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DAFTAR GAMBAR 

 

A. Gambar Tattoo  

 

Gambar Tattoo Subjek 1 
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Gambar Tattoo Subjek 2 
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Gambar Tattoo Subjek 3 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kehidupan subyek dari kecil hingga sekarang 

2. Hubungan subyek dengan orangtua 

3. Hubungan dengan teman dan lingkungan sekitar 

4. Awal mula subyek mengenal tattoo 

5. Makna tattoo bagi subyek 

6. Tanggapan subyek kepada masyarakat yang menilai tattoo sebagai hal 

yang bersifat negatif 

7. Pemilihan pakaian subyek dalam sehari-hari 

8. Kegiatan subyek sehari-hari 

9. Cara subyek mengambil keputusan 

10. Cara subyek menghadapi masalah 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Tempat tinggal subyek  

2. Kondisi fisik subyek 

3. Style berpakaian subyek 

4. Cara subyek menanggapi pertanyaan 

5. Penampilan subyek  

6. Perilaku subyek selama menjalani proses wawancara 
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HASIL WAWANCARA 

SUBJEK 1 = WD 

PERTANYAAN DATA KODE TEMA 
Mbak anak 
keberapa dari 
berapa 
bersaudara? 

Anak keempat dari empat 
bersaudara. Dua saudara tiri, 
satu saudara kandung. 

  

Lho, maaf 
sebelumnya, kok 
ada tiri sama 
kandung? 

 Iya, soalnya ayah saya nikah 
dua kali. Yang pertama istrinya 
meninggal punya dua anak, 
yang pertama perempuan, yang 
kedua laki-laki. Terus nikah 
lagi sama mamah saya, punya 
satu anak laki-laki sama satu 
anak perempuan, ya saya itu. 

  

Oh begitu, lalu 
mbak sendiri 
tinggal dengan 
siapa? 

Saya tinggal dengan mama dan 
kakak kandung saya, soalnya 
ayah sama mama saya sudah 
pisah ranjang sejak saya kelas 4 
SD. Dan kakak-kakak tiri saya 
sudah punya keluarga sendiri. 

  

Pisah ranjang?  Iya, soalnya dulu waktu saya 
masih TK ayah saya poligami. 
Saya sendiri tau karena sempet 
waktu itu denger ayah sama 
mama berantem gara-gara itu 
dan akhirnya memutuskan 
untuk pisah ranjang. 

  

Oh begitu, lalu 
mbak lebih 
merasa dekat 
sama ayah atau 
mama? 

Mama, soalnya ayah saya 
seringnya tidur di Mess sejak 
kejadian pisah ranjang itu. 
Ayah kan keja di DPU. Jauh 
banget mbak saya sama ayah 
dari kecil malah udah gak 
pernah deket. 

  

Mbak inget gak 
waktu kecil mama 

Banyak mbak, waktu kecil aku 
diperlakuin beda sama kakak 

F Trait Feminim 



97 
 

 

mbak sebagai 
orang terdekat 
mbak itu lebih 
memprotect mbak 
atau 
membebaskan 
mbak dalam 
kehidupan sehari-
hari? Misalnya 
saja seperti main 
jam berapa 
sampai jam 
berapa, atau 
larangan-larangan 
tertentu yang gak 
boleh mbak 
lakuin? 

ku. Gak tau karena dia cowok 
kali ya. Aku tuh lebih di keep 
gitu, kaya jam empat harus 
udah mandi, jam enam makan, 
jam tujuh belajar, jam Sembilan 
tidur. Mainpun gak boleh lebih 
dari jam lima. Kalau gak nurut 
dimarahi. Kalau kakaku enak 
malah dibebasin. Ya aku ngikut 
aja sih apa yang mama mau. 

Hehe.. lalu apakah 
ada pengalaman 
masa kecil yang 
masih mbak inget 
sampai sekarang? 

Masa kecilku yang aku inget 
waktu itu aku TK lihat mama 
ayah berantem, sampai mama 
mau dilempar pakai kursi mbak. 
Itu yang sampai sekarang masih 
aku inget. 

MoTa Motivasi 
Tattoo 

Oh baik kalau 
begitu, lalu 
beralih ke tattoo, 
apakah dari 
keluarga mbak 
apa ada yang 
bertattoo? 
 

Gak ada mbak. Saya yang 
pertama kali tattooan. 

  

Apakah mama 
atau kakak tau 
kalau mbak 
bertattoo? 

Mama tau, kakak gak tau.   

Lalu apa reaksi 
mama? 

Awalnya mama marah, 
mikirnya “wong wedok kok 
tattooan”tapi aku cuma di 
diemin satu hari habis itu 

F Trait Feminim 
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yaudah mama pasrah lha udah 
terlanjur kok. 

Sejak kapan sih 
mbak suka dan 
mengenal tattoo? 

Dari SMA kelas dua sih udah 
tau dan udah suka. 

  

Apa yang 
membuat mbak 
suka tattoo? 

Waktu itu saya lihat artis itu lho 
Angelina Jolie kan tattooan tuh 
di punggungnya. Nah saya 
termotivasi aja buat bikin tattoo 
yang letaknya sama kaya dia, 
soalnya saya suka sama dia. 
Bagus aja gitu. Hehe  

MoTa 
 
 

AT 

 

Motivasi 
Bertattoo 

 
Attention 

Haha.. Apakah 
ada artinya mbak 
tattoonya itu? 
 

Ada sih mbak. Kan tertulis “it’s 
my territory”tu, nah aku 
pengennya bagian tubuhku 
leher kebawah tuh cuma buat 
suamiku kelak. Makannya aku 
bikin kaya gitu biar aku 
termotivasi untuk jadi 
perempuan yang bisa menjaga 
diri. 

ArTa Arti Tattoo 

Oh begitu, lalu 
persepi mbak 
sendiri terhadap 
tattoo apa? 

Ehm.. menurutku tattoo itu 
seni. Kebanyakan kan 
masyarakat Indonesia apalagi 
jawa itu kan pada bilang kalau 
cewek tattooan kesannya 
negative, padahal menurutku 
tattoo itu seni lho, ajang 
mengekspresikan apa yang kita 
rasa. 

PerTa Persepsi 
Subjek 

Terhadap 
Tattoo 

Lalu tanggepan 
mbak untuk 
masyarakat yang 
menilai 
perempuan 
bertattoo seperti 
itu apa? 

Cuek aja sih kalau aku, toh 
mereka gak ngasih makan aku. 
Lagian aku bisa juga buktiin  ke 
mereka bahwa gak semua 
cewek tattooan itu jelek 
kelakuan sama sifatnya. 

TanSub Tanggapan 
Subjek 

mengenai 
masyarakat 
yang kontra 

dengan 
perempuan 
bertattoo 

Kalau dalam Laki-laki sih. Soalnya mereka M Trait Maskulin 
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kehidupan social 
mbak lebih 
banyak berteman 
dengan 
perempuan apa 
laki-laki?  

gak ribet. Aku orangnya gak 
suka ribet. Tapi aku juga punya 
beberapa sahabat cewek yang 
udah 9 tahun sahabatan sama 
aku. 

Lebih nyaman ke 
teman laki-laki 
apa perempuan? 

Tergantung suasana sih mbak. 
Cuma kalau curhat-curhat lebih 
suka ke sahabat-sahabat cewek 
aku, karena mungkin udah lama 
jadi mereka tau aku. 

F Trait Feminim 

Oh begitu, lalu 
apakah teman-
teman juga 
bertattoo? 

Iya, banyak temanku yang 
tattooan. Gak cowok gak cewek 
banyak sekarang yang tattooan. 

LingSu
b 

Lingkungan 
subyek 

Oke, lalu untuk 
masalah 
penampilan, mbak 
sendiri lebih suka 
tampil casual 
(celana sama 
kaos) apa 
gaun/rok gitu? 

Tergantung acara sih mbak 
kalau aku. 

A Trait 
Androgini 

Lebih nyaman 
yang mana? 

Celana. Soalnya naik motor. 
Kalau naik mobil rok/gaun juga 
suka pakai. 

F Trait Feminim 

Kalau acara 
resmi? 

Rok/gaun. Biar keliatan anggun 
hahaha.. 

F Trait Feminim 

Untuk model baju, 
lebih suka baju-
baju gombrong 
gitu model-model 
cowok atau baju 
model cewek? 

Model cewek lah F Trait Feminim 

Suka dandan gak 
mbak? 

Suka. Dari awal kuliah aku 
udah mulai rutin dandan.  
 

F Trait Feminim 

Suka perawatan 
ala-ala cewek? 

Suka dan wajib. Cuma lebih 
suka nglakuin perawatan sendiri 

F Trait Feminim 
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Seperti luluran, 
mandi susu, 
menipedi, atau 
apapun ke salon? 

dirumah daripada ke salon. Ya 
ke salon sesekali ajalah, Cuma 
kalau scrub trus menipedi 
sendiri dirumah minimal 
seminggu sekali. 

Suka olahraga gak 
mbak? 

SMA aku suka. Itupun 
olahraganya dance soalnya aku 
cheers. Sekarang mah gak suka, 
paling lari-lari doang gak mau 
yang berat-berat. 

F Trait Feminim 

Suka masak? 
 

Suka banget. Karena menurutku 
cewek harus bisa masak. Haha.. 

F Trait Feminim 

Sering masak 
emang mbak? 

Hampir tiap hari F Trait Feminim 

Kalau bersih-
bersih dirumah? 

Pasti kalau itu 
 

F Trait Feminim 

Lalu ada 
perbedaan gak 
setelah 
mempunyai tattoo 
dan sebelum 
mempunyai 
tattoo? 

Gak ada sih mbak, sama aja. 
Saya tetep menjalankan 
keseharian saya seperti 
biasanya.  

F Trait Feminim 

Seperti biasanya 
yang bagaimana ? 

Ya saya kuliah, dandan, masak, 
beres-beres rumah, main, gitu-
gitu lah. Dan sampai sekarang 
Alhamdulillah saya baik-baik 
aja, gak terjerumus dunia hitam. 
Haha.. 

F Trait Feminim 

Dunia hitam 
seperti ? 

Ya seperti yang kebanyakan 
masyarakat omongkan, kalau 
cewek tattooan pasti ngrokok, 
minum-minuman keras, freesex, 
narkoba, dugem, ya gitulah 
yang jelek-jelek. 

F Trait Feminim 

Oh.. haha.. 
Alhamdulillah ya.. 
Lalu mbak apakah 
mbak ada 

Awalnya dulu ada mbak, tapi 
setelah saya baca satu ayat di 
Al-qur’an dimana katanya 
menghilangkan tattoo itu sama 
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keinginan untuk 
menghilangkan 
tattoo? 

aja menyakiti diri yang juga 
dilarang di Al-qur’an, akhirnya 
saya mengurungkan niat untuk 
menghilangkannya. 

Lalu ada 
keinginan 
menambah tattoo 
gak mbak? 

Gak ah mbak, cukup satu aja 
yang udah mewakili apa yang 
saya inginin. 

  

Mbak islam kan 
ya, lalu tanggepan 
mbak mengenai 
ayat dalam islam 
yang mengatakan 
bahwa tattoo 
dilarang dalam 
islam karena 
menyakiti diri itu 
tanggepan mbak 
gimana? Yang 
katanya kalau 
tattooan sholatnya 
gak diterima 
40tahun? 

Pernah mikir sih, tapi 
berhubung saya gak terlalu 
islami banget jadi saya mikir 
gini aja, buat apa kamu sholat 
tekun tapi kamu cuma pengen 
dapet pahala dan kamu masih 
jahat sama orang disekitarmu? 
Mending tattoooan tapi 
kelakuanmu baik dan kamu 
sholatnya ikhlas kan. Kalau 
masalah nyakitin diri aku 
pernah baca artikel kan mbak 
islami gitu kalau lebih nyakitin 
ilangin tattoo daripada buatnya 
lho, jadi bagiku gak menyakiti 
ah mbak, toh kita bisa pilih 
jarum sesuai dengan ukuran 
yang kita minta jadi kan kita 
bisa mengukur kapasitas 
kemampuan kulit kita sendiri, 
kalau laser kan sama rata kan 
jadi menurutku tattoo itu 
kesukaanku so gak nyakitin 
haha.. 

MoTa Motivasi 
Tattoo 

 

Mbak misal 
membaca peta 
atau petunjuk 
jalan cara mbak 
gimana? 

Susah mbak, aku tipe orang 
yang gak bisa  baca peta, 
hahaha. Pasti minta tolong 
orang lain. 

F Trait Feminim 
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Misal nih, mbak 
lagi masak sambil 
dengerin musik 
tiba-tiba temen 
mbak telfon, 
respon mbak 
gimana? 

Ya aku angkat telfon terus 
bilanglah nanti aja aku telfon 
balik selesai aku masak.  

F Trait Feminim 

Bayangkan mbak 
baru pindah 
rumah, terus 
temen-temen 
mbak mau pada 
main ke rumah 
baru mbak, 
mereka tanya deh 
sama mbak 
petunjuk arah 
kerumah mbak, 
respon mbak 
gimana? 

Ya aku tanya dulu patokan apa 
yang mereka kenali terus nyoba 
jelasin ke mereka petunjuk arah 
ke rumahku 

M Trait Maskulin 

Mbak mbak, lebih 
suka dipimpin apa 
memimpin?  

Di pimpin F Trait Feminim 

Kenapa mbak? Karena aku tipe orang yang gak 
bisa ambil keputusan sendiri. 

F Trait Feminim 

Ketika mbak 
pulang dari 
bioskop dan 
menonton suatu 
film yang 
menarik, respon 
mbak apa setelah 
menontonnya? 

Aku biasanya bayangin adegan-
adegan dalam film itu. Hahaha  

F Trait Feminim 

Teman mbak 
punya alat 
elektronik yang 
rusak, respon 
mbak apa? 

Aku refrensiin aja deh sama 
tukang elektronik yang bisa 
benerin. 

F Trait Feminim 

Mbak lagi di suatu Karena aku gak tau ya aku F Trait Feminim 
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tempat asing, 
terus ada orang 
tanya arah Utara. 
Mbak responnya 
gimana? 

bilang gak tau. Hehehe.. 
soalnya aku gak teralalu 
menguasai arah mata angin 
haha.. 

Mbak sedang 
berada di area 
parkir, ada satu 
tempat parkir 
tetapi tempatnya 
terlalu sempit dan 
mbak harus parkir 
mundur, lalu hal 
apa yang akan 
mbak lakuin? 

Tetep parkir tapi hati-hati. Haha  F Trait Feminim 

Ehm.. mbak lebih 
suka curhat atau 
dengerin curhat ? 

Curhat sih. F Trait Feminim 

Kenapa suka 
curhat mbak? 

Karena dengan curhat aku bisa 
minta saran dari yang aku 
curhatin, soalnya aku suka 
bingung kalau memutuskan 
sesuatu 

F Trait Feminim 

Terus kalau misal 
seorang teman 
mbak punya 
masalah pribadi 
dan mendatangi 
mbak untuk 
curhat, respon 
mbak apa? 

Ya kasih saran yang rasional aja 
sih untuk pemecahan 
masalahnya 

M Trait Maskulin 

Bagaimana cara 
mbak untuk 
memperkirakan 
suatu hasil atau 
jawaban 
pemecahan suatu 
masalah? 

Biasanya sih buat keputusan 
dari fakta-fakta yang ada tapi 
juga ikutin feel / firasat gitu 
hahaha 

A Trait Androgini 

Apabila mbak Biasanya sih cuma ingat A Trait Androgini 



104 
 

 

sedang berada di 
dalam sebuah 
pertemuan dan 
mbak di kenalkan 
pada tujuh atau 
delapan orang 
baru, selepas dari 
pertemuan itu 
keesokan harinya 
biasanya mbak 
lupa atau ingat 
atau gimana 
mengenai 
mereka? 

bebrapa wajah mereka. 

Kalau disuruh 
menuggu mbak 
mau gak?  

Ya biasanya sih kalau janjian 
gitu dan aku udah siap eh 
taunya ngaret aku  sabar aja 
nunggu, sambil dengerin musik. 
Hehe  

F Trait Feminim 

Mbak dan 
pasangan berbeda 
pendapat 
mengenai tempat 
untuk berlibur, 
pasangan mbak 
ingin 
mengunjungi 
pantai sedangkan 
mbak ingin ke 
pedesaan, 
bagaimana cara 
mbak untuk 
meyakinkan 
pasangan bahwa 
ide mbak lebih 
baik? 

Aku bilang pelan-pelan dengan 
lembut kalau aku lebih 
menyukai dan mencintai 
pedesaan, pasti nanti kan luluh 
to mbak cowok kalau di gituin 
hahaha 

F Trait Feminim 

Apabila mbak 
mempunyai dua 
orang teman yang 

Dari awal pasti dah keliatan kok 
kalau kaya gitu, beda pasti lah 
gerak geriknya. Feeling sih 

F Trait Feminim 
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sudah sama-sama 
menikah tetapi 
terlibat skandal 
perselingkuhan, 
sebagai teman 
kira-kira gimana 
mbak 
mengetahuinya? 

mbak kalau ada hal kaya gitu. 

Mbak lebih suka 
menolong apa di 
tolong? 

Menolong sih mbak.    

Kenapa mbak 
suka menolong? 

Karena kalau menolong itu kan 
sesuka kita kan mbak, jadi gak 
usah di minta, kalau rasanya ada 
orang yang butuh pertolongan 
kan kita pasti kerasa tuh, ya kita 
tolong aja gitu. 

F Trait Feminim 

Ketika sedang 
berbelanja, apa sih 
yang biasa mbak 
beli? 

Ya barang-barang yang aku 
butuhin mbak, tapi kadang 
beberapa barang yang gak 
penting juga keambil. Hahahaha 

F Trait Feminim 

Barang-barang 
yang gak penting 
kaya apa mbak? 

Ya yang menurutku lucu-lucu 
gitu. Biasanya nih misal belanja 
bulanan, niatnya cuma mau beli 
sabun, shampoo gitu kan, eh 
tapi pas lewat bagian baju ada 
yang lagi sale, terus lucu-lucu 
modelnya ya ambil aja padahal 
kan gak penting gak sesuai 
sama tujuan utama barang yang 
ingin dibeli. Hahaha  

F Trait Feminim 

Runtutan setelah 
bangun tidur 
biasanya mbak 
ngapain? 

Bangun pagi jam enam, mandi, 
makan secara urut dalam 
jadwal-jadwal tertentu kaya 
yang disuruh mama. Tapi aku 
lebih fleksibel sih mbak. 

F Trait Feminim 

Fleksibel gimana 
? 

Ya misal weekend ngapain coba 
bangun pagi kan? Kalau kuliah 
siang juga ngapain bangun 

F Trait Feminim 
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pagi? Kecuali nih kalau bangun 
pagi karena ada kuliah pagi jadi 
aku bangun pagi deh. 

Nah kalau mama 
marah gimana 
mbak? Kan mama 
ngebiasain anak 
perempuannya 
untuk bangun pagi 
tuh. 

Ya gimana ya.. ada perasaan 
gak enak sih kalau mama 
marah, cuma kan aku dah gede 
yaudah sih aku mikirnya hello 
aku dah gede dah bisa atur 
sendiri jadwal aku. Hehe  

A Trait Androgini 

Hehe.. okedeh 
mbak. Terus kalau 
mbak lihat 
pengemis dijalan 
masih muda mbak 
gimana reaksinya? 

Kasihan mbak, hawanya pengen 
nangis kalau lihat pengemis 
gitu.  

F Trait Feminim 

Hah? Pengen 
nangis? Kenapa 
mbak? 

Karena di jaman modern gini 
kok ya masih ada aja orang 
yang kesusahan, aku jadi 
membayangkan aja sih mbak 
kalau diposisi mereka pasti 
susah kaya gitu. Ya kan? 

F Trait Feminim 

Hehe.. kalau aku 
gak suka mbak 
sama pengemis 
muda. Haha.. 
ohya lalu suka gak 
mbak sama 
hewan? 

Haha emang kenapa mbak? 
Kasihan lho mereka. Aku suka 
sih mbak sama hewan. 

  

Masih muda 
punya tenaga kok 
ngemis, kalau aku 
malah tak cuekin 
haha. Lha mbak 
memelihara 
hewan di rumah? 

Haha gak boleh gitu yo mbak..  
Iya aku melihara hewan 
dirumah. 

  

Punya hewan apa 
mbak? 

Kucing    

Sayang mbak Sayang banget..  F Trait Feminim 
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sama hewannya? 
Kok bisa sayang 
banget mbak? 

Ya gak tau mbak, sayang aja, 
rasa sayang kan muncul dengan 
sendirinya 

F Trait Feminim 

Ehm, kalau 
melihat kucing 
yang mbak punya 
sakit gitu mbak 
gimana? 

Sedih pastinya mbak, kemarin 
kucingku sakit aja aku sampai 
nangis, terus aku obtain ke 
dokter aku rawat sampai 
sembuh, makan aja aku suapin 
sama minum susu. Haha.. 
sampai di ketawain mama ku.  

F Trait Feminim 

Haha aku juga 
gitu kalau sama 
hewan peliharaan 
mbak. Terus kalau 
misal sama hewan 
yang dijalanan 
yang notabene 
bukan hewan 
peliharaan mbak 
gimana perlakuan 
mbak? 

Sama aja mbak. Aku suka 
kasihan kalau lihat hewan di 
jalan gak punya rumah.  

F Trait Feminim 

Mbak, ada gak sih 
perbedaan saat 
sebelum dan 
sesudah 
mempunyai tattoo 
mengenai peran 
gender mbak 
sehari-hari? Ya 
misal dulu 
mungkin keluarga 
memperlakukan 
atau menganggap 
mbak kaya cowok 
atau gimana gitu? 

Kalau dulu sebelum punya 
tattoo sih mama masih suka 
nyuruh-nyuruh buat beres-
beres, terus gak boleh pulang 
malem, terus selalu di ingatkan 
sebagai perempuan kudu lemah 
lembut, gak boleh kasar, harus 
sering dandan ya gitu-gitulah. 
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SUBJEK 2 = GS 

PERTANYAAN DATA KODE TEMA 

Mbak anak 
keberapa dari 
berapa 
bersaudara? 

Anak pertama dari dua 
bersaudara 

  

Adik mbak cowok 
apa cewek? 

 Cowok. SMA kelas 3   

Disini tinggal 
dengan keluarga 
atau kos mbak? 

Sama keluarga.   

Kalau boleh tau 
hubungan dengan 
keluarga gimana 
mbak? Dengan 
mama, papa dan 
adik? 

Baik kok. Tapi aku jarang 
ketemu papa soalnya papa 
sering tugas keluar kota, paling 
pulang minim sebulan sekali. 
Jadi lebih deket ke mama sama 
adik, suka cerita-cerita gitu. 

  

Oh begitu, 
emangnya papa 
kerja apa mbak 
kok jarang 
pulang? 

Pelaut   

Owalah pelaut. 
Terus nih mama 
mbak yang sering 
dirumah tuh 
seinget mbak dari 
mbak kecil dulu 
pernah gak 
memperlakukan 

Seingetku enggak sih dek, 
sama aja mama 
memperlakukannya. 
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berbeda gitu sama 
adik mbak yang 
cowok? Apa sama 
aja perlakuannya? 

Ehm berarti gak 
ada acara 
memprotect gitu 
ya? Misalnya saja 
seperti main jam 
berapa sampai 
jam berapa, atau 
larangan-larangan 
tertentu yang gak 
boleh mbak 
lakuin? 

Gak ada tuh aku di larang-
larang. Mamaku santai banget 
orangnya. 

M Trait Maskulin 

Oh begitu, enak 
ya. Hehe.. 

Ehm, kan mbak 
jauh dari papa, 
ada gak sih pesan-
pesan dari papa 
yang biasa 
disampain 
sebelum papa 
berangkat kerja 
gitu? Kan soalnya 
lama tuh 
ketemunya lagi. 

Kalau papa sih aku kan dari 
kecil tuh suka ditinggal-tinggal 
gitu, jadi dari kecil papa udah 
ngajarin aku kalau aku sebagai 
anak pertama tuh harus bisa 
tanggung jawab dan berani 
ngambil keputusan sendiri buat 
hidupku. Biar aku juga bisa 
jaga dan ngajarin adikku. 
Walaupun dia cowok tapi kata 
papa aku sebagai anak pertama 
harus bisa tanggung jawab. 

M Trait Maskulin 

Lalu pengalaman 
masa kecil yang 
gak bisa dilupain 
sampai sekarang 

Kalau pengalaman masa kecil 
tuh waktu aku kelas 6 SD. Di 
keluargaku ada masalah 
financial gitu. Jadi tu mama 
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ada gak? ketipu sama orang model 
arisan gitu sampai ratusan juta, 
terus mama papa harus ngejual 
semuanya biar bisa nutup 
utang mama itu ya katakanlah 
bangkrut gitu keluargaku. 
Terus aku sama adekku 
dititipin dulu ke rumah 
kakekku yang dari papa biar 
mereka bisa menyelesaikan 
masalahnya dan membangun 
kembali apa yang udah runtuh, 
aku ke toraja tuh dek, kan 
papaku asli sana. Hampir 
setahun aku tinggal disana. 

Oh gitu.. Lalu 
dengan setahun 
tinggal di toraja 
dan jauh dari 
orang tua, 
pelajaran apa 
yang mbak dapat 
disana? 

Banyak. Karena jauh dari 
orang tua dan disana asal kamu 
tau itu kehidupannya keras 
banget, aku harus disiplin 
dalam segala hal. Contoh kecil 
aja nih bangun harus jam 5. 
Terus disitu aku juga belajar 
gimana tanggung jawab sama 
diriku dan adikku karena jauh 
dari orangtua dan tinggal sama 
orang lain kan. 

M Trait Maskulin 

Ada gak mbak 
pelajaran hidup 
dari kejadian itu 
yang jadi ngajarin 
atau membentuk 
mbak jadi kaya 

Adalah pasti. Dari kejadian itu 
aku jadi belajar gimana jadi 
perempuan yang harus bisa 
tangguh ngadepin apapun, 
tanggung jawab sama dirinya 
sendiri, terus juga disitu aku 
belajar kasih sayang sebuah 

M Trait Maskulin 
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sekarang ini? keluarga. Soalnya mama kan 
salah posisinya disitu, tapi 
beliau berani minta maaf ke 
papa dan mereka juga 
menyelesaikan bareng-bareng 
masalah itu. Aku juga belajar 
dari papa gimana cara 
memaafkan dan 
mengikhlaskan. 

Oh baik kalau 
begitu, tangguh 
juga ya 
kehidupanmu 
mbak. Hehe..lalu 
beralih ke tattoo, 
apakah dari 
keluarga mbak 
apa ada yang 
bertattoo? 

 

Gak ada dek. Aku yang 
pertama kali tattooan. 

  

Apakah mama, 
papa dan adik tau 
kalau mbak 
bertattoo? 

Mama sama adik tau, tapi papa 
gak tau. 

  

Lalu apa reaksi 
mama dan adik? 

Awalnya mama marah, tapi 
cuma sehari. Aku kan muslim 
sama kaya mama nah setau 
mama kan di islam gak boleh 
tattooan makannya beliau 
marah. Tapi yawis meh piye 
meneh ya to wes terlanjur 
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haha.. 

Kalau adikku sih cuma senyum 
aja dek, mungkin karena sama-
sama anak muda kali ya. Haha  

Muslim sama 
kaya mama? Maaf 
sebelumnya, 
emang papa non? 

Iya papaku Kristen.   

Wow..demokrasi 
banget ya 
keluarganya 
mbak. 

Iya, santai bangetlah 
keluargaku itu. 

  

Lalu misal papa 
pulang gitu mbak 
gimana nutupi 
tattoonya? 

Ya aku pakai baju yang 
ketutuplah dek. 

  

Hehehe..Sejak 
kapan sih mbak 
suka dan 
mengenal tattoo? 

Dari SMA sih udah tau dan 
udah suka. 

  

Apa yang 
membuat mbak 
suka tattoo? 

Apa ya..suka aja sih. Jadi 
menurutku tattoo tuh media 
buat mengungkap jati diri kita 
sebenarnya, bisa mensugest 
diri kita melalui tattoo yang 
ada di tubuh kita, jadi ki tattoo 
punya arti sendiri buat ku.  

MoTa Motivasi 
Bertattoo 

Oh gitu, tattoonya 
gambar apa 
mbak? Terus 

Gambar unicorn. Tau unicorn 
kan? Aku mutusin buat gambar 
ini soalnya unicorn kan 

F 

ArTa 

Trait Feminim 

Arti Tattoo 
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apakah ada 
artinya tattoonya 
itu? 

 

makhluk metology yang 
didefinisikan sebagai makhluk 
yang indah, cantik, dan bersih 
tapi gak bisa dipegang 
sembarangan sama orang-
orang. Dia kan hidup di hutan 
terlarang yang gelap tapi cuma 
dia aja yang bercahaya, nah 
yang bisa megang dia tu cuma 
orang-orang yang punya hati 
bersih dan tulus, tapi kalau dia 
udah dipegang dan diambil 
tanduknya dia bakal mati. 

Ehm, 
hubungannya dia 
dipegang sama 
orang berhati 
bersih dan tulus 
terus tanduknya 
diambil terus mati 
apa mbak sama 
kehidupan nyata? 

Jadi menurutku kan dia bisa 
tau mana orang yang punya 
hati bersih dan tulus makannya 
dia rela tanduknya diambil 
oleh orang itu kan, nah sama 
kaya aku, aku itu tipe orang 
yang kalau udah sayang sama 
orang lain dan menurutku 
orang itu baik dan tulus sama 
aku, aku bakal rela berkorban 
buat orang itu. Jadi cocok aja 
aku sama unicorn, dia tuh 
inspiring me banget lah, haha.. 

F Trait Feminim 

Hehehe..itu kok 
unicornnya 
banyak warna 
warna mbak? 
Emang sengaja 
dibikin gitu biar 
terlihat bagus apa 

Ada artinya. Jadi banyak 
warna tu karena aku pengen 
memotivasi diriku menjadi 
seorang unicorn yang bisa 
mewarnai hari-hariku dan 
orang disekitarku. 

F Trait Feminim 
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ada artinya juga? 

Amin. Ada 
keinginan nambah 
tattoo gak mbak? 

Ini aku mau nambah tattoo 
gambar wolf. 

  

Ada artinya juga 
mbak? 

Ada dong.  

Jadi serigala itu kan dominan, 
trus berkuasa sama daerahnya. 
Nah aku tuh gak mau ada 
orang lain yang nyentuh 
keluargaku atau orang yang 
aku sayang, aku sayang banget 
sama keluargaku jadi sebisa 
mungkin aku mau jagain 
keluargaku dan orang yang aku 
sayang. 

M Trait Maskulin 

Hmm..beda jauh 
dong mbak arti 
tattoonya? 

Iya emang sengaja aku buat 
kaya gitu. Jadi aku mau 
memotivasi diriku seperti ini, 
aku bisa jadi seorang serigala 
yang dominan dan berkuasa 
atau aku bisa jadi unicorn yang 
lembut, indah dan cantik, 
tergantung gimana cara orang 
itu ngetrait aku. Mudeng?  

A Trait Androgini 

Oh begitu, bagus 
ya filosofi 
tattoonya. Lalu 
persepi mbak 
sendiri terhadap 
tattoo apa? 

Ehm..menurutku tattoo itu 
seni, ajang mengekspresikan 
apa yang kita rasa. 

PerTa Persepsi Subjek 
Terhadap Tattoo 
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Lalu tanggepan 
mbak untuk 
masyarakat yang 
menilai 
perempuan 
bertattoo seperti 
itu apa? 

Cuek aja sih kalau aku. 
Ngapain juga denger omongan 
orang.Masyarakat itu hanya 
bisa menilai dari luarnya saja 
dan tidak melihat keseluruhan 
dari kepribadian perempuan 
yang bertattoo. 

TangS
ub 

Tanggapan 
Subjek 
mengenai 
masyarakat yang 
kontra dengan 
perempuan 
bertattoo 

Kalau dalam 
kehidupan sosial 
mbak lebih 
banyak berteman 
dengan 
perempuan apa 
laki-laki? 

Lebih banyak laki-laki. 
Soalnya aku kan ikut 
kumpulannya pacarku, anak 
skate. Jadi banyak cowoknya. 

  

Lebih nyaman ke 
teman laki-laki 
apa perempuan? 

Laki-laki. Mereka lebih 
fleksibel dan gak ribet. 

M Trait Maskulin 

Oh begitu, lalu 
apakah teman-
teman juga 
bertattoo? 

Iya, banyak temanku yang 
tattooan. Anak-anak skate 
banyak banget. 

LingSu
b 

Lingkungan 
Subjek 

Lalu apakah itu 
jadi salah satu 
faktor juga yang 
mendukung mbak 
untuk tattooan? 

Enggak sih. Kemauanku 
sendiri kok tattoooan. Cuma 
dari mereka aku jadi liat, kalau 
mereka tattooan kok macho 
ya, dengan gambar elang, naga 
kaya gitu. Nah makannya aku 
mikir kalau aku bikin tattoo 
dengan gambar yang girly 
pasti aku juga terkesan cewek 
banget. Haha  

AT Attention 
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Oke, lalu untuk 
masalah 
penampilan, mbak 
sendiri lebih suka 
tampil casual 
(celana sama 
kaos) apa 
gaun/rok gitu? 

Tergantung acara sih. Kalau 
formal ya gaun, kalau maen ya 
kaos sama celana pendek. 

A Trait Androgini 

Lebih nyaman 
yang mana? 

Celana.  M Trait Maskulin 

Untuk model baju, 
lebih suka baju-
baju gombrong 
gitu model-model 
cowok atau baju 
model cewek? 

Model kaos cowok. M Trait Maskulin 

Suka dandan gak 
mbak? 

Suka. Dari SMA aku udah 
mulai dandan. 

F Trait Feminim 

Suka perawatan 
ala-ala cewek? 
Seperti luluran, 
mandi susu, 
menipedi, atau 
apapun ke salon? 

Wajib. Dua minggu sekali ke 
salon aku. 

F Trait Feminim 

Suka olahraga gak 
mbak? 

Gak suka. Enak tidur. Haha.. 
Tapi aku suka nonton bola. 

M Trait Maskulin 

Kok bisa suka 
bola mbak? 

Dulu waktu SD mama beliin 
aku sprei AC Milan, terus gak 
tau kenapa semakin gede aku 
jadi suka dengan sendirinya 

M Trait Maskulin 
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nonton bola. Itu olahraga seru 
bisa buat memacu adrenalin 
dan penih taktik yang 
mengasah logika biar bisa tau 
menang yang mana kan haha. 

Pernah main bola 
emang mbak? 

Gak pernah kalau sekarang. 
Kalau dulu waktu kecil pernah. 
Pas kecil tuh aku bakset, sepak 
bola, main laying-layang, main 
tamia juyga. Sampai punya 
jalan tamianya haha.. 

M Trait Maskulin 

Wow..mama papa 
gak papa tuh 
mbak main kaya 
gitu? Kan kalau 
cewek biasanya 
dikasihnya 
boneka. 

Gak papa ik. Mama papa ku 
santai orangnya, membebaskan 
anaknya berkreasi. Haha..tapi 
walaupun gitu aku gak suka 
keliatan kucel dek, aku gak 
suka rambut pendek, acak-
acakan gak rapi gitu. Karena 
aku tuh cewek jadi kudu bisa 
jaga penampilan. 

F Trait Feminim 

Owalah 
haha..mbak suka 
masak? 

 

Suka. Soalnya walaupun aku 
kaya gini, diharuskan mandiri, 
tanggung jawab kaya laki-laki 
tapi menurutku harus 
seimbang antara hal hal berbau 
laki-laki yang diterapkan 
papaku ke aku dengan naluri 
bawaanku sebagai perempuan, 
karena menurutku kita 
perempuan kan nantinya bakal 
punya anak dan suami. Jadi 
harus bisa nglakuin pekerjaan 

F Trait Feminim 
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rumah. 

Sering masak 
emang mbak? 

Jarang. Mungkin karena masih 
tinggal sama mama. Jadi apa-
apa ada yang urusin. Beda 
kalau aku udah rumah tangga 
ya harus masak. Paling aku 
masak kalau pacarku minta 
dimasakin. 

F Trait Feminim 

Kalau bersih-
bersih dirumah? 

Pasti kalau itu. 

 

F Trait Feminim 

Lalu ada 
perbedaan gak 
setelah 
mempunyai tattoo 
dan sebelum 
mempunyai 
tattoo? 

Gak ada sih, sama aja. Aku 
tetep jalanin hari-hari kaya 
biasanya, sama kaya sebelum 
aku punya tattoo. 

  

Seperti biasanya 
yang bagaimana ? 

Ya kuliah, dandan, ke salon, 
beres-beres rumah, main, gitu-
gitu lah.  

F Trait Feminim 

Oh..haha.. 
Alhamdulillah 
ya..Lalu mbak 
apakah mbak ada 
keinginan untuk 
menghilangkan 
tattoo? 

Gak ada. Ngapain dihilangin 
toh gak ganggu aktivitasku 
kok. Buktinya aja temenku 
tattooan bisa kerja di bank, 
tanteku PNS tattooan. Jadi 
sebenernya tattoo tu gak 
ngaruh sama kinerja kita 
sehari-hari. Ini juga salah satu 
hal yang bikin aku akhirnya 
yowislah tattooan wae.  

MoTa Motivasi Tattoo 
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Mbak islam kan 
ya, lalu tanggepan 
mbak mengenai 
ayat dalam islam 
yang mengatakan 
bahwa tattoo 
dilarang dalam 
islam gimana? 
Yang katanya 
kalau tattooan 
sholatnya gak 
diterima 40tahun? 

Menurutku lebih ke gimana 
kita sama Tuhan aja lah, gak 
usah dilihat dari tattooan atau 
enggak, sholat terus atau 
enggak, ke gerja terus atau 
enggak, tapi gimana kita baik 
ke sesama makhluk ciptaannya 
aja. 

  

 

Mbak misal membaca 
peta atau petunjuk jalan 
cara mbak gimana? 

Ya tinggal baca aja to. Kan 
aku kebiasa pergi sendiri jadi 
yo kudu bisa baca peta. Peta 
di hp lah minimal. 

M Trait 
Maskulin 

Misal nih, mbak lagi 
masak sambil dengerin 
musik tiba-tiba temen 
mbak telfon, respon 
mbak gimana? 

Ya aku angkat telfon aja. Kan 
bisa masak sambil telfon 

A Trait 
Androgini 

Bayangkan mbak baru 
pindah rumah, terus 
temen-temen mbak mau 
pada main ke rumah 
baru mbak, mereka 
tanya deh sama mbak 
petunjuk arah kerumah 
mbak, respon mbak 
gimana? 

Ya kasih patokan  yang 
gampang di kenali terus  
jelasin ke mereka petunjuk 
arah ke rumahku 

M Trait 
Maskulin 

Mbak mbak, lebih suka 
dipimpin apa 
memimpin?  

Di pimpin F Trait 
Feminim 

Kenapa mbak? Karena menurutku aku cewek F Trait 
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yang memang kodratnya 
harus dipimpin cowok. 

Feminim 

Ketika mbak pulang 
dari bioskop dan 
menonton suatu film 
yang menarik, respon 
mbak apa setelah 
menontonnya? 

Biasanya aku cerita ke 
temen/pacar tentang filmnya.  

A Trait 
Androgini 

Teman mbak punya alat 
elektronik yang rusak, 
respon mbak apa? 

Ya benerin wae to ke tukang 
reparasi 

F Trait 
Feminim 

Mbak lagi di suatu 
tempat asing, terus ada 
orang tanya arah Utara. 
Mbak responnya 
gimana? 

Ya dikasih tau ajalah. Mosok 
didiemin. 

M Trait 
Maskulin 

Mbak sedang berada di 
area parkir, ada satu 
tempat parkir tetapi 
tempatnya terlalu 
sempit dan mbak harus 
parkir mundur, lalu hal 
apa yang akan mbak 
lakuin? 

Cari tempat parkir lain wae. 
Rak sah ribet-ribet. Daripada 
mbaret to mobile. Haha  
 

M Trait 
Maskulin 

Ehm.. mbak lebih suka 
curhat atau dengerin 
curhat ? 

Curhat. F Trait 
Feminim 

Kenapa suka curhat 
mbak? 

Lebih asik. Soalnya bisa 
menuangkan apa yang aku 
rasa dan bisa dapet saran dari 
orang yang tak curhatin. 

F Trait 
Feminim 

Terus kalau misal 
seorang teman mbak 
punya masalah pribadi 
dan mendatangi mbak 
untuk curhat, respon 
mbak apa? Misal 
ngasih saran, sarannya 
lebih condong ke 

Ya kasih saran rasional aja lah 
untuk pemecahan 
masalahnya. Kalau nuruti 
afeksi rak ketemu biasane. 
Soalnya kan mesti yang 
punya problem lebih menuruti 
hati. 

M Trait 
Maskulin 
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rasional atau afeksi? 
Bagaimana cara mbak 
untuk memperkirakan 
suatu hasil atau 
jawaban pemecahan 
suatu masalah? 

Ya liat fakta yang ada aja.  M Trait 
Maskulin 

Apabila mbak sedang 
berada di dalam sebuah 
pertemuan dan mbak di 
kenalkan pada tujuh 
atau delapan orang 
baru, selepas dari 
pertemuan itu keesokan 
harinya biasanya mbak 
lupa atau ingat atau 
gimana mengenai 
mereka? 

Hahaha.. Lupa pasti mbak.  
Aku aja biasanya kalau 
ketemu orang dijalan, dia tau 
aku tapi aku gak tau dia, rak 
kelingan hahaha..  

M Trait 
Maskulin 

Kalau disuruh menuggu 
mbak mau gak?  

Gak suka nunggu. Bosen  M Trait 
Maskulin 

Mbak dan pasangan 
berbeda pendapat 
mengenai tempat untuk 
berlibur, pasangan 
mbak ingin 
mengunjungi pantai 
sedangkan mbak ingin 
ke pedesaan, 
bagaimana cara mbak 
untuk meyakinkan 
pasangan bahwa ide 
mbak lebih baik? 

Ya turutin waelah. Toh besok-
besoknya bisa gantian kan 
masalah tempat berlibur. 

F Trait 
Feminim 

Apabila mbak 
mempunyai dua orang 
teman yang sudah 
sama-sama menikah 
tetapi terlibat skandal 
perselingkuhan, sebagai 
teman kira-kira gimana 
mbak mengetahuinya? 

Aku gak suka nebak-nebak 
sih dek. Jadi kalau belum ada 
bukti yowes aku diem aja. 

M Trait 
Maskulin 
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Mbak lebih suka 
menolong apa di 
tolong? 

Menolong.    

Kenapa mbak suka 
menolong? 

Lebih mulia aja. Haha.. aku 
kalau menolong tuh ngrasa 
kaya dibutuhin gitu, jadi kaya 
aku itu berguna buat orang 
disekitarku 

M Trait 
Maskulin 

Ketika sedang 
berbelanja, apa sih yang 
biasa mbak beli? 

Ya barang-barang yang aku 
butuhin, tapi kadang beberapa 
barang yang gak penting juga 
keambil.  

F Trait 
Feminim 

Barang-barang yang 
gak penting kaya apa 
mbak? 

Ya yang menurutku bagus 
gitu. Biasanya misal belanja 
baju, niatnya cuma mau beli 
satu atau dua baju. Eh ujung-
ujungnya bisa ambil celana, 
sepatu, kaya gitulah. 

F Trait 
Feminim 

Runtutan setelah 
bangun tidur biasanya 
mbak ngapain? 

Lebih fleksibel sih. Sesuka 
aku aja kalau keseharian. 

A Trait 
Androgini 

Fleksibel gimana ? Ya misal pengen bangun pagi 
terus beberes rumah ya gitu. 
Kalau lagi males ya bangun, 
makan, kadang tidur lagi 
kadang main.  

A Trait 
Androgini 

Nah kalau mama marah 
gimana mbak kalau 
mbak sebagai 
perempuan kok kaya 
gitu? 

Mamaku untungnya gak 
pernah ngatur sih aku harus 
gimana. Cuma sesekali ya 
pasti nggremeng kok yo cah 
wedok tangine awan. Kalau 
pas aku bangun siang. 

A Trait 
Androgini 

Terus mbak gimana 
kalau mama kaya gitu? 

Besoknya aku bangun pagi 
terus beberes rumah. Ya 
ambil hati mama aja. Tapi 
habis itu ya kadang balik lagi 
kalau keluar malesnya. Haha  

A Trait 
Androgini 

Hehe.. okedeh mbak. 
Terus kalau mbak lihat 

Jengkel sih. Masih muda kok 
ngemis. Kaya gak bisa nyari 

M Trait 
Maskulin 
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pengemis dijalan masih 
muda mbak gimana 
reaksinya? 

kerjaan lain. 

Terus mbak kasih uang 
gak ? 

Enggaklah. Bukannya pelit, 
tapi biar dia mikir pakai otak 
buat nyari kerjaan lain. Kalau 
dikasih nanti ya manja 
jadinya. 

M Trait 
Maskulin 

Haha.. ohya lalu suka 
gak mbak sama hewan? 

Suka.    

Lha mbak memelihara 
hewan di rumah? 

 Iya aku melihara hewan.   

Punya hewan apa 
mbak? 

Anjing   

Sayang mbak sama 
hewannya? 

Sayang banget..  F Trait 
Feminim 

Kok bisa sayang banget 
mbak? 

Gatau dek. Sayang aja. 
Soalnya dia yang nemenin 
hari-hariku. Jadi ga sepi kalau 
ada dia.  

  

Ehm, kalau melihat 
anjing yang mbak 
punya sakit gitu mbak 
gimana? 

Sedih pastinya. Aku priksain 
trus aku rawat sampai sembuh 
pokoknya. 

F Trait 
Feminim 

Terus kalau misal sama 
hewan yang dijalanan 
yang bukan hewan 
peliharaan mbak 
gimana perlakuan 
mbak? 

Ya kasihan. Tapi gimana lagi 
gak bisa berbuat apa-apa kan. 
Sebenernya pengen aku ambil 
tapi nanti ditaruh mana. 
Haha.. 

F Trait 
Feminim 
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SUBJEK 3 = CA 

PERTANYAAN DATA KODE TEMA 

Mbak anak 
keberapa dari 
berapa 
bersaudara? 

Anak pertama dari dua 
bersaudara 

  

Adik mbak cowok 
apa cewek? 

 Cowok. SMP kelas 2   

Kalau boleh tau 
hubungan dengan 
keluarga gimana 
mbak? Dengan 
mama, papa dan 
adik? 

Baik kok. Tapi aku jarang 
ketemu papa soalnya papa 
sama mami kan udah pisah. 
Jadi aku kalau balik Jogja ya 
ketemunya papi, mami sama 
adik. 

  

Oh begitu, kalua 
boleh tau cerai 
sejak kapan? 

Aku kelas 6 SD   

Sudah lama juga 
ya, kalua boleh 
bisa diceritakan 
sedikit kenapa 
mami dan papa 
cerai dank ok bisa 
punya papi? 

Mama gak bisa ditinggal 
lama, papa kan kontraktor 
yang kalau ada job harus 
beberapa bulan keluar kota, 
nah mama gak bisa kalau 
ditinggal gitu, jadi ya mereka 
mutusin cerai. Terus selang 
dua bulan mama tiba-tiba 
nikah sama papi. Haha  

  

Ehm tiba-tiba 
nikah? 
Sebelumnya gak 
minta ijin atau 

Di kenalin kok dek, 
maksudku tiba-tiba tuh 
mereka cepet banget gitu 
mutusin nikahnya. Aku 
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cerita atau kenalin 
papi ke mbak apa? 

sebagai anak ya setuju-setuju 
aja selama mami bahagia. 

Oh begitu, 
hehehe.. Lalu 
hubungan mbak 
sendiri sama papa 
dan papi gimana ? 

Baik sih, cuma sejak papa dan 
mami pisah terus mami nikah 
sama papi aku dilarang papi 
komunikasi sama papa. Papi 
cemburuan banget soalnya 
orangnya. 

  

Lalu sampai 
sekarang papa dan 
mbak gak pernah 
kontak sama 
sekali? 

Kemarin awal masuk kuliah 
aku komunikasi sama papa 
dek, ya aku kangen jadi 
yaudah aku ngumpet-ngumpet 
telefonan sama papa.  

  

Oh begitu, 
otoriternya 
gimana mbak? 

Ya gitulah.. aku kalau 
dirumah dikekang banget. 
Gak boleh pulang malem, gak 
boleh sembarangan main 
keluar kota, gak boleh 
sembarangan pacaran, gak 
boleh bangun siang-siang. Ah 
banyak banget gak bolehnya. 
Beda sama papaku, dia santai 
banget orangnya.  

F Trait Feminim 

Sama adik mbak 
juga gitu 
perlakuannya? 

Iya sama aja. Adikku 
walaupun cowok lho digituin.  

M Trait Maskulin 

Terus kalua mami 
sendiri perannya 
gimana dirumah 
mbak? Ikut 
otoriter juga atau 

Mami lebih manut orangnya. 
Dia kaya aku apa-apa manut. 
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gimana? 

 

Merasa 
kehilangan sosok 
papa gak mbak? 
Kan udah ada 
papi? Tergantikan 
gak sih sosoknya? 

Enggak. Papa sama papi beda 
banget. Aku ngerasa 
kehilangan sosok papa banget 
dek, gatau ya beda aja. 

  

Coba dirasa 
sebentar mbak, 
bedanya apa? 

Ya bedalah pokoknya, papa 
tattooan, papi engga, gak suka 
tattoo malah papi. Papa 
santai, papi otoriternya amit-
amit. 

  

Oh papa tattooan 
to? 

Iya papaku tattooan. Hehe.. 
dia cinta banget sama seni 
dek. Tattoonya di dada sama 
tangannya, keren pokoknya. 

  

Sangar ya.. jadi 
apa ini yang 
nyebapin mbak 
tattooan? 

Ya mungkin salah satunya 
kali ya karna papa tattooan 
dan cinta seni jadi kayanya 
ngalir ke aku. Papaku pinter 
gambar, aku juga. Gatau kaya 
ada kemiripan. Hehe  

AT Attention 

Iya mbak pinter 
gambar, 
gambarnya bagus-
bagus aku liat di 
instagram.  

Ya aku pakai baju yang 
ketutuplah dek, sama nahan 
ngrokok aja. Walaupun nanti 
pas keluar rumah aku tetep 
ngrokok haha.. 

  

Hehehe.. Sejak 
kapan sih mbak 

Dari SMA sih udah tau dan   
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suka dan 
mengenal tattoo? 

udah suka. 

Apa yang 
membuat mbak 
suka tattoo? 

Apa ya.. suka aja sih. Jadi 
menurutku tattoo tuh bagiku 
seni dan aku rasa bisa nambah 
kesan seksi ditubuhku, haha  

MoTa Motivasi 
Bertattoo 

Oh gitu, tattoonya 
gambar apa 
mbak? Terus 
apakah ada 
artinya tattoonya 
itu? 

 

Gambar mawar merah. 
Artinya tuh menurutku mawar 
merah kan identik dengan 
perempuan. Perempuan yang 
feminim, seksi, anggun. 
Merah kan glamour gitu. 

F 

ArTa 

Trait Feminim 

Arti Tattoo 

Oh begitu. Ada 
keinginan nambah 
tattoo gak mbak? 

Pengen gambar peta indonesia 
di punggung. 

  

Lho kenapa kok 
peta? 

Suka travelling. Haha    

Oh begitu. Lalu 
persepi mbak 
sendiri terhadap 
tattoo apa? 

Ehm.. menurutku tattoo itu 
seni, ajang menyalirkan hobi 
gambar aku. 

PerTa Persepsi Subjek 
Terhadap Tattoo 

Lalu tanggepan 
mbak untuk 
masyarakat yang 
menilai 
perempuan 
bertattoo seperti 
itu apa? 

Cuek aja sih kalau aku. 
Mereka kan gak tau kenapa 
dan apa tattoo bagi kita. 
Bisanya Cuma nilaidari luar. 

TangS
ub 

Tanggapan 
Subjek mengenai 
masyarakat yang 

kontra dengan 
perempuan 
bertattoo 
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Kalau dalam 
kehidupan sosial 
mbak lebih 
banyak berteman 
dengan 
perempuan apa 
laki-laki? 

Cewek. F Trait Feminim 

Lebih nyaman ke 
teman laki-laki 
apa perempuan? 

Cewek. Leboh klop. F Trait Feminim 

Oh begitu, lalu 
apakah teman-
teman juga 
bertattoo? 

Iya, banyak temanku yang 
tattooan.  

LingSu
b 

Lingkungan 
Subjek 

Lalu apakah itu 
jadi salah satu 
faktor juga yang 
mendukung mbak 
untuk tattooan? 

Enggak juga. Aku pengen 
tattooan karena papa tattooan.  

  

Oke, lalu untuk 
masalah 
penampilan, mbak 
sendiri lebih suka 
tampil casual 
(celana sama 
kaos) apa 
gaun/rok gitu? 

Baju-baju cewek. Gak suka 
yang gombor-gombor aku 

F Trait Feminim 

Untuk model baju, 
lebih suka baju-
baju gombrong 
gitu model-model 

Model kaos cewek F Trait Feminim 
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cowok atau baju 
model cewek? 

Suka dandan gak 
mbak? 

Banget. Dari SMP malah.  F Trait Feminim 

Suka perawatan 
ala-ala cewek? 
Seperti luluran, 
mandi susu, 
menipedi, atau 
apapun ke salon? 

Wajib. Seminggu sekali ke 
salon aku. 

F Trait Feminim 

Suka olahraga gak 
mbak? 

Gak suka. Aku gak suka 
kringatan 

F Trait Feminim 

Owalah haha.. 
mbak suka 
masak? 

 

Suka. Hampir setiap hari 
nyoba resep baru. Haha  

F Trait Feminim 

Sering masak 
emang mbak? 

Sering F Trait Feminim 

Kalau bersih-
bersih dirumah? 

Pasti kalau itu. 

 

  

Lalu ada 
perbedaan gak 
setelah 
mempunyai tattoo 
dan sebelum 
mempunyai 
tattoo? 

Ada. Tawaran untuk 
photosession lebih banyak 
sejak aku bertattoo 
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Tau gak mbak 
kenapa kok bisa 
gitu? 

Pernah salah satu fotografer 
bilang, lebih seksi dan hot aja 
dengan tattoo di kakiku  ini 

F Trait Feminim 

Oh.. haha.. 
Alhamdulillah ya.. 
Lalu mbak apakah 
mbak ada 
keinginan untuk 
menghilangkan 
tattoo? 

Gak ada. Toh bikin aku makin 
terlihat cantik  

  

 

Mbak misal membaca 
peta atau petunjuk 
jalan cara mbak 
gimana? 

Ga bisa baca peta aku F Trait Feminim 

Misal nih, mbak lagi 
masak sambil dengerin 
musik tiba-tiba temen 
mbak telfon, respon 
mbak gimana? 

Ntar kalau selesai masak 
baru aku telfon balik. 
Selama aku masak cuekin 
aja gak usah angkat, ribet. 
Haha   

F Trait Feminim 

Bayangkan mbak baru 
pindah rumah, terus 
temen-temen mbak 
mau pada main ke 
rumah baru mbak, 
mereka tanya deh 
sama mbak petunjuk 
arah kerumah mbak, 
respon mbak gimana? 

Kasih ancer-ancer yang 
mudah di kenali biar 
gampang  

M Trait Maskulin 

Mbak mbak, lebih 
suka dipimpin apa 
memimpin?  

Di pimpin F Trait Feminim 

Kenapa mbak? Karena aku gak bisa ambil 
keputusan 

F Trait Feminim 

Ketika mbak pulang Aku biasanya langsung F Trait Feminim 
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dari bioskop dan 
menonton suatu film 
yang menarik, respon 
mbak apa setelah 
menontonnya? 

cerita. Kalau pas sama 
pacar aku bahas filmnya 
sama pacar. Kalau sama 
temen ya ke temen.   

Teman mbak punya 
alat elektronik yang 
rusak, respon mbak 
apa? 

Telfon tukang reparasi F Trait Feminim 

Mbak lagi di suatu 
tempat asing, terus ada 
orang tanya arah 
Utara. Mbak 
responnya gimana? 

Bilang jujur aja gak bisa 
baca mata angin. Haha  

F Trait Feminim 

Mbak sedang berada 
di area parkir, ada satu 
tempat parkir tetapi 
tempatnya terlalu 
sempit dan mbak 
harus parkir mundur, 
lalu hal apa yang akan 
mbak lakuin? 

Parkir dengan hati-hati biar 
ga nabrak 

F Trait Feminim 

Ehm.. mbak lebih suka 
curhat atau dengerin 
curhat ? 

Curhat sih. F Trait Feminim 

Kenapa suka curhat 
mbak? 

Lebih bisa mencurahkan 
apa yang kita rasa trus bisa 
dikasih saran 

F Trait Feminim 

Terus kalau misal 
seorang teman mbak 
punya masalah pribadi 
dan mendatangi mbak 
untuk curhat, respon 
mbak apa? 

Kasih saran yang masuk 
akal aja, jangan ikuti hati 
nati ga nemu jawaban. 
Haha  

M Trait Maskulin 

Bagaimana cara mbak 
untuk memperkirakan 
suatu hasil atau 
jawaban pemecahan 
suatu masalah? 

Aku gak suka nebak-nebak. 
Jadi ya apa yang ada aku 
analisa. 

M Trait Maskulin 
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Apabila mbak sedang 
berada di dalam 
sebuah pertemuan dan 
mbak di kenalkan 
pada tujuh atau 
delapan orang baru, 
selepas dari pertemuan 
itu keesokan harinya 
biasanya mbak lupa 
atau ingat atau gimana 
mengenai mereka? 

Inget mukanya. Lupa 
namanya. 

M Trait Maskulin 

Kalau disuruh 
menuggu mbak mau 
gak?  

Tunggu aja.  F Trait Feminim 

Mbak dan pasangan 
berbeda pendapat 
mengenai tempat 
untuk berlibur, 
pasangan mbak ingin 
mengunjungi pantai 
sedangkan mbak ingin 
ke pedesaan, 
bagaimana cara mbak 
untuk meyakinkan 
pasangan bahwa ide 
mbak lebih baik? 

Rayu aja. Manja-manja 
nadanya pasti kan luluh 
cowok kalau digituin. 

F Trait Feminim 

Apabila mbak 
mempunyai dua orang 
teman yang sudah 
sama-sama menikah 
tetapi terlibat skandal 
perselingkuhan, 
sebagai teman kira-
kira gimana mbak 
mengetahuinya? 

Dari awal pasti dah keliatan 
kok kalau kaya gitu, beda 
pasti lah gerak geriknya. 
Feeling sih mbak kalau ada 
hal kaya gitu. 

F Trait Feminim 

Mbak lebih suka 
menolong apa di 
tolong? 

Menolong sih mbak.    

Kenapa mbak suka Lebih lega dihati rasanya F Trait Feminim 



133 
 

 

menolong? kalau bisa nolong 
Ketika sedang 
berbelanja, apa sih 
yang biasa mbak beli? 

Pasti barang-barang yang 
gak kedaftar ikut kebeli. 
Haha  

F Trait Feminim 

Barang-barang yang 
gak penting kaya apa 
mbak? 

Misal aku mau beli satu 
baju, satu celana. Eh ada 
store diskon, langsung gak 
pakai mikir belanja aja. 
Padahal gak ada di daftar. 
Haha .. maklum cewek 
suka gitu .  

F Trait Feminim 

Runtutan setelah 
bangun tidur biasanya 
mbak ngapain? 

Aku selalu bangun jam 8 
pagi setiap hari termasuk 
weekend. Kalau ada kuliah 
ya kuliah, kalau gak ada ya 
ngemol atau nyalon. Haha  

F Trait Feminim 

Terus kalau mbak lihat 
pengemis dijalan 
masih muda mbak 
gimana reaksinya? 

Kasihan. Masih ada aja ya 
dijaman kaya gini orang 
gak mampu 

F Trait Feminim 

Punya hewan 
peliharaan mbak? 

Ada. 4 anjing   

Anjing apa mbak 
banyak banget? 

Rottweiler, pitbull, herder 
sama husky 

M Trait Maskulin 

Woh ngeri kali 
anjingnya. Kenapa 
milih anjing besar 
mbak? 

Mereka bisa jaga aku.  F Trait Feminim 

Sayang mbak sama 
hewannya? 

Sayang banget..  F Trait Feminim 

Kok bisa sayang 
banget mbak? 

Mereka setia, lucu, ngerti 
perasaanku 

F Trait Feminim 

Kalau mereka sakit? Aku sedih banget dek. Pasti 
langsung aku periksain aku 
rawat sampai sembuh  

F Trait Feminim 
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HASIL OBSERVASI 

NO. 
KONDISI FISIK DAN 

PENAMPILAN 

PERILAKU SERTA EKSPRESI 
MAUPUN EMOSI SAAT 

WAWANCARA 

1. Bertubuh memal dengan 
berat badan 62 kg dan 
tinggi mencapai 160 cm, 
berambut panjang 
bergelombang. Tampil 
cantik dengan riasan 
berupa eyeshadow warna 
coklat, eyeliner, alis yang 
terbuat dari pensil alis 
berwarna hitam dan 
lipstick merah. 

Subyek sangat terbuka dan serius 
dalam menjawab pertanyaan 
wawancara, namun beberapa kali 
kerap bermain handphonenya. Subyek 
tampak bersemangat dalam menjawab 
pertanyaan. 

2. Bertubuh memal, dengan 
tinggi badan kurang lebih 
168 cm dan berat badan 
65kg, berkulit putih, dan 
mempunyai rambut 
panjang lurus berwarna 
coklat. Tampil santai 
dengan memakai alis yang 
terbuat dari pensil alis 
berwarna coklat dan 
lipstick berwarna pink 
natural bibir. 

Tampak santai saat menjawab 
pertanyaan. Beberapa pertanyaan 
dijawab sedikit lama karena berfikir. 
Tetapi subjek sangat antusias 
memberikan informasi bagi peneliti.  

3. Subyek bertubuh langsing, 
dengan tinggi badan 
kurang lebih 165 cm dan 
berat badan 50kg, berkulit 

Selama wawancara dilaksanakan 
subyek tampak bersemangat dalam 
menjawab pertanyaan, banyak 
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putih bersih, dan 
mempunyai rambut pendek 
berpotongan bob  lurus 
berwarna coklat. Tampil 
feminim dengan memakai 
alis yang terbuat dari 
pensil alis berwarna coklat, 
eyeshadow pink, lipstick 
berwarna merah dan 
eyeliner berwarna hitam. 

bercanda dan tertawa.  
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SURAT KESEDIAAN MENJADI SUBYEK 

 

 Sehubungan dengan di adakannya penelitian dengan judul “Peran 

Gender Pada Perempuan Bertattoo” yang dilaksanakan oleh Alvita Setyo 

Wardani, saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama :  

 Usia : 

 Menyatakan bahwa saya telah bersedia berpartisipasi membantu 

pelaksanaan penelitian tersebut sebagai subyek penelitian. 

 Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 

tanpa tekanan dari pihak manapun. Semoga dapat berguna sebagaimana 

mestinya. 

 

 

       Semarang,        April 2015 

 

 

 

       ____________________ 

 

 


