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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kesan umum kondisi fisik subyek (penampilan dan perilaku) 

2. Pembawaan subyek dalam bercerita 

3. Cara subyek dalam bercerita 

4. Sikap subyek pada saat wawancara 

5. Keadaan rumah subyek dan lingkungan sekitarnya 

6. Hubungan subyek dengan keluarga, tetangga, dan kegiatan subyek sehari-hari 

7. Cara interaksi subyek dengan teman-teman  
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Identitas Subyek 

Nama subyek, umur, tanggal lahir, status marital, urutan kelahiran, agama, 

pekerjaan, asal, alamat. 

II. Keadaan Subyek 

1. Saat ini anda tinggal dimana dan dengan siapa saja? 

2. Masa kecil subyek :  

a. Keadaan saat sekolah? 

b. Hubungan anda dengan orang tua bagaimana (interaksi subyek, sikap orang 

tua terhadap subyek, pola asuh orang tua)? 

c. Hubungan/interaksi anda dengan teman-teman atau orang lain yang ada di 

sekitar anda? 

d. Bagaimana sifat dan perasaan anda pada saat itu (sedih, senang, pemalu,  

pendiam, tertekan)? 

e. Apa saja yang anda sukai pada saat itu? 

f. Apakah ada peristiwa yang anda alami (menyenangkan/menyedihkan) 

sewaktu dulu yang masih anda ingat? 

g. Apakah pada saat itu anda mempunyai masalah? 

h. Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut? 

3. Masa remaja subyek : 

a. Keadaan saat sekolah bagaimana? 

b. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua pada saat itu (interaksinya dan 

pola asuh orang tua)? 
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c. Hubungan/interaksi anda dengan teman-teman atau orang lain yang ada di 

sekitar anda? 

d. Bagaimana sifat dan perasaan anda pada saat itu (sedih, senang,pemalu,  

pendiam, tertekan)? 

e. Apa saja yang anda sukai pada saat itu? 

f. Apakah ada peristiwa yang anda alami (menyenangkan/menyedihkan) 

sewaktu dulu yang masih anda ingat? 

g. Apakah pada saat itu anda mempunyai masalah? 

h. Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut? 

4. Masa sekarang : 

a. Bagaiman keadaan saat kuliah? 

b. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua pada saat ini (interaksinya dan 

pola asuh orang tua)? 

c. Hubungan/interaksi anda dengan teman-teman atau orang lain yang ada di 

sekitar anda? 

d. Bagaimana sifat dan perasaan anda (sedih, senang, pendiam, pemalu, 

tertekan)? 

III. Masalah yang akan diungkap 

1. Pengetahuan subyek tentang Tato 

a. Apa yang anda ketahui tentang tato? 

b. Kapan anda pertama kali mendengar atau mengetahui tentang tato? 

c. Anda tahu tentang tato dari mana? 

d. Apakah ada saudara, teman, atau orang dekat yang mempunyai tato? 

2. Persepsi awal terhadap tato 
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a. Apa persepsi anda tentang tato (sebelum membuat tato)? 

b. Bagaimana persepsi anda tentang orang yang memiliki tato? 

3. Awal pembuatan tato 

a. Kapan anda memiliki rencana atau berniat untuk tato dan kapan anda 

pertama kali ditato? 

b. Dimana anda membuat tato pertama kali? 

c. Bagaimana mulanya hingga anda membuat tato pertama kali (ceritakan)? 

d. Gambar apa yang anda pilih? 

e. Mengapa anda memilih gambar tersebut? 

f. Apakah gambar tersebut mempunyai arti buat anda atau merupakan 

gambaran dari diri anda?   

4. Perihal membuat tato pertama kali 

a. Alasan apa yang membuat anda tertarik untuk tato? 

b. Apa motivasi anda dalam hal ini (tato), apa motivasi hidup anda? 

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

dalam membuat tato? 

d. Apakah anda mendapat dukungan (dari siapa saja)? 

e. Apa yang anda rasakan saat ingin membuat tato? 

f. Apakah anda merasa takut dan khawatir saat tubuh anda ditato?  

g. Bagaimana dengan biaya pembuatan tato? 

h. Apakah anda mendapat kemudahan dalam membuat tato atau sebaliknya? 

i. Bagaimana perasaan anda setelah memiliki tato (senang, percaya diri, 

bangga)? 

j. Apa tujuan anda dalam hal ini dan apa tujuan hidup anda? 
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k. Mengapa anda begitu yakin untuk ditato? 

l. Menurut anda apakah tato bertentangan dengan norma dan agama?  

m. Apakah tato penting bagi anda? Mengapa? 

n. Apa persepsi anda terhadap diri sendiri setelah memiliki tato? 

o. Apakah tato yang anda miliki sekarang mempunyai arti atau makna dalam 

hidup anda? 

p. Apakah anda masih mempunyai niat untuk membuat tato lagi? 

5. Reaksi orang tua dan lingkungan sekitar tehadap pembuatan tato 

a. Apakah ada yang tahu jika anda memiliki tato? Siapa saja? 

b. Bagaimana pendapat dan reaksi orang-orang yang mengetahui bahwa anda 

memiliki tato? 

c. Apakah ada pendapat atau reaksi yang negatif dari orang yang mengetahui? 

d. Apakah ada pendapat positif atau dukungan dari orang yang mengetahui 

anda memiliki tato? 

e. Apakah ada perbedaan persepsi atau perlakuan dari orang sekitar setelah 

mengetahui bahwa anda memiliki tato? 

f. Bagaimana pergaulan anda dengan teman-teman yang lain? 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK 1 

(perihal tentang tato) 

Nama  : MS 

Umur  : 20 tahun 

Alamat  : Banyumanik 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Apa yang anda 
ketahui tentang tato? 

Tato menurut saya suatu lambang 
dari diri kita, contohnya ni saya 
pake tato, tato ini kupu-kupu ya 
butterfly. Saya ingin seperti kupu-
kupu, dimana dalam kehidupan ada 
suatu proses ketika sudah sampai 
puncak dari proses itu saya bisa 
memiliki kehidupan yang indah 
seperti layaknya kupu-kupu yang 
bisa terbang kesana kesini gituh.  

 
 
 
A.b 

 
 
 
Ekspresi diri 

Kapan anda pertama 
kali mendengar atau 
mengetahui tentang 
tato? 

SMA. Sebelumnya SMP saya juga 
tahu tato gitu ya ada saudara saya 
yang pake tato, om saya. Dia 
keliatan sangar gitu sih waktu pake 
tato, tapi saya nggak pernah punya 
pemikiran kalo dia itu jelek tapi 
saya ingin melakukan juga kok 
kayaknya seru gitu. 

 
 
 
 
 
 
B.c 

 
 
 
 
 
 
Pengaruh dan 
dukungan lingkungan 

Anda tahu tentang 
tato darimana? 

Dari om saya, dari sekitar saya 
yang kebetulan banyak juga 
tetangga saya yang bertato. Dan 
kalo saya jalan-jalan ke mall disana 
kan ada yang menawarkan tato itu, 
ya saya tahu. 

  

Sebelum punya tato, 
bagaimana persepsi 
anda tentang tato? 

Awalnya tato menurut saya tuh 
indah ya dan orang yang ditato jadi 
keliatan sangar dan serem gitu, 
disegani sama orang.  

 . 

Bagaimana persepsi 
anda terhadap orang 
yang punya tato? 

Jadi orang yang ditato itu keliatan 
sangar dan disegani sama orang 
gitu. 
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Kapan anda memiliki 
rencana untuk tato? 
 
Jadi pertama kali 
anda ditato kapan? 

Kira-kira udah 2 tahun yang lalu 
deh. 
 
Pas kuliah. 

  

Anda membuat tato 
dimana sih, pertama 
kali? 

Saya bikin tato di klinik tato gitu 
deket rumah teman saya gitu ya 
nama tempatnya “X” lah. 
Tempatnya higenis dan ga 
sembarangan gitu. 

  

Gimana sih awal 
mulanya hingga anda 
pengen ditato, bisa 
diceritakan ga? 

Awalnya saya ikut-ikutan temen, 
temen saya ditato kok kayaknya 
bagus ya.. ya udah saya ditato juga, 
bis indah sih… dan menurut saya 
nggak ada salahnya dong kan ini 
tubuh-tubuh saya jadi apapun yang 
saya lakukan ya ini hak saya, gituh. 

B.a Pengaruh an dukungan 
teman sebaya 

Gambar apa sih yang 
anda pilih? 

Butterfly dong… kupu-kupu… dan 
saya liat kupu-kupu itu indah dan 
untuk mencapai itu dia jadi 
kepompong, ulet dulu akirnya 
berubah menjadi suatu yang indah 
gituh. 

A.b Ekspresi diri 

Apakah gambar itu 
mempunyai arti buat 
anda atu merupakan 
gambaran dari diri 
anda sendiri? 

Em… menurut saya kupu-kupu itu 
indah jadi dalam suatu kehidupan 
ada proses dimana kita akan 
mencapai pada suatu hal yang 
sampai puncaknya. Saya ingin 
seperti kupu-kupu mencapai puncak 
yang indah. Ini menandakan saya 
ingin seperti dia, kupu-kupu itu bisa 
terbang dan dicintai banyak orang 
saya ingin kepribadian saya seperti 
itu mbak. 

A.b Ekspresi diri 

Anda tertarik dengan 
tato itu dari apanya? 

Dari seninya dong dan dari 
keindahannya, pasti orang-orang 
yang punya tato mempunyai seni, 
kalo yang ga ngerti tato pasti ga 
mudeng, gambar apa itu, 
berantakan dong. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apa sih motivasi anda 
dalam hal ini? 
 
 
 
Berarti anda ingin 
disegani oleh orang 

Motivasi saya… saya ingin lebih 
percaya diri dan dari awal saya 
menilai kalo punya tato itu kan 
disegani 
 
Em… iya. 
 

A.c 
 
A.d 
 
 
A.d 
 

Percaya diri 
 
Harga diri 
 
 
Harga diri 
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lain? 
 
Kalo motivasi hidup 
anda apa? 

 
 
Saya ingin jadi orang yang 
dihargai, jadi orang pertama dalam 
suatu tim, apa ya mbak… saya 
pengen jadi ketua dalam suatu tim. 
Tapi saya emang sering juga kok 
jadi pentolan. 

 
 
A.d 

 
 
Harga diri 

Apakah ada pengaruh 
dari orang tua, 
mungkin teman? 
 
 
 
 
 
 
Tadi anda katakan 
ada saudara anda 
yang bertato 
kemudian anda 
bertato hanya ikut-
ikutan teman? 

Nggak, nggak ada. Mami saya 
nggak ditato, papi saya juga nggak 
ditato, kakak saya cowok juga 
nggak ditato, saya apalagi… tapi 
saya memberanikan diri, ini loh 
saya wanita tapi saya tetep kuat, 
wanita yang keliatan sangar, wanita 
kan nggak boleh lemah. 
 
Iya, emang ada saudara dan teman 
saya yang ditato, tapi pas saya liat 
kok bagus. Tapi saya nggak ikut-
ikutan, hanya panggilan dari diri 
saya sendiri aja, iih kayaknya kok 
keren kalo ditato. Jadi teman saya 
nggak mempengaruhi apalagi om 
saya. Jadi mereka nggak 
mempengaruhi. 

 
 
 
 
 
A.b 
 
 
 
 
 
 
A.b 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ekspresi diri 
 
 
 
 
 
 
Ekspresi diri 

Apakah anda 
mendapatkan 
dukungan? 
 
 
 
 
 
Mungkin anda 
melakukannya diam-
diam? 

Em… dukungan? Dukungan sih 
kayaknya biasa-biasa aja mbak 
mereka nggak ada yang komplain 
sih, ya mungki mereka mendukung 
ya, nyatanya aja mereka nggak 
komplain dengan apa yang saya 
lakukan. 
 
Nggak, saya nggak diem-diem, 
saya tetep kasih tau mamah saya, 
mah aku ditato loh, kok ditato, iya 
biar keliatan sangar, ada-ada aja 
kamu ni cewek kok tomboy, 
katanya gitu. 

  

Apa yang anda 
rasakan saat ingin 
membuat tato? 
 
Apakah anda merasa 
khawatir saat ingin 
ditato? 

Em… saya pengen aja lebih keren, 
lebih berani aja gitu mbak. 
 
 
Nggak, nggak saya nggak punya 
rasa khawatir gitu kalo kita pengen 
sesuatu yang baik maka kita butuh 
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pengorbanan juga dong. 

Bagaimana dengan 
biaya pembuatan 
tato? 

Nggak masalah kok lagian 
biayanya nggak sampe jutaan kok 
jadi saya masih mampu dengan 
menyisihkan uang jajan saya. 

  

Berarti anda 
mendapatkan 
kemudahan dong 
dalam hal ini? 

Em… iya karna saya juga emang 
udah nabung dari sebelumnya. 

  

Kalo kesulitannya ada 
ga? 

Em… mungkin ini kali ya, 
mencari-cari dimana tempat tato 
yang baik. 

  

Bagaimana perasaan 
anda sesudah ditato? 

Seneng dong, lebih seneng, percaya 
diri, bangga dong tentunya, aku 
cewek tapi punya tato nih. 

A.c 
A.d 

Percaya diri 
Harga diri 

Tujuan anda dalam 
hal ini apa? 
 
 
 
Kalo tujuan hidup 
anda? 

Untuk menambah kepercayaan diri 
kalo saya rasa, ya itu tadi. Pengen 
dilihat orang sebagai cewek yang 
keren, cewek kok tatoan gitu. 
 
Ya saya pengen jadi orang yang 
lebih baik dari sekarang. 

A.c Percaya diri 

Mengapa sih anda 
begitu yakin untuk 
ditato? 

Ya itu lagi kembali kepada diri saya 
ya tubuh yang milikin saya ya, jadi 
segala sesuatu apapun ya itu hak 
saya. Saya mau ditato apa nggak ya 
itu hak saya, kalo orang mau liat 
tato sebagai suatu yang indah ya 
oke, tapi kalo orang liatnya sebagai 
yang lain ya biarlah, macem-
macemlah. 

  

Menurut anda pakah 
tato bertentangan 
dengan norma tau 
agama? 

Em… Sebenernya sih iya.. Kalo 
menurut saya apa ya… Kalo di 
dalam bait allah, berarti saya 
melukai tubuh saya dengan hal 
seperti itu tapi saya menilai lebih ke 
seni. Saya ingin mempercantik diri 
saya, saya ingin memperindah diri. 
Jadi saya berpikir positif aja sih 
mbak dengan norma agama. Ada 
yang bertentangan tapi saya udah 
nglakuin jadi ya… beginilah.  

 
 
 
 
A.b 

 
 
 
 
Ekspresi diri 

Menurut anda apakah 
tato penting bagi 
anda? 

Em… kalo menurut saya penting 
sih… Untuk membangkitkan rasa 
percaya diri saya. Iiih cewek ditato. 

 
A.c 
 

 
Percaya diri 
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Bagaimana persepsi 
anda terhadap diri 
anda sendiri yang saat 
ini sudah punya tato? 

Saya lebih percaya diri, saya lebih 
banyak punya temen, terus saya 
lebih, kadang-kadang tuh suka apa 
sih berani, kalo pas jalan-jalan tuh 
ada preman, saya suruh naju 
duluan. Soalnya kan saya ada 
seremnya kan pake tato gitu dan 
tato saya nggak satu aja mbak 
sekarang, dikaki juga ada, jadi tetep 
keliatan dong kalo saya pakai 
celana pendek. 

A.c 
 
 
 
 
 
 
 

Percaya diri 
 
 

Apakah tato anda 
mempunyai arti 
dalam hidup anda? 

Ya itu tadi butterfly, saya ingin 
mencapai suatu kehidupan yang  
sempurna. 

A.b 
 
 
 

Ekspresi diri 
 
 
 

Apakah anda masih 
punya niat untuk 
membuat tato lagi? 

Nggak dulu deh. Ini 2 kan kupu-
kupu semua, mungkin nanti kalo 
saya mempunyai pemikiran baru di 
tempat-tempat yang seksi, biar 
nggak semua orang tahu.   

  

Apakah ada orang 
lain yang tahu selain 
orang tua dan teman-
teman anda? 

Ya pokonya dimanapun saya 
berada orang-orang pasti tahu tato 
saya, kayak pas saya ngobrol-
ngobrol sama tetangga, sama anda 
juga tau kan kalo saya ditato? 

  

Bagaimana pendapat 
mereka yang 
mengetahui bahwa 
anda punya tato? 

Kalo disekitar saya sih kayaknya 
mereka ga berani kalo mau 
menjelek-jelekan saya, saya taunya 
mereka bilang eh… kamu ditato. 

  

Berarti ga ada yang 
berpikiran atau 
beraksi negatif ya? 

Nggak, nggak ada.   

Kalo yang 
memberikan pendapat 
positif ada ga? 

Em… ada sih, malahan cowok, dia 
nyaranin buat nambah tato lagi, ini 
contohnya tato saya yang tadinya 1 
jadi 2 tato, itu karena permintaan 
dari temen saya juga sih 
sebenernya. 

B.a 
 
 
B.a 

Pengaruh dan 
dukungan teman 
sebaya 
Pengaruh dan 
dukungan teman 
sebaya 

Ada perbedaan 
persepsi atau 
perlakuan dari orang 
sekitar setelah tahu 
anda bertato? 

Nggak, nggak ada, mereka tetep 
baik sama saya dan mereka tetep 
menganggap saya dan menghargai 
saya dan menganggap saya bisa 
melindungi mereka, walaupun 
sebenernya saya agak takut sih 
mbak. 

  

Gimana sih pergaulan 
anda dengan teman-

Tetep baik, saya kalo berteman 
nggak memandang dia anak orang 
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teman yang lain 
selain yang tadi genk 
anda? 

kaya atau bukan saya tetep bergaul 
dengan mereka, cuma kalo untuk 
deket sama orang yang cuma 4 
orang, seperti genk saya yang 
berjumlah 20 orang. Saya tetep 
menganggap bahwa semua adalah 
teman saya. 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK 2 

(perihal tentang tato) 

Nama  : WW 

Umur  : 19 tahun 

Alamat  : Kedungmundu 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Apa yang anda ketahui 
tentang tato? 

Suatu bentuk seni… curahan 
hati aja kalo buat aku. 

  

Kapan anda pertama 
kali mendengar atau 
mengetahui tentang 
tato? 

Dulu waktu SMP, cuma 
tertariknya sih SMA… bagus 
aja.  

  

Anda tahu tentang tato 
darimana? 

Dari temen-temen, dari temen-
temen waktu kumpul, waktu 
hang out bareng, ya udah 
ngomongin hal itu. 

  

Ada ga saudara atu 
temen anda yang 
punya tato? 

Ada, kan kakakku punya tato 
banyak banget. 

  

Lalu gimana persepsi 
anda tentang tato? 

Biasa aja, itu kan ekspresi jiwa 
mereka sendiri dan nggak 
mungkin dong ekspresi jiwa 
dikekang-kekang. Ekspresi jiwa 
tuh suatu bentuk seni yang 
timbul dari dalam hati aja. 

A.b Ekspresi Diri 

Kalo tentang orang 
yang punya tato 
persepsi anda gimana? 

Ya biasa aja.   

Lalu kapan anda 
memiliki rencana atau 
berniat untuk tato? 

Ya waktu masih SMA.   

Pertama kali anda 
ditato itu kapan? 
 
Lulus SMA udah 
punya tato? 

Lulus SMA. 
 
 
Udah. 
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Dimana sih anda 
membuat tato pertama 
kali? 

Di temen deket, ada yang bisa 
buat tato, bagus aja, pengen aja, 
ya terus bikin aja. Udah.  

  

Gimana sih mbak awal 
mulanya hingga anda 
bisa membuat tato? 
Bisa tolong diceritain 
ga? 

Waktu itu tuh liat temen lagi 
gambar.. lagi nato tubuhnya 
temen, e… kepingin. Ya udah 
milih gambar… ada yang 
cocok, ya udah sekalian aja. 

B.a Pengaruh dan 
dukuangan teman 
sebaya 

Gambar yang anda 
pilih apa mbak? 

Tribal.   

Tatonya dibagian 
tubuh yang mana 
mbak? 

Di punggung atas tapi agak ke 
kiri. 

  

Mengapa anda 
memilih gambar itu 
mbak? 

Ya suka aja.  
 

 
 

Apa gambar itu 
mempunyai arti buat 
anda? 
 
Apa mungkin itu 
merupakan gambaran 
dari diri anda? 

Nggak. Itu ekspresi. Bentuknya 
aja yang bagus. 
 
 
Nggak tahu juga sih, kalo sama 
gambar yang lain kurang cocok, 
kalo sama tribal mah suka 
banget. 

A.b Ekspresi Diri 

Alasan apa sih yang 
membuat anda tertarik 
untuk ditato? 
 
Ungkapin apa mbak? 

Pengen ungkapin aja. 
 
 
 
Ekpresi… ekspresi diri yang 
timbul dari hati. 

A.b 
 
 
A.b 
 

Ekspresi Diri 
 
 
Ekspresi Diri 

Motivasi anda dalam 
hal ini apa? 

Ya pengen ngungkapin 
semuanya aja lewat tato. 

A.b Ekspresi Diri 

Kalo motivasi hidup 
anda? 

Pengen tetep perjuangin hidup 
meskipun hidup nggak seindah 
yang kita inginin. Hehehehee 

  

Apakah ada pengaruh 
dari teman, 
lingkungan, atau 
keluarga mbak? 

Nggak, dari diri sendiri aja.   

Apa anda mendapat 
dukungan? 

Em… ya… ada sebagian, orang 
tua sih nggak mendukung tapi 
temen-temen banyak yang 
dukung. Ya udah… kenapa 
nggak… 

B.a Pengaruh dan 
dukungan teman 
sebaya 

Apa sih anda rasakan 
saat membuat tato? 

Sakit.   
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Ada perasaan takut 
atau khawatir nggak 
saat ingin ditato? 

Nggak, percaya aja.    

Trus gimana tuh mbak 
dengan biaya 
pembuatan tato? 
 
Dapet diskon ya 
mbak? 

Relatif sih, soalnya sama temen 
deket jadi dipotong-potong. 
 
 
Yo’i… 

  

Apakah anda 
mendapatkan 
kemudahan dalam hal 
membuat tato? 
 
Berarti nggak ada 
kesulitannya ya mbak? 

Kemudahan… waktu 
nggambar? Biasa aja, semua 
lancar-lancar aja. 
 
 
Nggak. 

  

Trus gimana perasaan 
anda setelah memiliki 
tato? 

Seneng aja.   

Apa tujuan anda dalam 
hal ini? 

Kan untuk mengekspresikan 
jiwa, bentuk ekspresi, 
ungkapan. 

A.b Ekspresi Diri 

Kalo tujuan hidup 
anda apa mbak? 

Tujuan hidup tuh ya 
memperjuangin hidup. Pengen 
lebih baek dari yang kemaren.  

  

Mengapa sih anda 
begitu yakin untuk 
ditato? Padahal kan 
kalo seorang 
perempuan ditato tuh 
kayaknya gimana…? 

Ya memang si sebagian orang, 
sebagian masyarakat malah 
mayoritas itu menganggap 
cewek kalo bertato tuh negatif 
banget tapi kan mereka juga 
nggak tahu sisi positifnya. 
Ungkapan seni seeorang kan 
sendiri-sendiri, itu kan bisa 
dicurahin lewat tato… lewat 
apa… gitu. 

 

 

 

A.b 

 

 
 
 
 
 
 
Ekspresi Diri 
 

Apakah menurut anda 
apakah tato 
bertentangan dengan 
norma ataupun agama? 

Menurut saya sih sah-sah aja. 
Kalo dalam agama sendiri 
mah… bagiku sah-sah aja sih, 
nggak ada yang giman-gimana. 

  

Apakah tato itu 
penting bagi anda? 
 
Kenapa mbak? 

Ya penting nggak penting. 
 
 
Iya nggak pentingnya sih 
mungkin pikiran seseorang 
harus apa ya… kok pake ditato-
tato, padahal kita sendiri agak 
nyesel sih, cuman pentingnya 

 

 

 

A.b 

 
 
 
 
 
 
Ekspresi Diri 
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itu ya… bisa lepas ungkapin 
ekspresi, ungkapin bentuk seni 
yang timbul dari dalam diri aja. 

 

Apa persepsi anda 
terhadap diri anda 
sendiri yang saat ini 
sudah memiliki tato? 

Lebih rileks, lebih nyantai aja 
jalani hidup. 

  

Apakah tato yang anda 
miliki sekarang punya 
arti atau makna dalam 
diri anda? 

Punya banget. Mungkin dari 
latar belakang, mungkin dari 
keinginan, curahan hati, yang 
aku ungkapin dan aku tuangin 
dalam bentuk tato yang ada 
ditubuhku. 

A.a 

A.b 

 

Stres 
 
Ekspresi Diri 

Apakah anda masih  
mempunyai niat untuk 
membuat tato lagi? 
 
Sekarang tato anda ada 
berapa mbak? 
 
Tapi masih pengen 
tato lagi? 

Masih..  
 
 
 
Banyak.  
 
 
Masih pengen. 

 

 

 

 
 

Apakah ada orang lain 
yang tahu jika anda 
punya tato? 
 
Siapa mbak? 

Ada sebagian sih. 
 
 
 
Cowokku… temen-temen 
ada… temen-temen deket 
soalnya kebanyakan pake baju 
panjang, pake jaket, pake 
celana panjang, jadi.. nggak 
terlalu keliatan banget. 

  

O.. Iya boleh tahu ga 
tato anda yang lain 
gambarnya apa? 
 
 
Gambar itu letaknya 
dimana mbak? 
 
Kenapa sih mbak pilih 
gambar itu? 
 
Trus kenapa tatonya 
dibagian dada, apa 
nggak malu mbak 
sama tukang tatonya? 

Em…. Apa ya? Sebenernya ini 
rahasia mbak, tapi ya nggak pa 
pa deh. Em… yang paling aku 
suka gambarnya kalajengking. 
 
Di dada saya yang kiri. 
Hehehee 
 
 
Biar keliatan serem. Em… biar 
lebih garang gitu. 
 
Ya nggak lah… kan yang nato 
cowokku, hehehee… Em, dia 
bilang kalo di dada biar keliatan 
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lebih seksi, hehehee 
Bagaimana sih 
pendapat dan reaksi 
orang-orang disekitar 
anda yang tahu kalo 
anda punya tato? 

Ya tadinya gimana… gitu, tapi 
lama-lama ya nggak masalah 
dengan semua itu. 

  

Ada nggak pendapat 
atau reaksi negatif dari 
orang-orang tersebut? 

Ya ada sebagian, ada yang 
nggak seneng, ada yang ya… 
menghina gitu, nyaci gitu, ada 
yang ngedukung, ada yang tahu 
kenapa aku harus kayak gitu. 

 
 
 
A.a 

 
 
 
Stres 

Berarti ada reaksi 
positif ya dari mereka? 

Positif ya ada, negatif ya ada.    

Apakah ada perbedaan 
persepsi atau 
perlakuan dari mereka 
yang tahu tato anda? 

Ada lah… sebagian juga nyaci, 
sebagian juga mendukung. 
Tidak sama, semua itu tidak 
sama… 

  

Kalo pacar mbak 
sendiri gimana? 

Kayak yang udah aku bilang 
tadi ya mbak, dia tuh malah 
seneng banget trus malah 
myuruh aku bikin tato lagi. Ya 
itu tadi cowokku nyaranin buat 
tato di dada, kebetulan dia juga 
nato, jadi ya aku nggak masalah 
kalo di bagian dada.. tapi kalo 
yang nato orang lain mungkin 
aku nggak mau deh kalo di 
dada, hehehe.. 

 
B.a 

 
Pengaruh dan 
dukungan teman 
sebaya 

Tato anda yang 
kalajengking itu 
maknanya apa sih buat 
kehidupan anda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacar mbak punya tato 
nggak? 
 
Trus gimana mbak 

Tato itu saya buat itu menurut 
saya ada dua arti, yang pertama 
untuk mengungkapkan dan  
menunjukkan bahwa saya 
sangat menyayangi pacar saya, 
sehingga saya mau di tato di 
bagian dada. Trus kalo buat 
kehidupan saya tato itu sebagai 
simbol pemberontakan saya 
dengan orang tua karena ya 
mbak tahu sendiri kan kondisi 
saya dengan orang tua. Jadi 
kalajengking itu akan menyakiti 
jika dia disakiti.  
 
Punya. 
 
 
Ya seneng, trus juga bangga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harga diri 
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perasaan anda setelah 
ditato di dada? 
 
 
 
Maksudnya senjata? 
 
 
Tato itu kan salah 
satunya buat 
menunjukkan rasa 
sayang mbak sama 
pacar ya, tapi kok 
mbak mau ditato 
didada, padahal dada 
kan merupakan bagian 
yang agak sensitif ya? 
 
Berarti istilahnya anda 
mau dong melakukan 
apa saja untuk pacar 
anda? 
 
Trus kalo pacar mbak 
minta yang lebih dari 
itu gimana? 
 
Maaf ya mbak, 
mungkin minta 
berhubungan intim? 

kan yang nato cowokku, trus 
aku bisa lebih berani aja 
menghadapi tantangan hidup, 
ya… istilahnya saya punya 
senjata lah mbak. 
 
Saya bisa jadi lebih sangar dan 
menjadi orang yang ditakuti 
karena tato saya ini. 
 
 Ya memang sih mbak kalo 
orang yang tahu pasti ngomong 
gitu, tapi aku cuek aja kok, ya 
biarin aja kan yang tato aku 
yang ngrasain juga aku. Ya 
bodo amat lah apa kata orang. 
 
 
 
 
Ya… bisa juga kalo dibilang 
gitu. 
 
 
 
Maksudnya? 
 
 
 
Wah… kalo yang itu ya ntar 
dulu mbak, semua orang pasti 
mikir gitu deh. Yang masalah 
itu saya masih punya prinsip 
kok mbak. Tapi ya semua itu 
terserah ya ma orang yang 
menilainya, termasuk mbak, 
percaya sama saya pa nggak.  

 
 
 
 
 
A.d 
 

 
 
 
 
 
Harga diri 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK 3 

(perihal tentang tato) 

Nama  : IES 

Umur  : 21 tahun 

Alamat  : Plamongan Indah 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Keterangan 

Apa yang anda 
ketahui tentang tato? 

Tato itu menurutku seni, 
meskipun itu dilarang agama, 
tapi itu bagiku seni. 

  

Kapan anda pertama 
kali mendengar dan 
mengetahui tentang 
tato? 

Waktu SMA, saya udah tahu.   

Anda tahu tentang tato 
darimana? 

Ya dari temen-temen… ya dari 
informasi dari orang-orang. 

 
 

 

Ada ga sih orang 
dekat yang punya 
tato? 
 
Siapa mbak? 

Ada. 
 
 
 
Om saya. 

 
 

 

Persepsi anda tentang 
tato seperti apa sih? 

Menurutku tato itu seni, 
meskipun ada yang 
menganggapnya nggak baik sih, 
seperti anak nakal, tapi bagiku 
tetap seni. 

  

Persepsi anda tentang 
orang lain yang punya 
itu gimana? 

Ya mungkin mereka hobi atau 
punya maksud tersendiri, ya 
nggak tahu sih. 

  

Kapan sih anda 
memiliki rencana atau 
berniat untuk tato? 
 
Kalo pertama kali 
buat kapan? 

Lulus SMA. 
 
 
 
Ya waktu lulus SMA itu 
langsung buat tato. 

  

Dimana anda 
membuat tato? 
 

Di leher belakang. 
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Maksud saya tempat 
anda mentato? 

O… tempat em… dimana ya, 
dirumah teman. 

Awalnya gimana 
mbak kok anda bisa 
buat tato? 

Pengen aja aku buat tato, karena 
aku merasa sudah rusak, sudah 
nakal, mungkin nakal bukan 
dalam arti seperti orang-orang, 
tapi nakal dalam arti pengen 
kelihatan kuat, pemberani, 
padahal kan aku orangnya 
minder, pemalu. 

  

Gambar apa yang 
anda pilih mbak? 

Leo (zodiak subyek).   

Gambar itu punya arti 
buat anda? 

Ngga sih, cuma itu zodiak aku 
aja, nggak ada maksud apa-apa. 

  

Apa alasan anda untuk 
tato? 

Ya itu tadi sebenarnya untuk 
menutupi identitas karena aku 
orang penakut jadi orang biar liat 
aku pemberani dan tangguh 
padahal aslinya nggak. 

  

Apa motivasi anda 
dalam hal ini? 

Untuk kesenangan aja.   

Kalo motivasi buat 
hidup anda? 

Ya sebenarnya bertentangan sih 
tapi itu seni buat saya. 

  

Apakah tato anda ini 
ada pengaruh dari 
keluarga, teman, atau 
lingkungan? 

Pasti ada pengaruh dari orang 
tua. 

A.a 

 

Stress 
 
 

Apa anda dapat 
dukungan mbak? 

Nggak sih saya diem-diem aja. 
 

 
 

 
 

Apa yang anda 
rasakan saat ingin 
membuat tato? 
 
Anda merasa takut 
atau khawatir ga? 

Cuma ada keinginan dari diri 
sendiri aja. 
 
 
Takut, takut dosa satu, takut kalo 
dicap anak nakal, anak nggak 
bener, tapi ya cuek aja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gimana dengan biaya 
pembuatan tato? 

Ya dari biaya sendiri, tabungan 
saya sendiri. 

  

Anda mendapat 
kemudahan nggak? 

Ada sih, kan yang buat temen.   

Kalo kesulitannya ada 
nggak? 

Nggak ada.   

Gimana sih perasaan 
anda setelah punya 
tato? 

Senang sih, lebih percaya diri, 
cuma masih ada rasa takut, takut 
dosa.  

A.c Percaya Diri 

Tujuan anda membuat 
tato apa mbak? 

Cuma pengen seneng-seneng aja, 
ya untuk menutupi identitas kan 

 
A.c 

 
Percaya Diri 
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saya orangnya pemalu. 
Kalo tujuan untuk 
hidup anda? 

Pengen jadi yang lebih baik 
meskipun bertato. 

  

Kenapa anda begitu 
yakin untuk ditato? 

Apa ya… nggak ada alasan apa-
apa sih, ya yakin aja untuk 
ditato. Dari diri sendiri aja. 

  

Tato bertentangan 
nggak dengan agama 
ataupun norma? 
 
Bisa tolong jelaskan 
mbak? 
 
 
 
Kalo dengan 
normanya sendiri? 

Bertentangan sekali dengan 
agama dan norma.  
 
 
Kalo dalam agama islam kan 
tidak boleh sholat, cuma kadang 
kan ada yang berpikir kalo tato 
itu seni. 
 
Norma, biasa-biasa aja sih nggak 
ada penjelasan. 

  

Tato penting nggak 
buat anda? 
 
Tapi kenapa anda 
tetap tato? 

Sebenernya nggak penting. 
 
 
Ya nggak tau ya. Tapi 
sebenernya nggak penting kan 
merusak kulit juga, tapi karena 
keinginan sih. 

  

Trus apa persepsi 
anda terhadap diri 
sendiri yang sekarang 
udah punya tato? 

Aku merasa percaya diri, merasa 
berani menghadapi semua 
meskipun sebenarnya hatinya 
rapuh, takut, malu, minder masih 
ada itu. 

A.c 
 
 

Percaya Diri 

Apa tato anda 
sekarang punya arti 
dalam hidup anda? 
 
Kalo makna untuk 
hidup anda apa mbak? 

Nggak ada sih cuma buat 
kesenangan aja. 
 
 
Ya mungkin untuk menutupi 
kekurangan saya yang penakut, 
pemalu trus masih sering minder. 
Jadi tato saya ini untuk 
mensupport diri saya supaya 
menjadi orang yang pemberani. 

 

 

A.c 

 
 
 
 
Percaya Diri 

Anda masih punya 
niat untuk tato lagi 
nggak? 
 
Tato anda ada berapa 
sih? 

Nggak. 
 
 
 
Cuma satu. 

  

Ada orang lain yang 
tau nggak kalo anda 

Ada, temen aku yang bikin itu. 
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punya tato? 
 
Orang tua anda tahu 
nggak? 
 
Trus gimana pendapat 
mereka mbak? 

 
 
Tau. 
 
 
Cuek aja kok. 

Kalo temen-temen ada 
yang tahu nggak? 
 
Trus pendapat mereka 
gimana mbak? 
 
 
Kalo orang yang tau 
mereka bilang apa 
mbak? 

Ada sih. 
 
 
Em… nggak tau ya, aku nggak 
tau penilaian mereka, ya aku 
cuek aja. 
 
Kok ya berani bikin tato, apa aku 
udah kejerumus dalam 
kehidupan bebas, ya dikira aku 
jadi anak nakal. 

  

Ada nggak orang yang 
berpendapat negatif 
tentang tato anda? 

Ada.    

Kalo pendapat yang 
positif? 

Ya mungkin kalo pendapat 
positif mereka malah no problem 
aja sih. 

  

Anda mendapat 
dukungan ga dari 
orang-orang yang tahu 
kalo anda punya tato? 

Ada yang dukung ada yang 
nggak. 

  

Ada perbedaan 
persepsi dan sikap 
dari mereka nggak? 

Ada. Ada yang ngejauhin, ada 
yang masih berteman dengan 
biasa-biasa aja sih. 

  

Pergaulan anda 
sekarang dengan 
teman-teman gimana 
mbak? 
 
Anda mengalami 
kesulitan nggak dalam 
mencari teman lagi? 

Ya biasa aja sih nggak ada yang 
beda. 
 
 
 
Nggak. 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK 4 

(perihal tentang tato) 

Nama  : DFS 

Umur  : 21 tahun 

Alamat  : Srondol Bumi Indah 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Kesimpulan 

Apa yang anda 
ketahui tentang tato? 

Tato suatu seni yang 
dituangkan ke dalam lukisan 
ditubuh. 

  

Kapan pertama kali 
anda mengetahui dan 
mendengar tentang 
tato? 

Waktu SMA mbak.   

Anda tahu tentang 
tato darimana? 

Dari TV, dari temen-temen, 
internet, majalah.. 

  

Ada nggak saudara 
atau temen anda yang 
punya tato? 

Temen ada, sodara juga ada, 
jadi dari kecil saya udah tahu 
kalo ada sodara yang tato, 
yang tato semua setubuh juga 
ada. 

 
 

 
 

Apa persepsi anda 
tentang tato? 

Em… persepsinya rada serem 
juga, soalnya kan emang em… 
dari kecil emang udah liat 
cuma em… persepsi dari kecil 
takut dan pasti sakit banget sih 
di gambar kaya gitu, ya… 
masih ragu-ragu juga. 

  

Kalo persepsi anda 
gimana tentang orang-
orang yang punya 
tato? 

Kalo sekarang persepsinya ya 
ga masalah, kalo dulu sih 
masih… kayaknya orangnya 
nyeremin, kayaknya nggak deh 
buat tato..kalo dulu… 

  

Kapan anda punya 
rencana atau niat 
untuk tato? 

Rencana dari SMA, cuma dulu 
kan masih ragu-ragu, masih 
mikir-mikir resiko sama 
sakitnya. 

  

Kapan anda pertama Pertama kali… waktu masuk   
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kali ditato? awal kuliah. 
Dimana mbak anda 
membuat tato pertama 
kali? 

Masih di daerah Semarang aja 
sih mbak, ya ada lah 
pokoknya… 

  

Ceritanya gimana sih 
mbak kok anda bisa 
membuat tato? 

Ceritanya waktu itu kan em… 
udah kepengen dari dulu tapi 
masih mikir-mikir, abis itu ada 
temen, em… temen-temen tuh 
pada tato. em… trus mereka 
bilang kamu berani nggak? 
Mereka kayak nantangin gitu. 
Akunya diem aja, maksudnya 
masih mikir juga dan lama-
lama mereka tuh makin 
nantangin dan aku tuh 
dianggap remeh kalo nggak 
ditato juga. Nggak mau dong 
mbak, gengsi juga mereka 
pada tatoan masa aku nggak, 
dan kayaknya aku dianggap 
cemen sendiri gitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.d 
 
B.b 
 
A.d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harga diri 
 
Konformitas 
 
Harga Diri 

Gambar apa mbak 
yang anda pilih? 

Gambarnya bintang   

Kenapa anda memilih 
gambar itu? 

Em… seneng aja sama gambar 
bintang. Lagian filosofinya 
kan selalu… yang selalu 
nyinarinya tuh nggak pernah 
redup gitu mbak.. 

  

Apa gambar bintang 
itu punya arti buat 
anda? 
 
Apa itu juga 
merupakan gambaran 
dari diri anda? 

Iya aku pengen seperti bintang 
aja… 
 
 
Bisa jadi, soalnya aku pengen 
kayak bintang. 

  

Alasan apa sih yang 
membuat anda tertarik 
untuk tato? 

Ya itu tadi mbak, em.. em.. 
alasannya... dari dulu emang 
udah mikir seru kali ya kalo 
ditato, cuma masih rada ragu-
ragu sama takut, abis itu 
ditantangin ya bukan 
ditantangin tapi kayaknya 
mereka tuh ngremehin kalo 
aku nggak ditato tuh ya nggak 
ngikutin trend gitu loh.  

 
 
 
 
 
 
A.d 

 
 
 
 
 
 
Harga Diri 

Motivasi anda dalam 
hal ini itu apa? 

Motivasi yang pasti temen-
temen kali ya, karena ajakan 

B.a 
 

Pengaruh dan dukungan 
teman sebaya 
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dan dorongan dari temen-
temen akhirnya aku ikutan 
juga karena nggak mau 
dianggap remeh ma mereka. 

 
 
A.d 
 

 
 
Harga Diri 
 

Ada nggak pengaruh 
dari orang tua atau 
teman? 

Orang tua nggak ada, cuma 
dari temen-temen. 

  

Anda mendapat 
dukungan ga? 

Kalo dari orang tua dulu nggak 
pas mau buat tato, kalo dari 
temen-temen ya emang 
mereka yang dukung dan 
dorong aku. 

 
B.a 

 
Pengaruh dan dukungan 
teman sebaya 

Apa yang anda 
rasakan saat ingin 
membuat tato? 

em… pertama saat ingin buat 
tato em… takut sama ragu-
ragu. 

  

Anda merasa khawatir 
nggak saat tubuh anda 
ditato? 

Iya khawatir ntar gimana 
resikonya, maksudnya… em.. 
komentar orang tua gimana, 
em… sama komentar yang 
lainnya gimana gitu. 

  

Gimana dengan biaya 
pembuatan tato? 

Em.. ya sejauh ini sih nggak 
ada masalah soalnya kan 
masih dibantu sama temen-
temen dan temen-temen tuh 
ada yang kenal sama yang 
bikin tato, jadi ada harga 
special gitu deh mbak. 

 
 
B.a 

 
 
Pengaruh dan dukungan 
teman sebaya 

Apa anda mendapat 
kemudahan? 

Ya itu tadi. Kemudahan dari 
temen-temen juga yang 
membuat aku mudah bikin 
tatonya. 

B.a Pengaruh dan dukungan 
teman sebaya 

Ada kesulitannya 
nggak mbak? 

Nggak ada.   

Gimana perasaan anda 
setelah punya tato? 

Saya jadi lebih percaya diri, 
lebih meningkatkan harga diri 
juga dimata temen-temen.  

A.c 
A.d 

Percaya Diri 
Harga Diri 

Tujuan anda apa 
mbak? 

Em.. kalo dulu buat fun, waktu 
itu buat meningkatkan harga 
diri dimata temen-temen. 

 
A.d  

 
Harga Diri 

Apa sih yang 
membuat anda begitu 
yakin untuk ditato? 

Dorongan dan dukungan dari 
temen-temen bikin aku lebih 
mantep sama PD untuk ditato. 

B.a 
 
A.c 

Pengaruh dan dukungan 
teman sebaya 
Percaya Diri 

Menurut anda apakah 
tato bertentangan 
dengan aga atau 
norma? 
 

Mungkin iya, kalo di agama 
saya mungkin dilarang untuk 
bertato, tapi saya tetap 
melakukan hal-hal yang nggak 
melanggar agama menurut 

  



148 
 

 
 

saya nggak pa pa ya kalo 
tatoan. 

Jadi menurut anda 
tato itu penting 
nggak? 

Em.. tergantung dari orangnya 
yang menilai ya, kalo buat 
saya penting untuk sebuah 
pengalaman hidup. 

  

Gimana persepsi anda 
terhadap diri anda 
sendiri yang sekarang 
udah punya tato? 

Em.. saya jadi mikir nggak 
masalah kalo tatoan inikan 
hidup-hidup aku jadi kan dapat 
pengalaman hidup yang 
berharga banget kan lewat 
tato.  

  

Apa tato yang anda 
miliki punya arti 
dalam hidup anda? 
 
Apa mbak? 

ya pastinya dong… 
 
 
 
Dengan tato ini saya memiliki 
harapan untuk bisa menyinari 
orang lain dengan sinar 
bintang yang saya punya, 
maksudnya gini mbak, ya 
paling tidak saya bisa 
bermanfaat buat orang lain lah.

  

Anda masih punya 
niat nggak untuk tato 
lagi? 
 
 
 
 
 
Kalo ada temen mbak 
yang ngajakin tato 
lagi gimana? 

Aku rasa udah cukup ya, 
soalnya inikan ya satu aja 
cukup deh, aku anggap ini 
sebagai suatu pengalaman aja 
kok buat fun, kalo banyak-
banyak satu punggung gitu 
kayaknya nggak deh, stu aja. 
 
Em… nggak deh mbak 
kayaknya. 

  

Ada yang tahu nggak 
kalo anda punya tato 
selain teman-teman? 

Kalo dulu orang tua nggak 
tahu, kalo sekarang mereka 
udah tahu. 

 
 
 

 
 
 

Trus gimana reaksi 
orang tua? 

Dulu pas tahu ya kaget dan 
rada marah tapi sekarang udah 
tahu ya nggak pa pa, udah 
terlanjur juga kok, lagian saya 
juga nggak ngapa-ngapain 
juga cuma sekedar menambahi 
tato ditubuh doang kok.  

  

Ada reaksi negatif ga 
dari orang yang tahu? 

Nggak ada, Alhamdulillah.   

Kalo pendapat yang Em… orang tua, sodara, sama   
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positif, mungkin 
dukungan? 

temen-temen, sejauh ini 
mereka ya masih baik-baik aja 
dan mendukung saya. Ya 
sebenernya emang marah sih 
mereka, tapi ya udah inikan 
pilihan aku, hidup aku, jadi ya 
aku yang milih. 

  

Ada perbedaan 
persepsi atau 
perlakuan nggak dari 
mereka yang tahu? 

Nggak ada. Kayaknya mereka 
masih sama kayak dulu. 
Nggak ada yang jadi menjauhi 
aku atau jadi disirikin atau 
gimana kayaknya nggak ada 
ya mbak.  

  

Lalu gimana mbak 
pergaulan anda 
dengan temen-temen 
yang lain? 

Baik-baik aja, malah ya… 
nggak pa pa mereka juga 
masih baik kok. 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK 5 

(perihal tentang tato) 

Nama : YI 

Umur : 21 tahun 

Alamat : Tlogosari 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Keterangan 

Apa yang anda 
ketahui tentang tato? 

Kalo tato menurut saya itu 
merupakan seni ya mbak. 
Seni… dimana seorang itu apa 
ya… kok maksudnya dalam 
artian kok saya senengnya kok 
bisa ya gambar di tubuh orang. 
Nah saya senengnya disitu dan 
uniknya disitu. 

  

Kapan anda pertama 
kali mengetahui dan 
mendengar tentang 
tato? 

Ya waktu saya mendengarnya 
semester, ya baru masuk kuliah 
inilah mbak, masuk kuliah 
awal-awal, ya masuk kuliah 
trus awal-awal mau masuk ke 
semester 2 lah seperti itu, kalo 
nggak salah sekitar awal-awal 
semester dua. 

  

Anda tahu tentang tato 
darimana? 

Saya tahu tentang tato dari 
temen saya, temen kuliah saya. 

  

Apa ada saudara atau 
mungkin orang dekat 
yang punya tato? 

Nggak ada ya mbak, ya paling 
temen-temen aja yang pada 
memiliki tato. 

  

Persepsi anda apa 
tentang tato? 

Persepsi saya tentang tato ya 
itu tadi, menurut saya tato itu 
sangat unik dan kayaknya asik 
aja dilihat gitu loh mbak. 

 
 
A.e 

 
 
Minat/ketertarikan 

Trus gimana 
pandangan anda 
tentang orang lain 
yang punya tato? 

Saya memandangnya biasa aja 
ya, itu kan hak mereka, itu 
tubuh mereka, jadi ya sah-sah 
aja mereka mau berbuat apa 
pada tubuh mereka. Apalagi 
kalo saya lihat yang bertato 
trus gambarnya unik wah jadi 
nglihatnya tuh gimana tuh 

 
 
 
 
 
 
A.e 

 
 
 
 
 
 
Minat/ketertarikan 
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mbak. 
Kapan sih anda 
memiliki rencana atau 
berniat untuk tato? 

Saya memiliki rencananya tuh 
ya ketika saya melihat tato itu 
saya langsung kepikiran, 
wah… pengen tato gitu, ya 
sekitar semester 2 lah. 

 
A.e 

 
Minat/ketertarikan 

Jadi pertama kali anda 
tato kapan? 

Ya tepatnya semester 2 mbak, 
kan saya melihatnya awal-awal 
semester 2, em… maksudnya 
berkeinginannya ya pas 
semester 2 itu. 

  

Lalu dimana anda 
membuat tato? 

Saya membuat tato tuh 
ditempat temen saya mbak. 

  

Gimana mbak cerita 
hingga anda bisa 
membuat tato? 

Tadinya saya melihat tato itu, 
saya inget wah… saya tuh 
punya temen yang punya studi 
tattoo, trus saya datang ke 
tempat temen saya, trus saya 
konsultasi “mas saya pengen 
bikin tato ni, seperti ini, seperti 
ini” trus dia setuju ya okelah 
akhirnya pada saat itu juga 
saya ditato.  

A.e Minat/ketertarikan 

Gambar apa yang 
anda pilih? 
 
Pertama kali anda tato 
langsung 2 atau satu-
satu dulu mbak? 

Saya milih gambar kupu-kupu 
sama cupit mbak. 
 
Em satu-satu dulu mbak, 
pertamanya gambar cupit, trus 
let 2 minggunan, setelah kering 
ini trus baya saya em… baru 
saya tambahi gambar kupu-
kupu. 

  

Kenapa anda memilih 
gambar itu? 

Kenapa ya mbak… menurut 
saya gambar cupit itu unik aja 
gitu mbak, kan digambarkan 
kalo cupit itu dewa cinta, saya 
berpikiran saya pasti seperti 
itu. 

  

Apa gambar itu punya 
arti dalam hidup anda? 
Atau mungkin 
menggambarkan diri 
anda? 

Kalo merupakan gambaran diri 
sebenarnya nggak ya mbak, 
cuman kalo arti ada, yang pasti 
dalam kehidupan itu 
membutuhkan cinta.  

  

Alasan apa mbak yang 
membuat anda tertarik 
untuk ditato? 

Ya itu tadi kembali ke awal, 
karena tato itu unik, kok bisa 
tato itu melekat pada tubuh 
orang. Ya itu yang unk-unik 

A.e Minat/ketertarikan 
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yang membuat saya tertarik. 
Lalu motivasi anda 
dalam hal ini apa? 

Motivasi saya ya sebenernya 
nggak ada motivasi apa-apa ya 
mbak. Wong saya  waktu itu 
cuma kepengen aja. Waktu itu 
kok rasanya menambah rasa 
percaya diri pada saya gitu. 

 
 
A.e 
 
A.c 

 
 
Minat/ketertarikan 
 
Percaya Diri 

Ada pengaruh dari 
orang tua, mungkin 
atau teman yang 
membujuk anda untuk 
membuat tato? 
 
Tadi katanya anda 
melihat temen anda 
trus anda kepengen? 

Nggak ada sama sekali. Saya 
murni, saya pyur dari dalam 
diri saya sendiri.  
 
 
 
Ya itu kan saya sekedar 
melihat. Saya cuma tanya wah 
tattoomu bagus ya, trus saya 
yang langsung bilang saya 
pengen tato kaya kamu, saya 
malah langsung 
mengungkapkan seperti itu. 

A.e Minat/ketertarikan 

Anda dapat dukungan 
ga pada saat itu? 

Saya membuat tato sendiri, 
saya nggak meminta 
persetujuan dar siapa pun dan 
nggak ada orang yang tahu 
kalo saya mau tato. 

  

Trus apa yang anda 
rasakan saat ingin 
membuat tato? 
 
 
 
Berarti anda nggak 
memiliki perasaan 
takut atau khawatir 
gitu mbak? 

Yang pasti seneng, trus deg-
degan nanti rasanya sakit apa 
nggak ya, tapi ternyata juga 
kalo dilakoni nggak mbak, 
malah pengen nambah lagi. 
 
Nggak ada, nggak ada sama 
sekali. 

  

Gimana tuh dengan 
biayanya? 

Wah berhubung itu studionya 
milik temen saya sendiri dan 
alat-alatnya milik temen saya 
sendiri dan saya kenal dengan 
dia ya gratis mbak… 

  

Berarti anda 
mendapatkan banyak 
kemudahan dong 
dalam hal ini? 
 
Ada kesulitannya ga? 

Ya iya mbak 
 
 
 
 
Nggak ada sama sekali, semua 
berjalan normal-normal aja. 
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Trus gimana perasaan 
anda setelah memiliki 
tato? 

Ya saya seneng dong, ternyata 
apa yang saya pengen bisa 
terlaksana, seperti itu. 

  

Tujuan anda membuat 
tato untuk apa mbak? 

Em… sebenaranya tujuannya 
nggak ada sih mbak, ya karena 
seneng aja, jadi saya tato ah, 
kalo tujuannya yang khusus ya 
nggak ada. 

 
A.e 

 
Minat/ketertarikan 

Kenapa anda begitu 
yakin untuk ditato? 

Apa ya mbak… ya mungkin 
karena unik itu tadi loh mbak 
yang bikin saya pengen tato. 

A.e Minat/ketertarikan 

Menurut anda apakah 
tato bertentangan 
dengan agama 
ataupun norma? 

Menurut saya nggak sih mbak 
kalo melanggar norma, orang 
kan bebas ya mbak mau 
melakukan apa pada dirinya 
sendiri, yang penting nggak 
nglanggar sopan santun 
dimasyarakat saya rasa nggak 
ada masalah. 

  

Kalo begitu tato 
penting nggak buat 
anda? 

Ya kalo dibilang penting ya 
nggak begitu penting ya mbak, 
itu kan hanya sebuah 
kesenangan aja ya, kalo orang 
yang suka tato ya pasti akan 
melakukan itu, ya orang suka 
ini, jadi ya kayak kesenangan 
gitu mbak. 

 
 
A.e 

 
 
Minat/kesenangan 

Gimana persepsi anda 
tentang diri anda 
sendiri yang saat ini 
sudah punya tato? 

Ya gimana ya mbak kalo 
dibilang ya saya punya 
kepercayaan diri sendiri, punya 
kebanggaan tersendiri, cuma ya 
nggak berarti saya harus 
nunjukin ini loh saya tatoan 
nggak kayak gitu sih. Cuman 
yang saya inginkan tercapai 
gitu.  

 
 
A.c 
A.d 

 
 
Percaya Diri 
Harga Diri 

Makna tato buat hidup 
anda apa mbak? 

Ya tadi itu saya bilang, saya 
kan mentato cupit sama kupu-
kupu itu, bahwa saya tuh ingin 
dimana saya berada saya 
memiliki sebuah cinta dan bisa 
saya bawa kemana-kemana, 
sama cupit juga gitu, jadi 
mereka bisa menebarkan cinta 
dengan bebas gitu mbak, bisa 
terbang kemana-mana, kesana 
kesini gitu. 
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Anda masih punya 
niat lagi nggak untuk 
membuat tato? 

Ya niat sih ada mbak, cuman 
ya nanti-nanti dulu gitu loh.  

A.e Minat/kesenangan 

Apakah ada yang tahu 
jika anda memiliki 
tato? 

Ya ada to mbak, orang tua saya 
juga udah tahu, temen-temen 
saya juga tahu, wong saya juga 
udah banyak yang tahu juga 
kok. 

  

Trus gimana pendapat 
mereka? 
 
 
 
Kalo pendapat temen-
temen gimana? 

Ya yang pertama orang tua 
saya shock, “apa ini? cuman ya 
udah lah lha wong udah 
kejadian ya mau diapain lagi”. 
 
Temen-temen no coment sih, 
mereka nggak yang harus 
berkomentar banyak, mereka 
semua menerima saya. 

  

Apakah ada pendapat 
positif tentang tato 
anda dari sekitar? 

Ya paling pendapat positif dari 
orang yang sama-sama 
memiliki tato ya, mereka 
berpendapat “keren kok 
gambarnya bagus”. Tapi kalo 
yang nggak punya tato ya 
ngliatnya biasa aja. 

 
 

 
 

Ada perbedaan 
persepsi atau 
perlakuan dari 
mereka, setelah tahu 
anda punya tato? 

Nggak ada tuh mbak semuanya 
malah santai dan tetep bergaul 
sama saya, toh yang berubah 
hanya saya bertato, bukan 
karena sifat saya atau kelakuan 
saya, jadi ya nggak ada 
masalah. 

  

Gimana pergaulan 
anda dengan teman-
teman anda yang lain 
selain orang yang tahu 
kalo anda punya tato? 

Saya malah mendapatkan 
banyak temen ya mbak 
diluaran dan mereka juga 
semuanya baik-baik, nggak 
gimana-gimana, pokoknya bisa 
menerima apa adanya saya, 
saya punya tato seperti ini, 
sampai sekarangpun saya 
punya tato bergaul dengan 
mereka juga baik-baik saja. 
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KASUS 1 

I. IDENTITAS SUBYEK 1 

Nama  : MS 

Umur  : 20 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Peneliti pertama kali bertemu subyek saat berkunjung ke rumah subyek 

untuk melakukan wawancara. Penampilan subyek dalam kesehariannya 

sederhana terlihat dari cara berpakaian. Subyek selalu mengenakan pakaian 

yang sopan dalam kesehariannya. Pada saat wawancara subyek memakai kaos 

warna merah muda dan memakai celana ketat lebih dari selutut. Subyek yang 

memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 53 kg, rambutnya berwarna 

hitam sebahu, warna kulitnya kuning langsat, dan sedikit menggunakan bedak. 

Kesan yang tampak pada diri subyek adalah orang yang ramah. Subyek 

bercerita dengan penuh percaya diri dan tidak mengalami kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan dari peneliti. Sikap yang ditunjukkan subyek dalam 

kesehariannya adalah orang yang ramah dan santai. 

Saat ini subyek tinggal di rumah dengan kedua orang tua dan ketiga 

saudara laki-laki subyek, selain itu juga dengan seorang pembantu. Subyek 

masih berstatus sebagai mahasiswi sehingga kegiatan subyek sehari-hari 
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banyak dilakukan di luar rumah, sebagian waktu subyek banyak dihabiskan di 

kampus tempat subyek kuliah. Subyek setiap harinya, dari hari Senin hingga 

Jumat selalu berangkat kuliah dari jam 9 hingga jam 5 sore. Subyek 

menggunakan kendaraan roda empat ketika berangkat ke kampus. 

Rumah subyek di kawasan perumahan di kota Semarang. Nampak dari 

luar rumah subyek terlihat sederhana namun cukup besar. Selain itu juga 

memiliki bangunan yang kokoh karena berbahan dasar batu bata yang menjadi 

tembok dan lantai yang dikeramik. Subyek terlihat sangat akrab dengan semua 

anggota keluarga. Subyek juga sangat kompak dengan teman-teman kuliah 

maupun teman se genk. Di lingkungan rumah subyek suasananya cukup ramai, 

baik itu siang maupun pada malam hari.  

Dalam pergaulan di kampus subyek memiliki banyak teman. Subyek 

juga mempunyai sebuah genk yang anggotanya berjumlah 20 orang. Subyek 

merupakan orang yang ramah sehingga banyak mahasiswa lain yang juga 

mengenal subyek. Subyek juga terlihat sangat kompak dengan teman se genk.  

B. Observasi Saat Wawancara 

Pada waktu wawancara subyek nampak seorang yang apa adanya dan 

perilakunya tidak dibuat-buat. Wawancara berlangsung dengan menyenangkan, 

sebab subyek menyampaikan cerita dengan santai, subyek juga nampak 

percaya diri. Hal ini terlihat ketika bercerita subyek selalu menatap peneliti. 

Subyek juga bersedia dan memperkenankan peneliti untuk berkunjung kembali 

ke rumahnya apabila ada data yang masih dibutuhkan. 
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Selama wawancara berlangsung subyek terlihat tenang, dengan posisi 

duduk bersandar pada kursi teras subyek tidak mengalami kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan. Subyek juga mampu memberikan keterangan yang 

dibutuhkan oleh peneliti.  

III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa Kecil Subyek 

Subyek lahir di Semarang pada tanggal 24 Maret 1989. Subyek adalah 

anak kedua dari empat bersaudara dan subyek merupakan anak perempuan 

satu-satunya dalam keluarga. Masa kecil subyek merupakan masa yang 

menyenangkan. Sama seperti anak seusianya subyek sering bermain bersama 

teman. Sifat subyek saat kecil bukan seorang yang pendiam, subyek senang 

memiliki banyak teman, subyek juga senang bergerombol untuk mencari 

teman. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya sangat harmonis. Subyek sangat 

dekat dengan ibu dan juga ayahnya. Subyek juga sering curhat dengan ibunya 

tentang berbagai hal. Orang tua subyek sangat mengerti dengan apa yang 

diinginkan oleh anak, orang tua subyek juga tidak terlalu menuntut sehingga 

subyek bisa lebih terbuka. Sebagai anak perempuan satu-satunya subyek tetap 

mendapatkan pantauan dari kedua orang tuanya.  

Subyek merupakan seorang yang ramah, sehingga subyek mempunyai 

banyak teman. Subyek sangat senang mempunyai banyak teman, bisa 

dikatakan bahwa masa kecil subyek sangat menyenangkan. Subyek menyukai 
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kegiatan berenang dan menyanyi. Sewaktu kecil subyek memiliki pengalaman 

tentang cedera tangan kirinya yang diakibatkan oleh teman subyek. Subyek 

mengalami cedera tangan tersebut kurang lebih satu bulan sehingga pada saat 

di sekolah subyek harus menggendong tangannya dan beraktivitas dengan satu 

tangan saja. Subyek jarang berkelahi dengan temannya, meskipun subyek 

sedang ada masalah atau sedang marah subyek lebih memilih untuk tidur, 

sehingga setelah bangun subyek sudah lupa dengan masalahnya.  

B. Masa Remaja Subyek 

Masa remaja subyek terbilang cukup menyenangkan. Subyek berada di 

tengah-tengah teman yang pemberani sehingga subyek merasa nyaman. 

Menurut subyek masa remajanya sangat seru karena subyek memiliki banyak 

teman yang bisa membaur dan kompak satu sama lain.  

Hubungan subyek dengan kedua orang tuanya tidak banyak berbeda 

dari hungan subyek pada saat kanak-kanak. Kedua orang tua subyek sangat 

menyayangi dan perhatian terhadap subyek karena subyek adalah anak 

perempuan satu-satunya.  

Hubungan subyek dengan teman-teman tetap baik, subyek juga 

memiliki prinsip dalam berteman bahwa subyek harus bisa bersosialisasi 

dengan baik supaya hubungan pertemanan tetap terjaga. Jika ada masalah 

mungkin hanya masalah kecil saja sehingga hal itu bukanlah kendala yang 

berarti bagi subyek untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan teman-

teman. Subyek merasa lebih berani ketika remaja, subyek juga merasa percaya 

diri ketika harus berhadap dengan orang lain. Subyek tetap menyukai berenang 
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dan bernyanyi. Subyek juga sering menghabiskan waktunya bersama-sama 

teman-teman untuk jalan-jalan. Subyek tidak pernah mempunyai masalah 

dengan temannya, kalaupun ada masalah subyek lebih suka mengalihkannya ke 

hal-hal yang lain, seperti tidur, makan, dan jalan ke mall bersama teman-teman.  

C. Masa Sekarang (kuliah) 

Subyek saat ini masih berstatus sebagai seorang mahasiswa semester 5 

di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Semarang. Sebagai seorang 

mahasiswa kegiatan subyek saat ini hanya kuliah. Jika subyek sedang tidak 

ingin mengikuti kuliah subyek biasanya pergi bersama teman-teman ke mall. 

Subyek di kampus mempunyai semacam genk yang beranggotakan 20 orang. 

Subyek dan genknya sering menghabiskan waktu bersama-sama.  

Hubungan subyek dengan orang tua cukup baik. Subyek sering 

bercerita tentang dirinya da kejadian-kejadian yang dialami subyek ketika di 

kampus. Hubungan subyek dengan teman-teman juga cukup baik, namun 

subyek sering mengeluh tentang salah satu teman subyek yang tidak kompak 

dan tidak disukai oleh teman-teman se genk. Subyek juga sangat dekat 20 

orang teman subyek tersebut. Sebagai seorang yang ramah subyek memiliki 

banyak teman, sehingga perasaan subyek selalu senang. 

D. Perihal Membuat Tato 

Menurut subyek tato adalah suatu lambang dari seseorang. Subyek 

pertama kali mengetahui tato pada saat masih SMA, namun sebelumnya ketika 

SMP subyek juga telah mengetahui tato karena ada kerabat subyek yang 
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memiliki tato. Menurut subyek orang yang bertato itu terlihat garang, namun 

subyek tidak pernah mempunyai pemikiran yang buruk pada seseorang yang 

memiliki tato. Subyek mengetahui tentang tato dari om subyek, dari tetangga 

sekitar yang kebetulan banyak yang bertato, kemudian juga dari seniman tato 

yang menawarkan tato pada saat subyek berjalan-jalan di sebuah pusat 

perbelanjaan. Pertama kali melihat tato subyek langsung tertarik dan merasa 

jika dirinya ditato pasti terlihat keren. Subyek tertarik dengan keindahan tato 

dan nilai seni yang muncul di dalamnya. Menurut subyek tato itu indah dan 

bagi orang yang memilikinya terlihat lebih garang dan disegani. Hal itulah 

yang menyebabkan subyek memutuskan untuk ditato.  

Awalnya subyek hanya ikut-ikutan temannya yang memiliki tato. 

Menurut subyek tato tidak ada salahnya jika berada pada tubuh seorang 

perempuan. Hal ini tidak lantas menghalangi keinginan subyek untuk tato 

karena apapun yang dilakukan subyek, hal itu merupakan hak subyek 

sepenuhnya. Subyek pertama kali membuat tato kira-kira 2 tahun yang lalu. 

Subyek membuat tato di sebuah klinik tato di dekat salah satu rumah teman 

subyek. Menurut subyek tempat tersebut merupakan tempat tato yang higienis 

dan tidak sembarangan. Gambar tato pertama yang dipilih oleh subyek adalah 

kupu-kupu. Alasan subyek memilih gambar tersebut karena kupu-kupu itu 

indah dan memiliki suatu proses dalam kehidupan untuk mencapai puncaknya. 

Dalam hal ini subyek ingin seperti kupu-kupu yang memiliki proses kehidupan 

kemudian dapat menuju puncak dengan tahap-tahap tertentu.  
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Motivasi subyek dalam hal ini yaitu ingin menambah rasa percaya diri 

dan supaya disegani karena menurut subyek orang yang memiliki tato akan 

disegani oleh orang lain. Dalam membuat tato subyek tidak dipengaruhi oleh 

siapapun meskipun awalnya subyek hanya ikut-ikutan teman. Namun dalam 

hal ini murni merupakan panggilan dari hati subyek. Dalam pembuatan tato 

subyek tidak mendapatkan dukungan. Ketika subyek tertarik maka subyek 

langsung membuat tato. Subyek tidak merasa takut ataupun khawatir ketika 

akan ditato. Perasaan subyek ketika itu hanya rasa keberaniannya semakin 

bertambah. Menurut subyek, jika seseorang ingin mendapatkan suatu yang baik 

maka juga butuh pengorbanan.  

Keinginan subyek dalam membuat tato mendapatkan banyak 

kemudahan, dari segi biaya pembuatan tato subyek tidak mendapatkan 

kesulitan. Biaya yang digunakan subyek bersumber dari tabungan dan juga 

uang saku yang telah disisihkan. Kesulitan yang dialami subyek hanya pada 

saat memilih tempat tato yang baik dan bersih.  

Perasaan subyek sangat senang dan lebih percaya diri setelah ditato. Hal 

tersebut juga membuat subyek merasa bangga karena sebagai seorang 

perempuan subyek berani untuk ditato. Tujuan subyek dalam hal ini untuk 

menambah rasa percaya diri dan dianggap sebagai perempuan yang keren. 

Subyek memiliki keyakinan yang kuat untuk ditato. Menurut subyek tato di 

tubuh subyek merupakan hak subyek sepenuhnya. Jika ada yang menganggap 

buruk maka orang tersebut dinilai subyek tidak memiliki nilai seni. Subyek 

juga menyadari bahwa tato bertentang dengan norma dan agama, namun hal itu 



36 
 

tidak menghalang keinginan subyek untuk tato. Subyek memiliki pandangan 

yang positif tentang tato, bahwa tato tersebut untuk mempercantik dan 

memperindah diri subyek.  

Menurut subyek tato sangat penting untuk membangkitkan rasa percaya 

diri, dengan adanya tato subyek menjadi lebih percaya diri dan memiliki 

banyak teman. Subyek juga sering dianggap lebih jagoan oleh teman-

temannya. Perilaku subyek membuat tato tidak hanya dilakukan sekali saja. 

Subyek kembali membuat tato di tubuhnya untuk yang kedua kali. Masih sama 

seperti tato yang pertama, subyek kembali membuat tato dengan gambar kupu-

kupu yang terletak dibagian kaki. Subyek membuat tato lagi karena permintaan 

dari salah satu temannya. Gambar kupu-kupu yang kedua juga dianggap 

subyek untuk menuju ke kehidupan yang sempurna.  

Orang yang mengetahui subyek mempunyai tato adalah keluarga 

subyek, teman-teman subyek, dan semua orang yang bertemu dengan subyek 

karena tato subyek berada di tangan dan di kaki sehingga orang lebih mudah 

melihat. Reaksi orang tua dan keluarga subyek sangat santai dan tidak 

mempermasalahkan tato yang ada pada tubuh subyek. Teman-teman dan 

lingkungan sekitar subyek juga demikian sehingga tidak ada reaksi negatif 

ataupun pandangan miring tentang tato subyek. Justru subyek mendapatkan 

saran dari salah satu teman subyek untuk menambah tato lagi. Subyek tidak 

mengalami kesulitan dalam bergaul setelah memiliki tato. Subyek dalam waktu 

yang cukup lama ingin menambah tato lagi namun di bagian tubuh yang tidak 

terlihat.   
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E. Dinamika Psikologis Subyek 1 

Subyek membuat tato karena sebelumnya telah mengetahui tato dari om 

subyek dan juga tetangga sekitar yang memiliki tato. Subyek merasa tertarik 

karena menurut subyek orang yang memiliki tato terlihat “sangar” dan disegani 

banyak orang. Selain itu juga karena keindahan dan nilai seni pada tato. Mula-

mula subyek melihat salah satu temannya yang memiliki tato. Subyek menilai 

jika subyek ditato pasti akan terlihat keren. Adanya saudara, tetangga, dan 

teman subyek yang memiliki tato subyek merasa semakin yakin untuk ditato, 

namun bukan berarti saudara dan teman subyek yang mempengaruhi subyek 

untuk membuat tato. Persepsi awal subyek tentang tato adalah indah dan 

terlihat “serem”, meskipun begitu subyek tidak pernah memiliki pandangan 

yang negatif terhadap orang yang memiliki tato. Subyek memiliki keinginan 

ditato karena panggilan dari dalam diri subyek. Subyek ingin mengekspresikan 

diri melalui gambar kupu-kupu yang menurut subyek indah. Subyek ingin 

memiliki kehidupan layaknya kupu-kupu yang bermetamorfosis secara 

sempurna. Subyek menganggap bahwa jika suyek membuat tato kupu-kupu 

maka dirinya akan memiliki kehidupan yang sempurna layaknya kupu-kupu 

yang disukai banyak orang.  

Selain untuk mengekspresikan diri, tato ternyata dapat membangkitkan 

rasa percaya diri subyek. Setelah mempunyai tato subyek merasa sangar senang 

dan lebih percaya diri. Tato juga dipandang subyek untuk kebanggaan, dalam 

arti orang yang memiliki tato akan disegani. Pada tato yang pertama subyek 

membuatnya atas dasar panggilan hati dan kemauan subyek sendiri. Sedangkan 
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tato subyek yang kedua merupakan saran dan permintaan dari teman, namun 

subyek juga masih membuat tato dengan gambar yang sama.  

Subyek merasa senang, bangga, dan lebih percaya diri setelah memiliki 

tato. Adanya tato pada tubuh subyek diharapkan dapat meningkatkan harga diri 

agar subyek disegani. Subyek juga merasa bahwa dirinya menjadi pelindung 

teman-temannya setelah subyek ditato. Subyek merasa lebih berani 

dibandingkan dengan yang lain. Subyek semakin senang ketika tidak ada reaksi 

yang negatif dari keluarga, teman ataupun dari lingkungan sekitar. Keluarga 

subyek tidak melarang, justru merespon dengan tanggapan yang positif. 

Subyek bahkan menyadari jika sesungguhnya tato bertentangan dengan norma 

dan agama subyek, namun subyek lebih berpikir postif dan menilai bahwa tato 

adalah seni untuk mempercantik dan memperindah diri. Subyek tidak akan 

menyesali tindakannya membuat tato karena bagaimanapun juga semuanya 

telah terjadi. 

F. Kesimpulan Kasus Subyek 1 

1. Penyebab Perilaku Membuat Tato 

Subyek membuat tato karena adanya pengaruh dan dukungan teman 

sebaya. Tato subyek yang pertama dengan gambar kupu-kupu awalnya 

hanya ikut-ikutan teman, kemudian subyek membuat tato lagi untuk yang 

kedua kalinya karena saran dan permintaan dari teman subyek. Gambar 

yang dipilih subyek juga masih sama dengan tato yang pertama kali dibuat 

subyek. 
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2. Akibat Membuat Tato 

a. Ekspresi Diri 

Menurut subyek gambar kupu-kupu memiliki arti dalam kehidupan 

subyek yaitu kupu-kupu adalah hewan yang indah, dalam suatu 

kehidupan ada proses dimana seseorang akan mencapai pada suatu hal 

yang sampai puncaknya melalui beberapa tahapan. 

b. Percaya Diri 

Subyek menjadi lebih percaya diri setelah memiliki tato. Subyek juga 

merasa lebih berani dan disegani oleh orang lain.  

c. Harga Diri 

Tato meningkatkan harga diri subyek. Subyek ingin menjadi orang 

yang disegani oleh masyarakat dengan adanya tato pada tubuh subyek. 

3. Makna Tato dalam Kehidupan Subyek 1 

Tato pertama dan kedua subyek adalah kupu-kupu yang terletak di tangan 

kiri dan dibetis kiri subyek sangat memiliki arti dalam kehidupan subyek. 

Makna tato tersebut dalam kehidupan subyek, supaya subyek bisa 

menerapkan hidupnya seperti layaknya kupu-kupu yang memiliki proses 

kehidupan mulai dari kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang 

sempurna, dengan kata lain tato subyek memiliki makna kemajuan dan 

kebebasan. Subyek menjadikan tato sebagai pedoman dalam hidup subyek. 
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 1 

Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 1 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Ekspresi diri 
(A.b) 

+++ Subyek membuat tato dengan gambar 
kupu-kupu karena subyek ingin seperti 
kupu-kupu yang memiliki kehidupan 
yang sempurna. 

2 Menambah rasa percaya diri 
 (A.c) 

+++ Menurut subyek tato dapat 
membangkitkan rasa percaya diri. 

3 Harga diri 
 (A.d) 

+++ Subyek membuat tato supaya terlihat 
sangar dan disegani.  

4 Pengaruh dan dukungan 
teman sebaya 

(B.a) 

+++ Subyek membuat tato yang kedua atas 
dasar saran dan permintaan dari teman 
subyek. Subyek memilih gambar yang 
sama dengan tato yang pertama. 

 

Keterangan : 

+++ = tinggi 

++ = sedang 

+ = rendah 
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Matrik 1 

Matrik Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 1 

 Ekspresi diri Percaya Diri Harga Diri Dukungan 
teman 
sebaya 

Perilaku 
Tato 

Ekspresi diri  ++ ++ ++ ++ 

Percaya Diri   ++ _ ++ 

Harga Diri    _ ++ 

Dukungan 
teman sebaya 

    ++ 

Perilaku Tato      

 

Keterangan : 

+ : sedang 

++ : kuat 

 : X mempengaruhi Y 

 : Y mempengaruhi X 

 : X dan Y saling mempengaruhi 
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Skema 2 

Skema Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab Perilaku 
Membuat Tato 

1. Subyek membuat tato 
awalnya karena melihat 
seorang temannya yang 
bertato. 

2.  Subyek membuat tato 
yang kedua kalinya karena 
adanya pengaruh dan 
dukugan teman sebaya. 

3. Persepsi subyek tentang 
tato adalah suatu lambang 
pada seseorang dan orang 
yang memiliki tato terlihat 
sangar dan serem, tapi 
subyek tidak pernah 
berpikir buruk tentang tato. 

Akibat Membuat 
Tato 

1. Subyek dapat 
mengekspresikan 
dirinya dengan tato 
kupu-kupu. 

2. Subyek menjadi 
percaya diri setelah 
memiliki tato. 

3. Harga diri subyek 
meningkat setelah 
membuat tato. 

Makna Tato dalam 
Kehidupan Subyek 

Subyek dapat menerapkan 
hidupnya seperti layaknya kupu-
kupu yang memiliki proses 
kehidupan mulai dari kepompong 
hingga menjadi kupu-kupu yang 
sempurna, dengan kata lain tato 
subyek memiliki makna kemajuan 
dan kebebasan, sehingga subyek 
menjadikan tato tersebut sebagai 
pedoman dalam hidup subyek. 

Perilaku Tato yang 
Muncul 

Tato pertama dan kedua 
yang dibuat subyek yaitu 
kupu-kupu. Gambar kupu-
kupu memiliki arti dalam 
hidup subyek. Subyek ingin 
memiliki kehidupan yang 
sempurna seperti layaknya 
kupu-kupu. 
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KASUS 2 

I. IDENTITAS SUBYEK 2 

 

Nama  : WW 

Umur  : 19 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Gambaran fisik yang nampak dari subyek yaitu subyek memiliki 

perawakan yang  kecil, dengan tinggi badan kira-kira 155 cm dan berat badan 

kurang lebih 43 kg, berkulit sawo matang, berambut pendek dan berombak. 

Ketika peneliti menghubungi subyek melalui handphone untuk meminta 

kesediaan subyek menjadi subyek penelitian, subyek langsung menyetujui 

bahkan bersedia diwawancarai kapan saja. Subyek terkesan cuek dan sedikit 

pendiam ketika peneliti datang dan bertemu subyek untuk pertama kalinya. 

Selama wawancara berlangsung subyek menunjukkan sikap yang santai dan 

sedikit pendiam. Subyek sempat menunjukkan raut muka yang sedih ketika 

bercerita tentang masa kecilnya.  

Penampilan subyek sederhana, santai dan sedikit cuek. Subyek saat ini 

tinggal bersama orang tua dan saudara kandung subyek yang berbeda rumah 

namun masih dalam satu lingkup. Subyek juga masih berstatus sebagai 

mahasiswa yang baru menginjak semester 3 di sebuah Perguruan Tinggi 
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Swasta di Semarang. Subyek merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara. Peneliti 

melakukan wawancara dan observasi di rumah subyek. Subyek tinggal di 

rumah yang cukup besar terdiri dari 5 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang makan, 2 kamar mandi, teras dan garasi yang cukup besar. Rumah 

tersebut dihuni oleh kedua orang tua subyek, subyek, 2 kakak laki-laki dan 2 

adik laki-laki. Sedangkan dua kakak subyek yang lain telah memiliki rumah 

sendiri. Rumah subyek terletak di daerah Kedungmundu. 

Pada saat peneliti datang ke rumah subyek, subyek langsung 

mempersilakan peneliti duduk di teras. Pada saat wawancara subyek 

mengenakan pakaian yang rapi. Subyek memakai baju berkrah warna, celana 

panjang, dan berbagai accesoris.  

B. Observasi Saat Wawancara 

Selama wawancara berlangsung subyek nampak tenang dan tidak 

gelisah. Subyek duduk dengan posisi berhadapan langsung dengan peneliti dan 

kadang subyek meletakan tangan kanannya di dagu untuk menyangga kepala. 

Subyek menjawab pertanyaan dengan tenang, namun tidak mau terbuka. Ketika 

ada pertanyaan yang kurang jelas subyek tidak segan untuk bertanya kepada 

peneliti. Subyek menunjukkan raut muka yang sedih dan suara yang agak berat 

ketika bercerita tentang masa kecilnya. Seluruh pertanyaan dijawab subyek 

dengan baik, sesekali subyek memainkan kalung yang menggantung di leher 

dengan jarinya sambil menjawab pertanyaan.  
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III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa Kecil Subyek 

Subyek lahir di kota Semarang pada tanggal 22 September 1990. 

Subyek merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Subyek memiliki 3 

kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan, serta 2 adik laki-laki. Masa kecil 

subyek terbilang biasa-biasa saja seperti anak seusianya. Hubungan subyek 

dengan orang tua pada saat itu agak jauh karena orang tua subyek sibuk dengan 

pekerjaannya. Subyek sendiri juga kurang dekat dengan orang tuanya. Sikap 

orang tua subyek pada saat itu bisa dikatakan cukup cuek. Hal itu dikarenakan 

oleh kesibukan kerja orang tua subyek. Sikap orang tua yang cuek membuat 

subyek dan saudara-saudaranya hidup mandiri sejak kecil. Selain cuek dan jauh 

dengan anak-anaknya orang tua subyek justru menerapkan pola asuh yang 

sangat mengekang, sehingga semua anaknya harus menuruti kehendak orang 

tua subyek. Subyek merasa tertekan akan hal itu. Hubungan subyek dengan 

teman-teman sangat baik. Subyek merasa nyaman jika berada di tengah-tengah 

temannya karena subyek merasa teman-teman lebih dekat dengan subyek dari 

pada orang tuanya.  

Pada waktu kecil subyek menjadi seorang yang keras kepala dan tidak 

mau dikekang, namun subyek tidak pernah mempunyai masalah dengan teman-

temannya. Perasaan subyek saat itu sedih karena tidak mendapatkan perhatian 

dari orang tua. Subyek lebih senang berpetualang dengan mencari suata hal 

atau pengalaman yang baru dengan cara pergi ke suatu tempat. Sewaktu kecil 

subyek mengalami peristiwa yang menyedihkan. Hal tersebut dikarenakan 
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orang tua subyek yang sibuk dengan pekerjaannya. Subyek saat kecil dititipkan 

dan diasuh oleh orang lain hingga pada suatu hari orang yang mengasuh 

subyek meninggal dunia sehingga subyek harus dikembalikan kepada orang 

tuanya. Peristiwa tersebut hingga sekarang masih melekat pada ingatan subyek.  

B. Masa Remaja Subyek 

Masa remaja subyek sangat menyenangkan. Subyek merasa senang jika 

berada di antara teman-temannya, sehingga hubungan subyek dengan teman-

teman lebih menyenangkan. Sedangkan hubungan subyek dengan orang tua 

dari kecil hingga remaja tidak ada perubahan. Orang tua subyek masih seperti 

yang dulu, selalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak memperhatikan anak-

anaknya. Subyek merasa sedih namun subyek juga tidak bisa berbuat apa-apa 

dengan keadaan seperti itu. Subyek selalu ingin dekat dengan orang tuanya 

tetapi apa yang diinginkan subyek tidak pernah kesampaian.  

Saat remaja subyek lebih senang mencari kesenangan di luar rumah. 

Subyek sering pergi ke suatu tempat untuk mencari pengalaman yang baru. Hal 

ini dilakukan subyek karena subyek tidak mendapatkan perhatian dari orang 

tua. Subyek juga sering mempunyai masalah dengan orang tuanya, namun 

subyek tidak mau ambil pusing terhadap hal tersebut. Satu-satunya orang yang 

sangat dekat dengan subyek adalah pacarnya. Subyek merasa hanya pacarnya 

yang bisa mengerti dan memahami subyek sehingga bisa dikatakn hubungan 

subyek dengan keluarga juga kurang baik.    
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C. Masa Sekarang (kuliah) 

Saat ini subyek masih menempuh kuliah di salah satu Perguruan Tinggi 

Swasta di Semarang semester 3. Subyek sangat menikmati masa-masa 

kuliahnya sehingga masa kuliah ini sangat menyenangkan bagi subyek, namun 

hubungan subyek dengan teman-teman justru tidak seharmonis dulu. Subyek 

sering menghabiskan waktu bersama pacarnya karena teman-teman subyek 

perlahan mulai menghilang. 

Hubungan subyek dengan orang tua sudah mulai membaik dan ada 

peningkatan meskipun hanya sedikit, namun subyek tetap senang dan 

bersyukur akan hal itu jika dibandingkan dengan yang dulu. Sifat subyek 

sekarang lebih dewasa dan ingin menjadi anak yang lebih mandiri dari 

sebelumnya.  

D. Perihal Tentang Tato 

Persepsi subyek tentang tato yaitu suatu bentuk seni dan merupakan 

curahan hati bagi subyek. Subyek mengetahui tentang tato sejak subyek duduk 

di bangku SMP. Subyek mulai tertarik dengan tato ketika menginjak SMA. 

Subyek tertarik karena tato tersebut bagus. Subyek mengetahui tato dari teman-

teman subyek yang saat itu sedang berkumpul bersama dan membicarakan 

tentang tato. Pada saat itu kakak subyek juga memiliki tato yang cukup banyak 

sehingga subyek merasa terbiasa dengan tato. Menurut subyek orang yang 

memiliki tato itu biasa saja, hanya merupakan ekspresi jiwa dan menurut 

subyek ekspresi jiwa tidak mungkin dikekang karena hal itu merupakan 

keinginan yang bernilai seni yang timbul dari hati.  
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Subyek memiliki keinginan untuk membuat tato sejak masih SMA dan 

keinginan tersebut terwujud ketika subyek lulus SMA. Keinginan subyek untuk 

membuat tato muncul ketika subyek melihat temannya yang sedang ditato. 

Menurut subyek tato tersebut bagus sehingga seketika itu juga subyek tertarik 

dan langsung memilih gambar yang disukai untuk digambarkan pada tubuhnya. 

Subyek membuat tato di teman subyek sendiri yang kebetulan biasa membuat 

tato. Subyek memilih gambar dengan motif tribal. Subyek memilih gambar 

tribal hanya tertarik dengan bentuknya saja yang kelihatan bagus. Subyek tidak 

tahu apakah gambar tersebut memiliki arti atau tidak. Hanya saja subyek 

tertarik karena modelnya lebih bagus disbanding dengan gambar tato yang lain. 

Alasan subyek membuat tato hanya ingin mengkespresikan diri yang muncul 

karena adanya keinginan dari hati. Subyek ingin mengungkapkan semuanya 

lewat tato. Subyek juga ingin memperjuangkan hidup meskipun hidup tidak 

seperti yang dinginkan subyek.  Hal tersebut mengarah pada rasa kekecewaan 

subyek terhadap orang tuanya yang tidak pernah memberi perhatian kepada 

subyek.  

Subyek membuat tato tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Subyek 

melakukannya karena adanya keinginan dalam diri subyek untuk membuat 

tato. Subyek mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman. Subyek tidak 

mendapatkan dukungan dari orang tua karena subyek tidak berkomunikasi 

terlebih dahulu kepada orang tua saat ingin membuat tato. Saat pembuatan tato 

subyek merasakan sakit namun subyek tidak merasa takut ataupun khawatir 

dengan hal tersebut. Subyek juga sangat percaya dengan temannya yang 

membuatkan tato.  
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Subyek mendapatkan kemudahan dalam hal biaya untuk membuat tato. 

Subyek mendapatkan diskon karena membuat tato di teman subyek sendiri. 

Subyek sama sekali tidak mendapatkan kesulitan. Proses pembuatan tato dirasa 

berjalan sangat lancar. Setelah proses pembuatan tato subyek merasa senang. 

Tujuan subyek dalam hal ini adalah untuk mengekspresikan jiwa untuk 

mengungkapkan sesuatu.  

Subyek merasa sangat yakin untuk membuat tato karena tato 

merupakan ungkapan seni dari seseorang. Sesungguhnya subyek juga 

menyadari bahwa perempuan yang memiliki tato pasti tidak lepas dari 

anggapan miring masyarakat, namun menurut subyek pandangan tersebut tidak 

menjadi halangan bagi subyek untuk tetap membuat tato, karena orang lain 

hanya tahu dari luarnya saja dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi 

sehingga subyek tetap cuek terhadap persepsi masyarakat. Menurut subyek tato 

tidak bertentangan dengan norma masyarakat ataupun agama. Tato menurut 

subyek adalah hak setiap orang sehingga tato bisa dianggap penting dan bisa 

juga dianggap tidak penting. Jika seseorang memiliki tato maka orang tersebut 

bisa lebih mengekspresikan dirinya dengan leluasa.  

 Subyek merasa lebih rileks dan tidak terbebani dalam menjalani 

hidupnya setelah memiliki tato. Subyek justru merasa nyaman dengan adanya 

tato ditubuh subyek. Tato tersebut memiliki banyak makna dalam hidup 

subyek. Salah satunya adalah ungkapan hati subyek untuk memaknai 

kehidupan subyek dengan keluarga dan lingkungan sekitar subyek, meskipun 

sudah memiliki tato subyek masih ingin membuat tato lagi.  
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Teman-teman dan pacar subyek mengetahui bahwa subyek memiliki 

tato. Reaksi mereka sangat kaget dan merasa belum terbiasa dengan adanya 

tato pada tubuh subyek, namun lama kelamaan teman dan pacar subyek merasa 

biasa saja. Kekasih subyek yang awalnya kaget ketika mengetahui subyek 

menato tubuhnya justru menyarankan subyek untuk membuat tato lagi di 

bagian dada dengan gambar kalajengking. Kekasih subyek yang membuat tato 

di tubuh subyek karena kebetulan pacar subyek bisa menato. Tato kalajengking 

memiliki makna yang dalam di kehidupan subyek. Diantaranya sebagai 

ungkapan rasa sayang subyek terhadap pacarnya, sehingga subyek mau 

membuat tato dibagian dada (payudara), meskipun letak tato yang dibuatkan 

oleh kekasih subyek terletak dibagian yang sensitif, namun subyek mempunyai 

prinsip yang kuat dalam berpacaran. Subyek masih membatasi diri dari 

perbuatan yang tidak terpuji. Selain itu tato kalajengking juga memiliki makna 

pemberontakan bagi subyek terhadap orang tuanya. Sejak kecil subyek tidak 

pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya sehingga subyek 

mengungkapkan kekecewaan tersebut melalui tato. 

 Sebagian orang ada yang bereaksi negatif tentang subyek. Ada yang 

tidak suka dan ada juga yang menghina, namun dibalik itu semua ada yang 

mendukung dan ada yang memahami mengapa subyek membuat tato. Subyek 

merasakan adanya perbedaan perlakuan terhadap dirinya. Reaksinya pun 

berbeda-beda, tapi subyek tetap santai dalam menjalani kehidupannya yang 

sekarang. 

 



51 
 

 
 

E. Dinamika Psikologis Subyek 2 

Ketertarikan subyek dengan tato dimulai ketika subyek berkumpul 

dengan teman-temannya yang pada saat itu sedang membicarakan tentang tato. 

Subyek mengetahui tato sejak SMP, namun keinginan subyek untuk membuat 

tato bermula ketika subyek melihat temannya yang sedang ditato. Hal tersebut 

mempengaruhi subyek untuk membuat tato, sehingga seketika itu juga subyek 

mengambil keputusan untuk ditato. Keinginan dan niat subyek untuk ditato 

telah muncul sejak SMA, namun subyek baru bisa merealisasikan niatnya 

setelah lulus SMA. Pengaruh dari teman subyek ini merupakan salah satu 

faktor yang mendorong subyek untuk membuat tato. Selain itu yang menjadi 

tukang tato juga merupakan teman dekat subyek, sehingga hal ini semakin 

mempermudah keinginan subyek untuk membuat tato di tubuhnya.  

Keinginan subyek dalam membuat tato didasari oleh keinginannya 

untuk mengekpresikan jiwanya. Subyek memilih gambar tribal karena gambar 

tersebut lebih bagus dibandingkan dengan gambar-gambar yang lain. Tato 

tersebut tidak memiliki makna atau arti apapun dalam diri subyek, hanya saja 

untuk ekspresi diri karena gambarnya yang bagus. Subyek juga masih memiliki 

tato yang lain, namun subyek tidak mau menyebutkan gambar apa dan letaknya 

dimana. Hanya saja subyek memaknai tato tersebut sebagai ungkapan 

kekecewaan subyek terhadap orang tuanya, karena mulai dari subyek kecil 

hingga remaja subyek tidak pernah mendapatkan perhatian. Hal tersebut 

membuat subyek menjadi stress dan subyek lebih senang pergi untuk mencari 

hiburan atau kesenangan di luar rumah sehingga selain untuk mengekspresikan 
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diri, faktor stress terhadap hubungan dengan orang tua juga mempengaruhi 

subyek untuk membuat tato.  

Subyek tidak merasa takut ataupun khawatir ketika akan ditato, 

meskipun subyek juga merasakan sakit saat ditato namun subyek percaya 

dengan keahlian temannya tersebut. Setelah memiliki tato subyek merasa 

senang. Reaksi teman-teman dan pacar subyek yang mengetahui tato subyek 

sangat kaget, namun akhirnya mereka terbiasa dengan tato yang dimiliki 

subyek. Subyek juga mendapatkan banyak reaksi negatif tentang tato yang ada 

di tubuhnya, tetapi banyak juga yang memberi dukungan ataupun pendapat 

positif. 

F. Kesimpulan Subyek 2 

1. Penyebab Perilaku Membuat Tato 

Subyek memiliki keinginan membuat tato awalnya karena melihat seorang 

teman yang sedang ditato sehingga subyek tertarik dan langsung membuat 

tato. Selain itu subyek membuat tato karena adanya stres, subyek tidak 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua sejak kecil. Hal 

tersebut dikarenakan orang tua subyek sibuk bekerja, sehingga subyek 

diasuh oleh orang lain. Orang tua subyek justru memiliki sikap yang 

mengekang terhadap anak-anaknya sehingga subyek mengatasi stresnya 

dengan membuat tato.  
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2. Akibat Membuat Tato 

a. Ekspresi Diri 

Subyek membuat tato karena ingin mengekspresikan jiwa dan 

perasaannya, karena menurut subyek ekspresi jiwa dari seseorang tidak 

dapat dikekang. 

b. Percaya Diri 

Subyek menjadi percaya diri dengan tato kalajengking. 

c. Simbol Kasih Sayang Terhadap Pacar 

Tato subyek yang terletak di dada (payudara) menyimbolkan rasa cinta 

subyek terhadap sang pacar, sehingga subyek merasa lebih disayang 

oleh pacar. 

3. Makna Tato dalam Kehidupan Subyek  

Tato kalajengking memiliki makna di dalam kehidupan subyek sebagai 

ungkapan rasa sayang subyek terhadap kekasihnya. Subyek mau menuruti 

permintaan pacarnya dengan tato dibagian dada (payudara). Hal ini 

dilakukan subyek semata-mata pengganti kasih sayang dari orang tua yang 

selama ini didambakan. Tato kalajengking subyek memiliki makna 

kesetiaan dan cinta untuk pacarnya. Selain itu tato kalajengking memiliki 

makna pemberontakan bagi subyek terhadap orang tuanya. Sejak kecil 

subyek tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Sehingga 

subyek mengungkapkan kekecewaan tersebut melalui tato. 
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 2 

Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 2 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Stres 
(A.a) 

+++ Subyek membuat tato karena 
adanya stres akibat subyek tidak 
mendapatkan perhatian dari orang 
tua. Subyek mengatasi stresnya 
dengan membuat tato.  

2 Ekspresi Diri 
(A.b) 

+++ Subyek membuat tato karena 
ingin mengekspresikan jiwa dan 
perasaannya. 

3 Percaya Diri 
(A.d) 

+++ Tato dijadikan senjata bagi 
subyek supaya terlihat sangar dan 
ditakuti. 

4 Wujud Kasih Sayang  
(C.a) 

+++ Subyek mau ditato di dada 
(payudara) karena ingin 
menunjukkan rasa sayangnya 
terhadap sang pacar. 

 

Keterangan : 

+++ = tinggi 

++ = sedang 

+ = rendah 
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Matrik 2 

Matrik Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 2 

  
Stres 

 
Ekspresi Diri 

 
Percaya Diri 

 
Wujud Kasih 

Sayang 

 
Perilaku 

Tato 

 
Stres 

 ++   ++ 

 
Ekspresi Diri 

    ++ 

 
Percaya Diri 

    ++ 

Wujud Kasih 
Sayang 

    ++ 

Perilaku  
Tato 

     

 

 Keterangan : 

+ : sedang 

++ : kuat 

 : X mempengaruhi Y 

 : Y mempengaruhi X 

 : X dan Y saling mempengaruhi 
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Skema 3 

Skema Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akibat Membuat 
Tato 

1. Dengan membuat 
tato subyek dapat 
mengekspresikan 
jiwa dan 
perasaannya. 

2. Subyek menjadi 
percaya diri dengan 
adanya tato 
kalajengking di 
tubuhnya. 

3. Subyek merasa lebih 
disayang oleh pacar 
setelah subyek 
membuat tato dengan 
gambar kalajengking. 

Makna Tato dalam Kehidupan 
Subyek 

Tato kalajengking memiliki makna 
di dalam kehidupan subyek sebagai 
ungkapan rasa sayang subyek 
terhadap kekasihnya. Hal ini 
dilakukan subyek semata-mata 
pengganti kasih sayang dari orang 
tua yang selama ini didambakan. 
Tato kalajengking subyek memiliki 
makna kesetiaan dan cinta untuk 
pacarnya. Selain itu tato 
kalajengking memiliki makna 
pemberontakan bagi subyek terhadap 
orang tuanya. Sejak kecil subyek 
tidak pernah mendapatkan perhatian 
dari orang tuanya. Sehingga subyek 
mengungkapkan kekecewaan 
tersebut melalui tato. 

Perilaku Tato yang 
Muncul 

Tato pertama yang dibuat 
subyek yaitu tribal. Gambar 
tribal tidak memiliki arti  
khusus dalam hidup 
subyek. Subyek hanya 
merasa bahwa gambar 
tribal lebih  bagus daripada 
gambar yang  lain. Tato 
subyek dengan gambar 
kalajengking memiliki arti 
cinta untuk sang pacar 
sekaligus sebagai ungkapan 
kekecewaan subyek 
terhadap orang tuanya. 

Penyebab Perilaku 
Membuat Tato 

1. Subyek tertarik dengan tato 
ketika melihat temannya 
yang sedang ditato. 

2. Subyek tidak terlalu dekat 
dengan orang tuanya. Hal 
ini dikarenakan orang tua 
subyek sibuk dengan 
pekerjaannya sehingga 
subyek tidak pernah 
mendapatkan perhatian dari 
orang tua. Subyek justru  
dititipkan dan diasuh orang 
lain, namun orang tua 
subyek memiliki sikap 
yang mengekang terhadap 
anak-anaknya sehingga 
subyek menjadi stres. 

3. Tato menurut subyek 
merupakan sebuah seni dan 
ekspresi jiwa dari 
seseorang.  
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KASUS 3 

I. IDENTITAS SUBYEK 3 

Nama  : IES 

Umur  : 21 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Peneliti pertama kali bertemu dengan subyek saat berkunjung ke rumah 

subyek untuk melakukan wawancara. Sebelumnya peneliti telah menghubungi 

subyek melalui handphone. Penampilan subyek dalam kesehariannya sederhana, 

hal ini terlihat dari cara berpakaian. Subyek mengenakan pakaian yang santai saat 

berada di rumah, seperti celana pendek dan kaos namun subyek selalu 

mengenakan baju muslim dan kerudung ketika pergi ke kampus, karena peraturan 

di kampus subyek mengharuskan mahasiswinya menggunakan kerudung. Pada 

saat wawancara subyek mengenakan kaos lengan panjang warna pink dan celana 

panjang warna hitam. Gambarn fisik yang nampak dari subyek adalah tinggi 

badan 155 cm dan berat badan 45 kg, berkulit putih, berambut lurus melebihi 

bahu. Kesan yang tampak dari diri subyek adalah orang yang kalem namun sedikit 

cuek. Subyek bercerita dengan terbuka dan apa adanya. Subyek terlihat sedih 

ketika bercerita tentang masa kecilnya. Sikap yang ditunjukkan subyek dalam 

kesehariannya adalah orang cuek. 
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Saat ini subyek tinggal bersama kedua orang dan kedua adiknya. Subyek 

masih berstatus sebagai seorang mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Swasta 

di Semarang. Subyek tinggal di kawasan perumahan yang cukup elit di Semarang. 

Subyek merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, adik subyek laki-laki dan 

perempuan. Sebagai anak sulung subyek terlihat lebih dewasa. Subyek tinggal di 

rumah yang cukup besar terdiri dari 3 kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, 

ruang keluarga, 2 kamar mandi, teras, dan garasi. Subyek terbiasa mengerjakan 

pekerjaan rumah sebelum berangkat ke kampus. Subyek yang tinggal di 

perumahan terlihat cuek dengan lingkungan sekitar. Begitu juga dengan tetangga 

di sekitar rumah subyek terlihat cuek dan jarang keluar rumah.  

Dalam pergaulannya di kampus subyek terlihat biasa saja dan tidak 

menonjol di antara teman-temannya. Subyek lebih senang jalan sendiri daripada 

nongkrong denga teman-teman di kampus sehingga setiap kali perkuliahan selesai 

subyek langsung pulang. 

B. Observasi Saat Wawancara 

Pada saat peneliti datang ke rumah subyek, subyek langsung membukakan 

pintu dan berjabat tangan dengan peneliti sambil menyebutkan nama sebagai 

tanda perkenalan. Saat wawancara subyek nampak seorang yang apa adanya dan 

perilakunya tidak dibuat-buat. Subyek menjawab pertanyaan dengan jujur dan apa 

adanya sesuai dengan kenyataan yang dialami subyek. Subyek terlihat percaya diri 

saat bercerita meskipun kadang terlihat sedih ketika subyek menceritakan tentang 

masa lalunya yang kurang menyenangkan.  
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Selama wawancara berlangsung subyek mampu menjawab semua 

pertanyaan dengan tenang dan tidak segan untuk bertanya kepada peneliti ketika 

ada pertanyaan yang dirasa kurang jelas. Sesekali subyek menyapu wajahnya 

dengan kedua telapak tangan dan menghela nafas untuk menahan air mata 

kesedihan. 

III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa Kecil Subyek 

Subyek lahir di kota Semarang 21 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 

Agustus 1988. Subyek merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adik subyek 

laki-laki dan perempuan. Masa kecil subyek terbilang kurang menyenangkan. 

Subyek merupakan orang yang pemalu, minder, tidak percaya diri karena subyek 

merasa tidak sempurna namun  seperti halnya anak kecil yang lain subyek tetap 

senang jika bermain dengan teman-teman, meskipun ada perasaan sedih ketika 

bermain karena subyek sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. Hal 

inilah yang membuat subyek merasa minder dan malu karena merasa tidak 

sempurna sehingga menurut subyek dirinya tidak punya sahabat atau teman yang 

istimewa saat kecil. 

Hubungan subyek dengan orang tua biasa-biasa saja. Sikap orang tua 

subyek pada saat itu terkadang cuek, kadang mengekang, kadang juga 

membebaskan anak-anaknya sehingga subyek merasa terkekang dan menjadi anak 

yang pemalu dan minder. Saat masih kecil subyek mengalami peristiwa yang 

sangat ironis. Ketika berumur 8 tahun subyek mengalami tekanan dalam 

kehidupnya. Subyek sering melihat orang tuanya bertengkar dihadapan subyek. 
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Hal ini membuat subyek menjadi trauma. Melihat pemandangan seperti itu subyek 

hanya bisa diam. Subyek tidak tahu harus berbuat apa. Ayah subyek juga jarang 

pulang ke rumah karena pertengkaran tersebut. Subyek merasa sangat sedih 

dengan peristiwa yang dihadapi oleh orang tuanya. Subyek berharap perselisihan 

tersebut dapat segera terselesaikan. 

B. Masa Remaja Subyek 

Menginjak masa remaja subyek masih menjadi seorang yang minder dan 

tidak percaya diri. Subyek kadang mengurung diri dan tidak mau berinteraksi 

dengan teman. Hal ini dikarenakan dari diri subyek sendiri yang merasa kurang 

sempurna bila dibandingkan dengan teman-teman. Subyek masih sering 

dikucilkan ataupun diejek oleh teman-teman, bahkan subyek merasa diperlakukan 

berbeda dari yang lain. Meskipun begitu subyek tetap bermain dengan teman-

teman sebayanya. Subyek tidak pernah melawan ataupun bertengkar dengan 

teman yang mengejek subyek. Subyek hanya diam dan menerima perlakuan yang 

tidak baik dari teman-temannya.  

Hubungan subyek dengan orang tua cukup membaik, namun masalah 

pertengkaran yang dihadapi orang tua subyek tetap saja terjadi sehingga subyek 

dan adik-adiknya sering diabaikan. Subyek merasa bahwa orang tuanya sangat 

egois. Orang tua subyek sangat cuek dengan anak-anaknya, sehingga subyek 

menjadi seorang anak yang pemberontak. Masa remaja subyek masih diwarnai 

dengan perkelahian dari orang tua. Subyek merasa sangat sedih dengan peristiwa 

yang menimpa keluarganya. Seringnya pertengkaran yang terjadi antara orang tua 

subyek menyebabkan ibu subyek masuk Rumah Sakit Jiwa. Ibu subyek merasa 
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tidak kuat dan sangat stres dengan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya. 

Sejak saat itu subyek menjadi benci dan sangat dendam dengan ayahnya. Subyek 

mengatasi masalah tersebut dengan lari dari rumah dan mencari kesenangan 

sendiri bersama teman-teman namun subyek sangat menyadari bahwa apapun 

keburukan dari sang ayah tetaplah ayah subyek. Subyek sebagai anak tertua 

berusaha untuk memberi pengertian terhadap adik-adiknya.  

C. Masa Sekarang (kuliah) 

Subyek yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa memiliki 

perubahan sikap yang baik. Subyek menjadi seorang yang lebih dewasa. Subyek 

sangat menyesal dengan kejadian yang pernah dihadapi orang tuanya. Semakin 

dewasa subyek bisa menginstropeksi diri supaya kejadian di masa lalu tidak 

terulang lagi. Subyek merasa senang dengan perubahan sikap dari orang tuanya. 

Sekarang orang tua subyek bisa terbuka dan memperhatikan anak-anaknya namun 

kadang-kadang pertengkaran antara orang tua subyek masih terjadi. Subyek 

merasa benci jika orang tuanya bertengkar lagi. Begitu juga sebaliknya, subyek 

merasa nyaman ketika kedua orang tuanya rukun.  

Hubungan subyek dengan teman-teman sangat baik. Subyek juga memiliki 

sahabat yang selalu dijadikan tempat curhat jika subyek sedang ada masalah. 

Subyek merasa nyaman karena sahabat subyek dapat mengobati rasa sedih yang 

dialami subyek, meskipun sudah dewasa sifat subyek yang pendiam dan minder 

masih saja melekat pada diri subyek. Subyek tumbuh menjadi seorang yang tegar 

dan tidak takut mengahadapi apapun namun subyek masih saja memiliki sikap 
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tidak percaya diri. Jika memiliki masalah subyek mengatasinya dengan pergi dari 

rumah dan mencari kesenangannya sendiri bersama teman-teman.  

D. Perihal Tentang Tato 

Menurut subyek tato adalah sebuah seni, meskipun tato dilarang dalam 

agama subyek, namun subyek tetap menganggap tato sebagai seni. Subyek 

pertama kali mengetahui tato saat masih duduk dibangku SMA. Subyek 

mendapatkan informasi tentang tato dari teman-teman dan dari orang-orang 

sekitar. Selain itu ada kerabat subyek yang memiliki tato, yaitu om subyek. 

Sebelum memiliki tato, subyek mempunyai persepsi yang baik tentang tato. 

Menurut subyek tato adalah seni walaupun masih ada orang yang menganggap 

bahwa orang yang bertato identik dengan anak nakal, namun bagi subyek tato 

adalah seni. Menurut subyek orang yang memiliki tato pasti punya maksud 

tersendiri, salah satunya mungkin karena sudah hobi. Subyek sendiri telah 

memiliki rencana untuk membuat tato ketika lulus SMA. Keinginan subyek untuk 

memiliki tato segera diwujudkan setelah subyek lulus SMA.  

Subyek memuat tato dengan alasan bahwa dirinya sudah menjadi rusak 

dan nakal. Arti nakal dan rusak yang dimaksud subyek adalah bahwa subyek telah 

menjadi seorang anak yang pemberontak terhadap orang tua karena masa lalu 

yang dialami subyek dan kedua orang tuanya. Subyek hanya ingin terlihat kuat 

dan dianggap pemberani, karena sesungguhnya subyek merupakan seorang yang 

pemalu dan minder. Hal itulah yang mempengaruhi keinginan subyek untuk 

membuat tato. Subyek memilih gambar Leo (singa) untuk dilukiskan pada leher 

bagian belakang. Subyek memilih gambar tersebut karena Leo (singa) merupakan 
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zodiak dari subyek. Subyek membuat tato di rumah teman subyek. Alasan subyek 

memilih gambar Leo (singa) adalah untuk menutupi identitas diri subyek yang 

penakut sehingga dengan gambar singa subyek terlihat sebagai seorang pemberani 

dan tangguh.  

Motivasi subyek membuat tato semata-mata hanya untuk kesenangan saja. 

Tato tersebut dianggap tidak memiliki arti khusus dalam hidup subyek. Menurut 

subyek perilakunya membuat tato merupakan pengaruh  dari orang tuanya. 

Subyek sebenarnya takut akan dosa yang ditimbulakn dari tato, karena dalam 

agama subyek tato sangat dilarang. Subyek juga takut jika nantinya dianggap 

sebagai orang yang tidak baik di masyarakat, namun subyek tetap cuek. Subyek 

membuat tato karena stress dan trauma dengan masa lalunya sehingga subyek 

memutuskan untuk ditato supaya terlihat lebih kuat dan tegar dalam mengahadapi 

kehidupan.  

Subyek membuat tato tanpa dipengaruhi siapapun. Niat membuat tato 

muncul dari dalam diri subyek, meskipun alasan subyek membuat tato adalah 

pengaruh dari masa lalu orang tua, namun orang tua subyek tidak pernah 

menyuruh subyek untuk membuat tato. Subyek tidak mendapatkan dukungan 

ketika akan  membuat tato karena subyek membuat tato secara diam-diam. 

Meskipun subyek tidak mendapatkan dukungan, subyek sama sekali tidak 

mendapatkan kesulitan dalam membuat tato. Setelah proses pembuatan tato 

subyek merasa senang dan lebih percaya diri. Tetapi subyek masih merasa takut 

dengan dosa dan aturan dalam agama subyek.  
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Tujuan subyek membuat tato hanya untuk menutupi diri subyek sebagai 

seorang yang pemalu. Subyek ingin menjadi orang yang lebih baik lagi meskipun 

bertato. Subyek merasa sangat yakin untuk ditato karena adanya keinginan yang 

kuat dari dalam diri subyek. Subyek sangat menyadari bahwa tato bertentangan 

dalam agama subyek, karena jika ada tato pada tubuh seseorang tidak boleh 

melaksanakan ibadah (sholat) tetapi subyek menepis larangan dari agama tersebut 

dengan alasan bahwa tato merupakan seni.  

Menurut subyek tato tidak terlalu penting karena selain bertentangan 

dengan agama tato juga merusak kulit namun subyek menjadi lebih percaya diri 

dan berani menghadapi apapun setelah memiliki tato. Tato sebenarnya hanya 

untuk menutupi kerapuhan hati, rasa takut, rasa minder, dan rasa malu yang masih 

ada pada diri subyek sehingga tato tersebut memiliki makna dalam hidup subyek. 

Tato pada tubuh subyek dijadikan sebagai pendukung atau penyemangat bagi 

subyek supaya menjadi seorang yang pemberani.  

Tato pada tubuh subyek mendapatkan berbagai reaksi dari orang yang 

mengetahui bahwa subyek memiliki tato, dengan memiliki tato subyek dianggap 

sebagai seorang yang nakal dan telah terjerumus ke dalam kehidupan bebas. 

Bahkan ada teman yang menjauhi subyek setelah mengetahui jika subyek 

memiliki tato. Ada juga yang memberikan pendapat dan dukungan positif 

mengenai tato subyek sehingga subyek tidak mengalami kesulitan dalam menjalin 

hubungan dengan teman-teman.  
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E. Dinamika Psikologis Subyek 3 

Subyek mengenal tato sejak duduk di bangku SMA. Terlebih subyek 

memiliki saudara yang mempunyai tato yaitu om subyek. Subyek memiliki niat 

dan berencana membuat tato sejak lulus SMA sehingga setelah subyek lulus 

sekolah subyek langsung membuat tato di rumah teman subyek. Menurut subyek 

tato memiliki nilai seni dan setiap orang yang memiilki tato pasti mempunyai 

maksud tersendiri bahkan tato bisa menjadi hobi bagi orang yang menyukai seni 

tato.  

Subyek memiliki keinginan untuk ditato karena ada niat dari diri subyek. 

Selain itu juga adanya stres akibat dari peristiwa di masa lampau. Subyek 

membuat tato dengan gambar Leo (singa) di leher belakang. Tato tersebut tidak 

memiliki arti khusus untuk subyek. Gambar Leo (singa) hanya merupakan 

lambang dari zodiak subyek. Alasan subyek memilih gambar Leo (singa) adalah 

untuk menutupi identitas diri subyek yang penakut sehingga dengan gambar singa 

subyek terlihat sebagai seorang pemberani dan tangguh. Subyek sangat menyadari 

bahwa tato bertentangan dengan agama dan norma namun subyek tetap 

melaksanakan keinginan membuat tato karena subyek menganggap tato sebagai 

seni. Setelah memiliki tato subyek merasa sangat senang. Selain itu tato ternyata 

dapat membangkitkan rasa percaya diri subyek. Tato dipandang subyek sebagai 

penyemangat untuk menjalani hidup.  

Tato pada tubuh subyek diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri 

subyek, sehingga subyek tidak minder lagi. Subyek merasa lebih berani dan 

menjadi seorang yang tegar setelah memiliki tato. Selain itu tato subyek banyak 
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menuai protes yang negatif dari teman dan lingkungan sekitar subyek. Tato yang 

ada pada tubuh subyek membuat subyek dianggap sebagai seorang yang nakal dan 

telah terjerumus ke dalam kehidupan bebas bahkan ada teman yang menjauhi 

subyek setelah mengetahui jika subyek memiliki tato, tetapi ada juga yang 

memberikan pendapat dan dukungan positif mengenai tato subyek sehingga 

subyek tidak mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman-

teman.  

F. Kesimpulan Subyek 3 

1. Penyebab Perilaku Membuat Tato 

Subyek membuat tato karena stres akibat peristiwa masa lalu subyek yang 

kurang menyenangkan. Tato tersebut digunakan untuk menutupi identitas diri 

subyek. Orang tua subyek sering berkelahi di depan subyek sehingga subyek 

menjadi trauma dan ibu subyek sampai masuk Rumah Sakit Jiwa. Peristiwa 

tersebut membuat subyek dendam dengan sang ayah sehingga subyek tumbuh 

menjadi seorang yang pemberontak, namun subyek memiliki sikap pemalu, 

minder, tidak percaya diri, dan membuat hati subyek menjadi rapuh.  

2. Akibat Membuat Tato 

Subyek menjadi lebih percaya diri setelah memiliki tato. Subyek merasa lebih 

berani dalam mengahadapi kehidupan ataupun tantangan dalam hidupnya. 

Menurut subyek tato dapat menutupi rasa tidak percaya diri yang ada pada diri 

subyek. 
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3. Makna Tato dalam Kehidupan Subyek 

Tato merupakan sarana bagi subyek untuk menutupi identitas diri subyek yang 

pemalu dan minder. Tato yang ada pada tubuh subyek memberikan makna dan 

manfaat yang besar dalam diri subyek. Subyek ingin menutupi kekurangannya 

dengan membuat tato supaya subyek tidak takut dan tidak minder lagi seperti 

dulu. Selain itu tato juga menjadi penyemangat subyek supaya menjadi orang 

yang pemberani. 
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 3 

Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 3 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Stres 
(A.a) 

+++ 
Salah satu faktor yang 
mempengaruhi subyek untuk 
membuat tato adalah peristiwa di 
masa lalu. Subyek merasa stres 
dan trauma karena kedua orang 
tua subyek sering bertengkar di 
depan subyek. Terlebih 
pertengkaran tersebut membuat 
ibu subyek masuk Rumah Sakit 
Jiwa.  

2  Menambah Rasa Percaya Diri 
(A.c) 

+++ Tato dapat membangkitkan rasa 
percaya diri subyek, sehingga 
subyek bisa menutupi rasa minder 
dan ketidakpercayaan diri subyek 
dengan tato.  

Keterangan : 

+++ = tinggi 

++ = sedang 

+ = rendah 
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Matrik 3 

Matrik Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 3 

  
Stres 

 
Percaya Diri 

 
Perilaku Tato 

 
Stres 

 ++ ++ 

 
Percaya Diri 

  ++ 

 
Perilaku Tato 

   

 

Keterangan : 

+ : sedang 

++ : kuat 

 : X mempengaruhi Y 

 : Y mempengaruhi X 

 : X dan Y saling mempengaruh 
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Skema 4 

Skema Fenomena Mahasisiwi Bertato Pada Subyek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab Perilaku 
Membuat Tato 

1. Subyek tidak terlalu dekat 
dengan orang tuanya, bahkan 
subyek menjadi dendam 
dengan ayahnya karena ayah 
subyek sering bertengkar 
dengan ibu subyek 
dihadapan subyek sehingga 
menyebabkan ibu subyek 
masuk RSJ. Subyek menjadi 
stress dan trauma akan hal 
tersebut. 

2. Subyek merupakan seorang 
yang pemalu dan minder 
karena subyek merasa bahwa 
fisiknya tidak sempurna. 

3. Bagi subyek tato merupakan 
sebuah seni meskipun 
bertentangan dengan agama. 

Makna Tato dalam Kehidupan 
Subyek 

Tato merupakan sarana bagi subyek untuk 
menutupi identitas diri subyek yang pemalu 
dan minder. Tato yang ada pada tubuh 
subyek memberikan makna dan manfaat 
yang besar dalam diri subyek. Subyek ingin 
menutupi kekurangannya dengan membuat 
tato supaya subyek tidak takut dan tidak 
minder lagi seperti dulu. Selain itu tato juga 
menjadi penyemangat subyek supaya 
menjadi orang yang pemberani 

Akibat Membuat 
Tato 

1. Subyek menjadi 
percaya diri setelah 
membuat tato. 

2. Subyek tidak 
minder lagi dalam 
bergaul dengan 
teman-teman. 

Perilaku Tato yang 
Muncul  

Subyek membuat tato 
dengan gambar Leo (Singa) 
sebagai lambang dari 
zodiak subyek. Tato subyek 
awalnya tidak memiliki 
makna khusus, namun 
ternyata tato dapat membuat 
subyek menjadi seorang 
yang pemberani. 
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KASUS 4 

I. IDENTITAS SUBYEK 4 

Nama  : DFS 

Umur  : 21 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Gambaran fisik yang nampak dari subyek adalah tinggi semampai. Subyek 

memiliki tinggi badan sekitar 164 cm dan berat badan kira-kira 50 kg, rambutnya 

berwarna hitam sebahu dan warna kulit kuning langsat. Dalam keseharian subyek 

berpenampilan sederhana, hal ini terlihat dari cara berpaikaian subyek. Saat 

berada di rumah subyek mengenakan pakaian yang santai namun tetap sopan, 

seperti celana pendek dan kaos. Subyek selalu mengenakan pakaian yang rapi 

ketika pergi ke kampus. Pertama kali bertemu dengan subyek peneliti langsung 

diajak bersalaman dan dipersilakan masuk ke ruang tamu, meskipun baru pertama 

kali bertemu subyek menunjukkan sikap yang ramah dan murah senyum kepada 

peneliti. Kesan yang nampak pada diri subyek adalah seorang yang ramah dan 

sedikit malu-malu. Selama wawancara berlangsung subyek menjawab pertanyaan 

dengan cukup tenang dan sangat berhati-hati.  

Saat ini subyek tinggal bersama kedua orang tua, kedua adik subyek, dan 

seorang pembantu di salah satu perumahan di Semarang. Nampak dari luar rumah 
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subyek memiliki dua lantai. Subyek tinggal di rumah yang cukup besar terdiri dari 

3 kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, teras, kamar mandi, dan garasi. Di depan 

rumah terdapat taman yang dipenuhi dengan berbagai tanaman hias sehingga 

membuat rumah terasa indah dan nyaman. Lingkungan sekitar subyek terlihat 

sepi. Jarang ada tetangga yang keluar rumah ataupun anak-anak yang bermain di 

halaman. Warga di sekitar rumah subyek terlihat cuek dengan warga yang lain.  

Subyek saat ini masih berstatus sebagai seorang mahasiswa di Perguruan 

Tinggi Swasta di Semarang. Maka subyek sering menghabiskan waktunya di 

kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Dalam pergaulan di kampus subyek 

memiliki banyak teman. Hal ini ditunjukkan dengan seringnya subyek membaur 

dengan mahasisiwa lain. Subyek merupakan mahasiswa yang pandai di 

kampusnya.  

B. Observasi Saat Wawancara 

Saat wawancara subyek nampak seorang yang apa adanya dan perilakunya 

tidak dibuat-buat. Wawancara berlangsung cukup menyenangkan. Subyek 

menyampaikan cerita dengan tenang dan sangat berhati-hati. Subyek terlihat 

percaya diri saat bercerita tentang masa remajanya. Subyek juga mau jujur dan 

terbuka dalam menjawab pertanyaan.  

Dengan posisi duduk yang saling berhadapan dengan peneliti, awalnya 

subyek terlihat malu-malu namun setelah melalui beberapa pertanyaan subyek 

bisa bersikap lebih santai dan percaya diri. Sesekali subyek terdiam untuk 

berpikir, lalu menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. 
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III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa Kecil Subyek 

Subyek lahir di Semarang pada tanggal 11 Februari 1988. Subyek 

merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adik subyek perempuan dan laki-laki 

Masa kecil subyek terbilang cukup menyenangkan seperti anak kecil pada 

umumnya subyek senang bermain-main dengan teman sebayanya. Subyek juga 

memiliki banyak teman. Subyek terkadang nakal, namun masih dalam batas 

wajar. Sifat subyek waktu kecil sangat ceria, namun subyek juga memiliki sifat 

pemalu dan cengeng.  

Hubungan subyek dengan orang tua sangat baik. Subyek sangat dekat 

dengan orang tua dan adiknya. Kedua orang tua subyek sangat menyayangi 

subyek. Dulu ketika orang tua subyek baru memiliki dua anak, yaitu subyek dan 

adik perempuan subyek, orang tua subyek sangat menyayangi mereka berdua dan 

tidak pernah membeda-bedakan sehingga subyek dan keluarga hidup rukun dan 

harmonis.  

Hubungan subyek dengan teman-teman juga sangat baik. Subyek sering 

bermain dengan teman-teman ke salah satu rumah temannya sekedar untuk 

mengetahui dan berkunjung ke rumah teman. Saat duduk di bangku SD subyek 

selalu pulang sekolah bersama teman-teman. Sekolah subyek pada saat itu 

menggunakan mobil antar jemput. Ketika pulang sekolah subyek menunggu 

mobil jemputan bersama teman-teman. Kadang subyek juga bertengkar (marahan) 

dengan temannya, namun tidak berlangsung lama. Hal itu terjadi tidak lebih dari 

dua hari dan subyek menjadi rukun lagi dengan temannya. Subyek menganggap 
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hal itu biasa terjadi pada anak seusianya. Subyek memiliki pengalaman yang 

cukup berkesan ketika masih kecil. Sebagai anak-anak subyek senang bermain 

kejar-kejar hingga naik ke atas meja dan bercanda dengan saling mengejek. 

Kejadian tersebut cukup berkesan dan membuat subyek merasa senang dengan 

masa kecilnya.   

B. Masa Remaja Subyek 

Masa remaja subyek cukup menyenangkan. Subyek memiliki banyak teman 

pada saat remaja. Hubungan subyek dengan teman-teman juga sangat baik. 

Menurut subyek masa remaja adalah masa yang seru untuk mencari dan 

berkumpul dengan teman-teman. Subyek sering menghabiskan waktu bersama 

teman-teman dengan pergi beramai-ramai. Waktu SMA subyek memiliki sebuah 

genk. Genk subyek terdiri dari 4 orang. Saat pulang sekolah subyek tidak 

langsung pulang ke rumah. Subyek sering nongkrong bersama teman-teman di 

mall atau di tempat favorit genk subyek. Kadang subyek nongkrong di salah satu 

rumah teman untuk sekedar ngobrol dan curhat. Beranjak remaja subyek menjadi 

seorang yang terbuka dan tidak cengeng lagi. Subyek tumbuh menjadi seorang 

yang dewasa.  

Subyek sangat senang jika berkumpul dengan teman-teman. Subyek sering 

menghabiskan waktunya dengan hangout di alam terbuka. Saat remaja subyek 

memiliki banyak pengalaman yang mengesankan. Salah satunya, subyek pernah 

di keluarkan dari kelas saat pelajaran matematika. Subyek saat itu baru saja punya 

pacar. Subyek curhat dan asyik mengobrol dengan teman sebangkunya hingga 

guru subyek mengetahui bahwa subyek tidak memperhatikan pelajaran yang 
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disampaikan guru. Padahal guru tersebut terkenal sebagai guru yang killer. Hal 

tersebut membuat subyek dikeluarkan dari kelas. Subyek pun merasa malu dengan 

kejadian tersebut. Subyek juga pernah bertengkar dengan teman se genk gara-gara 

rebutan cowok sehingga menimbulkan salah paham antara subyek dengan 

temannya. Subyek sangat marah karena pacar subyek direbut oleh teman namun 

hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah yang baik bersama satu genk. 

Hubungan subyek dengan orang tua tetap terjalin harmonis. Orang tua 

subyek sangat menyayangi anak-anaknya. Pola asuh orang tua subyek cukup 

demokratis. Kedua orang tua subyek membebaskan anak-anaknya untuk memilih 

yang disukai, namun harus bertanggung jawab dan terkontrol.  

C. Masa Sekarang (kuliah) 

Memasuki masa kuliah subyek bertambah dewasa dalam bersikap. Status 

subyek sebagai mahasiswa membuat subyek lebih bertanggung jawab terhadap 

diri subyek sendiri. Hubungan subyek dengan orang tua dan keluarga tetap terjalin 

dengan baik. Sebagai anak sulung subyek sudah dianggap matang oleh kedua 

orang tuanya. Subyek dianggap bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-

adik subyek.  

Hubungan subyek dengan teman-teman kuliah sangat baik. Selain 

berkumpul dan bertemu di kampus, subyek juga meluangkan waktunya untuk 

jalan-jalan dengan teman kampus bahkan hubungan subyek dengan teman-teman 

SMA masih terjalin dengan baik. Subyek  masih sering berkumpul dengan teman-

teman SMA meskipun berbeda kampus. Sifat subyek yang semakin dewasa 
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membuat subyek ingin memiliki banyak pengetahuan sehingga subyek lebih 

terbuka dengan hal-hal baru.  

D. Perihal Membuat Tato 

Menurut pemahaman subyek tato adalah suatu seni yang dituangkan ke 

dalam lukisan ditubuh. Subyek mengetahui tato pertama kali saat duduk di 

bangku SMA. Subyek mendapatkan informasi tentang tato dari teman-teman dan 

media massa seperti televisi, majalah, dan internet. Sejak kecil sebenarnya subyek 

telah mengenal tato namun tidak mengerti dengan pasti apa yang dimaksud 

dengan tato. Subyek memiliki saudara yang bertato, bahkan ada saudara subyek 

yang memiliki tato satu badan penuh.  

Subyek yang telah terbiasa dengan tato sejak kecil, memiliki persepsi yang 

menyeramkan tentang tato. Menurut subyek ditato sangat menakutkan dan jika 

ditato pasti rasanya sangat sakit sehingga subyek tidak berpikir untuk memilki  

tato ditubuhnya. Sama halnya dengan tato, orang yang memiliki tato menurut 

subyek sangat menyeramkan. Subyek sempat berpikir untuk tidak akan membuat 

tato pada tubuhnya. Subyek justru tertarik ingin membuat tato. Seiring dengan 

berjalannya waktu subyek tidak mempermasalahkan jika ada orang yang memiliki 

tato. Subyek telah memiliki rencana untuk tato sejak SMA, namun subyek masih 

ragu dan masih harus berpikir panjang mengenai resiko sakit yang ditimbulkan 

dari tato.  

Subyek memberanikan diri untuk ditato ketika awal masuk kuliah. Hal ini 

dikarenakan teman-teman subyek sudah memiliki tato sedangkan subyek yang 

sejak SMA ingin punya tato justru masih ragu. Mengetahui subyek belum tato, 
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teman subyek mengajak subyek untuk segera membuat tato namun subyek hanya 

diam dan tidak menanggapi ajakan tersebut. Hal ini membuat teman-teman 

subyek semakin semangat dalam mengajak subyek agar mau ditato bahkan teman 

subyek menganggap subyek sebagai seorang yang penakut karena tidak mau 

ditato. Subyek merasa diremahkan sekaligus merasa tertantang dengan ajakan 

tersebut. Subyek yang tidak mau diremehkan dan merasa gengsi dengan teman-

teman. sehingga akhirnya subyek memutuskan untuk ditato demi memenuhi rasa 

solidaritas terhadap teman.  

Ketika akan membuat tato subyek memilih gambar bintang. Subyek 

memilih gambar tersebut karena menurut subyek gambar bintang memiliki 

filosofi yang baik. Menurut subyek bintang memiliki sinar yang bagus dan 

sinarnya tidak pernah redup sehingga subyek berharap dirinya seperti bintang agar 

dapat menyinari kehidupan di malam hari. Tato subyek dengan gambar bintang 

terletak dipinggang sebelah kiri.  

Subyek sangat tertarik dan memutuskan untuk ditato karena dari dulu 

subyek sudah memiliki keinginan untuk ditato namun subyek masih ragu-ragu 

dan takut, dengan adanya teman-teman yang memiliki tato subyek merasa 

tertantang. Subyek merasa diremehkan jika tidak segera membuat tato. Subyek 

juga merasa gengsi dan dianggap tidak mengikuti trend sehingga subyek ingin 

menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap teman-teman dengan membuat tato.  

Motivasi subyek dalam hal ini adalah untuk memenuhi ajakan dari teman-

teman, supaya subyek tidak diremehkan lagi. Subyek membuat tato mendapatkan 

dukungan sepenuhnya dari teman-teman. Subyek tidak pernah mengatakan 
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kepada orang tuanya bahwa subyek ingin membuat tato sehingga subyek tidak 

mendapatkan dukungan dari pihak keluarga. Saat pertama kali ingin membuat tato 

subyek merasa takut dan ragu-ragu. Subyek juga merasa khawatir dengan resiko 

yang ditimbulkan dari tato. Subyek takut jika orang tuanya mengetahui dan 

berkomentar buruk tentang tato tersebut. Subyek juga berpikir tentang pendapat 

dari masyarakat tentang tato yang ada ditubuhnya namun semua kekhawatiran 

subyek hilang ketika seluruh teman subyek memberikan dukungan sepenuhnya 

kepada subyek.  

Dalam hal membuat tato subyek mendapatkan banyak kemudahan. Mulai 

dari biaya hingga dukungan yang diberikan oleh teman-teman subyek sehingga 

subyek sama sekali tidak mendapatkan kesulitan dalam membuat tato. Hanya saja 

diawal pembuatan tato subyek merasa takut dan khawatir namun akhirnya setelah 

memiliki tato subyek merasa senang, dengan memiliki tato subyek menjadi lebih 

percaya diri. Tato juga meningkatkan harga diri subyek dimata teman-teman. 

Subyek menjadi lebih dihargai karena tujuan subyek membuat tato supaya subyek 

tidak diremehkan lagi. Ketika akan membuat tato subyek memilki keyakinan yang 

sangat kuat. Dorongan dan dukungan dari teman-teman membuat subyek mantap 

yakin untuk ditato.  

Menurut subyek tato bertentangan dengan agama yang dianut subyek 

namun subyek tetap memberanikan diri untuk ditato karena tato tidak melanggar 

aturan agama ataupun dosa besar. Subyek tidak mempermasalahkan hal tersebut 

karena tato hanya ditubuh dan tidak mempengaruhi keimanan seseorang.  
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Tato merupakan hal yang penting dalam kehidupan subyek. Tato dianggap 

sebagai suatu hal untuk pengalaman hidup. Selain itu tato sebagai sarana untuk 

menjunjung tinggi rasa solidaritas terhadap teman-teman. Melalui tato subyek 

mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berharga karena tato memiliki arti 

tersendiri dalam kehidupan subyek. Tato yang ada pada tubuh ubyek memberikan 

makna kehidupan untuk subyek. Tato bintang pada subyek memiliki makna 

kekuatan hidup untuk subyek sendiri. 

Subyek sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk ditato. Menurut subyek 

satu tato ditubuhnya sudah cukup untuk mendapatkan suatu pengalaman hidup. 

Jika nantinya ada teman subyek yang mengajak untuk ditato lagi subyek akan 

menolak. Tato ditubuh subyek awalnya hanya teman-teman subyek yang tahu 

namun lama-kelamaan orang tua subyek juga mengetahui hal tersebut. Orang tua 

subyek sangat kaget dan marah ketika mengetahui bahwa subyek memiliki tato. 

Subyek yang sudah terlanjur membuat tato akhirnya diijinkan oleh orang tuanya. 

Bagaimanapun juga tato tersebut sudah terlanjur digambar pada tubuh subyek 

sehingga orang tua subyek maklum dan tidak mempermasalahkan lagi.  

Subyek bersyukur karena pada akhirnya tidak ada yang memberikan reaksi 

negatif tentang tatonya. Subyek justru mendapatkan dukungan yang positif dari 

orang tua, saudara, dan teman-teman meskipun pada awalnya orang tua subyek 

marah. Semua yang dilakukan subyek merupakan pilihan dan tanggung jawab 

subyek sendiri. Sejauh ini tidak ada perubahan sikap atau perlakuan yang buruk 

dari orang sekitar yang mengetahui bahwa subyek memiliki tato sehingga subyek 

tidak mengalami kesulitan dalam hal bergaul.  
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E. Dinamika Psikologis Subyek 4 

Subyek dari kecil sudah terbiasa dengan tato, karena ada saudara subyek 

yang memiliki tato namun subyek saat itu tidak memiliki niat untuk membuat 

tato. Subyek mulai tertarik dengan tato saat duduk di bangku SMA. Subyek 

mendapatkan informasi tentang tato dari teman-teman dan dari media massa. 

Ketertarikan subyek terhadap tato membuat subyek ingin memiliki tato 

ditubuhnya namun pada saat itu subyek masih merasa ragu.  

Ketika subyek menginjak bangku perkuliahan subyek memiliki teman-

teman yang mempunyai tato ditubuhnya. Subyek ingin sekali ditato, tetapi subyek 

masih saja ragu. Subyek diajak teman-temannya untuk segera menbuat tato, 

namun subyek hanya diam dan tidak menanggapi ajakan tersebut. Subyek yang 

saat itu masih ragu untuk membuat tato justru merasa tertantang dengan ajakan 

temannya. Subyek merasa diremehkan oleh-teman-temannya. Teman-teman 

subyek menganggap subyek sebagai seorang penakut karena tidak mau membuat 

tato. Atas dasar rasa solidaritas subyek akhirnya memutuskan untuk ditato. 

Subyek mengambil keputusan untuk ditato karena ingin memenuhi rasa 

solidaritas terhadap teman sehingga dalam hal ini konformitas sangat penting bagi 

subyek. Subyek memutuskan untuk ditato karena hanya subyek yang belum 

memiliki tato. Dengan adanya pengaruh dari teman sebaya subyek mantap untuk 

ditato. Hal lain yang membuat subyek memutuskan untuk ditato karean subyek 

ingin meningkatkan harga dirinya dimata teman-teman. Subyek tidak ingin 

diremehkan lagi sehingga subyek memutuskan untuk ditato. Selain karena tato 

merupakan keinginan subyek sejak SMA, tato ternyata dapat menambah rasa 
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percaya diri subyek. Setelah memiliki tato subyek merasa senang dan sangat 

percaya diri.  

Tato dengan gambar bintang diyakini subyek memberikan makna hidup 

yang baik. Tato tersebut memberikan kekuatan dalam kehidupan subyek. Subyek 

yakin tato dengan gambar bintang memiliki filosofi yang baik sehingga subyek 

ingin memberikan kehidupan bagi orang lain. 

Saat akan membuat tato subyek merasa takut dan khawatir. Selain takut 

akan rasa sakitnya subyek juga khawatir akan reaksi dari orang tuanya namun 

karena adanya dukungan dari teman-teman akhirnya subyek mantap membuat 

tato. Tato yang ada pada tubuh subyek akhirnya diketahui oleh orang tua subyek. 

Orang tua subyek sangat kaget dan marah ketika mengetahui bahwa subyek 

memiliki tato namun karena sudah terlanjur akhirnya orang tua subyek tidak 

mempermasalahkan hal tersebut. Subyek juga sangat bersyukur karena tidak ada 

reaksi ataupun pendapat yang negatif dari orang-orang di lingkungan sekitar yang 

mengetahui tato subyek sehingga subyek tidak mengalami kesulitan dalam 

bergaul dengan teman-teman yang lain.   

Subyek menganggap bahwa tato sangat penting untuk pengalaman hidup, 

meskipun tato bertentangan dengan agama, subyek tetap membuat tato karena tato 

bukan merupakan dosa besar, melainkan untuk sebuah pengalaman hidup yang 

sangat berharga bagi subyek.   
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F. Kesimpulan Kasus Subyek 4 

1. Penyebab Perilaku Membuat Tato 

a. Konformitas 

Subyek membuat tato karena hanya subyek yang belum memiliki tato. 

Subyek ingin menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap teman-teman 

dengan cara membuat tato.  

b. Pengaruh dan dukungan teman sebaya 

Teman-teman subyek yang sudah memiliki tato menjadi pengaruh bagi 

subyek membuat tato. Subyek mendapatkan dukungan sepenuhnya dari 

teman-teman. 

2. Akibat Membuat Tato 

a.  Percaya Diri 

Setelah memiliki tato subyek merasa lebih percaya diri. 

b. Harga Diri 

Subyek membuat tato karena tidak ingin diremehkan oleh teman-teman. 

Subyek ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa subyek bukan 

orang yang penakut. Tato diharapkan dapat meningkatkan harga diri 

subyek dimata teman-teman. 
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3. Makna Tato dalam Hidup Subyek 

Tato dengan gambar bintang yang terletak pada pinggul memberikan makna 

bagi kehidupan subyek. Tato tersebut dianggap sebagai kekuatan bagi subyek 

dalam menjalani kehidupan. Gambar bintang menurut subyek memiliki 

filosofi yang baik, karena bintang selalu menerangi gelapnya malam dengan 

keindahan sinarnya. Selain itu subyek ingin menaungi dan bermanfaat bagi 

orang lain. Subyek juga ingin memiliki kemajuan dalam hal prestasi. 
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 4 

Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 4 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Percaya Diri 
(A.c) 

+++ 
Setelah memiliki tato subyek 
merasa senang dan  menjadi lebih 
percaya diri. 

2 Harga Diri 
 (A.d) 

+++ Subyek membuat tato karena 
tidak ingin diremehkan oleh 
teman-temannya. Tato diharapkan 
dapat meningkatkan harga diri 
subyek. 

3 Pengaruh dan dukungan teman 
sebaya 
 (B.a) 

++ Teman-teman subyek yang telah 
memiliki tato menjadi pengaruh 
bagi subyek untuk membuat tato. 
Subyek mendapatkan dukungan 
sepenuhnya dari teman-teman. 

4 Konformitas 
 (B.b) 

+++ Diantara teman-teman subyek 
hanya subyek yang belum 
memiliki tato, sehingga subyek 
membuat tato untuk memenuhi 
rasa solidaritasnya terhadap 
teman-teman.  

Keterangan : 

+++ = tinggi 

++ = sedang 

+ = rendah 
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Matrik 4 

Matrik Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 4 

 Konformitas Dukungan 
Teman 
Sebaya 

Percaya Diri Harga Diri Perilaku 
Tato 

Konformitas  ++ ++ ++ ++ 

Dukungan 
Teman Sebaya 

  ++ ++ ++ 

Percaya Diri    ++ ++ 

Harga Diri     ++ 

Perilaku Tato      

 

Keterangan : 

+ : sedang 

++ : kuat 

 : X mempengaruhi Y 

 : Y mempengaruhi X 

 : X dan Y saling mempengaruhi 
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Skema 5 

Skema Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab Perilaku 
Membuat Tato 

1. Subyek membuat tato 
karena ingin menunjukkan 
rasa solidaritasnya terhadap 
kelompok. 

2. Subyek dituntut oleh teman-
temannya untuk segera 
membuat tato. Subyek yang  
tidak ingin diremehkan oleh 
teman-temannya lalu segera 
membuat tato. 

3. Tato bagi subyek adalah seni 
yang dituangkan ke dalam 
lukisan di tubuh seseorang. 
Menurut subyek tato memang 
bertentangan dengan agama, 
namun bukan merupakan dosa 
besar sehingga tidak 
mempengaruhi keimanan 
seseorang. Makna Tato dalam Kehidupan Subyek  

Tato dengan gambar bintang yang terletak pada pinggul 
memberikan makna bagi kehidupan subyek. Tato tersebut 
dianggap sebagai kekuatan bagi subyek dalam menjalani 
kehidupan. Gambar bintang menurut subyek memiliki 
filosofi yang baik, karena bintang selalu menerangi gelapnya 
malam dengan keindahan sinarnya. Selain itu subyek ingin 
menaungi dan bermanfaat bagi orang lain. Subyek juga ingin 
memiliki kemajuan dalam hal prestasi. 

Akibat Membuat 
Tato 

1. Subyek menjadi 
percaya diri saat 
berkumpul dengan 
kelompok. 

2. Subyek merasa 
dihargai oleh teman-
temannya karena telah 
memiliki tato. 

Perilaku Tato yang 
Muncul 

Subyek membuat tato 
dengan gambar bintang. 
Tato tersebut memiliki 
filosofi yang baik sehingga 
subyek ingin seperti bintang 
yang dapat menyinari di 
kegelapan malam dengan 
keindahannya. Subyek ingin 
bermanfaat bagi orang lain. 
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KASUS 5 

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama  : YI 

Umur  : 21 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

II. HASIL OBSERVASI 

A. Observasi Secara Keseluruhan 

Subyek memiliki gambaran fisik dengan tinggi badan 169 cm dan berat 

badan kira-kira 69 kg. Subyek memiliki kulit sawo matang, berambut cepak 

seperti orang laki-laki, dan perawakannya tinggi besar. Peneliti pertama kali 

bertemu subyek di kampus subyek. Subyek terlihat rapi dengan mengenakan 

kaos berkrah dan celana panjang warna hitam. Kesan yang nampak pada diri 

subyek adalah orang yang ramah dan murah senyum. Subyek dengan senang 

hati ketika diminta kesediaanya untuk menjadi subyek penelitian bahkan 

subyek memberikan nomor telepon kepada peneliti dan meminta peneliti untuk 

menghubungi terlebih dahulu jika akan melakukan wawancara.  

Subyek sangat terbuka saat bercerita. Subyek menjawab pertanyaan 

dengan tenang dan percaya diri. Subyek juga tidak sungkan untuk bertanya 

ketika ada pertanyaan yang kurang jelas. Peneliti melakukan wawancara dan 

observasi di rumah subyek. Subyek tinggal di sebuah perumahan di daerah 
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Telogosari Semarang. Subyek tinggal di rumah yang cukup besar terdiri dari 4 

kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, teras, 2 kamar mandi, 

dan garasi. Rumah tersebut dihuni oleh kedua orang tua subyek, subyek, dan 

kedua adik subyek. 

Pada saat peneliti datang ke rumah subyek, subyek menyambut peneliti 

dengan senang hati bahkan subyek langsung mempersilakan peneliti masuk ke 

kamar subyek supaya wawancara bisa lebih santai. Subyek juga tidak lupa 

membuatkan minuman untuk peneliti.  

B. Observasi Saat Wawancara 

Pada waktu wawancara subyek nampak seorang yang apa adanya dan 

perilakunya tidak dibuat-buat. Wawancara berlangsung dengan cukup 

menyenangkan, sebab subyek mampu menyampaikan cerita dengan dengan 

santai dan percaya diri. Hal ini terlihat ketika bercerita subyek selalu menatap 

ke arah peneliti. Subyek juga bersedia dan memperkenankan peneliti untuk 

berkunjung kembali ke rumahnya jika ada data yang masih dibutuhkan.   

Selama wawancara berlangsung subyek tampak tenang, ramah, dan 

santai. Subyek duduk dengan posisi bersandar pada sandaran tempat tidur 

namun tetap menghadap ke arah peneliti. Subyek kadang mengambil dan 

memainkan boneka yang ada di tempat tidurnya ketika menjawab pertanyaan. 

Subyek juga mampu memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.   
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III. HASIL WAWANCARA 

A. Masa Kecil Subyek 

Subyek lahir di kota Semarang pada tanggal 21 Juni 1988. Subyek 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adik subyek laki-laki dan 

perempuan. Masa kecil subyek terbilang biasa saja,seperti anak-anak lain pada 

umumnya namun subyek merasa cukup senang. Subyek memiliki banyak 

teman pada waktu kecil. Subyek sering bermain dengan teman-teman untuk 

menghabiskan waktu. 

Sifat subyek pada saat kecil adalah seorang yang pendiam. Subyek 

tidak memiliki hal yang khusus untuk dijadikan favorit. Subyek hanya merasa 

senang jika bermain dengan teman-teman. Hubungan subyek dengan teman-

teman juga sangat baik. Subyek kadang bertengkar dengan temannya namun 

hal itu tidak berlangsung lama. Ketika masih kecil subyek memiliki sebuah 

pengalaman yang masih membekas dalam ingatan subyek hingga sekarang. 

Dulu subyek sering bermain kejar-kejar hingga akhirnya terjatuh dan 

menyebabkan luka pada dahi subyek bahkan luka itu masih membekas di dahi 

subyek hingga sekarang. 

Hubungan subyek dengan orang tuanya juga sangat baik. Subyek 

mendapatkan kasih sayang yang sama dengan adik-adiknya. Orang tua subyek 

selalu memberikan nasehat jika subyek melakukan suatu kesalahan. Orang tua 

subyek memiliki sikap yang disiplin pada anak-anaknya. Kehidupan masa kecil 

subyek bersama kedua orang tuanya sangat menyenangkan. Tidak pernah ada 
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masalah besar, sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan antar anggota 

keluarga. 

B. Masa Remaja Subyek 

Masa remaja subyek terbilang sangat menyenangkan. Tidak ada 

masalah yang berarti di kehidupan subyek saat remaja. Sifat subyek yang 

pendiam sudah banyak berubah. Subyek mulai bisa terbuka dengan hal-hal 

baru dan bisa bergaul dengan semua teman. Pada saat itu teman-teman subyek 

sering main ke rumah subyek. Subyek tidak pernah mempunyai masalah 

dengan temannya karena subyek memang tidak suka membuat masalah. 

Subyek lebih suka menghindari konflik agar tidak terjadi masalah. Subyek 

sangat menikmati masa-masa remanjanya. Menurut subyek masa remaja 

merupakan masa yang indah dan masa yang sangat menyenangkan.  

Hubungan subyek dengan kedua orang tuanya tidak banyak berbeda 

dengan dulu saat subyek masih kanak-kanak. Orang tua subyek sangat 

mengerti dan memahami apa yang diinginkan subyek. Terlebih subyek sudah 

menginjak ke masa yang lebih dewasa, sehingga orang tua subyek lebih 

memahami. Subyek juga sangat terbuka terhadap kedua orang tuanya. 

Walaupun terkadang subyek mengalami perbedaan pendapat dengan orang 

tuanya, namun semuanya tetap berjalan lancar.  

C. Masa Sekarang (Kuliah) 

Saat ini subyek masih menempuh kuliah di salah satu Perguruan Tinggi 

Swasta di Semarang. Kegiatan subyek sehari-hari adalah kuliah, banyak 



91 
 

kegiatan yang diikuti subyek di kampusnya. Sifat subyek sekarang semakin 

dewasa. Subyek juga sangat bertanggung jawab terhadpa diri sendiri dan segala 

sesuatu yang dilakukan subyek.  

Hunbungan subyek dengan orang tua sangat baik. Subyek yang menjadi 

semakin dewasa bisa menempatkan diri dalam bersikap. Sebagai anak pertama 

subyek mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari orang tua. Subyek juga 

menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang besar karena telah 

mendapatkan kepercayaan dari orang tua.  

Hubungan subyek dengan teman-teman terjalin dengan baik. Subyek 

saat kuliah mendapatkan banyak teman baru kebanyakan berasal dari luar kota. 

Selain itu subyek juga mendapatkan lingkungan yang baru. Teman kuliah 

subyek banyak memberikan pengalaman yang baru untuk subyek. 

D. Perihal Tentang Tato 

Menurut subyek tato adalah sebuah seni dimana ada gambar yang 

dilukiskan di tubuh seorang sehingga terkesan unik. Subyek pertama kali 

mengetahui dan mendengar tentang tato ketika duduk di bangku perkuliahan 

kira-kira menjelang semester kedua. Subyek mendapatkan informasi tersebut 

dari teman kuliahnya banyak teman-teman subyek yang memiliki tato. 

Sebelum membuat tato subyek memiliki persepsi yang baik tentang tato. 

Menurut subyek tato sangat unik dan bagus jika dipandang. Subyek juga tidak 

memiliki persepsi yang buruk tentang orang-orang yang memiliki tato. Subyek 

tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tato merupakan hak setiap orang. 
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Subyek justru merasa senang jika ada orang yang memiliki tato dengan gambar 

yang unik.  

Ketika subyek mendengar dan mengetahui tentang tato subyek 

langsung tertarik. Seketika itu juga subyek memiliki rencana untuk membuat 

tato. Subyek pertama membuat tato tepatnya semester dua. Subyek membuat 

tato distudio milik teman subyek. Kebetulan subyek memiliki seorang teman 

yang berprofesi sebagai tukang tato. Awal mula subyek tertarik dan 

memutuskan membuat tato ketika subyek melihat tato di tubuh temannya. 

Subyek langsung tertarik dan teringat bahwa subyek memiliki teman yang 

berprofesi sebagai tukang tato. Tanpa harus berpikir panjang subyek langsung 

menuju ke tempat tato miliki temannya, disana subyek mengutarakan 

keinganannya membuat tato. Setelah berkonsultasi dan mendapatkan 

keputusan, akhirnya saat itu juga subyek langsung ditato. Subyek memilih 

gambar kupu-kupu dan cupit, namun subyek tidak menggambarnya sekaligus, 

melainkan membuat tato dengan gambar cupit terlebih dahulu. Selang waktu 2 

minggu setelah tato yang pertama mongering subyek menambah tatonya 

dengan gambar kupu-kupu. Subyek memilih gambar tersebut karena gambar 

tersebut sangat unik. Selain itu cupit juga merupakan dewa cinta sehingga 

subyek menganggap dirinya seperti itu. Gambar yang dpilih subyek bukan 

merupakan gambaran diri subyek, namun tetap memiliki arti khusus dalam 

hidup subyek. Subyek beranggapan bahwa disetiap kehidupan pasti 

membutuhkan cinta.  
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Alasan subyek tertarik membuat tato karena dari keunikan tato itu 

sendiri. Subyek sangat menyukai hal-hal yang berbau unik, dalam membuat 

tato sebenarnya subyek tidak memiliki motivasi apapun. Saat itu subyek hanya 

tertarik dengan keunikan tato. Subyek juga tidak memiliki tujuan khusus dalam 

membuat tato. Saat itu subyek hanya merasa senang saja dengan tato. Menurut 

subyek tato bisa menambah rasa percaya diri pada subyek. Subyek tidak 

mendapatkan pengaruh dari siapapun dalam membuat tato. Keinginan subyek 

membuat tato murni dari dalam diri subyek sendiri. Tato yang merupakan 

keinginan dari subyek pribadi membuat subyek melakukannya secara diam-

diam sehingga dalam hal ini subyek tidak mendapatkan dukungan dari 

siapapun.  

Saat akan membuat tato subyek merasa khawatir namun subyek juga 

merasa senang. Subyek merasa sedikit khawatir dengan rasa sakit akibat tato 

tetapi menurut subyek rasa sakit itu tidak muncul, justru subyek ingin membuat 

tato lagi. Subyek tidak mengalami kesulitan dalam hal biaya karena dalam 

membuat tato subyek tidak membayar. Subyek merasa senang setelah memiliki 

tato sebab apa yang menjadi keinginan subyek sekarang telah tercapai.    

Subyek memiliki keyakinan yang kuat dalam membuat tato karena 

subyek sudah tertarik dengan keunikan tato. Menurut subyek tato tidak 

melanggar norma ataupun agama. Bagi subyek yang penting seseorang masih 

memiliki sopan santun dan perilaku yang baik. Menurut subyek setiap orang 

bebas melakukan apa yang diinginkan, asalkan tidak melanggar sopan santun 

yang ada di masyarakat.  
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Bagi subyek tato bisa dikatakan penting, tetapi bisa juga dianggap tidak 

penting. Tato yang ada ditubuh subyek merupakan kesenangan saja, sehingga 

bagi orang-orang yang menyukai tato pasti akan membuat tato. Subyek merasa 

bangga dengan tato yan dimilikinya sekarang. Subyek juga merasa lebih 

percaya diri setelah memiliki tato. Subyek merasa sangat senang karena 

keinginannya membuat tato telah terwujud.  

Makna tato dalam kehidupan subyek adalah untuk kasih sayang. 

Menurut subyek tatonya yang bergambar cupit dan kupu-kupu memiliki arti 

cinta. Subyek ingin menebarkan cinta dimanapun subyek berada. Subyek yang 

memiliki kesenangan dengan tato sampai saat ini masih mempunyai keinginan 

membuat tato lagi namun subyek masih menunggu waktu yang tepat.  

Orang tua subyek telah mengetahui bahwa anaknya memiliki tato. 

Ketika mengetahui tato subyek, orang tua subyek sangat shock dan sedikit 

marah namun akhirnya orang tua subyek tidak mempermasalahkan karena 

bagaimanapun juga hal tersebut telah terjadi. Subyek mendapatkan reaksi yang 

positif dari teman-teman yang juga memiliki tato. Ada yang mengatakan bahwa 

tato subyek keren dan gambarnya bagus, sedangkan teman yang tidak punya 

tato hanya melihat dengan biasa saja. Dalam hal ini tidak ada perbedaan 

persepsi ataupun perlakuan dari orang-orang disekitar subyek mengenai diri 

subyek yang telah memiliki tato. Teman-teman subyek tetap bergaul dengan 

santai kepada subyek. Subyek justru memiliki banyak teman setelah memiliki 

tato karena teman-teman subyek bisa menerima subyek dengan apa adanya 

sehingga subyek tidak mengalami kesulitan dalam bergaul. 
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E. Dinamika Psikologis Subyek 5 

Ketertarikan subyek terhadap tato dimulai sejak subyek mengetahui 

tentang tato. Terlebih subyek melihat tato yang ada pada tubuh temannya. 

Setika itu juga subyek teringat, bahwa dirinya memiliki teman yang berprofesi 

sebagai tukang tato. Tanpa harus berpikir panjang subyek langsung mendatangi 

studio tato milik temannya. Keinginan subyek membuat tato didasari oleh 

keinginannya sendiri yang telah tertarik dengan keunikan tato. Subyek 

membuat tato sebanyak dua kali. Tato yang pertama yang dibuat subyek 

bergambar cupit sedangkan tato yang kedua bergambar kupu-kupu. Kedua tato 

tersebut memiliki makna yang saling mendukung. Makna dari tato subyek 

yaitu, subyek ingin dimanapun berada subyek memiliki sebuah cinta karena 

dalam setiap kehidupan pasti akan membutuhkan cinta.  

Subyek tidak memiliki alasan ataupun motivasi khusus dalam membuat 

tato. Subyek dalam membuat tato berdasarkan rasa suka atau senang terhadap 

keunikan tato. Minat yang besar terhadap tato membuat subyek memiliki 

keyakinan yang kuat untuk membuat tato. Subyek tidak dipengaruhi oleh 

siapapun karena niat membuat tato tumbuh dari dalam diri subyek.  

Subyek awalnya merasa khawatir saat akan ditato. Subyek sedikit takut 

dengan rasa sakit akibat ditato namun hal tersebut hilang ketika subyek sudah 

mulai ditato. Subyek justru merasakan senang dan ingin ditato lagi. Ternyata 

ditato tidak terasa sakit setalah dijalani. Subyek merasa kepercayaan dirinya 

semakin bertambah. Selain itu subyek merasa bangga karena keinginan subyek 

membuat tato telah tercapai. Subyek tidak mengalami kesulitan dalam bergaul. 
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Tidak perbedaan persepsi atau perlakuan dari teman-teman subyek setelah 

mengetahui bahwa subyek bertato. Teman-teman subyek bisa menerima 

subyek dengan apa adanya. Begitu juga dengan orang tua subyek. Awalnya 

orang tua subyek shock dan sedikit marah namun lama-lama orang tua subyek 

tidak mempermasalahkan tato subyek lagi.  

F. Kesimpulan Kasus Subyek 5 

1. Penyebab Perilaku Membuat Tato 

Subyek memiliki minat yang sangat kuat terhadap tato. Sejak pertama kali 

melihat tato pada tubuh temannya, subyek langsung tertarik. Subyek tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam mengambil keputusan membuat 

tato. Subyek sangat tertarik dengan keunikan tato, sehingga subyek tidak 

memiliki motivasi dan tujuan yang khusus dalam membuat tato. Semuanya 

dilakukan subyek karena minatnya yang besar terhadap tato. 

2. Akibat Membuat Tato 

a. Percaya Diri 

Subyek merasa lebih percaya diri setelah memiliki tato. Sebelum 

membuat tato subyek sudah memprediksikan bahwa dengan memiliki 

tato kepercayaan diri subyek akan bertambah 
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b. Harga Diri 

Subyek memiliki kebanggaan tersendiri dengan adanya tato ditubuh 

subyek. Selain itu subyek juga bangga karena bisa mewujudkan 

keinginannya membuat tato. 

3. Makna Tato dalam Kehidupan Subyek 

Tato merupakan simbol cinta dan kasih sayang subyek terhadap orang-

orang disekitar subyek. Tato dengan gambar cupit merupakan dewa cinta 

yang memberikan cinta dimanapun subyek berada, sedangkan gambar 

kupu-kupu merupakan cinta yang bisa terbang dan menebarkan cinta 

kemanapun sehingga kedua gambar tato tersebut memiliki makna yang 

saling mendukung. Subyek ingin dimanapun berada subyek memiliki 

sebuah cinta karena dalam setiap kehidupan akan membutuhkan cinta 

sehingga kedua tato subyek memiliki makna cinta dan kebebasan bagi 

subyek.  
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INTENSITAS TEMA YANG MUNCUL 

Tabel 5 

Intensitas Tema yang muncul pada Subyek 5 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Percaya Diri 
 (A.c) 

+++ 
Sebelum membuat tato subyek 
sudah merasa bahwa jika 
memiliki tato kepercayaan diri 
subyek semakin bertambah. 
Ternyata hal tersebut memang 
benar karena subyek merasa lebih 
percaya diri setelah memiliki tato. 

2 Harga Diri 
 (A.d) 

+++ Subyek memiliki kebanggaan 
tersendiri dengan adanya tato 
pada tubuhnya. Subyek bangga 
karena pada akhirnya subyek bisa 
mewujudkan keinginannya 
membuat tato. 

3 Minat 
(A.e) 

+++ Subyek membuat tato karena 
sejak awal subyek sangat 
menyukai tato. Subyek tertarik 
dengan keunikan dari tato. 

Keterangan : 

+++ = tinggi 

++ = sedang 

+ = rendah 
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Matrik 5 

Matrik Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 5 

 

 Minat Percaya Diri Harga Diri Perilaku Tato 

Minat  ++ ++ ++ 

Percaya Diri   ++ ++ 

Harga Diri    ++ 

Perilaku Tato     

 

Keterangan : 

+ : sedang 

++ : kuat 

 : X mempengaruhi Y 

 : Y mempengaruhi X 

 : X dan Y saling mempengaruhi 
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Skema 6 

Skema Fenomena Mahasiswi Bertato Pada Subyek 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab Perilaku 
Membuat Tato 

1. Subyek langsung tertarik 
ketika melihat tato yang ada 
pada tubuh teman. 

2. Subyek memiliki minat yang 
sangat kuat terhadap tato. 

3. Tato bagi subyek adalah 
sebuah seni dimana ada 
gambar yang dilukiskan 
ditubuh seseorang sehingga 
terkesan unik. Subyek sangat 
tertarik dengan keunikan 
yang ada pada gambar tato. 

Makna Tato dalam Kehidupan Subyek 

Tato merupakan simbol cinta dan kasih sayang subyek terhadap orang-
orang disekitar subyek. Tato dengan gambar cupit merupakan dewa 
cinta yang memberikan cinta dimanapun subyek berada, sedangkan 
gambar kupu-kupu merupakan cinta yang bisa terbang dan menebarkan 
cinta kemanapun sehingga kedua gambar tato tersebut memiliki makna 
yang saling mendukung. Subyek ingin dimanapun berada subyek 
memiliki sebuah cinta karena dalam setiap kehidupan akan 
membutuhkan cinta sehingga kedua tato subyek memiliki makna cinta 
dan kebebasan bagi subyek.  

Akibat Membuat 
Tato 

1. Subyek sangat 
percaya diri dengan 
tato yang ada di 
tubuhnya. 

2. Subyek memiliki 
kebanggaan 
tersendiri setelah 
membuat tato, 
selain itu subyek 
juga merasa bangga 
bisa mewujudkan 
keinginannya 
menato tubuh. 

Perilaku Tato yang 
Muncul 

Subyek membuat tato 
sebanyak 2 kali, yang 
pertama dengan gambar 
cupit, selang waktu 2 
minggu subyek membuat 
tato yang kedua dengan 
gambar kupu-kupu 
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Skema 7 

SKEMA FENOMENA MAHASISWI BERTATO  

 

 

 

 

 

 

PENYEBAB PERILKU MEMBUAT TATO 

1. Subyek 1, awalnya melihat salah satu teman yang 
memiliki tato, sehingga pada saat membuat tato 
subyek hanya ikut-ikutan teman. Kemudian subyek 
membuat tato lagi karena saran dan permintaan dari 
seorang teman.  

2. Alasan subyek 2 membuat tato disebabkan oleh stres, 
karena sejak kecil subyek tidak pernah mendapatkan 
perhatian dari orang tua karena sibuk dengan 
pekerjaan, sehingga subyek dititipkan dan diasuh 
orang lain. Dibalik itu semua justru orang tua subyek 
memiliki sikap otoriter dan mengekang subyek, 
sehingga pada saat subyek melihat temannya ditato, 
subyek langsung tertarik untuk membuat tato. 

3. Subyek 3, membuat tato karena stres, subyek merasa 
minder dengan dirinya sendiri dan merasa tidak 
sempurna. Selain itu sejak kecil subyek trauma 
akibat konflik orang tua. Orang tua subyek sering 
bertengkar dihadapan subyek dan menyebabkan ibu 
subyek masuk RSJ, sehingga subyek menjadi 
dendam dengan ayahnya.  

4. Subyek 4 membuat tato karena mendapat pengaruh 
dari kelompoknya. Subyek merasa diremehkan dan 
ditantang ketika hanya subyek yang belum memiliki 
tato, sehingga subyek ingin menyamakan dirinya 
dengan teman-teman yang sudah memiliki tato.  

5. Subyek 5 awalnya melihat teman yang memiliki tato. 
Menurut subyek tato temannya sangat bagus, 
sehingga berdasarkan keinginan sendiri subyek 
membuat tato pada tubuhnya. 

AKIBAT MEMBUAT TATO 

1. Setelah memiliki tato subyek 1 
merasa lebih percaya diri. Tato 
juga meningkatkan harga diri 
subyek. Selain itu tato merupakan 
ekspresi diri subyek untuk 
menjadi lebih berani. 

2. Dengan adanya tato, subyek 2 
menjadi percaya diri dan merasa 
lebih disayang pacar. Selain itu 
subyek juga dapat 
mengekpresikan diri dengan tato 
sebagai lambang cinta kepada 
pacar. 

3. Subyek 3 menjadi lebih percaya 
diri dan berani tampil dihadapan 
umum setelah memiliki tato. 

4. Sejak memiliki tato, subyek 4 
menjadi lebih dihargai oleh 
teman-teman. Tato juga 
menambah rasa percaya diri 
subyek.  

5. Subyek 5, menjadi semakin 
percaya diri setelah memiliki tato. 
Subyek juga merasa bangga 
karena dapat mewujudkan 
keinginannya dengan membuat 
tato.

PERILAKU MEMBUAT 
TATO 

1. Subyek 1, membuat tato yang 
pertama dengan gambar kupu-
kupu di tangan kiri. Tato subyek 
yang kedua juga gambar kupu-
kupu dikaki kiri (betis). 

2. Subyek 2, membuat tato yang 
pertama dengan gambar tribal di 
punggung, sedangkan tato 
subyek yang kedua terletak di 
dada (payudara) dengan gambar 
kalajengking. 

3. Subyek 3, membuat tato dengan 
gambar Singa yang merupakan 
zodiak subyek (zodiak Leo) di 
tengkuk leher. 

4. Subyek 4, membuat tato dengan 
gambar bintang di pinggul 
sebelah kiri. 

5. Subyek 5, membuat tato yang 
pertama dengan gambar kupu-
kupu di pinggul sebelah kanan, 
sedangkan tato yang kedua 
dengan gambar cupit (malaikat 
cinta) disebelah tato subyek 
yang pertama.  

MAKNA TATO 

1. Tato pada subyek 1, 
memberikan makna 
kemajuan dan kebebasan 
dalam hidup subyek. 

2. Tato pada subyek 2, yang 
pertama tidak memiliki 
makna khusus, sedangkan 
tato yang kedua merupakan 
lambang kesetiaan dan cinta 
subyek terhadap pacar. 

3. Tato pada subyek 3, 
memberikan makna 
keberanian untuk subyek. 

4. Tato pada subyek 4, 
memiliki makna untuk 
menjadi yang terbaik, 
terutama dalam hal prestasi. 

5. Tato pada subyek 5, yang 
pertama merupakan makna 
kebebasan, sedangkan tato 
subyek yang kedua 
merupkan makna cinta, 
sehingga tato subyek 
memiliki makna kebebasan 
dan cinta dalam hidup 
subyek. 
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