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A. HASIL PENELITIAN 

KASUS I 

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama Subyek    : TY 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur      : 23 tahun 

Tempat/Tanggal Lahir  : Bekasi, 14 Juli 1985 

Status Marital   : Belum Nikah 

Urutan Kelahiran   : Anak pertama dari dua 

  bersaudara 

Agama     : Katolik 

Pekerjaan     : Mahasiswa 

Asal      : Bekasi 

Alamat     : Nusa Indah, Bekasi 

Tinggi/ Berat Badan (kg/cm) :  165 cm /  ± 60 kg 

Tanggal Pelaksanaan   : 20 September - 10 Desember  

  

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Gambaran fisik yang nampak dari subyek adalah tinggi 

badan sekitar 165 cm dengan berat badan kurang lebih 60 kg, 

berkulit sawo matang, berambut cepak hampir gundul dan 

memakai kacamata. Saat pertama peneliti bertemu subyek di 

tempat kostnya, subyek mengenakan kaos berlengan panjang dan 
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bercelana pendek serta memakai sandal jepit. Kesan yang tampak 

pada diri subyek adalah orang yang ramah senyum dan senang 

berbicara. Peneliti mendapat respon yang baik ketika peneliti 

meminta subyek untuk menjadi subyek penelitian. Dalam 

berkomunikasi subyek lebih banyak menggunakan bahasa 

Indonesia. Subyek terlihat terbuka saat bercerita, karena selama 

penelitian berlangsung subyek banyak bercerita tentang hal-hal 

yang terjadi pada subyek saat duduk dibangku SMP dan SMA. 

Saat ini subyek tinggal di tempat kost karena masih 

berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi 

swasta di Semarang. Subyek tinggal di kos yang terletak 

berdekatan dengan kampus subyek dan berukuran ± 3x4. 

Didalam kamar kos subyek banyak terdapat barang-barang yang 

menunjang kegiatan belajar seperti komputer, meja belajar, 

lampu duduk dan banyak buku bacaan tentang studi subyek. 

Dalam pergaulannya di kampus, Subyek kurang banyak 

mempunyai teman. Hanya ada beberapa orang teman saja yang 

sering terlihat bersama subyek. Subyek cenderung orang yang 

tertutup. Subyek lebih sering terlihat sendirian di kampus. Namun 

sebenarnya subyek adalah orang yang baik, ramah dan mau 

membantu teman-temannya yang kesusahan. Subyek mempunyai 
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pacar satu angkatan dan satu jurusan kuliah dengan subyek, 

hubungan tersebut sudah dijalani subyek kurang lebih 3 tahun. 

Subyek sangat dekat dengan kekasihnya, Hal ini terlihat dari 

keseharian subyek di kos kebanyakan waktu dihabiskan subyek 

dengan pacarnya tersebut. Subyek jarang  terlihat dikampus 

karena subyek sering tidak masuk kuliah dan jika masuk kuliah, 

setelah jam kuliah berakhir biasanya subyek langsung pulang ke 

kostnya.  

B. Observasi Saat Wawancara 

Pada saat wawancara awal, subyek menjawab semua 

pertanyaan dengan jelas dan cukup cepat serta terlihat tidak 

cemas saat menjawab pertanyaan. Subyek bersedia dan 

memperkenankan peneliti untuk berkunjung kekostnya apabila 

ada data yang masih harus dilengkapi.  

Selama wawancara subyek terlihat tenang, ramah dan 

tidak gelisah. Selama wawancara berlangsung subyek sangat 

santai, dengan posisi duduk tegak di depan kamar kos temannya. 

Sesekali subyek merokok sambil menjawab pertanyaan dari 

peneliti. Subyek tidak segan bertanya kepada peneliti jika ada 

pertanyaan yang kurang jelas. Subyek terkadang tersenyum kecil 

ketika bercerita tentang pengalamanya. 
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III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa kecil  

Subyek lahir di bekasi pada tanggal 14 Juli 1985. subyek 

adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adik subyek berjenis 

kelamin laki-laki. Menurut subyek masa kecilnya biasa-biasa 

saja, namun saat kecil subyek sudah menunjukan sifat 

kebandelannya. Sejak SD subyek suka membolos dari sekolah. 

Jika subyek merasa bosan subyek tidak masuk sekolah lalu pergi 

jalan-jalan meskipun dari rumah subyek meminta ijin orang 

tuanya untuk sekolah. Pada awalnya orang tua subyek tidak 

mengetahui perilaku subyek ini, namun lama kelamaan orang tua 

subyek mengetahui hal tersebut karena guru subyek memanggil 

kedua orang tua subyek ke sekolah untuk memberitahu perilaku 

subyek yang sering tidak masuk sekolah. Pada saat itu subyek 

dimarahi oleh ayahnya namun subyek tidak jera dan selalu 

mengulang perilaku membolosnya. Selain membolos sekolah 

subyek juga sudah mulai mencoba merokok. Bersama teman-

temannya subyek mulai mencoba-coba merokok namun pada saat 

itu hanya sebatas coba-coba saja, subyek baru mulai aktif 

merokok saat SMP. 

Sejak kecil subyek sudah mulai suka memberontak baik 

pada orang tua, guru ataupun teman-teman sekitarnya. Subyek 
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sering menjadi pengacau dikelas dan sering membuat keributan. 

Subyek lebih senang bergaul dengan anak-anak yang cenderung 

bandel dibandingkan dengan anak-anak yang baik. Pada saat SD 

prestasi subyek dibidang akademik cenderung biasa-biasa saja, 

karena subyek sering membolos sehingga subyek kurang bisa 

mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Saat masa kecilnya 

subyek lebih mengemari sepak bola dan bela diri taekwondo. 

Subyek menyukai olahraga taekwondo karena melihat ayah 

subyek yang menggemari olahraga bela diri. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya saat kecil masih 

cenderung terlihat baik. Masih belum ada banyak konflik dengan 

orang tua. Biasanya subyek ditegur dan dimarahi oleh orang 

tuanya karena kenakalan-kenakalan yang dilakukan subyek 

seperti sering membolos. Namun subyek sudah mulai terlihat 

memberontak pada orang tuanya terlebih lagi dengan ayah 

subyek jika sedang ditegur atau dimarahi. Menurut subyek 

ayahnya adalah orang yang memiliki sifat yang keras. Pola asuh 

yang diterapkan ayahnya cenderung militer. Ayah subyek yang 

merupakan orang filsafat mempunyai idealisme yang menurut 

subyek tidak bisa dikalahkan. Ayah subyek sering menghajar 

atau memukul subyek apabila subyek melakukan kesalahan. 

Menurut subyek ayahnya sering memukulnya karena ayah 
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subyek menyukai beladiri. Subyek merasa bahwa ayahnya 

menekan keinginan-keinginan subyek. Berbeda dengan ayah 

subyek, ibu subyek cenderung lebih lembut dan tidak pernah 

marah pada subyek. Apabila subyek melakukan kesalahan ibu 

subyek lebih sabar dalam menasehati. Ibu subyek adalah orang 

yang baik dan lembut sehingga hubungan subyek dengan ibunya 

lebih baik dan dekat dibandingkan dengan ayahnya. 

Hubungan subyek dengan teman-temannya cukup baik. 

Subyek masih sering bergaul dengan anak-anak di lingkungan  

kompleknya. Namun subyek sering diejek teman-temannya 

apabila teman-teman subyek mengetahui subyek dimarahi oleh 

ayahnya. Sifat subyek saat itu masih cenderung pendiam 

dibandingkan dengan teman-temannya. Meskipun sering bermain 

dengan teman-temannya namun subyek lebih senang pergi atau 

jalan-jalan sendiri ke tempat-tempat baru yang subyek belum 

pernah kunjungi. 

B. Masa Remaja 

Setelah lulus SD subyek melanjutkan sekolah di SMP 

yang masih satu kota yaitu di Bekasi. Pada saat SMP prestasi 

akademik subyek tergolong biasa-biasa. Kebiasaan subyek dari 

SD yang masih berlajut di SMP adalah perilakunya yang sering 

membolos. Namun di SMP kebiasaan ini semakin meningkat 
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karena teman-teman subyek di SMP juga suka membolos. 

Saatduduk di bangku kelas satu SMP subyek sudah mulai aktif 

merokok. Ayah dan ibu subyek mengetahui kebiasaan merokok 

yang subyek lakukan, namun ibu subyek tidak melarang namun 

hanya menasehati bahayanya merokok, sedangkan ayah subyek 

awalnya tidak marah saat mengetahui bahwa subyek merokok 

tapi lama-lama ayah subyek marah dan melarang subyek 

merokok karena subyek terlalu sering merokok. Subyek yang dari 

awal selalu menentang ayahnya tetap saja merokok meskipun 

sudah dimarahi. Selain merokok saat SMP subyek juga mulai 

minum alkohol. Subyek sering minum bersama dengan teman-

teman sekolahnya. Subyek juga sudah mulai mencoba obat-

obatan atau narkoba. Meskipun banyak perilaku negatif yang 

dilakukan oleh subyek, subyek pernah meraih prestasi di bidang 

taekwondo yaitu juara dua se-Bekasi. Namun sejak masuk  SMA 

subyek tidak pernah melanjutkan hobi taekwondonya karena kaki 

kiri subyek mengalami cedera saat naik motor. Subyek juga 

sudah jarang bermain sepak bola karena subyek sering merokok 

sehingga nafas dan tubuh subyek tidak kuat lagi untuk bermain 

sepak bola. Olehkarena itu hobi subyek beralih menjadi membaca 

hingga sampai sekarang.  
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Memasuki masa SMA dan duduk di bangku kelas satu 

subyek mulai jarang dirumah. Subyek hanya pulang ke rumah 

untuk mandi dan makan. Hampir waktu subyek dihabiskan untuk 

nongkrong dan berkumpul dengan teman-temannya di luar 

rumah. Perilaku minum alkohol dan mengkonsumsi narkoba 

semakin meningkat saat SMA. Subyek juga sering berkelahi 

dengan teman-temannya. Saat umur 17 tahun subyek mulai 

keluar rumah. Subyek sudah tidak tinggal di rumah dan tinggal di 

jalanan. Pada saat itu subyek sering berkelahi dengan orang-

orang di jalan. Biasanya masalah dipicu oleh perasaan tidak 

terima atau saling ejek mengejek. Selain itu perkelahian biasanya 

terjadi akibat subyek tidak sadar karena mabuk. Melihat keadaan 

tersebut ibu subyek merasa tidak tega menyuruh subyek pulang 

dengan cara menculik subyek saat subyek sedang bermain di 

rumah teman subyek kemudian memasukan subyek ke rumah 

sakit untuk menjalani detoksivikasi dari ketergantungan subyek 

pada alkohol dan obat-obatan. Setelah subyek pulang dari rumah 

sakit ibu subyek memindahkan subyek ke Bali. Di Bali subyek 

menjalani rehabilitasi kecanduan subyek terhadap alkohol dan 

obat-obatan selama lima bulan. Setelah lima bulan subyek 

kembali bersekolah di Bali melanjutkan studinya yang tertinggal 

sewaktu di Jakarta. Subyek diberi kepercayaan oleh ibunya untuk 
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tinggal di tempat kost selama di Bali setelah subyek keluar dari 

panti rehabilitasi. Saat itu subyek juga mulai diberikan tanggung 

jawab dengan bekerja membantu ibu kos subyek berjualan bakso 

setelah pulang sekolah. Menurut subyek, pada saat di Bali subyek 

menemukan titik balik kehidupannya. Subyek belajar instropeksi 

diri atas semua tindakan yang sudah dilakukan. Subyek mulai 

membenahi diri dengan mengurangi kebiasaannya minum dan 

berkelahi. 

Hubungan subyek dengan kedua orang tuanya pada saat 

remaja semakin memburuk terlebih hubungan subyek dengan 

ayahnya. Subyek menganggap bahwa ayahnya tidak mengerti 

perasaan subyek. Ayah subyek yang susah dipahami dan 

mempunyai sifat keras sering memukul subyek apabila subyek 

melakukan kesalahaan. Ayah subyek dan subyek sering berbeda 

pendapat sampai sering berkelahi. Pernah suatu ketika ayah 

subyek dan subyek berbeda pendapat dan memukul subyek. 

Subyek tidak diam saja tetapi membalas dengan memukul 

ayahnya sehingga terjadi perkelahian antara ayah dan anak. 

Subyek juga jarang berkomunikasi dengan ayahnya. Menurut 

subyek ayahnya tidak pernah mau mendengarkan pendapat 

subyek. Subyek pernah mencoba untuk berbicara pada ayahnya 

namun pada akhirnya subyek dan ayahnya menjadi ribut. Saat 
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remaja hubungan subyek dengan ibunya juga mulai renggang 

dikarenakan subyek jarang bertemu dengan ibunya. Ibu subyek 

bekerja dari pagi sampai pukul tujuh malam. Saat pulang bekerja 

ibu subyek sudah lelah dan waktu dirumah digunakan ibu subyek 

untuk beristirahat sehingga ibu subyek kurang mempunyai waktu 

untuk subyek. Apalagi semenjak subyek keluar dari rumah dan 

tinggal di jalanan, subyek sama sekali tidak berhubungan dengan 

orang tuanya terlebih dengan ayah subyek. Hubungan subyek 

dengan ibunya kembali baik saat subyek berada di bali. Subyek 

mulai menjalin komunikasi yang baik dengan ibunya. Ibu subyek 

juga mulai memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada 

subyek sehingga subyek mulai berubah menjadi anak yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

Hubungan subyek dengan teman-temannya sangat baik 

dan dekat. Subyek merasa lebih nyaman jika berada dengan 

teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Saat remaja 

subyek mempunyai enam orang teman yang sangat dekat. Subyek 

dan teman-temannya mempunyai kegemaran yang sama yaitu 

minum alkohol, mengkonsumsi obat dan berkelahi. Subyek juga 

bergaul dengan orang-orang yang tinggal dijalanan yang berusia 

30-40an. Saat itu subyek sering membuat kekacauan dan 

keributan. Subyek menjadi merasa berkuasa karena subyek 
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bergaul dengan orang-orang yang ditakuti seperti preman yang 

bisa membela subyek jika ada masalah. Namun saat ini keenam 

teman subyek sudah meninggal. Menurut subyek teman-

temannya tersebut meninggal karena overdosis, berkelahi dan 

kecelakaan. Ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan subyek 

sampai saat ini adalah saat salah satu teman subyek meninggal di 

depan subyek karena menyalakan korek api untuk melihat bensin 

motor. Saat itu teman subyek ingin melihat apakah bensin 

motornya masih ada dengan menghidupkan korek api. Saat 

menghidupkan korek tiba-tiba tabung motor meledak dan teman 

subyek meninggal. 

C. Masa Sekarang ( kuliah ) 

Setelah subyek lulus SMU, subyek memutuskan untuk 

kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di kota semarang. 

Pada saat kuliah subyek mulai berubah. Subyek mulai 

menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan subyek 

lebih teratur. Subyek sudah jarang minum alkohol hanya sesekali 

waktu saja untuk bersenang-senang. Kegiatan subyek saat ini 

hanya kuliah. Biasanya setelah kuliah subyek pulang ke tempat 

kostnya, nongkrong bersama teman kos atau bermain komputer. 

Subyek juga jarang berkelahi dan membuat keributan. Subyek 

mulai belajar untuk menahan emosi dan berusaha untuk bersabar 
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dan tenang. Hubungan subyek dengan teman-temannya saat ini 

juga baik. Subyek tidak lagi suka berkelahi dan membuat 

keributan seperti saat di Bekasi dahulu. Subyek lebih suka 

membaca buku atau koran untuk mengisi waktu luang. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya juga mulai 

membaik meskipun hanya dengan ibu subyek. Subyek dan 

ibunya menjadi lebih dekat. Ibu subyek mulai memberikan 

perhatian yang lebih terhadap subyek. Subyek dan ibunya sering 

mengirim pesen untuk menyakan kabar ataupun bercerita tentang 

masalah yang dihadapi. Ibu subyek juga sering memberi saran 

saat subyek menghadapi masalah. Subyek juga mulai terbuka 

mengenai perasaan atau hal-hal yang diinginkan subyek pada 

ibunya. Berbeda dengan hubungan subyek dengan ibunya, 

hubungan subyek dengan ayahnya semakin memburuk. Subyek 

sama sekali tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan 

ayahnya. 

D. Motivasi Subyek Membuat Tato di Tubuh 

Dalam pemahaman subyek tato adalah seni merajah tubuh. 

Subyek mengetahui tato pertama kali dari temannya pada saat 

duduk dibangku SMA.  Ada teman subyek yang membuat tato 

bergambar salib namun menurut subyek tato tersebut tidak bagus 

sehingga pada saat itu subyek tidak tertarik membuat tato. 
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Ketertarikan subyek pada tato berawal  saat subyek berada di 

Bali. Subyek yang tinggal di panti rehabilitasi sering bergaul 

dengan orang-orang yang mempunyai tato. Selain itu subyek 

sering mengantarkan teman-temannya untuk membuat tato dan 

dari situlah subyek mulai tertarik untuk mencoba membuat tato.  

Pertamakali subyek mengantarkan temannya membuat tato 

subyek merasa biasa saja dan tidak tertarik. Subyek sempat 

bertanya kepada temannya apakah ditato sakit atau tidak karena 

pada saat subyek melihat proses pembuiatan tato tubuh teman 

subyek yang ditato mengeluarkan darah. Setelah itu subyek 

masih sering mengantarkan temannya untuk membuat tato namun 

subyek belum merasa tertarik dan belum berani untuk membuat 

tato. Namun lama kelamaan subyek tertarik untuk membuat tato 

karena subyek merasa bahwa diantara teman-temannya hanya 

subyek yang tidak mempunyai tato. Subyek juga merasa bahwa 

apabila diamati tato dibadan terlihat keren. Hal itulah yang 

menyebabkan subyek memutuskan untuk membuat tato. 

Sebulan setelah subyek tertarik membuat tato karena 

melihat teman-temannya, subyek memutuskan untuk membuat 

tato ditubuh. Awalnya subyek dinasehati oleh teman-temannya 

yang sudah mempunyai tato untuk tidak membuat tato karena 

subyek masih bersekolah dan apabila nanti subyek mencari 
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pekerjaan akan susah karena tubuh subyek mempunyai tato. 

Namun hal tersebut tidak lantas menghalangi subyek, subyek 

tetap saja ingin membuat tato karena menurut subyek hal yang 

dilarang semakin membuat subyek ingin melakukannya, 

begitupula dengan pembuatan tato. Pertama kali subyek membuat 

tato adalah di salah satu tempat yang melayani pembuatan tato di 

Bali dan diantar oleh temannya. Di tempat pembuatan tato 

tersebut subyek ditanya oleh si pembuat tato ingin membuat tato 

dengan model apa. Subyek yang baru pertamakali merasa 

bingung akan membuat tato model apa. Kemudian subyek 

melihat beberapa contoh gambar tato yang disediakan ditempat 

itu. Setelah melihat-lihat gambar akhirnya subyek memutuskan 

untuk membuat tato dengan gambar tribal. Subyek yang 

membuat pola gambar tribal tersebut dan diberikan pada pembuat 

tato. Pada saat itu subyek diarahkan oleh si pembuat tato untuk 

mentato tubuh dibagian lengan karena dibagian tubuh tersebut 

tidak akan terasa sakit seperti bagian tubuh lainya, apalagi subyek 

baru pertamakali membuat tato. Akhirnya karena subyek baru 

pertamakali membuat tato dan belum pernah merasakan sakitnya, 

subyek menuruti saran si pembuat tato. Alasan subyek memilih 

gambar tersebut karena menurutnya gambar tribal merupakan 

gambar yang bukan gambar realis, tribal adalah gambar yang 
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tidak pasti dan hanya berupa goresan-goresan. Subyek juga 

memilih warna hitam karena subyek lebih menyukai warna hitam 

dan tidak terlalu suka tato yang mempunyai  banyak warna. Tato 

tribal yang pertama kali dibuat subyek tidak memiliki arti 

tertentu. Subyek hanya menyukai gambar tribal saja dan menurut 

subyek gambar tribal tersebut terlihat keren. Pada saat pembuatan 

tato subyek merasakan pusing dan sakit sedikit agak perih. Saat 

pembuatan tato tersebut subyek belum makan sehingga badan 

subyek agak sedikit lemas. Apabila badan tidak fit dan 

melakukan pembuatan tato maka akan merasakan pusing dan 

lemas. 

Perasaan subyek sangat senang setelah membuat tato. 

Setelah pembuatan tato tubuh subyek yang ditato menjadi luka 

sehingga terasa perih. Namun luka tersebut hanya terasa sekitar 

satu minggu, setelah satu minggu luka tersebut mengering dan 

gambar tato terlihat lebih jelas. Subyek merasa puas dengan 

gambar tato yang sudah dibuat. Orang yang mengetahui subyek 

mempunyai tato adalah teman-teman rehabilitasi dan teman 

sekolah. Reaksi dari teman-teman rehabilitasi subyek biasa saja 

karena dilingkungan rehabilitasi banyak yang mempunyai tato, 

tato yang dibuat oleh subyek dipuji oleh beberapa temanya.dan 

subyek menjadi senang karena tato subyek dianggap keren oleh 
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teman-teman subyek. Sedangkan reaksi teman-teman sekolah 

subyek sedikit berbeda karena meskipun di Bali banyak orang 

yang mempunyai tato, tato masih dianggap negatif. Teman-teman 

subyek menjadi lebih sungkan dengan subyek. Pada awalnya 

orang tua dan keluarga subyek tidak ada yang mengetahui subyek 

mempunyai tato, namun lama kelamaan ibu subyek mengtahui 

bahwa subyek memiliki tato. Reaksi ibu subyek juga terkesan 

biasa-biasa saja dan tidak menyuruh berhenti, ibu subyek hanya 

mengeleng-gelengkan kepala melihat perilaku subyek yang 

mempunyai tato ditubuhnya. 

Perilaku subyek membuat tato tidak dilakukan sekali saja. 

Subyek kembali membuat tato ditubuhnya untuk yang kedua kali. 

Tato kedua yang dibuat terletak di punggung bagian atas. Alasan 

subyek membuat tato dipunggung adalah agar tidak bosan, 

karena tato dipunggung jarang terlihat oleh subyek sehingga 

subyek merasa tidak bosan. Selain itu gambar tato yang dibuat 

dipunggung bisa lebih besar karena medianya lebih lebar 

dibanding bagian tubuh yang lain. Tato kedua yang dipilih 

subyek berupa tulisan bukan gambar. Tato yang ingin dibuat 

subyek adalah tulisan ADVOCATUS DIABOLI. Tulisan tersebut 

adalah bahasa latin yang berarti pengacara setan. Subyek 

mendapatkan inspirasi tentang tato tersebut pada saat subyek 
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membuka-buka buku peribahasa bahasa latin. Kemudian subyek 

membaca tulisan ADVOCATUS DIABOLI yang artinya 

pengacara setan. Menurut persepsi subyek arti pengacara setan 

tersebut adalah setan juga berhak mempunyai pengacara, 

begitupula dengan orang jahat juga membutuhkan pengacara dan 

mempunyai kesempatan atau hak untuk membela dirinya. 

Menurut subyek peribahasa itu sama dengan diri subyek. Subyek 

yang dulunya sering berbuat dosa dan salah jalan juga 

mempunyai kesempatan kedua untuk berubah. Subyek diberi 

kesempatan ibu subyek untuk berubah menjadi anak yang 

kembali ke jalan yang benar. Selain itu, tato tersebut juga 

merupakan pengingat untuk subyek agar lebih objektif dan harus 

berpikir dahulu apabila ingin melakukan sesuatu serta tidak 

menilai orang yang salah jalan tidak selalu jahat. 

Tato kedua yang dibuat oleh subyek belum selesai, karena 

tulisan DIABOLI belum dibuat oleh subyek. Saat pembuatan tato 

subyek tidak kuat menahan rasa sakitnya sehingga subyek 

memutuskan untuk membuat tulisan ADVOCATUS terlebih 

dahulu. Selain ingin menyelesaikan tulisan tato yang belum 

selesai subyek juga ingin membuat tato kembali. Gambar tato 

yang ingin dibuat subyek adalah gambar ayam. Alasan subyek 

membuat tato gambar ayam tersebut adalah subyek ingin gambar 
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yang konyol, tidak selalu gambar yang dibuat harus serius. 

Menurut subyek hidup tidak harus serius tetapi juga harus bisa 

konyol. 

E. Dinamika Psikologis Subyek 1 

Pembuatan tato di tubuh pada subyek merupakan bentuk 

pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang ada didalam diri subyek 

disertai persepsi yang positif terhadap tato. Perilaku subyek 

membuat tato  diawali dari ketertarikan subyek melihat teman-

temannya yang mempunyai tato. Subyek yang tinggal dipanti 

rehabilitasi bergaul dengan beberapa orang yang mempunyai tato. 

Ajakan untuk mengantar teman subyek membuat tato menjadi 

pengaruh bagi subyek tertarik membuat tato. Meskipun teman 

subyek tidak mengajak subyek untuk membuat tato namun 

karena seringnya subyek mengantar teman-temannya membuat 

tato memicu subyek semakin tertarik membuat tato. Pengaruh 

dari teman-teman subyek inilah yang merupakan salah satu 

motivasi ekstrinsik yang mendorong subyek membuat tato 

ditubuhnya. Subyek yang awalnya mempunyai persepsi yang 

biasa saja terhadap tato menjadi tertarik dan menganggap tato 

’keren’ karena seringnya subyek mengatarkan teman-temannya 

untuk membuat tato. Selain itu keinginan subyek untuk tampil 

sama dengan teman-temannya yang sudah mempunyai tato juga 
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merupakan motivasi ekstrinsik yang mendorong subyek membuat 

tato. Hal ini merupakan sikap konformitas yang ditunjukan 

subyek terhadap perilaku teman-teman subyek yang mempunyai 

tato ditubuh. Subyek menganggap bahwa apabila dia tidak 

mempunyai tato sedangkan teman-temannya mempunyai tato 

maka subyek merasa berbeda dengan teman-temannya. Oleh 

karena itu subyek membuat tato ditubuhnya agar merasa sama 

dengan teman-temannya. Sikap subyek ini ditunjukan karena 

latar belakang subyek yang lebih dekat dengan teman-teman 

dibandingkan dengan keluarganya. Subyek lebih nyaman berada 

di lingkungan teman-temannya dibandingkan berada 

dilingkungan keluarga, sehingga subyek mempunyai ikatan yang 

kuat dengan teman-temannya. Pengaruh dari teman lebih 

berpengaruh dibandingkan dengan keluarga. Sikap konformitas 

ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan subyek akan rasa 

cinta dan penerimaan dari teman-temannya. 

Motivasi Ekstrinsik bukan hanya salah satu dorongan 

subyek membuat tato, dorongan dari dalam diri subyek juga 

menjadi alasan subyek membuat tato. Pada awal membuat tato 

dorongan dari teman-teman lebih mempengaruhi keinginan 

subyek membuat tato, namun pembuatan tato kedua dan 

keinginan subyek untuk membuat tato selanjutnya lebih didorong 
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oleh keinginan dari dalam diri subyek sendiri. Subyek ingin 

mengekspresikan imajinasi atau keinginannya lewat gambar tato. 

Tato merupakan simbolisasi nilai hidup dari subyek yang 

merupakn bentuk pemenuhan subyek akan kebutuhan 

mengaktualisasikan dirinya. Pada gambar tato yang kedua subyek 

ingin mengekspresikan cerita hidupnya lewat tato bergambar 

tulisan bahasa latin, dimana bahasa latin tersebut mempunyai arti 

yang berhubungan dengan hidup subyek. Keinginan subyek 

untuk membuat tato yang ketiga juga merupakan bentuk ekspresi 

dari subyek. Subyek yang ingin membuat gambar tato ayam 

menjadi bentuk ekspresi keinginan subyek untuk hidup lebih 

santai atau konyol, karena  gambar ayam untuk subyek 

merupakan bentuk kekonyolan atau ketidakseriusan. 

Motivasi-motivasi yang muncul pada subyek tersebut 

mendorong subyek untuk memunculkan perilaku membuat tato di 

tubuhnya. Perilaku membuat tato di tubuh dilakukan 2 kali dalam 

waktu yang berbeda. Tato yang dibuat pertama kali bergambar 

tribal yang pola gambar tersebut dibuat oleh subyek sendiri. Tato 

tersebut dibuat di lengan subyek sebelah kiri dengan alasan agar 

pada saat pembuaatan tato rasa perihnya tidak terlalu sakit. Tato 

kedua dibuat subyek di punggung bagian atas. Tato tersebut tidak 

berupa gambar namun hanya berupa tulisan yang merupakan 
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kata-kata peribahasa dari bahasa latin. Tato tersebut bertulisan 

ADVOCATUS DIABOLI yang artinya pengacara setan. Namun 

tulisan yang sudah dibuat oleh subyek hanya ADVOCATUS 

sedangkan tulisan DIABOLI belum ditulis karena subyek tidak 

tahan dengan rasa sakit yang ditimbulkan dari proses pembuatan 

tato tersebut. Subyek akan melajutkan tulisan tatonya apabila 

subyek sudah merasa siap. Perilaku membuat tato juga masih 

ingin dilakukan lagi oleh subyek. tato ketiga yang masih ingin 

dibuat oleh subyek adalah tato bergambar ayam. 

Tato-Tato yang dibuat oleh subyek mempunyai arti bagi 

diri subyek. Tato yang pertama bergambar tribal tidak 

mempunyai arti khusus dalam diri subyek. subyek hanya 

menganggap tato yang dibuat sebagai seni, karena bentuk tribal 

adalah gambar yang bagus dan mengandung karya seni. Jadi tato 

pertama yang dibuat oleh subyek lebih mempunyai arti seni. 

Selain itu warna hitam yang merupakan warna pada tato yang 

pertama menunjukan kegemaran subyek pada warna hitam. 

Subyek tidak menyukai sesuatu yang mempunyai warna yang 

beranekaragam karena warna hitam lebih menunjukan siapa diri 

subyek. 

Tato yang kedua yang merupakan tulisan ADVOCATUS 

DIABOLI mempunyai arti sebagai simbolisasi nilai hidup yang 
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dianut oleh subyek subyek. Tato tersebut menunjukan visi dan 

misi hidup subyek kedepan. Tato yang dibuat subyek tersebut 

diartikan bahwa subyek harus lebih obyektif dalam hidup dan 

selalu berpikir lebih dahulu jika ingin melakukan sesuatu. Selain 

itu gambar tersebut menunjukan arti sebagai diri subyek. Dari 

gambar tersebut subyek menyadari bahwa subyek telah diberikan 

kesempatan kedua dan kesempatan kedua tersebut harus 

dipergunakan dengan baik. Dalam kesempatan kedua ini subyek 

memperoleh pengampunan dari orang tuanya dan orang terdekat 

sehingga di kehidupan kedepan subyek harus mampu selalu 

bertindak lebih baik dan benar. Tato kedua juga mempunyai 

makna sebagai pengingat subyek untuk selalu menilai orang tidak 

hanya dari luar. Setiap orang yang mempunyai jalan yang tidak 

benar tidak selalu jahat.inilah visi dan misi yang terkandung 

dalam gambar tato yang dibuat. 

F. Kesimpulan Subyek 1 

Motivasi yang muncul pada subyek dalam membuat tato adalah : 

1. Motivasi Intrinsik 

Yaitu Simbolisasi nilai hidup subyek. Subyek membuat tato 

karena terdorong oleh keinginan untuk mengekspresikan nilai 

hidup subyek dan dirinya lewat gambar-gambar tato yang 

dibuat. Dalam gambar tato yang dibuat subyek terkandung 
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visi dan misi hidup subyek kedepan. Hal ini merupakan 

bentuk dari pemenuhan subyek pada kebutuhannya akan 

mengaktualisasikan diri. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

a Pengaruh dan dukungan teman sebaya 

Lingkungan teman-teman rehabilitasi subyek banyak yang 

mempunyai tato dan mereka sering meminta subyek 

menemani saat membuat tato menjadi pengaruh besar 

subyek ingin membuat tato. Hubungan subyek dengan 

teman yang sangat dekat menjadikan pengaruh teman 

lebih berperan dibandingkan dengan keluarga. 

b Konformitas 

Rasa ingin menjadi sama dengan teman-teman subyek 

yang sudah mempunyai tato dengan juga membuat tato 

ditubuhnya merupakan sikap konformitas yang ditunjukan 

oleh subyek. Konformitas merupakan bentuk pemenuhan 

kebutuhan subyek akan rasa cinta  dan penerimaan dari 

orang lain.  
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 1 
Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 1 

 
 

No TEMA KODE Intensitas Keterangan  

1 Simbolisasi nilai hidup  A.c +++ 
Subyek membuat tato karena 
ingin mengekspresikan 
dirinya. 

2 
Pengaruh dan 

dukungan teman 
sebaya 

B.a +++ 
Teman-teman rehabilitasi 
subyek menjadi pengaruh 
subyek membuat tato. 

3 Konformitas B.d +++ 

Subyek ingin membuat tato 
karena diantara subyek merasa 
hanya subyek yang tidak 
mempunyai tato. 

 

Keterangan : 

+ + + = tinggi  

+ + = sedang 

+ = rendah 
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Matrik 1 
Matrik Interelasi Motivasi Subyek Membuat Tato Ditubuh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 

 

    =  Mempengaruhi      

     = Saling mempengaruhi          
 
 

 
Simbolisasi nilai hidup 

Pengaruh dan dukungan 
teman sebaya 

Konformitas Perilaku membuat tato 

Simbolisasi nilai hidup  
    

                  +++ 

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 

   
                     +++ 

 
+++ 

Konformitas 
  

                       +++ 
                  

                    ++ 

Perilaku membuat tato 
            +++                    +++                   ++  
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Skema 2 
SKEMA MOTIVASI SUBYEK 1 MEMBUAT TATO DITUBUH 

 
 

 
 

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN 
KELUARGA 

Subyek tidak terlalu dekat dengan 
keluarga dan kurang merasa nyaman 
di rumah. Subyek juga sering 
bertengkar dan sampai berkelahi 
dengan ayah subyek. Subyek 
kecewa pada ayahnya karena ayah 
subyek tidak pernah mengerti 
keinginan subyek. Komunikasi 
dengan ayah subyek terputus. 

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN TEMAN 
Subyek sangat dekat dengan teman-temannya. 
Subyek lebih merasa nyaman berada 
dilingkungan teman-temanya dibandingkan di 
lingkungan keluarga. Pengaruh teman-teman 
subyek lebih besar daripada orang tua atau 
keluarga subyek. Pada saat SMU subyek keluar 
dari rumah dan tinggal di jalanan bersama 
teman-temannya. 

PERSEPSI SUBYEK TENTANG TATO 
Persepsi subyek pada tato sebelum 
membuat tato biasa saja, karena subyek 
pernah melihat teman SMU subyek 
membuat tato tetapi tidak bagus.Nmaun 
persepsi subyek berubah sejak berkumpul 
dengan teman-teman rehabilitasi di Bali. 

MOTIVASI MEMBUAT TATO DITUBUH 
 

+++                                                                           
 
 
 
+++ 
                                                                                 
           
                                           +++   
 
 
 
 ++                   

SIMBOLISASI NILAI HIDUP 

PENGARUH DAN 
DUKUNGAN TEMAN 

SEBAYA 

KONFORMITAS 

KEBUTUHAN-KEBUTUHAN 
PSIKOLOGIS SUBYEK  

 
 

 

Tato Kedua 
Tato di punggung bagian atas dengan gambar tato 
berupa tulisan peribahasa bahasa latin  ADVOCATUS 
DIABOLI yang artinya pengacara setan, mempunyai 
arti sebagai simbol diri subyek. Didalam tato tersebut 
juga terkandung visi dan misi hidup subyek kedepan. 

Tato Pertama 
Tato di lengan sebelah kiri bergambar tribal berwarna 
hitam. Gambar tato tribal bagi subyek mengandung 
arti seni. 

Kebutuhan aktualisasi diri 
Kebutuhan ini muncul dari 
keinginan subyek untuk berbuat 
sesuai kemampuan dan potensinya. 

Kebutuhan akan penghargaan dari 
orang lain. 
Keinginan  subyek untuk bebas dari 
kekangan ayahnya merupakan 
bentuk kebutuhan akan penghargaan 
dari orang lain. 

Kebutuhan akan rasa cinta 
Hubungan subyek yang kurang baik 
dengan ayahnya dan keluarga 
membuat subyek mendapatkan 
kebutuhan akan rasa cinta dari 
teman-temannya. 
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KASUS II 

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama Subyek    : BG 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur      : 23 tahun 

Tempat/Tanggal Lahir  : Salatiga, 23 Desember 1985 

Status Marital   : Belum Nikah 

Urutan Kelahiran   : Anak ketiga dari empat  

bersaudara 

Agama     : Kristen 

Pekerjaan     : Mahasiswa 

Asal      : Salatiga 

Alamat     : Salatiga 

Tinggi/ Berat Badan (kg/cm) : 170 cm /  ±  65 kg 

Tanggal Pelaksanaan   : 26 September - 20 Desember  

  

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Gambaran fisik yang nampak dari subyek adalah tinggi 

badan sekitar 170 cm dengan berat badan kurang lebih 65 kg, 

berkulit sawo matang, berambut pendek berombak. Sewaktu 

peneliti menghubungi subyek melalui handphone untuk meminta 

kesediaan subyek menjadi subyek penelitian, subyek langsung 

menyetujui bahkan bersedia diwawancarai kapan saja peneliti 
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menginginkan. Subyek terkesan ramah dan banyak bicara, ini 

terlihat selama penelitian berlangsung.subyek banyak bercerita 

tentang hal yang terjadi pada subyek misalnya seperti kejadian-

kejadian yang terjadi pada waktu subyek SD. Subyek juga tidak 

takut menayakan hal yang tidak dimengerti kepada peneliti. 

Penampilan subyek sederhana, santai dan agak acak-

acakan namun subyek sangat ramah. Subyek saat ini tinggal di 

tempat kost karena masih menjadi mahasiswa salah satu 

perguruan tinggi swasta di Semarang. Subyek tinggal di kost 

yang sederhana berukuran ± 3x4 meter. Di dalam kamar kost 

subyek  terdapat barang-barang seperti tv, komputer, kasur tanpa 

dipan, dan satu buah lemari pakaian. 

Interaksi subyek dikampus cukup baik. Subyek terlihat 

mampu berinteraksi dengan teman-teman di kampusnya. Subyek 

mempunyai teman-teman yang selalu bersama subyek. Bahkan 

subyek mempunyai nama untuk perkumpulan subyek dengan 

teman-temannya. Subyek juga mempunyai kekasih yang 

merupkan teman satu angkatannya. Subyek juga sering terlihat 

dengan kekasihnya di kampus.  

B. Observasi Saat Wawancara 
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Pada saat peneliti datang ke kost subyek, subyek sangat 

antusias terhadap kedatangan peneliti. Selama wawancara subyek 

menjawab pertanyaan sambil merokok. Saat wawancara 

berlangsung subyek tampak tenang, ramah dan tidak gelisah. 

Subyek duduk dengan santai di lantai. Subyek menjawab 

pertanyaan dengan jujur dan mau terbuka. Ketika ada pertanyaan 

yang kurang jelas, subyek tidak segan untuk bertanya kepada 

peneliti. Seringkali subyek meminta waktu sebentar untuk 

menjawab panggilan telepon dari HPnya. Pada saat peneliti 

berpamitan dan meminta waktu subyek lagibila ada data 

penelitian yang kurang, subyek mempersilahkan peneliti untuk 

datang lagi tetapi dengan menghubungi subyek terlebih dahulu. 

Seluruh pertanyaan dijawab subyek dengan baik, sesekali subyek 

namapak tersenyum dan malu-malu serta tertawa kecil ketika 

menceritakan masa kecilnya. 

III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa kecil  

Subyek lahir di kota Salatiga pada tanggal 23 Desember 

1985. Subyek adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Subyek 

mempunyai satu kakak perempuan dan kakak laki-laki serta satu 

adik laki-laki. Namun kakak subyek yang perempuan sudah 

meninggal waktu kecil karena sakit. Masa kecil subyek terbilang 
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biasa-biasa saja. Seperti anak seusianya masa kecil subyek 

dihabiskan dengan bersekolah dan bermain dengan teman-teman 

sekolah maupun teman di lingkungan rumahnya.  

Hobi subyek sewaktu kecil adalah bermain sepak bola. 

Rumah subyek yang dekat dengan lapangan sepak bola membuat 

subyek sering bermain sepak bola bersama teman-temannya. 

Setelah pulang sekolah atau di sore hari subyek diajak oleh 

teman-temannya untuk bermain sepak bola di lapangan dekat 

rumahanya tersebut. Sifat subyek pada saat kecil hampir sama 

dengan teman-teman seusianya. Kenakalan-kenakalan yang 

dilakukan subyek biasanya merupakan kenakalan anak kecil yang 

tidak membahayakan. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya cukup baik. 

Subyek merasa orang tuanya sangat menyanyanginya. Orang tua 

subyek seringmemberi nasehat kepada subyek apabila subyek 

melakukan kesalahan. Jika dinasehati subyek juga menurut dan 

tidak membantah. Pola asuh yang diterapkan kedua orang tua 

subyek cukup demokratis. Ayah subyek bekerja sebagai pegawai 

di salah satu perusahaan sedangkan ibunya hanya sebagai ibu 

rumah tangga. Keharmonisan hubungan kedua orang tua subyek 

hanya bersangsung sampai subyek duduk dibangku sekolah 

dasar. Pada saat itu kedua orang tua subyek memutuskan untuk 
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bercerai. Saat itu subyek tidak mengetahui bahwa kedua orang 

tuanya bercerai hanya saja subyek mengetahui bahwa kedua 

orang tunya pisah rumah. Namun lama-kelamaan orang tua 

subyek menjelaskan kepada subyek bahwa orang tua subyek 

sudah bercerai. Subyek merasa kecewa namun karena pada saat 

itu subyek masih kecil sehingga subyek tidak terlalu paham apa 

yang terjadi. 

Hubungan subyek dengan saudara-saudaranya cukup 

dekat. Subyek sangat dekat dengan kakak dan adiknya. Umur 

subyek yang tidak terlalu jauh dengan kakak dan adiknya 

membuat subyek memiliki kedekatan dengan saudara-saudaranya 

tersebut. Setiap berangkat sekolah subyek berangkat bersama 

dengan kakak dan adiknya. Subyek juga sering mengajak adik 

subyek jika subyek bermain dengan teman-temanya. Subyek juga 

sering menceritakan perasaan-perasannya dan apa yang dialami  

di sekolah kepada kakak dan adiknya. Subyek jarang bertengkar 

dengan kakak dan adiknya, jika bertengkar biasanya hanya 

karena merebutkan sesuatu misalnya seperti mainan. 

Hubungan subyek dengan teman-temannya juga cukup 

baik. Subyek memiliki banyak teman baik disekolah maupun 

dirumah. Hampir setiap hari subyek bermain dengan teman-

temanya. Sering kali subyek dan teman-temannya berjalan-jalan 
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atau berenang jika musim liburan. Sejak kecil subyek sudah 

mampu berinteraksi dengan baik pada teman-temannya. 

B. Masa Remaja 

Masa kecil sampai masa remaja dihabiskan subyek dikota 

Salatiga. Masa remaja subyek mulai berbeda dari masa kana-

kanak subyek. Subyek yang memasuki masa pubertas mulai 

melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang membahayakan. 

Pemahaman subyek terhadap perceraian kedua orang tuanya 

semakin lebih jelas dibanding pada saat subyek SD. Subyek juga 

mulai merasakan kekecewaan kepada orang tuanya. Hal tersebut 

membuat subyek lebih memposisikan teman-temanya lebih 

penting dibandingkan dengan orang tua subyek.  

Subyek mulai mencoba merokok dan minum alkohol. 

Teman-teman seusia subyek yang sudah mulai merokok dan 

minum alkohol membuat subyek tertarik ingin mencoba seperti 

teman-teman subyek. Subyek mengaku saat pertama merokok 

dan minum alkohol, subyek hanya ingin coba-coba saja karena 

melihat temannya yang sudah merokok dan minum alkohol. 

Teman-teman subyek juga sering mengajak subyek ikut 

berkumpul untuk merokok dan minum alkohol. Perilaku ini tidak 

diketahui oleh orang tua subyek. Biasanya subyek melakukan 

perilaku merokoknya saat pulang sekolah bersama dengan teman-
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temannya. Awalnya subyek hanya coba-coba namun setelah 

merasakan rokok dan minuman alkohol subyek menjadi 

ketagihan sehingga subyek sering melakukan perilakunya 

tersebut. 

Pada saat SMP subyek mulai bisa mengendarai sepeda 

motor. Subyek mulai gemar naik motor bersama dengan teman-

temannya. Namun kegemaran subyek ini sering membuat subyek 

mendapatkan musibah. Subyek sering ditabrak orang saat 

mengendarai sepeda motor. Tetapi untungnya subyek tidak 

pernah mengalami luka yang parah, biasanya hanya luka-luka 

ringan saja. Selain naik motor subyek juga mulai gemar main 

band. Subyek membentuk band bersama dengan teman-temannya 

dan juga sering mengikuti festival-festival band. Meskipun jarang 

medapatkan juara pertama namun subyek sudah cukup senang 

dengan prestasi yang dicapai oleh bandnya. 

Hubungan subyek dengan kedua orang tuanya mulai 

kurang harmonis dan tidak sedekat dahulu. Kedua orang tua 

subyek yang sudah bercerai tinggal terpisah sehingga subyek 

jarang bertemu dengan ayahnya karena subyek, kakak dan adik 

subyek tinggal bersama ibu subyek. Subyek mulai merasa 

kecewa dengan kedua orang tuanya terlebih dengan ayah subyek. 

Kekecewaan ini menyebabkan hubungan subyek menjauh dengan 
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kedua orang tuanya terutama dengan ayah subyek. Subyek mulai 

tidak patuh dengan nasehat-nasehat yang diberikan oleh ibu 

subyek. Subyek juga sering melakukan kanakalan karena ingin 

mendapatkan perhatian yang lebih. Komunikasi diantara subyek 

dengan kedua orang tuanya juga mulai jarang dilakukan. Namun 

pola asuh kedua orang tuanya tetap demokratis. Ibu subyek 

membebaskan subyek untuk melakukan apapun asalkan bisa 

bertanggung jawab dan tidak membuat malu nama keluarga. 

Setelah bercerai ibu subyek mulai bekerja mencari nafkah untuk 

ank-anaknya dengan berdagang. Oleh karena itu ibu subyek 

sudah mulai jarang memperhatikan anank-anaknya karena 

kesibukannya mencari nafkah. 

Hubungan subyek dengan kedua saudaranya cukup baik, 

meskipun hubungan subyek dengan kakanya kadang kurang 

harmonis. Subyek sudah mulai jarang menceritakan perasaan dan 

pengalamannya kepada kakaknya. Pernah suatu ketika kakak 

subyek mengetahui bahwa subyek merokok, kemudian kakak 

subyek menegur dan menasehati subyek tetapi akhirnya subyek 

dan kakaknya malah bertengakar. Biasanya jika subyek dan 

kakaknya bertengkar subyek keluar rumah untuk berkumpul 

dengan teman-temannya dan menceritakan perasaannya pada 

kakak subyek. 
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Hubungan subyek dengan teman-temannya pada saat 

remaja semakin dekat dan akbrab. Subyek merasa senang dan 

nyaman bila berkumpul dengan teman-temanya. Hampir setiap 

hari subyek main dan berkumpul dengan teman-temannya. 

Subyek sering menceritakan perasaan dan pengalaman-

pengalaman yang dialami kepada teman-temannya. Kegiatan 

subyek bersama teman-temanya tidak hanya main band tetapi 

sering naik gunung, berenang dan jalan-jalan. Mulai SMP subyek 

mulai mengenal teman perempuan. Subyek mulai berani 

berpacaran. Saat SMP sampai SMA subyek pernah berpacaran 

hingga lima kali.  

Subyek pernah mempunyai pengalaman yang tidak 

menyenangkan di masa remajanya. Ada teman subyek yang 

meninggal karena terlalu banyak minum alkohol. Subyek sempat 

terpukul dan sedih dengan kejadian tersebut. Subyek merasa 

temannya begitu cepat meninggal padahal masih muda. 

Berdasarkan pengalaman tersebut subyek menjadi lebih 

menghargai hidupnya dan tidak ingin mati muda dan menyia-

nyiakan hidupnya. 

Sifat subyek pada saat remaja mulai berubah dari sifat 

subyek pada waktu masa kanak-kanak. Subyek mulai cepat 

marah dan jengkel apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan 
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kehendaknya. Subyek juga sering mengeluarkan kata-kata yang 

kasar dan omelan-omelan apabila subyek sedang merasa kesal. 

Namun biasanya subyek tidak terlalu lama jika marah apabila 

emosinya sudah mereda subyek mulai kembali baik. Bersama 

dengan teman-temanya atau perkumpulan subyek sering 

bertengkar dengan perkumpulan atau gang lain. Biasanya 

masalah dipicu oleh kesalahpahaman. Apabila ada masalah 

biasanya dibicarkan baik-baik namun jika sudah tidak bisa 

berbicara dengan baik biasanya subyek dan teman-temanya akan 

berkelahi untuk menyelesaikan masalah. 

C. Masa Sekarang ( kuliah ) 

Setelah lulus kuliah subyek memutuskan untuk 

melanjutkan kuliah di kota Semarang. Subyek memutuskan 

kuliah di luar kota salatiga karena ingin belajar hidup mandiri 

dan lebih bisa mengatur hidupnya sendiri. Di kota Semarang 

subyek tinggal di kos yang terletak di dekat kampus subyek. Hal 

tersebut dilakukan agar jarak subyek ke kampus tidak terlalu 

jauh. Subyek sangat menikmati dan senang hidup di kota 

Semarang. Subyek juga merasa senang kuliah di kampusnya. 

Subyek mempunyai banyak teman seangkatan maupun diluar 

angkatanya. Subyek juga menyukai kuliah di fakultas yang 

diambil sekarang.  
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Sifat subyek saat ini lebih baik dibandingkan dengan sifat 

subyek pada saat masa remaja. Saat ini subyek lebih bisa 

menahan emosi dibandingkan pada saat subyek remaja. Subyek 

juga belajar untuk lebih sabar dan lebih berpikir tentang masa 

depan. Subyke mulai selalu berpikir positif terhadap sesuatu yang 

dialaminya sekarang. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya hampir sama 

dengan hubungannya pada saat subyek remaja. Hubungan subyek 

dengan ayahnya bahkan semakin menjauh. Subyek jarang 

berkomunikasi dengan ayahnya. Subyek masih memiliki 

kekecewaan pada ayahnya. Berbeda dengan hubungan subyek 

dengan ayahnya hubungan dengan ibu subyek lebih baik. Subyek 

sudah mampu berkomunikasi dengan baik pada ibunya. Bahkan 

subyek sering menceritakan perasaan dan pengalaman-

pengalaman yang dialaminya kepada ibu subyek. Ibu subyek juga 

mulai membebaskan subyek meskipun tetap memberikan 

tanggung jawab kepada subyek. 

Saat ini subyek juga mempunyai banyak teman seperti 

saat remaja. Subyek sering bertukar pikiran dengan teman-

temannya. Subyek juga mempunyai seorang kekasih yang 

merupakan teman kuliahnya. Subyek sudah menjalin hubungan 
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yang cukup lama dengan kekasihnya tersebut. Meskipun berbeda 

agama namun subyek sangat menyanyangi kekasihnya tersebut. 

D. Motivasi Subyek Membuat Tato di Tubuh 

Persepsi subyek saat pertama kali melihat orang 

mempunyai tato adalah sangar dan berani. Namun lama-

kelamaan karena banyak orang yang mempunyai tato subyek 

mulai melihat tato sebagai seni. Pertama kali subyek melihat 

orang bertato adalah kakak subyek. Biasanya subyek hanya 

melihat orang yang tato di televisi atau preman dipinggir jalan.  

Saat subyek melihat kakaknya mempunyai tato mulai muncul 

ketertarikan untuk membuat tato. Namun pada saat itu subyek 

belum berani dan masih ragu membuat tato. 

Subyek mulai mempunyai keinginan membuat tato pada 

saat duduk dibangku SMA. Subyek yang terkejut saat melihat 

salah satu temannya menunjukan tato ditubuh merasa tertantang 

dan ingin sekali membuat tato. Subyek merasa bahwa teman 

subyek saja bisa mempunyai tato mengapa subyek tidak bisa 

mempunyai tato. Subyek tidak ingin terlihat biasa saja didepan 

teman-temannya, subyek ingin merasa sama dengan temanya 

tersebut. Menurut subyek orang yang mempunyai tato terlihat 

lebih berani, jago, dan sanggar. Orang yang mempunyai tato 

terkesan berani melakukan apapun. Keinginan utama subyek 
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untuk membuat tato waktu itu adalah ingin agar subyek terlihat 

sama dengan teman-temannya dan ingin dianggap bukan orang 

yang bias saja.  

Tidak berapa lama setelah melihat teman subyek 

mempunyai tato, subyek memutuskan untuk membuat tato di 

salah satu teman subyek. Kebetulan subyek mempunyai teman 

yang pandai dalam membuat tato. Subyek meminta temanya yang 

sudah mempunyai tato untuk mengantarkan subyek ke teman 

subyek yang bisa membuat tato. Sesampainya di sana subyek 

masih bingung ingin membuat tato gambar apa, yang ada dalam 

pikiran subyek hanya keinginan membuat tato ditubuhnya. 

Meskipun sudah melihat-lihat contoh gambar-gambar tato subyek 

masih belum tahu gambar apa yang akan dibuat. Teman subyek 

yang mengantar subyek memberi saran untuk membuat tato naga 

namun subyek menolak dengan alasan sudah banyak orang yang 

mempunyai gambar tersebut. Akhirnya subyek meminta kepada 

teman subyek yang akan membuat tato ditubuh subyek 

menggambar apa saja yang sedang ingin dibuat teman subyek 

tersebut. Subyek merasa bahwa apabila gambar tato yang akan 

dibuat merupakan keinginan si pembuat tato saat itu, gambar 

yang dihasilkan akan bagus.  
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Gambar yang akhirnya akan dibuat adalah gambar 

tengkorang setan. Menurut teman subyek yang membuat tato 

ditubuh subyek, gambar tersebut cocok untuk subyek dan akan 

terlihat bagus. Setelah disepakati gambar apa yang akan dibuat 

akhirnya teman subyek mulai mentato tubuh subyek. Tato 

gambar tengkorak setan tersebut dibuat di pungggung subyek. 

Hal tersebut dikarenakan bagian punggung merupakan salah satu 

bagian tubuh yang tidak terlalu sakit apabila di tato. Selain itu 

menurut subyek apabila di bagian punggung ada tato akan terlihat 

kebih bagus dan keren jika subyek sedang membuka pakaiannya. 

Saat proses pembuatan tato subyek merasakan rasa sakit 

dan perih pada bagian tubuh yang ditusuk jarum. Subyek juga 

merasakan pusing saat proses pentatoan. Namun karena subyek 

mengalihkannya dengan berbicang-bincang dengan teman subyek 

dan si pembuat tato maka subyek tidak terlalu memperdulikan 

rasa sakit dan pusingnya. Setelah selesai pembuatan tato subyek 

merasa kaget karena sudah ada gambar di punggungnya. Selain 

itu subyek merasa cemas dan takut apabila ibu subyek 

mengetahui kalau subyek mempunyai tato. Namun karena rasa 

bangga yang dialami subyek maka subyek mengabaikan rasa 

cemas dan takutnya.  
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Setelah proses membuat tato subyek merasakan pegal-

pegal di bagian punggung selama tiga hari. Punggung subyek 

juga tersa perih dan sering mengeluarkan darah. Setelah luka 

pada tatonya mengering subyek merasakan gatal-gatal karena 

luka yang sudah mengering tersebut terkelupas. Saat tato sudah 

jadi subyek merasa sangat bangga. Subyek mempunyai 

kebanggaan pada dirinya karena berani membuat tato. Subyek 

juga merasa lebih bangga di depan teman-temannya yang belum 

tidak mempunyai tato karena subyek lebih dihargai dan terlihat 

lebih sangar dibanding teman-temannya. Namun selain perasan 

bangga subyek juga merasa takut apabila orang tuanya 

mengetahui tubuh subyek terdapat gambar tato. Subyek tidak 

pernah berani membuka bajunya dirumah seperti yang biasa 

subyek lakukan. Subyek hanya membuka bajunya di kamar 

mandi agar tidak ada orang dirumah yang mengetahui bahwa 

subyek mempunyai tato. 

Namun walaupun subyek menyembunyikan lama-lama ibu 

dan kakak subyek mengetahui jika subyek mempunyai tato. 

Pertama kali yang mengetahui bahwa subyek mempunyai tato 

adalah kakak subyek. Reaksi kakak subyek biasa saja, hanya 

bertanya dimana subyek membuat tato. Kakak subyek tidak 

mempermasalahkan subyek mempunyai tato. Namun reaksi 
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berbeda muncul dari ibu subyek. Setelah ibu subyek mengetahui 

bahwa subyek mempunyai tato ibu subyek menjadi marah. Ibu 

subyek takut kalau subyek terkena penyakit dari tatonya karena 

menggunakan jarum yang mungkin tidak steril. Selain itu ibu 

subyek juga takut jika nantinya subyek akan susah mencari 

pekerjaan karena mempunyai tato. Ibu subyek merasa bahwa tato 

berkaitan dengan anak nakal. Ibu subyek menjadi merendahkan 

subyek karena subyek mempunyai tato. 

Reaksi dari lingkungan tempat tinggal subyek juga hampir 

sama dengan ibu subyek. Tetangga-tetangga terutama ibu-ibu 

yang mengetahui subyek mempunyai tato cenderung 

menganggap negatif. Namun karena Cuma beberapa saat saja 

subyek dibicarakan subyek tidak terlalu menganggapnya. Reaksi 

berbeda muncul dari lingkungan teman-teman subyek. Setelah 

teman-teman subyek mengetahui subyek mempunyai tato, teman-

teman subyek lebih menganggap dan menerima subyek. 

Pembuatan tato di tubuh subyek tidak hanya sekali saja. 

Subyek kembali membuat tato di tubuh bagian lengan. Tato yang 

dibuat adalah tato bergambar ukiran atau batik. Alasan subyek 

membuat tato yang kedua berbeda dengan dengan alasan subyek 

dalam membuat tato yang pertama. Subyek membuat tato di 

lengan karena saat itu subyek mengalami putus cinta dengan 
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pacara yang sangat dicintainya. Saat itu itu subyek merasa sedih 

dan stres sehingga ingin melupakan peristiwa tersebut dengan 

membuat tato. Menurut subyek dengan membuat tato subyek 

akan merasa senang dan bisa melampiaskan rasa sakitnya.  

Tato-tato yang ada di tubuh subyek mempunyai kenangan 

tersendiri bagi subyek. Menurut subyek semua tato di tubuhnya 

mempunyai kenangan dari orang-orang yang pernah dekat 

dengan subyek. Tato pertama menurut subyek adalah kenang-

kenangan dari teman subyek yang jago membuat tato yang 

sekarang sudah pindah ke Bali. Sedangkan tato yang kedua 

mengingatkan subyek akan pacarnya yang sudah memutuskan 

hubungan dengan subyek. 

Saat ini subyek masih mempunyai keinginan untuk 

membuat tato namun subyek masih ingin memikirkannya terlebih 

dahulu. Subyek masih belum yakin ingin membuat tato di mana 

dan gambar apa. Namun subyek masih mempunyai keinginan 

untuk membuat tato kerajaan dan malaikat untuk melengkapi tato 

yang ada dipunggungnya. Menurut subyek akan bagus dan ada 

keseimbangan jika terdapat tato kerajaan dengan pelengkap tato 

gambar setan dan malaikat. 

E. Dinamika Psikologis Subyek 2 
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Pembuatan tato di tubuh pada subyek merupakan bentuk 

pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang ada didalam diri subyek 

disertai persepsi yang positif terhadap tato.Perilaku subyek 

membuat tato  diawali dari ketertarikan subyek melihat kakak 

subyek yang sudah mempunyai tato. Subyek terkesan dengan 

gambar tato yang dibuat oleh kakak subyek. Hal ini merupakan 

salah satu pengaruh dari salah satu anggota keluarga subyek 

dalam hal ini kakak laki-laki subyek. Pengaruh ini meskipun 

tidak mendorong langsung subyek untuk membuat tato namun 

menjadi salah satu motivasi subyek ingin membuat tato karena 

kakak subyek sudah mempunyai tato. Motivasi ini termasuk 

motivasi ekstrinsik atau dari luar yang mendorong subyek ingin 

membuat tato. Pengaruh dari kakak subyek ini bukan salah satu 

motivasi ekstrinsik dari subyek dalam membuat tato. Pengaruh 

dan dukungan dari teman subyek merupakan salah satu dorongan 

terbesar subyek ingin membuat tato. Saat pertama kali subyek 

melihat temannya membuat tato subyek langsung ingin membuat 

tato tanpa berpikir panjang. Teman subyek juga mendukung 

subyek dengan mengantarkan subyek ke temapat pembuatan tato 

yang juga teman subyek. Teman subyek juga memberi saran 

gambar apa yang akan digambar ditubuh subyek. 
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Selain pengaruh dan dukungan dari teman, sikap 

konformitas juga ditunjukan oleh subyek dalam membuat tato di 

tubuh. Sikap konformitas ini menunjukan pemenuhan subyek 

akan rasa cinta dan penerima oleh teman-temannya. Beberapa 

teman subyek yang mempunyai tato membuat subyek ingin sama 

seperti teman-teman subyek dengan membuat tato juga. 

Konformitas yang ditunjukan oleh subyek merupakan motivasi 

ekstrinsik atau dorongan dari luar pada subyek dalam membuat 

tato. 

Dorongan atau motivasi subyek dalam membuat tato tidak 

hanya berasal dari luar atau ekstrinsik, namun dorongan atau 

motivasi dari dalam atau intrinsik muncul dalam perilaku 

membuat tato pada subyek. Salah satunya adalah keinginan 

subyek untuk tampil lebih berani dihadapan teman-temannya dan 

ingin tampil bukan sebagai orang yang biasa-biasa saja. Hal 

tersebut dikarenakan subyek mempunyai persepsi bahwa orang 

yang memiliki tato tekesan orang yang pemberani dalam 

melakukan apapun. Keinginan subyek tersebut merupakan 

keinginan untuk meningkatkan harga dirinya di lingkungannya 

terutama di lingkungan teman-temannya. Persepsi subyek bahwa 

dengan mempunyai tato subyek akan lebih mempunya harga atau 
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nilai lebih dihadapan teman-temannya karena subyek tidak 

seperti orang biasa. 

Tidak hanya keinginan untuk meningkatkan harga diri, 

keinginan subyek membuat tato didorong keinginannya dalam 

mengatasi stres yang dialami. Hal ini terlihat pada pembuatan 

tato yang kedua yang dilakukan subyek karena ingin melupakan 

maslah karena putus dengan pacar yang sangat dicintainya. 

Subyek ingin menghilangkan perasaan sedihnya dengan 

membuat tato karena dengan membuat tato subyek menjadi 

senang dan dapat melampiaskan rasa sakit. Alasan subyek 

membuat tato tersebut termasuk dalam usaha subyek dalam 

mengatasi stres yang dirasakan subyek karena putus dengan 

pacarnya. Usaha mengatasi stres ini disebut dengan emotion 

focus coping. Emotion focus coping adalah usaha dimana orang 

berusaha untuk mengatasi stres yang dialami dengan 

menghilangkan gejolak emosionalnya bukan sumber stresnya. 

Dalam hal ini subyek membuat tato untuk menghilangkan rasa 

sedih dan sakit hati karena putus dengan pacarnya, dengan 

membuat tato subyek menjadi senang. 

Motivasi-motivasi yang muncul pada subyek tersebut 

mendorong subyek untuk memunculkan perilaku membuat tato di 

tubuhnya. Perilaku membuat tato di tubuh dilakukan 2 kali dalam 
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waktu yang berbeda. Tato yang dibuat pertama kali dibuat di 

punggung subyek dengan gambar tengkorak setan. Tidak ada arti 

yang khusus dari gambar tersebut karena gambar tersebut di 

pilihkan oleh teman subyek yang membuat tato. Tato bergambar 

tengkorak setan ini mempunyai arti bagi subyek sebagai kenang-

kenangan dari teman subyek tersebut yang kini sudah pindah ke 

pulau Bali. Tato kedua di buat di lengan subyek dengan gambar 

ukiran atau batik. Gambar tato ini dibuat saat subyek mengalami 

putus cinta dengan pacar subyek. Gambar tato tersebut tidak 

mempunyai makna apa-apa bagi subyek. Hanya tato tersebut 

mengingatkan subyek akan pacar subyek. 

F. Kesimpulan Subyek 2 

Motivasi yang muncul pada subyek dalam membuat tato adalah : 

1. Motivasi Intrinsik 

a. Harga diri 

Subyek membuat tato karena ingin meningkatkan harga 

dirinya didepan teman-temanya. Dengan membuat tato 

subyek akan terlihat menjadi seorang yang pemberani dan 

bukan orang yang biasa-biasa saja. 

b. Stres  

Subyek membuat tato karena adanya stres akibat 

mengalami putus cinta. Subyek mengatasi stresnya dengan 
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membuat tato. Dengan membuat tato subyek dapat 

menghilangkan rasa sedih dan rasa sakit hatinya. Subyek 

juga menjadi sengan karena membuat tato (emotion focus 

coping). 

2. Motivasi Ekstrinsik 

a Pengaruh dan dukungan teman sebaya 

Subyek membuat tato karena melihat temanya mempunyai 

tato. Teman subyek juga mendukungan subyek membuat 

tato dengan mengantar subyek membuat tato dan memberi 

saran tentang gambar apa yang akan dibuat. 

b Pengaruh dan dukungan keluarga 

Perilaku subyek membuat tato  diawali dari ketertarikan 

subyek melihat kakak subyek yang sudah mempunyai tato. 

c Konformitas 

Keinginan agar terlihat sama dengan teman-teman subyek 

yang sudah mempunyai tato dengan juga membuat tato 

ditubuhnya merupakan sikap konformitas yang ditunjukan 

oleh subyek. Konformitas merupakan bentuk pemenuhan 

kebutuhan subyek akan rasa cinta  dan penerimaan dari 

orang lain  
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 INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL  

Tabel 2 
Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 2 

 
 

No TEMA KODE Intensitas Keterangan  

1 Stres  A.a +++ 

Subyek membuat tato karena 
adanya stres akibat 
mengalami putus cinta. 
Subyek mengatasi stresnya 
dengan membuat tato. 

2 Harga diri A.e +++ 

Dengan membuat tato subyek 
akan terlihat menjadi seorang 
yang pemberani dan bukan 
orang yang biasa-biasa saja. 

3 
Pengaruh dan 

dukungan teman 
sebaya 

B.a +++ 

Subyek membuat tato karena 
melihat temanya mempunyai 
tato. Teman subyek juga 
mendukungan subyek 
membuat tato dengan 
mengantar subyek membuat 
tato dan memberi saran 
tentang gambar apa yang akan 
dbuat. 

4 
Pengaruh dan 

dukungan keluarga 
(kakak) 

 

B.b ++ 

Subyek membuat tato  diawali 
dari ketertarikan subyek 
melihat kakak subyek yang 
sudah mempunyai tato. 

5 Konformitas B.d +++ 
Subyek ingin sama seperti 
temannya yang mempunyai 
tato. 

 
Keterangan : 
+ + + = tinggi  
+ + = sedang 
+ = rendah 
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Matrik 2 
Matrik Interelasi Motivasi Subyek 2 Membuat Tato Ditubuh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
    =  Mempengaruhi      
 
     = Saling mempengaruhi          

 

Harga diri Stres  
Pengaruh dan 

dukungan 
teman sebaya 

Pengaruh dan 
dukungan 
keluarga 
(kakak) 

Konformitas Perilaku 
membuat tato 

Harga diri 
   

  
 

               +++      

Stres 
 

  
 
 

 
                          

   
           +++ 

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 

             ++                  
                +++ 

Pengaruh dan 
dukungan keluarga 

(kakak) 
 

                     
                ++ 

Konformitas  
          ++                    

                +++ 

Perilaku membuat 
tato 

+++    +++   +++     ++ +++  
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Skema 3 
SKEMA MOTIVASI SUBYEK 2 MEMBUAT TATO DITUBUH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     +++ 
 
 
                                                                                      +++ 
 
  
                                                                                      + 
 
 
                                                                                  +++ 
 
   
 
                                                                          +++

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN 
KELUARGA 

Subyek berasal dari keluarga yang kedua orang 
tunya bercerai. Sebelum kedua orang tua subyek 
bercerai hubungan subyek dengan kedua orang 
tuanya baik,namun setelah kedua orang tua 
bercerai hubungan subyek menjadi renggang 
terutama dengan ayahnya. Hubungan subyek 
dengan ibunya juga tidak sedekat dulu karena 
setelah bercerai ibu subyek sibuk mencari uang 
sehingga waktu dan perhatian semakin berkurang 
kepada subyek.. Di rumah subyek dekat dengan 
kakak dan adiknya. 

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN TEMAN 
subyek lebih memposisikan teman-temanya lebih 
penting dibandingkan dengan orang tuanya. Subyek 
merasa senang dan nyaman bila berkumpul dengan 
teman-temanya. Hampir setiap hari subyek main 
dan berkumpul dengan teman-temannya. Subyek 
sering menceritakan perasaan dan pengalaman-
pengalaman yang dialami kepada teman-temannya. 
Subyek juga mulai merokok, minum alkohol dari 
pergaulannya dengan teman-teman subyek. 

PERSEPSI SUBYEK TENTANG 
TATO 

Persepsi subyek saat remaja 
mtentang tato adalah sesuatu yang 
sangar, orang yang mempunyai 
tato terlihat pemberani. Namun 
sekarang ini subyek melihat tato 
sebagai seni.

MOTIVASI MEMBUAT TATO 
DITUBUH 

 
 
 

  +++ 
                                                                     
 
 

                                                         
                                                                     
                                     
 
                                                                     
 

HARGA DIRI  

Tato Pertama 
Tato yang dibuat pertama kali dibuat di punggung 
subyek dengan gambar tengkorak setan. Tidak ada arti 
yang khusus dari gambar tersebut karena gambar 
tersebut di pilihkan oleh teman subyek yang membuat 
tato.                                                                                      

PENGARUH DAN DUKUNGAN 
TEMAN SEBAYA 

KONFORMITAS 

STRES 

PENGARUH DAN DUKUNGAN 
KELUARGA 

KEBUTUHAN-KEBUTUHAN 
PSIKOLOGIS SUBYEK 

Kebutuhan akan rasa cinta  
Kedua orang tua subyek yang 
berpisah dan menjadi sibuk 
bekerja menjadikan subyek 
membutuhkan cinta dan 
perhatian dari orang lain. 

Kebutuhan akan penghargaan 
dari orang lain 
Kebutuhan ini terlihat dari 
keinginan subyek yang ingin 
dianggap dan diakui oleh 
teman-temannya. 

Tato kedua 
Tato di buat di lengan subyek dengan gambar ukiran 
atau batik. Gambar tato ini dibuat saat subyek 
mengalami putus cinta dengan pacar subyek. 
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KASUS III 

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama Subyek    : PS 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur      :  tahun 

Tempat/Tanggal Lahir  : Semarang, 20 Maret 1985 

Status Marital   : Belum Nikah 

Urutan Kelahiran   : Anak pertama dari tiga  

bersaudara 

Agama     : Islam 

Pekerjaan     : Mahasiswa 

Asal      : Semarang 

Alamat     : Tlogosari, Semarang 

Tinggi/ Berat Badan (kg/cm) : 165 cm /  ± 70 kg 

Tanggal Pelaksanaan   : 30 September - 29 Desember  

  

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Gambaran fisik yang nampak dari subyek adalah tinggi 

badan sekitar 165 cm dengan berat badan kurang lebih 70 kg, 

berkulit sawo matang, berambut panjang sebahu. Sewaktu 

peneliti datang bertemu dengan subyek di kampus subyek terlihat 

santai dengan mengenakan kaos t-shirt dan celana panjang jeans. 

Kesan yang tampak dari subyek  adalah orang yang murah 
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senyum dan senang berbicara termasuk dengan peneliti yang baru 

dikenalnya. Begitu pula saat peneliti meminta kesediaan subyek 

untuk menjadi salah satu subyek penelitian, subyek langsung 

menyetujui dan meminta kepada peneliti untuk menghubungi 

terlebih dahulu ketika akan melakukan wawancara. Subyek 

sangat terbuka saat bercerita, karena selama penelitian 

berlangsung subyek banya bercerita tentang pengalaman-

pengalamannya ketika SMA. 

Peneliti melakukan wawancara dan observasi di rumah 

subyek. Subyek tinggal di rumah yang cukup besar terdiri dari 4 

kamar tidur, ruang tamu, teras, ruabg makan, garasi, 2 kamar 

mandi, ruabg keluarga dan kebun. Rumah tersebut dihuni oleh 

kedua orang tua subyek, subyek, kakak dan adik subyek. Rumah 

tersebut terletak di daerah Tlogosari semarang. 

Pada saat peneliti datang ke urmah subyek, subyek sangat 

antusias terhadap kehadiran subyek, bahkan subyek meminta 

peneliti untuk menunggu terlebih dahulu ketika subyek sedang 

menyiapkan minuman. Subyek menyediakan minuman dan 

makanan ringan untuk peneliti selama peneliti berada 

dirumahnya.  

B. Observasi Saat Wawancara 
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Selama wawancara berlangsung subyek tampak tenang, 

ramah, dan tidak gelisah. Subyek duduk dengan posisi 

berhadapan langsung dengan peneliti, dan kadang menaikan kaki. 

Subyek menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

dengan cukup santai, seringkali subyek meminta waktu sebentar 

untuk menjawab panggilan telepon dari hand phonenya. Jika ada 

pertanyaan yang kurang dimengerti, subyek tidak segan 

menyakan maksud dari pertanyaan dari peneliti. Terkadang 

subyek tertawa kecil ketika menceritakan pengalamannya. 

Seluruh pertanyaan dijawab subyek dengan baik, sesekali subyek 

memainkan rambutnya dengan jari telunjuk kanannya sambil 

menjawab pertanyaan. Pada saat berpamitan, subyek berpesan 

agar menghubunginya terlebih dahulu jika peneliti ingin 

menambah data penelitian. 

III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa kecil  

Subyek lahir di kota Semarang pada tanggal 20 Maret 

1985. Subyek merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. 

Adik subyek yang pertama adalah laki-laki, sedangkan adik 

subyek yang terakhir adalah perempuan. Masa kecil subyek 

merupakan masa yang menyenangkan. Sama seperti anak 
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seusianya subyek sering bermain dengan teman-teman untuk 

menghabiskan waktu.  

Sifat subyek saat kecil sangat pemalu dan pendiam. 

Subyek selalu malu jika bertemu dengan orang lain. Bahkan pada 

saat subyek diajak orang tuanya ke tempat saudara-saudaranya 

subyek jarang berbicara dan malu-malu. Subyek tidak banyak 

berbicara dan lebih senang diam daripada berbicara. Subyek lebih 

suka berbicara dan mengobrol dengan orang yang dekat saja. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya sangat harmonis. 

Kedua orang tua subyek memberikan kasih sayang yang lengkap 

kepada subyek dan saudara-saudaranya. Namun meskipun orang 

tua subyek sangat menyanyangi subyek, mereka tetap 

mengajarkan subyek dan adik-adiknya untuk mandiri sejak kecil. 

Orang tua subyek sudah membiasakan anak-anaknya untuk 

melakukan segala sesuatu sendiri jika hal tersebut memang bisa 

dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kedua orang tua 

subyek juga sangat demokratis, membebaskan anak-anaknya 

untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Kehidupan 

masa kecil subyek bersama dengan kedua orang tuanya sangat 

menyenangkan. Tidak pernah ada masalah yang besar, hanya 

sesekali orang tua subyek menasehati subyek apabila melakukan 

kesalahan. 
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 Hubungan subyek dengan adik-adiknya juga baik-baik 

saja. Sejak kecil subyek sangat menyayangi adik-adiknya. 

Sebagai anak pertama subyek selalu beruasaha melindungi dan 

menjaga kedua adiknya. Subyek juga sering bermain dengan 

adik-adiknya terutama adik laki-lakinya karena jarak umur 

mereka yang tidak terlalu jauh. Pada saat kecil subyek jarang 

bertengkar dengan adik-adiknya. Subyek lebih sering mengalah 

untuk adik-adiknya. 

Hubungan subyek dengan teman-temanya semasa kecil 

terjalin baik-baik saja. Subyek lebih banyak mempunyai teman 

laki-laki dibanding dengan teman perempuan. Subyek tidak 

terlalu banyak mempunyai teman. Sifat subyek yang pemalu dan 

pendiam menyebabkan subyek kurang banyak memiliki teman 

diwaktu kecil. Subyek juga jarang bahkan tidak pernah berkelahi 

atau memunyai masalah saat subyek kecil. Subyek lebih 

menyukai kegiatan berenang dan oleh raga voli. Sejak kelas 4 SD 

sampai kelas 6 subyek sudah mulai mengikuti klub olah raga bola 

voli di daerah tugu muda Semarang. Subyek lebih menyukai 

kegiatan olah raga dibandingkan bermain dengan anak-anak 

perempuan seusianya. 

B. Masa Remaja 
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Masa remaja subyek terbilang biasa-biasa saja. Tidak ada 

masalah yang berarti di kehidupan subyek saat remaja. Namun 

sifat subyek yang pemalu sedikit berubah. Subyek mulai lebih 

bisa terbuka dan tidak malu jika bertemu dengan orang. 

Kegemaran subyek mulai berubah dari olah raga menjadi gemar 

naik motor. Meskipun subyek seorang perempuan, subyek gemar 

sekali naik motor dengan kecepatan tinggi. Subyek bahkan sering 

mengikuti balapan liar bersama dengan teman laki-lakinya. 

Hampir setiap malam minggu subyek mengikuti kegiatan balapan 

motor. 

Hubungan subyek dengan kedua orang tuanya tidak 

banyak berbeda dari hubungan subyek pada saat kanak-kanak. 

Kedua orang tua subyek tetap demokratif dalam mendidik anak-

anaknya terutama subyek. Hanya saja kedua orang tua subyek 

lebih was-was dan lebih sedikit memberikan kontrol lebih kepada 

subyek karena subyek anak perempuan pertama dan sudah mulai 

beranjak remaja. Jika subyek pergi kedua orang tua subyek selalu 

menayakan kemana subyek pergi dan jam berapa subyek akan 

pulang kerumah. Hal tersebut kadang membuat subyek kurang 

nyaman karena subyek sering pergi dengan teman-temannya.  Ibu 

subyek juga mulai sering menasehati dan memperingatkan 

subyek tentang pakaian yang dikenakan oleh subyek. Karena 
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selera ibu subyek dan subyek berbeda, subyek sering berbeda 

pendapat dan bertengkar masalah baju yang dikenakan oleh 

subyek. Awalnya subyek merasa kesal namun lama-lama subyek 

mengerti bahwa ibu subyek berniat baik dan ingin menjaga 

subyek. 

Saat remaja subyek mulai banyak mempunyai teman, 

namun teman-teman subyek kebanyakan dan hampir semua laki-

laki. Subyek hanya mempunyai teman perempuan beberapa saja. 

Biasanya subyek mempunyai teman perempuan sebagai sahabat. 

Subyek lebih menyukai teman laki-laki karena menurut subyek 

teman laki-laki lebih bisa memahami subyek dan lebih bisa 

menjaga rahasia. Teman-teman wanita lebih tidak bisa 

menyimpan rahasia dan selalu membicarakan orang lain. Hal 

itulah yang menyebabkan subyek tidak suka bergaul dengan 

teman perempuan. Subyek tidak pernah mempunyai masalah 

dengan temannya karena subyek memang tidak suka membuat 

masalah. Subyek lebih suka menghindari konflik agar tidak 

terjadi masalah yang membuat hubungan dengan teman-

temannya tidak baik. Teman-teman laki-laki subyek sering 

mengunjungi subyek dirumah. Bahkan rumah subyek sering 

dijadikan tempat berkumpul subyek dan teman-teman subyek. 

Teman-teman subyek sudah dianggap sebagai anak oleh kedua 
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orang tua subyek. Orang tua subyek tidak marah subyek bergaul 

dengan laki-laki karena orang tua subyek merasa bahwa anaknya 

lebih aman jika pergi keluar karena banyak teman laki-laki yang 

menjaga subyek. 

C. Masa Sekarang ( kuliah ) 

Saat ini subyek menempuh kuliah di salah satu perguruan 

tinggi swasta di Semarang. Subyek sudah menyelesaikan 

kuliahnya dan hanya menunggu wisuda. Saat ini subyek bekerja 

menjadi guru sambil menyelesaikan kuliahnya. Subyek sangat 

menikmati masa-masa kuliahnya. Banyak kegiatan yang diikuti 

subyek saat kuliah. Subyek yang menyukai petualangan sering 

menghabiskan waktunya dengan berpergian. Sifat subyek 

sekarang berubah lebih dewasa. Subyek mulai bisa menahan 

emosinya dan tidak mudah marah. Subyek lebih mampu 

menyikapi masalah-masalah yang dialaminya dengan sabar dan 

lebih berfikir sebelum melakukan sesuatu.  

Hubungan subyek dengan kedua orang tuanya masih 

berjalan dengan baik. Subyek dan kedua orang tuanya lebih bisa 

terbuka satu sama lain. Orang tua subyek mulai memberi 

kebebasan kepada subyek utnuk memilih sesuatu asalkan 

bertanggung jawab. Kedua orang tua subyek mulai menerima 

masukan dari subyek jika ada maslah yang terjadi di keluarga. 
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Kedua orang tua subyek mulai percaya kepada subyek bisa 

menjaga diri dengan baik. 

Sampai saat ini teman-teman subyek banyak laki-laki 

dibandingkan teman perempuan. Subyek memang lebih 

menyukai bergaul dengan teman laki-laki karena menurut subyek 

teman-teman laki-lakinya tidak terlalu banyak meributkan hal-hal 

yang tidak penting seperti teman-teman perempuannya. Subyek 

hanya mempunyai satu teman perempuan yang dekat 

dikampusnya. 

D. Motivasi Subyek Membuat Tato di Tubuh 

Persepsi subyek pada gambar tato adalah sebuah seni dan 

orang yang mempunyai tato terlebih perempuan akan terlihat 

seksi dan unik. Sebelum subyek melihat teman subyek 

perempuan mempunyai tato subyek mengetahui tato dari televisi 

atau majalah-majalah yang sering subyek baca. Dari majalah-

majalah tersebut subyek pernah berpikir untuk mempunyai tato 

suatu saat nanti. 

Keinginan subyek untuk membuat tato tiba-tiba muncul 

saat subyek melihat temannya mempunyai tato. Saat itu subyek 

sedang mengikuti kuliah di kelas, tiba-tiba teman subyek yang 

duduk disebelah subyek menunjukan tato yang dibuat 

ditubuhnya. Subyek yang melihat temannya tersebut mempunyai 
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tato langsung tertarik dan ingin membuat tato juga. Subyek 

menganggap perempuan yang mempunyai tato terlihat unik dan 

seksi. Tanpa berpikir panjang setelah pulang kuliah subyek 

bersama dengan temannya yang memepunyai tato tersebut pergi 

ke temapat tpembuatan tato di daerah Mataram di kota Semarang. 

Subyek pergi ketempat itu untuk menanyakan apakah subyek 

bisa membuat tato di sana. Setelah bertanya-tanya di tempat 

pembuatatan tato tersebut, subyek dijanjikan oleh si pembuat tato 

untuk datang tiga hari lagi jika ingin membuat tato, karena saat 

itu belum ada waktu longgar dan subyek belum mempersiapkan 

diri. Sebelum membuat tato badan subyek harus fit dan tidak 

boleh dalam keadaan yang capek agar hasilnya bagus. 

Akhirnya setelah tiga hari subyek datang kembali 

ketempat pembuatan tato tersebut. Sebelumnya teman-teman 

subyek sudah memberi nasehat untuk dipertimbangkan terlebih 

dahulu namun subyek marah dan mengatakan bahwa itu adalah 

urusan dan keputusannya, jadi apaun yang terjadi akan menjadi 

tanggung jawabnya. Sampai di tempat tato subyek memilih-milih 

gambar. Awalnya subyek merasa bingung karena banyak gambar 

yang bagus. Namun akhirnya subyek menjatuhkan pilihan pada 

gambar dewi cinta yang sedang membawa panah atau yang lebih 

sering disebut cupit. Subyek memilih gambar tersebut dengan 
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alasan ingin tato yang dibuat merupakan gambaran tentang 

dirinya. Subyek mengaku bahwa sejak SMU subyek sering 

dipanggil mak comblang karena kebiasaan dan kegemaran 

subyek menjodoh-jodohkan teman-temannya. Subyek juga ingin 

orang tahu bahwa gambar tatonya tersebut menggambarkan 

bahwa dirinya selalu penuh cinta dan selalu menebarkan cinta 

dimana-mana. Subyek menyukai kedamaian dan tidak menyukai 

adanya konflik-konflik. 

Setelah menentukan gambar tato yang ingin dibuat subyek 

mulai membuat tato di tubuhnya. Bagian tubuh subyek yang 

ditato adalah bagian pinggang sebelah kiri. Meskipun bagian 

pinggang merupakan bagian tubuh yang paling sakit jika ditato 

subyek tetap membuatnya di bagian itu. Saat proses pembuatatn 

tato subyek merasakan sakit sekali. Subyek merasa nyeri 

dibagian pinggang. Namun walaupun sakit sekali subyek tidak 

menangis atau berteriak hanya diam saja karena subyek sudah 

mempunyai tekat untuk membuat tato. Subyek banyak 

mendapatkan masukan dari si pembuat tato untuk mengatasi rasa 

sakit dan gatal yang dialami setelah membuat tato. Subyek 

disarankan agar minum antibiotik agar luka akibat pembuatan 

tato cepat mengering dan tidak infeksi. Selain itu subyek juga 

sudah diberikan informasi bahwa saat luka mengering akan terasa 
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gatal. Subyek merasakan badanya sedikit demam selama tiga hari 

karena luka bekas pembuatan tatonya. 

Saat tato sudah terlihat dan luka sudah mengering dan 

tidak sakit, subyek sangat menyukai hasil tatonya. Subyek 

merasa lebih percaya diri setelah mempunyai tato ditubuhnya. 

Subyek menjadi merasa keren dan unik dengan tato di 

pingggangnya. Tato yang ada ditubuh subyek membuat subyek 

lebih merasa mantap dan bisa lebih tegas dalam berinteraksi 

dengan teman-temannya. 

Reaksi teman-teman subyek saat melihat tato subyek 

beranegaragam. Ada yang mengatakan bahwa tato tersebut 

bagus, dan ada juga yang mengatakan kalau tato subyek 

warnanya kurang bagus, namun rata-rata teman-teman subyek 

mengatakan bagus dan tidak ada yang mencela atau mengejek. 

Ada beberapa teman subyek yang memeberikan perhatian kepada 

subyek dengan bertanya apakah sakit saat membuat tato. Bahkan 

setelah teman-teman subyek mengetahui subyek mempunyai tato, 

beberapa temannya ingin membuat tato juga. Berbeda dengan 

reaksi teman-teman subyek yang kagum dengan tato subyek, 

keluarga da orang tua subyek yang mngetahui tato subyekterlihat 

shock dan kaget karena tidak menyangka anak perempuannya 

mempunyai tato. Ibu subyek marah karena subyek anak 
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perempuan dan ibu subyek juga kawatir apabila nanti subyek 

susah dalam mendapatkan pekerjaan karena mempunyai tato. 

Namun reaksi dan efek yang dirasakan subyek tidak 

membuat subyek jera untuk membuat tato lagi. Subyek kembali 

membuat tato untuk yang kedua kalinya. Tato yang dibuat 

subyek adalah tato bergambar kupu-kupu yang terletak di bahu 

subyek sebelah kanan. Subyek membuat tatonya yang kedua di 

tempat yang sama saat subyek membuat tato pertama kali. 

Subyek membuat tato bergambar kupu-kupu tersebut karena 

subyek ingin mempunyai tanda yang merupakan gambaran diri 

subyek. Kupu-kupu adalah bianatang yang terbang kemana-mana 

dan hinggap di banyak tempat namun kupu-kupu tersebut tetap 

mempunyai keindahan, bentuk dan warna kupu-kupu yang indah 

banyak disukai orang. Hal tersebut sama dengan hidup subyek 

yang senang berpergian. Subyek ingin walapun subyek sering 

pergi kemana-mana namun orang tetap melihat bahwa subyek 

memiliki keindahan yaitu kebaikan. Meskipun subyek sering 

pergi dengan teman-teman laki-laki dan sering keluar malam 

bukan berarti subyek buruk dan jahat. Subyek tetap seseorang 

perempuan yang baik dan penuh cinta. 

Setelah membuat tato yang kedua subyek kembali 

membuat tato yang ketiga. Tato yang ketiga dibuat subyek karena 
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subyek menjadi menyukai tato setelah membuat tato yang kedua. 

Gambar tato ketiga yang dibuat adalah gambar tribal. Dibuat di 

pinggang bagian bawah. Subyek juga masih ingin membuat 

beberapa tato namun atas saran si pembuat tato subyek belum 

berani membutanya sekarang. Menurut orang yang membuat tato 

subyek adalah perempuan jadi tidak bagus jika tubuhnya terlalu 

banyak mempunyai tato. 

E. Dinamika Psikologis Subyek 3 

Ketertarikan subyek dengan seni tato dimulai saat subyek 

sering melihat tayangan televisi dan membaca majalah-majalah. 

Namun keinginan subyek untuk membuat tato ditubuhnya 

bermula dari teman subyek yang menunjukan tato yang dimiliki 

kepada subyek. Hal tersebut mempengaruhi subyek sehingga 

subyek ingin membuat tato ditubuhnya. Pengaruh dari teman 

subyek ini merupakan salah satu motivasi yang mendorong 

subyek membuat tato. Selain itu adanya dukungan dari teman 

subyek yang terlihat dari kesediaaan teman subyek memberitahu 

dan mengantarkan subyek ketempat pembuatan tato membuat 

subyek semakin yakin untuk membuat tato ditubuhnya. 

Keinginan subyek dalam membuat tato didasari oleh 

keinginannya mengekpresikan dirinya dalam sebuah gambar 

ditubuh. Subyek ingin menunjukan ciri dirinya dengan gambar 
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tato. Tato pertama yang dibuat subyek yang berupa gambar dewi 

cinta atau cupit adalah simbol hidup subyek yang selalu menjadi 

penghubung teman-temannya dalam mencari jodoh atau sebagai 

mak comblang. Tato yang kedua juga dibuat oleh subyek untuk 

menunjukan atau mengambarkan siapa dirinya. Tato bergambar 

kupu-kupu merupakan simbol diri subyek yang suka bepergian 

kemana –mana seperti kupu-kupu yang terbang ke berbagai 

tempat. Selain itu tato kupu-kupu tersebut ingin ditunjukan 

subyek bahwa dirinya seperti kupu-kupu meskipun subyek sering 

pergi-pergi namun subyek tetap terlihat indah, dan berharap 

orang disekitarnya tidak memandang negatif karena meskipun 

subyek sering pergi subyek tetap perempuan baik-baik dan 

mempunyai sifat yang baik dan penuh cinta. Tato tersebut juga 

menujukan keinginan subyek agar tetap disukai oleh banyak 

orang seperti kupu-kupu. Alasan tersebut merupakan salah satu 

motivasi atau dorongan dari dalam diri subyek untuk membuat 

tato di tubuhnya. 

 Motivasi-motivasi yang muncul pada subyek tersebut 

mendorong subyek untuk memunculkan perilaku membuat tato di 

tubuhnya. Perilaku membuat tato di tubuh dilakukan 3 kali dalam 

waktu yang berbeda. Ketiga tato subyek dibuat di tempat 

pembuatan tato yang sama. Tato pertama adalah tato bergambar 
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dewi cinta atau cupit. Tato ini dibuat di pinggang subyek sebelah 

kiri. Tato yang kedua adalah tato bergambar kupu-kupu yang 

dibuat di bahu subyek sebelah kanan, sedangkan untuk tato yang 

ketiga adalah tato bergambar tribal yang dibuat di pinggang 

bagian bawah. 

Efek-efek yang ditimbulkan dari pembuatan tato ditubuh 

subyek adalah efek yang dirasakan secara fisik, efek secara 

psikologis dan efek sosial. Efek yang dirasakan pada fisik subyek 

lebih cenderung negatif karena pada saat pembuatan tato subyek 

merasakan perih, perih pada daerah tubuh yang ditato. Namun 

subyek tidak menagis dan berteriak karena sudah ada tekat yang 

kuat untuk memmbuat tato. Subyek merasakan demam selama 

tiga hari dan gatal pada bagian tubuh yang ditato. Pembuatan tato 

juga memunculkan efek secara psikologis. Perasaan takut muncul 

dalam diri subyek karena baru pertama kali subyek membuat 

tato.namun setelah selesai membuat tato dan melihat hasil 

tatonya, efek psikologis positif dirasakan oleh subyek. Perasaan 

bangga dengan tato yang subyek buat. Selain itu dengan adanya 

tato kepercayaan diri subyek semakin bertambah. Perasaan 

subyek yang lebih keren dan unik tersebut membuat kepercayaan 

diri subyek semakin bertambah. Perasaan subyek yang lebih 
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mantap dan tegas dalam interaksinya dengan orang lain 

merupakan bentuk penigkatan harga diri pada subyek. 

F. Kesimpulan Subyek 3 

Motivasi yang muncul pada subyek dalam membuat tato adalah : 

1. Motivasi Intrinsik 

Yaitu simbolisasi nilai hidup subyek. Subyek membuat tato 

karena terdorong oleh keinginan untuk mengekspresikan nilai 

hidup subyek dan dirinya lewat gambar-gambar tato yang 

dibuat. Subyek ingin menunjukan dirinya dengan gambar tato 

yang dibuat. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Yaitu pengaruh dan dukungan teman sebaya. Keinginan 

subyek untuk membuat tato ditubuhnya bermula dari teman 

subyek yang menunjukan tato yang dimiliki kepada subyek. 

Hal tersebut mempengaruhi subyek sehingga subyek ingin 

membuat tato ditubuhnya. Adanya dukungan dari teman 

subyek yang terlihat dari kesediaaan teman subyek 

memberitahu dan mengantarkan subyek ketempat pembuatan 

tato membuat subyek semakin yakin untuk membuat tato 

ditubuhnya. 
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 3 
Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 3 

 
 

No TEMA KODE Intensitas Keterangan  

1 Simbolisasi nilai hidup 
subyek  A.c +++ 

Subyek membuat tato karena 
terdorong oleh keinginan 
untuk mengekspresikan nilai 
hidup subyek dan dirinya 
lewat gambar-gambar tato 
yang dibuat. Subyek ingin 
menunjukan dirinya dengan 
gambar tato yang dibuat. 

 

2 
Pengaruh dan 

dukungan teman 
sebaya 

B.a +++ 

Subyek membuat tato karena 
melihat temanya mempunyai 
tato. Teman subyek juga 
mendukungan subyek 
membuat tato dengan 
mengantar subyek membuat 
tato dan memberi saran 
tentang gambar apa yang akan 
dbuat. 

 
Keterangan : 
+ + + = tinggi  
+ + = sedang 
+ = rendah 
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Matrik 3 
Matrik Interelasi Motivasi Subyek 3 Membuat Tato Ditubuh 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
 
    =  Mempengaruhi      
 
             = Saling mempengaruhi          

 

 

 

 
Simbolisasi nilai hidup  

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 
Perilaku membuat tato 

Simbolisasi nilai hidup
   

               +++             

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 

   
               +++             

Perilaku membuat tato 
              +++              +++  
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Skema 4 
SKEMA MOTIVASI SUBYEK 3 MEMBUAT TATO DITUBUH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +++ 
 
 
 
                                                                    +++               +++ 
 

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN  
KELUARGA 

Subyek tinggal di keluarga yang 
penuh perhatian dan kasih sayang. 
Sejak kecil subyek dibiasakan untuk 
hidup mandiri dan tidak bergantung 
dengan orang lain. Subyek diberi 
kebebasan namun harus 
bertanggung jawab atas perilakunya. 

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN TEMAN 
Sewaktu kecil subyek kurang mempunyai teman 
karena sifat subyek yang pendiam, namun setelah 
subyek menginjak remaja subyek mulai 
mempunyai banyak teman namun teman subyek 
rata-rata laki-laki. Subyek lebih menyukai 
berteman dengan teman laki-laki karena lebih 
santai dan jarang ada masalah. Subyek sering 
pergi bermain dengan teman-temannya. 

PERSEPSI SUBYEK TENTANG TATO 
Persepsi subyek pada tato adalah sebuah 
seni. Subyek menganggap bahwa orang 
atau khususnya perempuan yang 
mempunyai tato akan terlihat keren dan 
unik. 

MOTIVASI MEMBUAT 
TATO DITUBUH 

 
 
 
 

                                                       
 
                                                      
 
                   

SIMBOLISASI NILAI HIDUP 

PENGARUH DAN 
DUKUNGAN TEMAN 

SEBAYA 

KEBUTUHAN-KEBUTUHAN 
PSIKOLOGIS SUBYEK  

 
 Kebutuhan akan penghargaan 

dari orang lain. 
Subyek mempunyai kebutuhan 
akan penghargaan dari orang 
lain terutama dari teman-
temannya. 

Kebutuhan aktualisasi diri 
Subyek selalu ingin 
menunjukan siapa dirinya, apa 
yang menjadi keinginannya,dan 
apa yang menjadi jati dirinya 

Tato Pertama 
Tato pertama yang dibuat subyek yang 
berupa gambar dewi cinta atau cupit. 

Tato Kedua 
Tato kedua yang dibuat subyek adalah 
tato bergambar kupu-kupu yang 
terletak di bahu subyek sebelah kanan. 
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KASUS IV 

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama Subyek    : EG 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Umur      : 21 tahun 

Tempat/Tanggal Lahir  : Semarang, 5 Mei 1987 

Status Marital   : Belum Nikah 

Urutan Kelahiran   : Anak kedua dari dua bersaudara 

Agama     : Katolik 

Pekerjaan     : Mahasiswa 

Asal      : Semarang 

Alamat     : JL. Nangka, Semarang 

Tinggi/ Berat Badan (kg/cm) :  179cm /  ± 56 kg 

Tanggal Pelaksanaan   : 2 Desember - 30 Desember  

  

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Gambaran fisik yang terlihat dari subyek adalah badan 

cukup tinggi, bertubuh agak kurus berkulit putih sertan berambut 

pendek rapi. Sewaktu peneliti datang untuk meminta kesediaan 

subyek menjadi subyek penelitian, subyek langsung 

menyutujinya bahkan bersedia diwawancarai kapan saja peneliti 

mengginginkannya. Subyek terkesan pendiam tetapi jika sudah 

mengenal atau merasa nyaman dengan seseorang subyek menjadi 
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banyak bicara, walaupun terkadang subyek melakukan defend 

pada topik yang dianggap privacy sehingga peneliti harus sabar 

untuk mendapatkan data penelitianyang dibutuhkan dalam proses 

wawancara. Penampilan subyek rapi dan selalu memakai parfum. 

Saat ini subyek masih tinggal dirumah kedua orang 

tuanya. Peneliti melakukan wawancara dan observasi dirumah 

subyek. Hal ini dilakukan atas permintaan subyek karena subyek 

merasa lebih nyaman ketika wawancara dilakukan di rumah 

subyek. Subyek tinggal dirumah yang cukup besar terdiri dari 

empat kamar tidur, ruang tamu,ruang keluarga, halaman, teras, 

garasi, dapur dan dua kamar mandi. Rumah tersebut dihuni oleh 

kedua orang tua subyek, subyek dan kakanya. 

Pada saat peneliti datang kerumah subyek, subyek 

mempersilahkan peneliti untuk masuk dengan senyum dan 

ramah. Selama wawancara subyek banyak bercerita tentang 

kehidupan subyek, walaupun terkadang subyek menjawab 

pertanyaan peneliti dengan singkat sehingga membuat peneliti 

menjelaskan kembali maksud dari pertanyaan.  

B. Observasi Saat Wawancara 

Selama wawancara, subyek tidak menampakan tanda-

tanda kecemasan dan kegelisahan, subyek justru terlihat santai, 

dan cukup antusias utnuk menjawab pertanyaan yang diajukan 
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oleh peneliti. Dalam menjawab setiap pertanyaan subyek selalu 

mengungkapkan pengalaman-pengalaman hidupnya, walaupun 

terkadang jika pertanyaan tersebut dianggap terlalu privacy 

subyek menjawabnya dengan wajah berpikir dan jawaban yang 

singkat.subyek menjawab pertanyaan-pertanyaan selama 

wawancara sambil merokok. 

Subyek senang dipilih sebagai subyek penelitian karena 

subyek merasa berguna membantu orang lain dan utnuk 

mendapatkan teman lebih banyak lagi. Oleh karena itu subyek 

nampak ramah dalam menjawab setiap pertanyaan dengan sedikit 

tersenyum, bahkan ketika peneliti berkunjung untuk melakukan 

wawancara, subyek memberi makanan ringan dan 

minumankepada peneliti. 

III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa kecil  

Subyek lahir di Semarang pada tanggal 5 Mei 1987. 

subyek adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakak subyek 

berjenis kelamin laki-laki. Masa kecil subyek sangat 

menyenangkan. Subyek sangat mendapatkan banyak kasih 

sayang dari orang tua maupun orang sekitarnya. Subyek 

cenderung manja dan banyak menuntut kepada orang tua. Subyek 

juga cenderung pendiam bila berada di luar rumah. Kehidupan 
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subyek waktu kecil dihabiskan untuk bermain, bersekolah dan 

melakukan kegemaran-kegemaran subyek. 

Kegemarang subyek saat kecil adalah membaca komik. 

Banyak sekali komik yang ada dirumah subyek. Subyek sering 

membeli komik-komik yang baru beredar dan juga sering 

meminjam teman atau temapat persewaan buku. Subyek jarang 

keluar rumah. Subyek lebih asyik berada dirumah membaca 

komik dan menonton televisi. Kegemaran subyek yang lain 

adalah bermain game. Subyek banyak mempunyai berbagai jenis 

mainan, dari motor-motoran, mobil-mobilan, robot sampai 

permaian video games. Orang tua subyek yang sering menuruti 

keinginan subyek membeli berbagai jenis mainan menyebabkan 

subyek mempunyai banyak sekali mainan di rumahnya. Subyek 

kurang menyukai pelajaran disekolah. Apabila subyek membaca 

buku pelajaran, subyek biasanya selalu ketiduran. Subyek 

mengaku bahwa buku-buku pelajaran lebih susah masuk kepala 

subyek dibandingkan membaca komik. 

Ada kejadian saat kecil yag membuat subyek merasa malu 

dan diingat sampai sekarang. Kejadian tersebut adalah jatuhnya 

subyek saat naik sepeda sehingga membuat hidung dan 

janggutnya terluka. Pada saat itu subyek ingin ikut ibunya pergi 

arisan dengan menaiki sepeda. Namun ditengah jalan sepeda 
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yang dinaiki oleh subyek melewati jalan yang berlubang 

sehingga subyek tida bisa mengendalikan sepeda dan jatuh. 

Posisi jatuh subyek yang tengkurap membuat hidung, mulut dan 

janggut subyek terluka dan cukup parah. Akhirnya janggut dan 

hidung subyek diperban. Subyek sangat malu sekali karena pada 

saat masuk sekolah hidung dan janggut subyek masih diperban 

dan menyebabkan temanteman subyek mengejek subyek. 

Selain kejadian yang membuat malu, kejadian yang 

menyenangkan banyak dialami subyek. Salah satunya adalah saat 

subyek sering mendapatkan hadiah baik dari orang tua, keluarga 

maupun teman-teman subyek. Subyek sangat senang bila 

mengingat saat subyek merayakan ulang tahun karena subyek 

selalu mendapatkan banyak hadiah. 

Hubugan subyek dengan kedua orang tuanya sangat baik. 

Subyek sangat disayang dan cenderung dimanja oleh kedua orang 

tuanya. Kedua orang tua subyek sangat melindungi subyek 

karena subyek anak bungsu. Kedua orang tua subyek sering 

menuruti apa saja yang diminta oleh subyek terlebih apabila 

subyek minta dibelikan mainan. Kedua orang tua subyek jarang 

memarahi atau menegur subyek, namun apabila subyek ingin 

membeli jajanan di pinggir jalan ibu subyek selalu melarang dan 

tidak memperbolehkan subyek untuk membelinya. Meskipun 
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subyek dekat dengan kedua orang tuanya, namun subyek lebih 

dekat kepada ibunya karena ayah subyek bekerja sehingga waktu 

subyek lebih banyak dihabiskan dengan ibu subyek. Kedua orang 

tua subyek sangat penegrtian kepada subyek pada saat kecil. 

Orang tua subyek selalu ingin membuat subyek merasa bahagia. 

Hubungan subyek dengan teman-temannya juga baik dan 

tidak ada masalah meskipun subyek kurang bisa beradaptasi 

dengan baik. Sifat subyek yang pendiam menyebabkan subyek 

kurang banyak mempunyai teman. Subyek juga lebih senang 

bermain di rumah daripada bermain dengan teman-teman di 

lingkungan rumahnya. Subyek hanya bisa berinteraksi dengan 

teman-teman subyek dilingkungan sekolah, hal tersebut 

dikarenakan subyek sudah merasa nyaman dengan teman 

sekolahnya karena setiap hari bertemu. Subyek jarang 

mempunyai masalah dengan teman-temannya. Biasanya masalah 

yang dialami subyek hanya masalah-masalah kecil yang sering 

dialami oleh anak-anak seusianya seperti kecurangan-kecurangan 

saat bermain atau ejek mengejek sesama teman.  

B. Masa Remaja 

Masa remaja subyek dihabiskan di kota semarang. Subyek 

mulai melakukakan kenakalan-kenakalan. Subyek sudah mulai 

merokok  dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah 
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seperti menyemir rambut, menindik dan kenalan-kenakalan 

lainnya. Subyek sering membuat masalah di sekolahnya. Sampai 

subyek pernah di skor tidak boleh masuk sekolah selama 3 hari 

oleh sekolah pada saat subyek duduk di kelas dua SMP. Pihak 

sekolah mengetahui bahwa subyek menindik telinganya dan 

karena banyak masalah yang dilakukan oleh subyek di sekolah, 

pihak sekolah memberikan hukuman tersebut pada subyek. 

Subyek mulai merokok bersama dengan teman-temanya pada 

saat subyek duduk dibangku kelas 1 SMP. Subyek hanya 

mempunyai beberapa teman dekat saja namun teman-teman 

subyek tersebut juga melakukan kenakalan-kenakalan seperti 

subyek. Setelah kejadian tersebut subyek tidak pernah merokok 

lagi di sekolah namun subyek merokok diluar sekolah atau 

dirumah namun diam-diam. 

Tidak hanya merokok subyek juga menindik telinganya. 

Subyek mengetahui menindik dari teman dan kakaknya. Teman-

teman subyek dan kakak subyek menindik bagian tubuhnya 

sehingga subyek tertarik ingin menindik juga. Subyek menindik 

telinganya dengan alat sendiri tidak ditempat yang menyediakan 

jasa penindikan. Subyek menindik telinganya dibantu dengan 

teman-temanya. Awalnya subyek merasa takut namun karena 

ingin mengikuti trend, subyek melakukannya juga. Subyek 
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menindik telinganya dengan menggunakan jarum yang diberi 

oleh teman subyek. Namun setelah subyek mengalami infeksi 

pada telingnya sehingga subyek harus dioperasi di rumah sakit 

membuat subyek takut untuk menindik kembali meskipun subyek 

ingin sekali menindik lagi. Alat tindik yang tidak steril membuat 

telingga subyek mengalami infeksi. Menurut subyek pada saat 

SMP anak-anak yang mempunyai tindik terlihat gaya dan lebih 

sangar dan lebih percaya diri jika mempunyai tindik. Menurut 

subyek dengan menindik subyek merasa mempunyai keberanian 

bila berada diantara teman-temanya dan orang yang lebih tua. 

Hobi atau kegemaran subyek saat remaja adalah main 

game. Dari PS sampai game di komputer. Selain main game, 

subyek juga menyukai bersepeda bersama dengan teman-

temanya. Biasanya setiap hari sabtu subyek bersepeda bersama 

teman-temanya ke mal di daerah Simpang Lima.  

Hubungan subyek dengan kedua orang tuanya mulai agak 

renggang dan berbeda dari saat subyek kecil. Kedua orang tua 

subyek lebih mengontrol dan memantau subyek karena 

kenakalan-kenakalan subyek. Orang tua subyek juga mulai sering 

marah kepada subyek karena subyek sering berbuat nakal dan 

memalukan keluarga. Orang tua subyek lebih ketat memantau 

kegiatan subyek. Subyek yang mulai bosan dirumah sering keluar 
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main dengan teman-temanya sehingga waktu belajar subyek 

terganggu sehingga orang tua subyek kawatir dengan prestasi 

sekolah subyek. Ibu subyek juga pernah melihat subyek merokok 

dirumah dan karena marah ibu subyek menampar subyek. Ibu 

subyek memarahi subyek dan menasehati karena subyek belum 

waktunya merokok dan merokok berbahaya untuk kesehatan 

subyek. Subyek memang tidk pernah membantah nasehat atau 

peringatan orang tuanya karena subyek memang merasa bersalah. 

Namun apabila subyek dinasehati biasanya subyek tidak 

menyimpan atau tidak mengingatnya sehingga subyek kembali 

melakukan kenakalannya. 

Hubungan subyek dengan teman-temanya terbilang cukup 

baik. Subyek mulai bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan 

teman-temannya. Subyek juga mulai jarang menyendiri di rumah 

dan mulai sering menghabiskan waktu bersama dengan teman-

temannya. Subyek juga jarang mempunyai masalah dengan temn-

temannya. Subyek tidak suka dan menghindari adanya konflik 

dengan teman-teman subyek. Subyek kurang menyukai 

perkelahian apalagi sampai saling memukul. Meskipun subyek 

bandel namun subyek tidak menyukai adanya perkelahian. 

Subyek memang dekat dengan teman-temanya namun dia tidak 
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begitu saja mengikuti perilaku teman-temannya yang subyek 

anggap akan merugikan dirinya seperti berkelahi. 

C. Masa Sekarang ( kuliah ) 

Setelah subyek lulus SMU, subyek memutuskan untuk 

kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di kota semarang. 

Memasuki masa kuliah kehidupan subyek lebih mulai bebas dan 

bertanggung jawab. Sifat subyek sekarang cenderung acuh dan 

tidak perduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Subyek 

juga merasa tidak perduli pada nasehat orang lain apabila 

menurut subyek nasehat tersebut kurang bisa diterima oleh 

subyek. Subyek lebih percaya pada dirinya sendiri. Subyek juga 

mulai menyadari tanggung jawab akan hidup dan masa depannya. 

Subyek tidak hanya kuliah tetapi juga mulai bekerja. Subyek 

bekerja sambilan menjaga toko makanan. Subyek mendapatkan 

tambahan uang dari pekerjaan sambilan tersebut.  

Memasuki masa kuliah atau sekarang, kedua orang tua 

subyek lebih memberikan kelonggaran kepada subyek. Kedua 

orang tua subyek memberikan kebebasan subyek dalam 

melakukan dan memutuskan sesuatu asalkan baik dan subyek 

bertanggung jawab akan tindakannya. Kedua orang tua subyek 

juga tidak melarang subyek untuk bergaul dan berinteraksi 

denagn teman-teman. Orang tua subyek mulai memberikan 
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pengertian kepada subyek bahwa hidup dan masa depan subyek 

ada ditangan subyek sendiri. Setelah menikah nanti yang 

bertanggung jawab atas hidup subyek adalah subyek sendiri 

bukan orang tuanya. Kedua orang tua subye juga sudah jarang 

marah kepada subyek seperti pada saat remaja dulu. Kedua orang 

tua subyek lebih sering menasehati dan memberi dukungan 

kepada subyek. 

Dengan teman-temannya hubungan subyek masih terjalin 

dengan baik. Meskipun subyek kurang merasa cocok dengan 

teman-teman kampusnya. Menurut subyek teman-teman di 

kampusnya masih seperti anak SMA yang masih sering 

bertengkar dan berkelahi, subyek tidak menyukai hal tersebut 

karena subyek lebih santai dan acuh pada masalah-masalah yang 

bukan maslahnya. Subyek lebih senang bergaul dengan teman-

teman diluar kampusnya karena menurut subyek teman-temannya 

tersebut memiliki kesamaan dan bisa memahami keadaan dan 

keinginan dirinya. Subyek juga mempunyai seorang pacar. 

Subyek lebih sering menghabiskan waktunya dengan pacarnya 

tersebut. Subyek juga lebih dekat dengan pacarnya dibanding 

dengan oarng tua maupun teman-temannya. 

D. Motivasi Subyek Membuat Tato di Tubuh 
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Awalnya subyek mengetahui tato dari majalah atau 

tayangan televisi, namun subyek melihat langsung orang yang 

mempunyai tato adalah teman subyek sendiri. Subyek 

mempunyai persepsi tentang tato adalah sebuat seni gambar 

dengan media tubuh manusia. 

Subyek mulai tertarik membuat tato adalah saat subyek 

melihat teman-temanya mempunyai tato. Tiga dari lima teman 

dekat subyek mempunyai tato ditubuhnya. Mengetahui hal 

tersebut subyek mulai tertarik dan ingin membuat tato 

ditubuhnya. Selain itu subyek yang menyukai seni dan hobi 

menggambar sangat tertarik dengan seni gambar tato. Menurut 

subyek tato adalah seni gambar yang unik karena media yang 

digunakan untuk mengambar bukan kanvas melainkan kulit atau 

tubuh manusia. Subyek juga berpendapat bahwa orang yang 

mempunyai tato akan terlihat berbeda dari orang lain. 

Setelah subyek tertarik ingin membuat tato, subyek mulai 

mengumpulkan uang untuk mewujudkan keinginannya membuat 

tato karena biaya membuat tato tidak murah. Setelah sekitar 4 

bulanan uang yang dikumpulkan subyek sudah cukup untuk 

membuat tato. Subyek meminta salah satu teman subyek yang 

sudah mempunyai tato untuk diantarkan ke tempat pembuatan 

tato. Subyek pergi ke tempat pembuatan tato di daerah Puri di 
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kota semarang. Sesampainya disana subyek tidak langsung 

membuat tato karena apabila subyek ingin membuat tato subyek 

harus membuat janji terlebih dahulu agar orang yang membuat 

tato bisa mengatur jadwalnya. Setiap hari sudah ada orang yang 

dijadwalkan membuat tato sehingga subyek harus membuat janji 

dengan orang yang membuat tato tersebut. Akhirnya subyek 

membuat janji untuk datang lagi empat hari sesudahnya. 

Empat hari setelah itu subyek kembali datang untuk 

membuat tatonya. Subyek sudah menyiapkan fisik maupun 

mentalnya untuk ditato. Subyek juga sudah menyiapkan gambar 

tato yang ingin dibuat. Karena subyek senang mengambar subyek 

sudah menyiapkan contoh gambar atau sketsa untuk gambar tato 

yang akan dibuat.  Sesampainya disana sebelum proses 

pembuatan tato subyek diberi informasi mengenai tato dan alat-

alat yang akan digunakan untuk membuat tato ditubuh subyek. 

Subyek membuat tato gambar topeng setan jepang. Tato yang 

dibuat subyek tidak mempunyai arti apa-apa bagi diri subyek. 

Subyek hanya menyukai gambar tersebutdan karena gambar 

tersebut hasil karya gambar subyek. Tato gambar topeng setan 

jepang tersebut dibuat di dada subyek sebelah kanan. 

Proses pembuatan tato subyek tidak dilakukan satu kali, 

karena subyek tidak kuat menahan sakit saat jarum menusuk 



 123

tubuh subyek. Bagian dada yang ditusuk jarum adalah salah satu 

bagian yang paling sakit jika ditato. Akhirnya pembuatan tato 

ditubuh subyek dilakukan dua kali. Pertamakali tubuh subyek 

hanya digambar sketsanya saja atau garis-garis pinggir gambar 

karena subyek sudah lemas kehabisan tenaga menahan rasa sakit. 

Selanjutnya gambar tato dilanjutkan pada hari berikutnya untuk 

melengkapi dan menyempurnakan gambar tato yang dibuat.  

Saat pembuatan tato subyek merasakan sakit di dadanya 

yang digambar. Perih dan pegal-pegal dirasakan subyek di kulit 

dan daerah dada subyek. Dalam proses pembuatan tato posisi 

subyek adalah tidur telentang karena jika duduk subyek tidak 

kuat menahan rasa sakitnya. Setelah tato selesai dibuat rasa sakit 

sedikit berkurang. Rasa pegal-pegal dan linu dirasakan subyek di 

daerah dada kanan. Setelah seminggu rasa pegal-pegal tersebut 

sudah hilang berganti dengan rasa gatal karena luka bekas tato 

mulai mengering dan mengelupas. 

Subyek merasa senag dan puas sudah membuat tato di 

tubuhnya. Meskipun gambar yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

harapannya subyek tetap merasa puas karena sudah 

melaksanakan keinginannya membuat tato. Subyek merasa 

kepercayaan dirinya bertambah setelah mempunyai tato. Selain 

itu subyek merasa menjadi lebih berani menghadapi apapun. 
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Subyek juga merasa lebih berani berbicara kepada orang lain. 

Namun selain itu subyek juga merasakan kecemasan dengan tato 

yang ditubuhnya. Kadang-kadang subyek merasa takut bila nanti 

tato yang ada ditubuh subyek membuat subyek tidak mendapat 

pekerjaan. Tetapi subyek berusaha untuk tidak menyesal dan 

memikirkan hal tersebut karena subyek sudah mantap untuk 

membuat tato. Selain itu subyek juga ingin membuka usaha 

sedniri saja dan tidak bekerja di kantor.  

Saat pertama-tama subyek mempunyai tato subyek ingin 

menunjukan tatonya kepada teman-teman dan keluarganya. 

Namun setelah beberapa bulan subyek malah ingin 

menyembunyaikan tatonya agar orang lain tidak mengetahui 

karena subyek sudah biasa dengan tatonya. Tanggapan teman-

teman subyek beranekaragam. Ada yang memuji, ada yang 

memberi masukan tetapi ada juga yang mengkritik. Teman-teman 

subyek yang mengkritik biasanya menganggap gambar tato yang 

dibuat subyek tidak bagus karena tidak sesuai dengan gambar 

aslinya. Namun subyek membiarkan saja karena subyek sudah 

berniat untuk membuat tato. 

Keluarga dan orang tua subyek mengetahui bahwa subyek 

mempunyai tato ditubuhnya, namun kedua orang tuanya tidak 

memarahi subyek. Orang tua subyek hanya menanyakan kenapa 
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subyek membuat gambar tato yang seperti itu, kenapa tidak 

membuat gambar yang lebih bagus. Subyek menjelaskan kepada 

orang tuanya mengapa subyek membuat gambar tersebut, dan 

akhirnya kedua orang tuanya mengerti. Kedua orang tua subyek 

tidak mempermasalahkan subyek membuat tato. 

Subyek hanya membuat tato satu kali. Subyek merasa 

sudah tidak tertarik untuk membuat tato kembali. Karena subyek 

sudah tidak mau merasakan sakitnya tubuh terkena jarum tato. 

Subyek juga masih ingin memikirkan masa depannya, karena 

subyek masih ingin bekerja jadi subyek tidak ingin membuat tato 

kembali. Terlebih lagi tato yang dibuat kurang sesuai dengan 

gambar keinginan subyek sehingga membuat subyek kurang 

berminat kembali untuk membuat tato. Subyek malah lebih 

berminat untuk menghilangkan tatonya. 

 

 

E. Dinamika Psikologis Subyek 4 

Keinginan subyek untuk membuat tato diawali dari subyek 

melihat teman-temannya mempunyai tato. Tiga dari lima teman 

subyek mempunyai tato ditubuh membuat subyek terdorong 

untuk membuat tato juga. Subyek melihat temanya yang bertato 

menjadi menarik. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengaruh 
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dari teman subyek yang memotivasi subyek untuk membuat tato. 

Pengaruh teman sebaya dan adanya dukungan dari teman subyek 

merupakan salah satu motivasi ekstrinsik subyek membuat tato. 

Dukungan teman subyek diperlihatkan dari kesedian teman 

subyek mengenalkan dan mengantarkan subyek pada orang yang 

membuat tato. Selain itu konformitas juga merupakan motivasi 

ekstrinsik subyek membuat tato, hal ini terlihat dari keinginan 

subyek untuk membuat tato sama seperti teman-temannya. 

Selain pengaruh dan dukungan teman, motivasi subyek 

membuat tato didorong oleh minat subyek terhadap seni 

mengambar. Subyek yang gemar mengambar tertatrik dengan 

tato. Tato merupakan sebuah gambar yang medianya bukan 

kertas atau kanvas melainkan tubuh manusia. Kegemaran subyek 

pada gambar-gambar dan membuat gambar menyebabkan salah 

satu alasan subyek membuat tato ditubuhnya. 

Motivasi-motivasi tersebut mendorong subyek untuk 

membuat tato di tubuhnya. Pembuatan tato di tubuh subyek 

hanya dilakukan satu kali. Tato yang dibuat subyek adalah tato 

bergambar topeng setan jepang yang gambarnya tersebut dibuat 

oleh subyek sendiri. Subyek membuat tato di tubuh subyek yaitu 

bagian dada sebelah kanan. Tato yang dibuat subyek tidak 

mempunyai arti khusus untuk subyek. Subyek hanya menyukai 
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gambarnya saja terlebih subyek suka menggambar dan membaca 

komik-komik jepang. 

F. Kesimpulan Subyek 4 

Motivasi yang muncul pada subyek dalam membuat tato adalah : 

1. Motivasi Intrinsik 

Yaitu minat subyek pada seni gambar. Subyek yang gemar 

menggambar tertatrik dengan tato. Tato merupakan sebuah 

gambar yang medianya bukan kertas atau kanvas melainkan 

tubuh manusia. Kegemaran subyek pada gambar-gambar dan 

membuat gambar menyebabkan salah satu alasan subyek 

membuat tato ditubuhnya. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

a. Pengaruh dan dukungan teman sebaya 

Keinginan subyek untuk membuat tato diawali dari subyek 

melihat teman-temannya mempunyai tato. Tiga dari lima 

teman subyek mempunyai tato ditubuh membuat subyek 

terdorong untuk membuat tato juga. Dukungan teman 

subyek diperlihatkan dari kesedian teman subyek 

mengenalkan dan mengantarkan subyek pada orang yang 

membuat tato. 
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b. Konformitas  

Keinginan subyek untuk tampil sama seperti teman-

temannya dengan membuat tato  seperti teman-temannya. 

 

 

INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 4 
Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 4 

 
 

No TEMA KODE Intensitas Keterangan  

1 Minat A.b +++ 
Subyek membuat tato karena 
mempunyai minat dan gemar 
menggambar. 

2 
Pengaruh dan 

dukungan teman 
sebaya 

B.a +++ 

Keinginan subyek untuk 
membuat tato diawali dari 
subyek melihat teman-
temannya mempunyai tato. 
Dukungan teman subyek 
diperlihatkan dari kesedian 
teman subyek mengenalkan 
dan mengantarkan subyek 
pada orang yang membuat 
tato. 

3 Konformitas  B.d ++ 

Keinginan subyek untuk 
tampil sama seperti teman-
temannya dengan membuat 
tato sama seperti teman-
temannya. 

 
 
Keterangan : 
+ + + = tinggi  
+ + = sedang 
+ = rendah 
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Matrik 4 
Matrik Interelasi Motivasi Subyek 4 Membuat Tato Ditubuh 

 
 
 

 
 

Keterangan : 
 
    =  Mempengaruhi      
 
             = Saling mempengaruhi          

 

 
Minat 

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 
Konformitas  Perilaku membuat tato 

Minat  
    

               +++             

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 

    
               +++             

Konformitas  
    

               ++             

Perilaku membuat tato 
              +++              +++               ++  
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Skema 5 
SKEMA MOTIVASI  SUBYEK 4 MEMBUAT TATO DITUBUH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +++ 
 
 
                                                                                     ++ 
 
 
                                                                                 +++ 
 

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN TEMAN 
Hubungan subyek dengan teman cukup baik 
meskipun subyek tidak terlalu banyak 
mempunyai teman karena sifat subyek yang 
pendiam jika di luar rumah. Beranjak remaja 
subyek mulai dekat dengan teman-temannya dan 
sampai sekarang wktu subyek banyak dihabiskan 
dengan teman maupun pacaranya.   

PERSEPSI SUBYEK TENTANG TATO 
 

Persepsi subyek tentang tato adalah sebuat 
seni gambar dengan media tubuh manusia. 

MOTIVASI MEMBUAT TATO 
DITUBUH 

 
 
 
 

                                                            
 
                                                            
                        
 
                   
                                                            

MINAT 
(kegemaran pada seni 

gambar) 

PENGARUH DAN 
DUKUNGAN 

TEMAN SEBAYA 
PEMBUATAN TATO 

 
Tato yang dibuat subyek adalah tato 
bergambar topeng setan jepang yang 
gambarnya tersebut dibuat oleh subyek 
sendiri.  

KONFORMITAS 

KEBUTUHAN-KEBUTUHAN 
PSIKOLOGIS SUBYEK 

Kebutuhan akan rasa cinta 
Subyek yang dari kecil kurang dekat 
dengan teman saat beranjak remaja 
mulai berusaha dekat dengan teman 
dan membutuhkan perhatian dari 
teman-temannya dan penerimaan dari 
teman-temannya 
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KASUS V 

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama Subyek    : ANT 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur      : 19 tahun 

Tempat/Tanggal Lahir  : Semarang, 11 April 1989 

Status Marital   : Belum Nikah 

Urutan Kelahiran   : Anak pertama dari dua 

   bersaudara 

Agama     : Katolik 

Pekerjaan     : Mahasiswa 

Asal      : Semarang  

Alamat     : Pasar Bulu, Semarang  

Tinggi/ Berat Badan (kg/cm) :  180 cm /  ± 90 kg 

Tanggal Pelaksanaan   : 20 September - 10 Desember  

  

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Gambaran fisik yang nampak dari subyek adalah tinggi 

badan sekitar 180 cm dan berat badan ± 90 kg, berkulit sawo 

matang dan serta berambut pendek. Sewaktu peneliti datang 

pertama kali untuk meminta kesedian subyek menjadi subyek 

penelitian, subyek langsung menyetujui bahkan bersedia 

diwawncarai kapan saja peneliti menginginkan.. subyek terkesan 
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ramah dan cerewet, karena selama penelitian berlangsung subyek 

banyak menceritakan tentang hal-hal yang membuat subyek 

merasa terkekang dengan pola asuh orang tuanya, akan tetapi 

terkadang subyek melakukan defen untuk hal-hal yang dirasa 

subyek privacy, sehingga membuat peneliti berusaha untuk 

keterangan lebih dari subyek ataupun teman dan saudara subyek. 

Subyek saat ini masih tinggal bersama kedua orang tuanya 

dan adiknya. Peneliti melakukan wawancara di tempat subyek 

biasa nongkrong. Hal tersebut dilakukan atas permintaan subyek 

karena subyek lebih sering berada ditemapt itu daripada dirumah. 

Tempat tersebut terkesan agak gelap karena kurangnya cahaya 

penerangan di sekitarnya, dan hanya terdapat beberapa kursi 

panjang dan meja besar yang biasanya jika siang hari digunakan 

untuk warung makan. 

Subyek nampak ramah dan pandai bergaul dengan orang 

lain. Hal tersebut terlihat dari banyaknya teman yang dimiliki 

subyek. Subyek juga aktif dalam kegiatan-kegiatan dikampusnya. 

Subyek mengikuti organisasi keagamaan di kampusnya. Di mata 

teman-teman organisasinya subyek dikenal senagai orang yang 

suka membantu orang lain. 
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B. Observasi Saat Wawancara 

Saat proses wawancara berlangsung subyek tampak 

tenang, ramah, walaupun agak sedikit gugup. Selama wawancara 

berlangsung subyek terlihat agak serius menjawab pertanyaan. 

Subyek duduk dengan posisi agak condong kedepan menghadap 

peneliti dan posisi kaki bersila. Sesekali subyek merokok tetapi 

tidak mengganggu proses wawancara. Jika ada pertanyaan yang 

kurang dimengerti. Subyek biasanya diam untuk memahami 

pertanyaan dan jika dirasa pertanyaan peneliti membingungkan 

subyek tidak segan menanyakan maksud dari pertanyaan tersebut 

pada peneliti. Seluruh pertayaan dijawab subyek dengan baik. 

III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa kecil  

Subyek lahir di kota Semarang 11 April 1989. subyek 

adalah anak pertama dari dua bersaudara. Menurut subyek masa 

kecil subyek sama seperti dengan anak-anak seusianya. Pada saat 

kecil hobi dan kegemaran subyek adalah menggambar. Subyek 

sering mengikuti lomba-lomba menggambar. Setiap minggu 

subyek sering mengikuti perlombaan menggambar dan sering 

mendapatkan juara. Awalnya subyek hanya menggambar karena 

diminta orang tuanya, namun lama-lama subyek menjadi gemar 

menggambar. 
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Ada kejadian yan menyedihkan menurut subyek pada saat 

subyek kecil. Subyek mengetahui bahwa ibunya terkena PHK 

karena adanya krisis ekonomi yang melanda indonesia. Keluarga 

subyek menjadi tertekan termasuk subyek. Namun kejadian 

menyedihkan tersebut terkalahkan dengan banyak kejadian yang 

menyenangkan. Subyek senang jika diajak jalan-jalan oleh orang 

tuanya. Saat kecil subyek juga merasa jengkel karena sering tidak 

boleh bermain dengan orang tuanya dan disuruh belajar. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya cenderung baik. 

Namun sejak kecil subyek sudah merasa terkekang dengan pola 

asuh orang tuanya yang sedikit mengekang subyek untuk 

bermain. Subyek jarang diperbolehkan bermain oleh orang 

tuanya. Subyek lebih sering disuruh untuk belajar. Pernah ada 

kejadian yang membuat subyek dimarahi habis-habisan oleh 

orang tuanya dan sampai dihajar oleh ayahnya. Kejadian tersebut 

adalah orang tua subyek mengetahui subyek merokok. Saat itu 

subyek yang masih SD sudah coba-coba merokok karena ikut-

ikutan teman-teman subyek yang saat itu mulai coba-coba 

merokok. Subyek di diamkan oleh kedua orang tuanya dan tidak 

diajak berbicara. Namun karena saat itu subyek masih 

membutuhkan orang tuanya subyek berusaha untuk berbicara 
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dengan orangtuanya terlebih dahulu sehingga suasana kembali 

menjadi baik. 

Hubungan subyek dengan teman cukup baik. Subyek 

mempunyai banyak teman di sekolah. Subyek lebih sering 

bermain dengan teman sekolahnya karena di lingkungan rumah 

anak seusia subyek jarang ada sehingga subyek hanya 

mempunyai teman disekolah. Subyek jarang mempunyai masalah 

dengan teman-temannya. Saat kecil subyek pernah ikut-ikutan 

teman subyek yang mencoba-coba merokok. 

B. Masa Remaja 

Masa remaja subyek dihabiskan di kota Semarang. 

Kehidupan subyek saat remaja banyak diwarnai kenakalan-

kenakalan remaja seperti merokok, minum alkohol dan berkelahi. 

Subyek mulai merokok saat SMP sedangkan untuk minum 

alkohol subyek melakukannya saat subyek SMA. Waktu subyek 

banyak dihabiskan di luar rumah. Subyek yang saat remaja sudah 

diberikan sarana transportasi yaitu motor semakin bebas untuk 

pergi kemana-mana. Subyek sering berkelahi karena ikut-ikutan 

membela teman subyek. Biasanya subyek berkelahi bukan karena 

masalahnya sendiri melainkan membantu permaslahan teman-

temannya. 
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Ada kejadian yang menyedihkan yang dialami subyek. 

Saat SMA subyek mengalami kecelakaan motor yang sangat 

parah akibat subyek mabuk. Subyek yang habis minum-minum 

alkohol bersama teman-temannya pulang mengendarai motor 

sendirian sedangkan posisi saat itu subyek sedang mabuk berat. 

Akibatnya subyek menaglami kecelakaan dan mengakibatkan 

subyek harus dirawat dirumah sakit. Kehjadian menyedihkan 

bukan Cuma itu saja. Subyek pernah tidak naik kelas saat duduk 

dibangku SMU. Subyek yang sering bermain dan jarang ada 

dirumah untuk belajar akhirnya tidak naik kelas dan akibatnya 

subyek merasa kecewa dan memutuskan untuk tidak bersekolah 

selama satu tahun karena malu dan malas. 

Saat remaja subyek jarang sekali berada dirumah. Subyek 

lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Rumah 

untuk subyek hanya temapat untuk tidur,mandi dan makan, 

selebihnya subyek menghabiskan waktunya di luar rumah. 

Subyek merasa kurang nyaman dengan lingkungan dan keadaan 

di rumahnya. Subyek lebih nyaman berada di luar rumah. Namun 

selain kegiatan yang negatif, subyek juga sering melakukan 

kegiatan yang postif seperti berenang dan memancing serta 

kadang subyek menghabiskan waktunya di warnet. 
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Hubungan subyek dengan orang tuanya saat remaja 

semakin kurang baik. Subyek yang merasa terkekang dengan 

sikap orang tuanya mulai berani melawan. Subyek seringkali 

berbeda pendapat dengan kedua orang tuanya dan sampai 

menyebabkan subyek dan kedua orang tuanya bertengkar. 

Subyek merasa tidak nyaman dengan orang tuanya karena 

menurut subyek kedua orang tuanya tidak bisa mengerti perasaan 

dan keinginan subyek. Menurut subyek kedua orang tunya masih 

berpikiran kolot dan berbeda denagn subyek. Subyek juga 

cenderung pendiam dihadapan orang tuanya, karena subyek 

merasa percuma bila berbicara dengan orang tuanya karena akan 

tidak didengarkan.biasanya jika ada maslah subyek dan orang 

tuanya saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa. 

Hubungan subyek dengan teman-temanya saat SMA 

cukup baik, akrab dan menyenagkan. Subyek banyak 

mengahabiskan waktunya untuk berkumpul dan bermain bersama 

teman-temannya. Subyek mengaku lebih nyaman berada di 

lingkungan teman-temannya dibanding berada di lingkungan 

rumah. Meskipun subyek cenderung pendiam dan jarang 

menceritakan maslahnya kepada teman-temannya subyek cukup 

perhatian kepada teman-temannya. Subyek sering mendengarkan 

dan memberi saran temanya apabila ada yang sedang bermaslah. 
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Bahkan subyek tidak segan untuk membantu permasalahan 

teman-temannya sampai pernah berkelahi. Menurut subyek hal-

hal yang menyenagkan dialami sbyek dengan teman-teman 

subyek dibanding dengan keluarganya. 

C. Masa Sekarang ( kuliah ) 

Setelah lulus SMA subyek memutuskan untuk mengambil 

kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang. 

Kehidupan subyek saat ini sedikit berubah mulai menjadi lebih 

baik. Subyek mulai mengurangi perilakunya yang negatif seperti 

minum alkohol. Peristiwa kecelakaan yang dialami subyek 

karena subyek mabuk membuat subyek sadar bahwa perilakunya 

tersebut membahayakan dirinya. Subyek juga sudah tidak pernah 

berkelahi lagi. Subyek juga sekrang lebih aktif di organisasi 

keagamaan dikampusnya. Hal-hal positif mulai dilakukan oleh 

subyek. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya masih hampir 

sama seperti saat subyek remaja. Subyek masih belum bisa 

berbicara mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua subyek. 

Namun kedua orang tuanya sudah mulai memberi kebebasan 

kepada subyek namun harus dengan tanggung jawab. Subyek 

juga mulai sering menghabiskan waktunya dengan keluarga 

seperti pergi jalan-jalan. Subyek juga mulai diajak untuk 
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berbicara meskipun hanya maslah yang berkaitan denagn 

kendaraan yang dimiliki oleh keluarga subyek. 

Hubungan subyek dengan teman-temannya masih cukup 

baik samapai saat ini. Teman-teman subyek sudah bertambah 

banyak. Tidak hanya dengan teman sekolah atau kampus, subyek 

juga mempunyai teman di luar sekolah atau kampusnya. Subyek 

juga mempunyai banyak teman diorganisasi keagamaan yang 

diikutinya. Meskipun masih jarang menceritakan maslah yang 

dialaminya subyek lebih bisa terbuka pada temannya saat ini. 

D. Motivasi Subyek Membuat Tato di Tubuh 

Subyek mendengar dan mengetahui tato pertama kali 

adalah saat subyek duduk dibangku SMA. Selain dari majalah 

atau tayangan televisi subyek mengetahui tato dari teman 

dekatnya sewaktu SMA. Teman subyek yang mempunyai tato 

tersebut menunjukan dan menceritakan tato yang dibuatnya. Saat 

mendengarkan cerita dan melihat tato yang dibuat teman subyek, 

subye menjadi tertarik dan ingin membuat tato seperti teman 

subyek. Subyek menjadi tertarik karena gambar yang dibuat oleh 

temannya sangat bagus  dan mengandung nilai seni. Teman 

subyek juga terlihat keren. 

Namun saat itu subyek belum langsung berani membuat 

tato. Subyek masih berpikir dahulu karena masih takut dengan 
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orang tuanya. Subyek baru berani memutuskan untuk membuat 

tato pada saat subyek awl masuk kuliah. Subyek memutuskan 

membuat tato karena subyek memang menyukai seni melukis 

sejak kecil, dan saat itu subyek ingin membuat gambar di 

tubuhnya. Selain itu subyek menjadi tertarik ingin membuat tato 

karna melihat teman subyek yang mempunyai tato. 

Subyek membuat tato pertamakali di daerah Mataram di 

kota Semarang diantar oleh teman subyek yang pernah membuat 

tato ditempat itu. Sesampai disana subyek diberikan penjelasan 

dan informasi mengenai proses embuatatn dan efek yang nanti 

akan dirasakan subyek. Setelah mengetahui informasi tersebut 

subyek akhirnya membuat tato. Subyek membuat tato dengan 

gambar salib yang dibuat di punggung subyek. Alasan subyek 

membuat tato salib dan dibuat di punggung adalah karena subyek 

merasa apabila gamabar tato yang dibuat dalah salib orang tuanya 

pasti tidak akan sangat marah melihat tato tersebut. Selain itu tato 

dibuiat dipunggung juga karena subyek masih takut apabila orang 

tuanya mengetahui tato itu, dengan dibuat dipunggung akan lebih 

mudah untuk menyembunyikannya. 

Saat pembuatan tato sakit dan perih dirasakan subyek 

karena tubu subyek ditusuk oleh banyak jarum. Subyek juga 

masih was-was dan takut kalau nanti akhirnya orang tua subyek 
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mengetahui tato yang dibuat subyek. Setelah tato selesai subyek 

sangat lega sudah berhasil membuat tato. Namun rasa perih, sakit 

seperti ketarik-tarik di punggung dan pegal masih dirasakan 

subyek selama tiga hari. Subyek juga merasa gatal saat luka tato 

mengering dan menglupas. 

Setelah tato sudah jadi dan terlihat subyek merasakan puas 

dengan gambar tato yang dibuat. Gambar tato subyek sangat 

bagus dan terlihat jelas. Teman-teman subyek juga memuji 

gambar tato yang dibuat subyek karena terlihat bagus dan 

jelas.teman-teman subyek tidak ada yang menganggap negatif 

subyek mempunyai tato karena ada beberapa teman subyek yang 

juga mempunyai tato. Orang-orang atau remaja saat ini sudah 

menganggap tato sebagai seni bukan lagi hal yang negatif. 

Saat setelah pembuatan tato orang yang mengetahui 

subyek mempunyai ttao adalah orang tuanya. Reaksi orang tunya 

pada saat itu adalah marah dan kecewa kepada subyek. Subyek 

dianggap anak yang nakal. Namun ada saudara subyek yang 

membantu subyek menjelaskan perilaku membuat tato tersebut. 

Akhirnya meskipun orang tua subyek masih marah dan kecewa, 

mereka menerima perilaku subyek tersebut. 

Ketakutan subyek jika orang tuanya mengetahui subyek 

membuat tato sudah tidak dirasakan oleh subyek. Oleh sebab itu 
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subyek kembali membuat tato. Subyek yang hobi mengambar 

menjadi ingin membuat banyak tato ditubuhnya. Akhirnya subek 

membuat dua tato lagi yaitu gambar malaikat yang dibuat di 

lengan kanan subyek da gambar setan yang dibuat di lengan 

kanan subyek. Subyek memilih gambar tersebut atas saran orang 

yang membuat tato, selain itu subyek merasa bahwa tato gambar 

malaikat dan setan adalah gambaran dirinya karena didalm diri 

subyek ada sisi baik dan sisi buruk. Tidak selamanya subyek 

nakal dan buruk tapi subyek juga masih mempunyai sisi yang 

baik. 

E. Dinamika Psikologis Subyek 5 

Keinginan subyek untuk membuat tato diawali dari 

ketertarikan subyek karena mendengar dan melihat alah satu 

temannya memperlihatkan dan menseritakan tato yang dibuatnya. 

Subyek menjadi tertarik ingi membuat tato karena melihat bahwa 

gambar yang dibuat oleh temannya tersebut terlihat bagus. Hal 

inilah yang menjadi pendorong awal subyek ingin membuat tato. 

Adanya pengaruh dari teman subyek yang terlihat saat teman 

subyek menunjukan dan menceritakan tato yang dibuat menjadi 

dorongan atau motivasi ekstrinsik subyek dalam membuat tato. 

Selain itu dukungan dari teman subyek juga terlihat saat subyek 



 143

diantarkan oleh temannya yang pernah membuat tato ke suatu 

tempat pembuatan tato. 

Motivasi ini semakin diperkuat dengan adanya hobi atau 

kegemaran subyek dmelukis atau menggambar sejak kecil. 

Subyek sangat menyukai gambar-gamabra sehingga sat 

mengetahui bahwa gambar yang ada ditubuh temannya terlihat 

bagus subyek ingin membuatnya. Kegemaran subyek untuk 

membuat gambar ini merupakan bentuk motivasi atau dorongan 

yang muncul dalam diri subyek sendiri untuk membuat tato 

ditubuhnya. 

Motivasi-motivasi tersebut mendorong subyek untuk 

membuat tato di tubuhnya. Pembuatan tato di tubuh subyek 

dilakukan tiga kali. Tato pertama dibuat di punggung dengan 

gambar salib. Gambar ini tidak mempunyai makna khusus untuk 

subyek. Subyek menggambar itu hanya agar apabila orang tuanya 

mengetahui subyek mempunyai tato, orang tuanya tidak terlalu 

marah kepada subyek karena gambar yang dibuat adalah salib. 

Tato kedua dibuat di lengan kanan dengan gambar malaikat dan 

tato yang ketiga dibuat dilengan kiri dengan gambar setan. Kedua 

gambar ini mengandung makna bagi subyek bahwa dirinya 

meilki dua sisi, yaitu baik dan buruk. Subyek tidak selalu buruk, 

dia juga memiliki sisi baik sebagai manusia. 
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F. Kesimpulan Subyek 5 

Motivasi yang muncul pada subyek dalam membuat tato adalah : 

1. Motivasi Intrinsik 

Yaitu Minat subyek. Subyek yang gemar melukis dan 

menggambar sejak kecil tertarik dengan gambar tato yang 

dibuat ditubuh. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

a. Pengaruh dan dukungan teman sebaya 

Keinginan subyek untuk membuat tato diawali dari subyek 

melihat dan mendengar salah satu teman dekatnya yang 

menunjukan dan menceritakan tato yang dibuatnya. 

Dukungan juga ditunjukan dari teman subyek yang 

memperkenalkan dan menunjukan subyek temapat 

pembuatan tato. 
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 5 
Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 5 

 
 

No TEMA KODE Intensitas Keterangan  

1 Minat A.b +++ 
Subyek membuat tato karena 
kegemarannya melukis dan 
menggambar sejak kecil. 

2 
Pengaruh dan 

dukungan teman 
sebaya 

B.a +++ 

Keinginan subyek untuk 
membuat tato diawali dari 
subyek melihat dan 
mendengar teman subyek 
menunjukan dan 
menceritakan tato yang ada 
ditubuhnya. 

 
Keterangan : 
+ + + = tinggi  
+ + = sedang 
+ = rendah 
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Matrik 5 
Matrik Interelasi Motivasi Subyek 5 Membuat Tato Ditubuh 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
 
    =  Mempengaruhi      
 
             = Saling mempengaruhi          

 

 

 

 

 

 
Minat   

 

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 
Perilaku membuat tato 

Minat  
   

               +++             

Pengaruh dan 
dukungan teman 

sebaya 

   
               +++             

Perilaku membuat tato 
              +++              +++  
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Skema 6 
SKEMA MOTIVASI SUBYEK 5 MEMBUAT TATO DITUBUH 
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HUBUNGAN SUBYEK DENGAN 
KELUARGA 

 
Subyek tidak merasa nyaman di 
rumah karena subyek merasa kedua 
rang tuanya selalu mengekang 
keinginan-keinginan subyek. 
Subyek juga tidak bisa terbuka 
mengutarakan apa yang dirasakan 
dan diingkanya. Saat kecil orang tua 
subyek juga sering menyuruh 
subyek untuk belajar menggambar 
meskipun setelah itu subyek 
menjadi senang mengganbar. 

HUBUNGAN SUBYEK DENGAN TEMAN 
Hubungan subyek dengan teman-temannya 
sangat baik. Subyek lebih banyak menghabiskan 
waktu di luar daripada di rumahnya. Subyek lebih 
merasa senang dan nyamn dengan teman-
temannya. 

PERSEPSI SUBYEK TENTANG 
TATO 

Subyek menganggap tato adalah seni 
gambar yang mnarik dan bagus. 

MOTIVASI MEMBUAT 
TATO DITUBUH 

 
 
 
 

                                                    
                                                    
 
 
                                                    
                                                    
 

MINAT 
(kegemaran pada seni 

gambar) 
 

PENGARUH DAN 
DUKUNGAN TEMAN 

SEBAYA 

Tato Pertama 
Tato pertama dibuat di punggung 
dengan gambar salib. 

KEBUTUHAN-KEBUTUHAN 
PSIKOLOGIS SUBYEK 

Kebutuhan akan rasa cinta 
Hubungan subyek yang kurang 
harmonis dengan keluarga membuat 
subyek membutuhkan perhatian dari 
orang lain yaitu teman-temannya 

Tato kedua 
Tato kedua dibuat di lengan kanan 
dengan gambar malaikat dan tato 
yang ketiga dibuat dilengan kiri 
dengan gambar setan. 
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