanya ya itu sopan 

santunnya, kerana cara kita 

berbusana, cara kita 

ngomong, cara kita sopan 

santun kita sesama teman, 

orang tua memang harus ada 

sopan santunya, sopan santun 

itu kita utamakan, semuanya 

pasti kena. 

 

Jadi perempuan bertato 

juga menurut ibu gak 

sopan juga ya? 

Menurut saya emang, ya 

karena dia harus 

memperlihatkan apa yang dia 

tato, dimana yang harus dia 

lihatkan bagian yang ditato, 

otomatis dia ingin 

memperlihatkan ntatonya 

dimana, entah di dada 

dipunggung menurut saya 

memang kurang sopan ya, 

karena adat Jawanya kalau 

 

 

Afeksi 
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saya ya seperti itu. 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 3 

Wawancara 1 

Rabu, 20 Agustus 2014 15.59-16.46 

 

Pertanyaan  Jawaban  Keterangan 

Pernah liat perempuan bertato mba? Ada, temenku dewe perempuan. Tapi 

anaknya emang gaul sendiri, gak kaya kita 

kalo main kan paling ketemuan di kafe. 

Kalo deknen sama suaminya aja suka 

dugem. 

Kognisi 

Menurut mb tato itu apa? Gak suka wes  jelek pokoknya sama sekali 

tidak menyukai. Kalo temenku katanya 

kan seksi. Padahal temenku sekarang udah 

pada seumuran saya, yang itu juga 

seumuran, udah pada pake kerudung, tapi 

ya yang gaul juga dia tok. Ampe temenku 

kalo bilangin deknen tu kowe ki wes tuo 

bukannya insaf malah syaraf. Tapi 

tanggapannya malah ah kowe iri aja, aku 

kan bisa seksi kamu kan tidak, gitu 

Afeksi 

Pertama kali liat Sudah lama banget, mba.  

Perasaannya gimana mba? Kaget bukan cuma kaget langsung bilang 

wes kowe ra usah jadi koncoku lagi sampe 

bilang kaya gitu sampe tercetus gitu. Tapi 

Afeksi 



 

 

vv 

lama lama yo wis lah biarin aja tu kan 

kepribadiannya deknen. Masalahe kan 

deknen broken home mba orangtuanya 

wes cerai pas deknen kecil. Jadi deknen 

tinggal mbek mbah‟e. 

 

 

 

Kognisi 

Kalo sodara ada yang bertato Gak ada, karna itu, karna orangtuaku kan 

dulu menanamkan pulang sekolah 

langsung ngaji. Kan dulu sekolahnya 

kalangan pesantren. Jadi ya berkerudung 

cuma tau sekolah ngaji solat gitu. 

 

Temen mba yang bertato tadi orang 

Jawa? 

Iya tapi ya deknen wes berubah tu mba 

hahaha , tapi deknen kalo sama temenne 

masih sopan sih mba, kalo pergi sama 

saya ya tetap sih pake baju strech gitu tapi 

ditutupi selendang lehernya karna kan 

saya bilang gak mau jalan sama dia isin 

gitu mba masa temenku tatoan 

Afeksi 

Tatonya dimana mba? Leher sama di atas payudaranya mba. Jadi 

dia mba kalo temen temennya kumpul 

mesti ngiranya ngrasani deknen. Alah aku 

kalo ketemu kowe mesti isine nasihat tok. 

Saya aja mba kalo liat cewek kutekan gitu 

mba ndak suka jorok aja kesannya, 

meskipun inai juga saya tetep aja jorok 

gitu liatnya apalagi tato. Pas nikahan juga 

saya harus pake paes sama pacar 

lamgsung saya hapus selesai acara gatel 

gitu mba rasanya. 

 

Anak mba pernah melihat teman mba 

yang bertato itu gak? 

Gak pernah, tapi kalo liat orang lain 

pernah, itu aja dia ngomong mah orang itu 

kok bertato ya ma jorok o mah. Ndak 

sopan ya mah. Makanya kalo temenku itu 

ke rumah tak wanti jangan liatke anakku. 

Jadi dia ke rumahku pake baju panjang 

jadi nutupin semua rambutnya digerai. 

 

Mba tau gak proses nato seperti apa? Ditusuk tusuk pake jarum, ndak sakit 

katanya. Ampe tak bilang temenku 

maunya urat lehermu sekalian mbok tusuk, 

Kognisi 
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hahaha. Sekarang setelah dia punya anak 

perempuan dia mulai sadar. Kalo anak 

kecil laki bandel kan biasa, suaminya ya 

juga bertato. Tapi tak ceritai ke temenku 

itu kalo anakku aja liat cewek bertato 

bilangnya jorok ya ma saru ya ma apalagi 

kalo anakku lihat tatomu. Sekarang 

anaknya yang perempuan yang suka nanya 

kok ada gambar ga ilang-ilang kan nenen 

mba. Pengen diilangin tapi dia takut karna 

di payudara di laser takut piye piyer mba. 

Jadi tak suruh nganggo hansaplast wae, 

hahaha. Tapi deknen yo gitu mbak 

pakaiannya aja masih pake tanktop jemput 

anaknya sekolah aku sampe ya Allah 

kapan kowe sadar usia hahahah. Kalo aku 

liatnya deknen trauma masa kecil. Karna 

kan berontak dulu ikut mbah‟e gak 

sebebas itu jadi sekarang pake apa-apa 

bebas apalagi suaminya gak banyak 

ngoceh. Kayak orang mungkin intine 

kayak ayam keluar kandang langsung 

bebas. Soalnya ya itu dari orangtuanya 

gak lengkap dari kecil. 

 

 

 

Konasi 

 

 

 

Kognisi 

 

 

 

 

 

 

Subjek 4 

Wawancara 1 

Sabtu, 24 Agustus 2014 10.53-11.58 
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Pertanyaan  Jawaban Keterangan 

Perempuan bertato pernah liat ga bu? Kalo di rumah saya ga ada tapi kalo anu 

orang lain ada saya kan jualan di pasar 

jadi tau sama orang apa apa kan tau mba. 

kognisi 

Ibu tau ga proses menato? Ga tau ga pernah tau. kognisi 

Pertama kali liat tu kapan bu inget ga 

kalo perempuan? 

Mulai 2000-an mba, kalo laki udah 

banyak dari dulu mba. 

kognisi 

Perasaan ibu saat melihat perempua 

bertato itu gimana? 

Apa ndak sakitnya, opo sing digambar ya, 

mikire gambaran kuwi gambaran ki ndak 

tau kalo tato ditoblos toblos ora tau 

ngertine yo tato ki opo paling ra loro, 

ngertine dilukis tok ora tau pake dom 

 

Apa yang ibu pengen lakukan saat 

melihat perempuan bertato? 

Apa yo, melihat tok. Nggilani gitu ndak, 

biar aja itu kan fisiknya sendiri sendiri 

hehehe 

konasi 

Menurut ibu perempuan bertato itu 

gimana? 

Kalo orang tu yo kesenengan o gitu o, 

orang liatnya kan ada yang seni, nggilani, 

gitu. 

 

Kalo menurut ibu sendiri? Ya ndak papa ah terserah dia ahahhaa afeksi 

kalo yang bertato anak perempuan ibu 

gimana? 

Ya dimarah marahi  to kalo itu kan 

soalnya tato kan katanya ga bagus. Kalo 

ibu ya maunya kepengen, ngaranku 

digambar tok, jebule pake dom aku yo 

ndak berani hahahha bisa ilang ndak o 

ndak bisa ilang ya ga mau kalo nanti bisa 

ilang yo gapapa hahhaha. 

konasi 

Menurut ibu kenapa seseorang menato 

tubunhnya? 

Seni bisa, kepuasan, frustasi. kognisi 

Kan adik ibu laki laki ada yang 

bertato, gimana tanggapan keluarga? 

Mau dihajar sama bapak saya, kok kaya 

gali gitu kan, drop sekolahe, tapi yo sudah 

melekat di badan kan ndak bisa diilangi yo 

mau apa to. Saya yo kesel nanti nyontohke 

anak ndak bisa kerja nanti ga bisa tatonya 

kelihatan di kaki sama tangan nanti diikuti 

anak (mengingatkan). 

konasi 
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Kalo perempuan yang ibu lihat 

tatonya di bagian mana? 

Kalo wanita tu di punggung atas, leher, 

bahu, betis tu wis wanita tu pasti tu 

makanan ibu tiap hari liat itu. Tu kan di 

depan ada klub itu kosnya dekat sini kan 

lihat wara wiri tiap hari. 

kognisi 

Perempuan bertato itu urakan ga 

menurut ibu? 

Ndak, walau kerjanya apapun malah 

bagus-bagus gitu pakaian pun ndak 

gimana-gimana paling memperlihatkan 

tato tok yo tingkah lakunya malah bagus-

bagus daripada yang lain (yang tidak 

bertato) . 

afeksi 

Sebagai perempuan Jawa, apa nilai 

nilai Jawa yang ibu tanamkan dala 

kehidupan ibu sehari-hari? 

Tingkah laku, agama, toto kromo sama 

warga sama orang lain, sama orangtua, 

tetangga tu kan harus nyebut namanya 

gitu mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


