
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pada masyarakat tradisional atau primitif di Indonesia dari dulu sudah 

mengenal tato sebagai seni merias tubuh yang dimana berfungsi sebagai 

mempercantik atau memperindah tubuh sesuai dengan konsep kecantikan dan 

keindahan masing – masing pada setiap suku tersebut.Tradisi tato ini dapat ditemukan 

pada beberapa kebudayaan di Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat suku 

Mentawai, bagi mereka tato menyimpan berbagai makna, tanda dan simbol juga 

derajat seseorang sebagai kepala suku, hulubalang, atau rakyat biasa dapat dilihat dari 

tato di tubuhnya.Selain itu juga sebagai identitas kesukuan, berapa jumlah 

keluarganya, serta prestasi yang pernah dicapainya. Pada masyarakat primitif, tato 

sebagai sistem tanda status seseorang, sedangkan pada masyarakat modern sebagai 

bentuk seni perlawanan dan bagian dari ekspresi seni. 

 Kemudian tato dianggap sebagai simbol kriminal di era 80-an karena 

adanya insiden penembakan misterius (petrus) bagi pelaku kriminal yang dimana 

kebanyakan mempunyai tato. Oleh karena itu masyarakat Indonesia cenderung 

menyimpulkan bahwa manusia bertato adalah jahat dan orang jahat pasti bertato. 

Namun sekarang tato sudah menjadi budaya pop yang dimana banyak diminati dan 

disukaidikalangan luas1. 

 Perubahan sosial yang terjadi ini juga didukung oleh berbagai macam 

informasi dan berita tentang tato dari media massa. Dan tato itu sendiri juga telah 
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digunakan oleh sejumlah artis luar negeri maupun dalam negeri yang dimana akrab 

dengan dunia media yang  bersifat global dan signifikan. Selain itu sebagai salah satu 

unsur pendukung terhadap terciptanya mass culture yang dimana sanggup menyebar 

keseluruh dunia2. 

 Tato yang dimaksudkan disini adalah tato permanen yang dimana bersifat 

selamanya. Proses pembuatannya pun menggunakan jarum elektrik ditusuk kan pada 

bagian tubuh  yang sudah tergambar oleh desain yang di inginkan kemudian dihias 

dengan pigmen warna – warni. Oleh karena itu seni rajah tubuh ini semakin diminati 

oleh berbagai lapisan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas tak terkecuali 

para perempuan khususnya remaja perempuan.Bahkan kerap ketagihan jika sudah 

sekali mencobanya. 

 Fenomena tato pada perempuan khususnya remaja perempuan banyak 

dijumpai di sekitaran kota Malang. Menurut Nanang sang tatois sekaligus pemilik 

dari studio tattoo Nusantara di Malang dan kebetulan juga anggota dari komunitas 

Malang Tatto Community (MTC) bahwa 60% dari semua kliennya adalah remaja 

perempuan3. Hal ini disikapi santai oleh Nanang sang tatois dan menurutnya orang 

bertato harusnya bisa menjaga citra tato yang dimana diera ini sudah menjadi bagian 

dari seni bukan simbol kriminal. 

 Fenomena ini menarik peneliti untuk diteliti karena apa yang melatar belakangi 

mereka untuk meminta ditato secara permanen. Mengingat akan banyak resiko dari 

pasca penatoan tersebut oleh karena itu peneliti berusaha  untuk meneliti mengenai 

                                                             
2Athonk Sapto Raharjo,Tato Di Indonesia Pasca 1998. Magic Ink Magazine. 22 Maret 2013. 02 Mei 2014 
3 (Wawancara tanggal 30 Januari 2014) 



“Motivasi Membuat Tato Pada Remaja (Studi Kasus Pengguna Tato Permanen Pada 

Remaja Perempuan di Kota Malang )”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

1. Apa saja yang menjadi motivasi remaja perempuan mentato bagian tubuhnya ? 

2. Citra diri yang seperti apa yang ingin ditampilkan oleh remaja perempuan setelah 

ditato? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah   : 

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi motivasi remaja perempuan mentato 

bagian tubuhnya. 

2. Untuk mengetahui citra diri yang ingin ditampilkan oleh remaja perempuan 

melalui tato.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan berbagai 

faedah, sebagai berikut : 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan 

kepada peneliti yang ingin menganalisa sebuah fenomena yang memiliki 

kemiripan dengan kasus yang di angkat oleh peneliti pada tulisan ini.  

 

 



2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat sebagai 

berikut :  

 Dapat memberikan wacana mengenai fenomena tato yang ada pada 

perempuan terutama remaja perempuan  dalam ruang lingkup perkotaan 

khususnya kota Malang. 

 

 

 


