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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap manusia dianugerahkan Tuhan dengan beragam kelebihan dan 

kekurangan, baik dalam bentuk fisik, sifat, potensi, maupun kemampuan-

kemampuan lain. Salah satunya yang paling kentara adalah tampilan fisik atau 

tubuh. Tubuh merupakan bagian utama dalam penampilan fisik setiap manusia 

yang juga merupakan cermin diri dari semua manusia yang mendambakan 

penampilan fisik menarik. Dalam kehidupan sosial, bentuk tubuh menjadi 

representasi diri yang pertama dan paling mudah terlihat. Hal ini menyebabkan 

orang kemudian menjadi terdorong untuk memiliki tubuh yang ideal (Breakey, 

1996).  

Keinginan untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal berkaitan erat dengan 

istilah citra tubuh. Citra tubuh merupakan evaluasi terhadap ukuran tubuh, berat 

badan ataupun aspek-aspek lain dari tubuh yang berhubungan dengan penampilan 

fisik yang dipengaruhi oleh standar penilaian mengenai penampilan menarik yang 

berlaku di masyarakat dimana seseorang itu berada, lebih pada apa yang dirasakan 

oleh seseorang mengenai apa yang orang lain pikirkan mengenai dirinya (Fallon 

dalam Cash dan Muth, 2006) 

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya orang yang berkeinginan bahkan 

mengharuskan diri untuk mengkonsep dirinya terutama pada bagian fisik untuk 

mendapatkan tampilan yang menarik atau tampilan yang sesuai dengan keinginan 
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mereka serta bersedia menempuh cara-cara yang ekstrim dan berbahaya untuk 

dapat mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan tato. 

Tato tersebut menghiasi satu atau beberapa bagian dari tubuh mereka. Jika 

ditinjau dari sejarahnya, tato tidak gunakan oleh orang-orang secara sembarangan, 

melainkan ada tujuan-tujuan dan makna-makna khusus dari penggunaan tato 

tersebut. Melihat sejarah tato di Indonesia, realitas tato sempat mendapat 

tanggapan yang negatif. Orang-orang yang menggunakan tato dinilai buruk, sering 

membuat keonaran, dan sering diidentikkan dengan penjahat. Realitas ini 

terbentuk dan mendapat pengesahan secara tidak langsung ketika pada tahun 

1980-an terjadi peristiwa petrus (penembakan misterius) terhadap orang-orang 

jahat. 

Saat ini banyak bermunculan komunitas tertentu yang tujuan didirikannya 

tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya adalah 

Komunitas Tato di Kawasan Tirto Landungsari. Kebutuhan yang dimaksud di sini 

sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari komunitas tersebut. Para remaja yang  

tergabung dalam suatu komunitas artinya memiliki ketertarikan yang sama 

terhadap suatu hal. Dalam hal ini remaja memiliki banyak cara untuk mencari 

perhatian, salah satunya adalah dalam hal penampilan. Terlebih lagi jika 

membandingkan hasrat untuk berpenampilan menarik. Oleh karena itu, tampilan 

fisik mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi remaja terhadap bagaimana 

cara mereka dalam menilai diri mereka (citra diri).  

Menurut Stuart (1995) citra diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya 

secara sadar, sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang penampilan, 
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potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi 

dengan pengalaman yang baru. citra diri mempunyai dua karakteristik, yaitu citra 

diri negatif dan citra diri positif. Selain itu, citra diri dapat terbentuk tergantung 

dari bagaimana remaja tersebut menilai bentuk atau tampilan fisiknya. Ada 

kecenderungan remaja yang menilai tampilan fisiknya secara negatif, akan 

memiliki citra diri yang negatif pula, misalnya remaja yang merasa bahwa 

kulitnya gelap, badannya gemuk dan tubuhnya pendek, akan memiliki potensi 

yang lebih besar untuk terjadinya pembentukan citra diri yang negatif, karena 

dengan penilaiannya yang buruk mengenai dirinya akan mampu menggeneralisir 

dirinya menjadi negatif pula (Rama, 2010) 

Bentuk perilakunya misalnya dengan penghindaran diri dari lingkungan 

sosial, tidak percaya diri dan cenderung tertutup. Remaja akan mencoba untuk 

menutupi kekurangannya tersebut dengan berbagai macam cara, bahkan 

melakukan atau menggunakan tato yang ekstrim. Santrock (2003) juga 

menegaskan bahwa perhatian pada tampilan fisik atau citra tubuh seseorang 

sangat kuat terjadi pada masa remaja, baik pada remaja perempuan maupun laki-

laki. Para remaja akan melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan tampilan 

fisik yang ideal sehingga terlihat menarik dan berbeda dengan yang lainnya. 

Dari sisi komunikasi, penelitian terhadap pemaknaan tato oleh Komunitas 

Tato di Kawasan Tirto Landungsari sangat menarik untuk dilakukan. Penelitian 

dapat dilakukan dengan mengkaji bagaimana pemaknaan dan faktor-faktor yang 

mendorong ketertarikan terhadap tato yang dilakukan serta bagaimana interaksi 

yang terjadi pada komunitas tersebut. 
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Pendekatan dengan metode kualitatif dirasakan oleh penulis sesuai untuk 

penelitian ini karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan dinamika 

kehidupan manusia, yaitu pemaknaan dan interaksi yang dilakukan oleh manusia. 

Perspektif konstruksi realitas sosial merupakan pendekatan yang sesuai untuk 

melakukan kajian terhadap hal ini. Penulis menggunakan perspektif konstruksi 

realitas secara sosial sebagai pedoman dalam menafsirkan konstruksi makna yang 

dilakukan oleh Komunitas Tato di Kawasan Tirto Landungsari terhadap tato. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berusaha mengkaji fenomena 

pemaknaan tato dalam konteks citra diri dikalangan remaja pada Komunitas Tato 

di Kawasan Tirto Landungsari melalui penelitian dan menuangkannya ke dalam 

sebuah karya ilmiah atau skripsi. 

B. Rumusan Masalah 

Menyadari kapasitas dan intensitas keilmuan, pengalaman dan faktor-

faktor lain yang mampu mendukung kesempurnaan hasil penelitian, dan guna 

memfokuskan pembahasan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti oleh 

penulis, yaitu: 

1. Bagaimana tato dimaknai oleh komunitas tato di Kawasan Tirto 

Landungsari? 

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi ketertarikan komunitas tato di 

Kawasan Tirto Landungsari dengan tato? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk: 
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1. Mengetahui komunitas tato di Kawasan Tirto Landungsari dalam memaknai 

tato. 

2. Mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi ketertarikan Komunitas 

Slanker di Kawasan Tirto Landungsari dengan tato. 

D. Kegunaan Penelitian 

1 Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

wawasan ilmiah di bidang ilmu komunikasi khususnya dalam kajian 

Sosiologi Komunikasi, terkait dengan pembentukan makna melalui proses 

dan interaksi sosial, khususnya mengenai sejauh mana mereka menafsirkan 

makna yang dilakukan oleh Komunitas Tato di Kawasan Tirto Landungsari 

terhadap tato. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 

bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2 Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dan masukan bagi pembaca dalam memahami dan memandang realitas 

makna tato secara sosial. Selain itu, penulis berharap penelitian ini 

memberikan konstribusi positif bagi Komunitas Tato di Kawasan Tirto 

Landungsari terhadap tato. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tato dalam Konteks Komunikasi 

Tato adalah gambar (lukisan) pada kulit tubuh (Kamus Bahasa Indonesia, 

1995), yang dihasilkan akibat tusukan jarum halus di kulit untuk memasukan zat 

warna kedalamnya. Tato merupakan karya seni manusia dikenal sejak zaman dahulu. 

Tidak ada keterangan pasti tentang munculnya Seni ukir diri ini. Namun yang pasti 
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telah membudaya dan menjadi gaya hidup masyarakat di hampir seluruh pelosok 

dunia. Keindahan artistik yang ditimbulkan mengundang decak kagum sebagian 

masyarakat, sehingga memunculkan kelompok masyarakat penggemar, sampai 

pengguna tato ini. 

Dalam kontek komunikasi, tato sebagai identitas, identitas meliputi upaya 

mengungkapkan dan menempatkan individu-individu dengan menggunakan 

isyarat-isyarat nonverbal seperti pakaian dan penampilan. Banyak komunitas 

yang menjadikan tato sebagai salah satu ciri komunitas mereka, walaupun 

tidak ada simbol tertentu yang jadi keharusan untuk di tatokan di tubuhnya, 

komunitas punk, genk motor, komunitas motor besar atau anak-anak band 

banyak yang menggunakan tato ditubuhnya sebagai salah satu ciri kelompok 

mereka, tetapi desain dan penempatannya tidak ada aturan mutlak. Tato 

sebagai seni dan keindahan, membuat tato untuk seni dan keindahan 

merupakan motivasi memperindah tubuh mereka dengan membuat tato.  

(www.wipedia.com/search/penggunaantato) 

a. Tinjauan Umum Tato 

 Sebutan tato konon diambil dari kata tatu dalam bahasa Tahiti yaitu 

tanda (gambar) permanent atau simbol yang dibuat dengan cara memasukan 

pewarna kedalam lapisan kulit tubuh yang diukir dengan menggunakan alat 

sejenis jarum.  Kata ini pertama kali tercatat oleh peradaban Barat dalam ekspedisi 

James Cook pada 1769. Menurut Encyclopedia Britannica, tato tertua ditemukan 

pada mumi Mesir dari abad ke-20 SM. (Susantio, 2012) 
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Di inggris pertama kali ditemukan pada 54 SM. Budaya rajah ini juga 

ditemukan pada suku rapa nui dikepulauan easter, indian haida di amerika, suku-

suku di eskimo, hawai, dan kepulauan marquesa, suku maori di selandia baru, 

suku dayak di kalimantan, dan suku sumba di sumatera barat,  bagi orang 

mentawai, tato merupakan roh kehidupan. Pemakaian tato dilakukan di hampir 

seluruh penjuru dunia sejak dulu. Sebagian dari mereka menganggap tato sebagai 

kekuatan magis, penangkal penyakit atau nasib sial lainnya, sebagai penunjuk 

identitas, anggota suatu kelompok, derajat dan status sosial pemakainya. (Rosa, 

2007) 

Dalam bahasa Indonesia, istilah tato merupakan adaptasi, dalam bahasa 

Indonesia tato disebut dengan istilah “rajah”. Tato merupakan produk dari body 

decorating dengan menggambar kulit tubuh dengan alat tajam (berupa jarum, 

tulang, dan sebagainya), kemudian bagian tubuh yang digambar tersebut diberi zat 

pewarna atau pigmen berwarna-warni. Tato dianggap sebagai kegiatan seni karena 

di dalamnya terdapat kegiatan menggambar pola atau desain tato. Seni adalah 

“karya”, “praktik”, alih-ubah tertentu atas kenyataan, versi lain dari kenyataan, 

suatu catatan atas kenyataan”. Salah satu akibat dari dirumuskannya kembali 

kepentingan ini adalah diarahkannya perhatian secara kritis kepada hubungan 

antara sarana representasi dan obyek yang direpresentasikan, antara apa yang 

dalam estetika tradisional disebut berturut-turut sebagai “forma” dan “isi” karya 

seni. (Kadir, 2006) 

Nilai seni muncul sebagai sebuah entitas yang emosional, individualistik, 

dan ekspresif. Seni menjadi identitas yang maknawi. Berkaitan dengan tato, ia 
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memang dapat dikategorikan sebagai identitas seni karena selain merupakan 

wujud kasat mata berupa artefak yang dapat dilihat, dirasakan, ia juga 

menyangkut nilai-nilai estetis, sederhana, bahagia, emosional, hingga individual 

dan subjektif . 

Dalam sejarahnya, tato mengalami pasang surut. Berawal dari sebuah 

fenomena budaya masyarakat tradisional yang berkaitan dengan adat dan ritual, 

kini tato menjadi budaya pop yang trendi. Di Eropa sendiri, tato pernah 

diharamkan saat agama Kristen datang. Namun, seiring perjalanan waktu, 

pembuatan tato diperbolehkan lagi ketika demam eksplorasi melanda Eropa dan 

mereka mulai berhubungan dengan orang-orang Indian serta orang Polinesia pada 

sekitar abad ke-18 dan 19. Di mata awam, orang bertato sering diidentikkan 

dengan pelaku tindak kriminal. Sebenarnya pandangan tersebut keliru besar. Sejak 

lama berbagai suku bangsa di dunia sudah mengenal tato. Dari hasil penelitian 

diketahui tato memiliki beragam fungsi, antara lain sebagai jimat, simbol status, 

deklarasi cinta, tanda keyakinan agama, perhiasan, dan bahkan bentuk hukuman 

(Susantio, 2012). 

Di Indonesia tradisi tato amat dikenal di Kepulauan Mentawai, Sumatera 

Barat. Baru beberapa tahun belakangan ini saja, wilayah Mentawai banyak disukai 

turis asing. Umumnya para peselancar (surfer) sering berburu ombak ke sana. 

Bagi banyak peselancar, keelokan ombak Mentawai termasuk salah satu yang 

terindah di dunia, di samping Hawaii. Suku Mentawai dikenal banyak memiliki 

rajah atau tato di tubuhnya, sesuai ritual Arat Sabulungan. Arat Sabulungan 

merupakan satu sistem pengetahuan, nilai, dan aturan hidup yang dipegang kuat 



9 
 

 
 

dan diwariskan oleh leluhur suku Mentawai. Mereka meyakini adanya dunia roh 

dan jiwa. Filosofi mereka adalah setiap benda yang ada, hidup atau mati 

mempunyai roh dan jiwa seperti manusia. Mereka pun harus diperlakukan seperti 

manusia. Karena itu orang tidak boleh menebang pohon sembarangan, tanpa izin 

penguasa hutan (taikaleleu), serta kesediaan dari roh dan jiwa dari kayu itu 

sendiri. Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan dunia roh, 

manusia, dan alam, orang Mentawai mempersembahkan berbagai sesaji dan 

melakukan berbagai ritual (Susantio, 2012). 

William Marsden dalam laporannya abad ke-18 mengatakan, umumnya 

penduduk Mentawai memakai tato (titi). Mereka mulai memberi tato pada anak 

laki-laki sejak berumur tujuh tahun. Semakin bertambah usia si anak, tato semakin 

dilengkapi. Khusus di Pagai, salah satu gugusan pulau di Mentawai, tato kaum 

perempuan berbentuk bintang dan ditorehkan di kedua bahu. Tato itu dibuat 

dengan kawat tembaga yang dipasang tegak lurus di ujung sepotong kayu dengan 

panjang sekitar 20 sentimeter. Tinta yang dipakai terbuat dari jelaga damar yang 

dicampur air atau air tebu (William, 2008). 

b. Makna Tato 

Tato dianggap sebagai kegiatan seni karena di dalamnya terdapat kegiatan 

menggambar pola atau desain tato. Seni adalah “karya”, “praktik”, alih-ubah 

tertentu atas kenyataan, versi lain dari kenyataan, suatu catatan atas kenyataan”. 

Nilai seni muncul sebagai sebuah entitas yang emosional, individualistik, dan 

ekspresif. Seni menjadi entitas yang maknawi. Berkaitan dengan tato, ia memang 

dapat dikategorikan sebagai entitas seni karena selain merupakan wujud kasat 
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mata berupa artefak yang dapat dilihat, dirasakan, ia juga menyangkut nilai-nilai 

estetis, sederhana, bahagia, emosional, hingga individual dan subjektif (Sumardjo, 

2000).  

Tato memiliki makna sebagai budaya tanding (counter culture) dan budaya 

pop (pop culture). Budaya tanding atau counter culture adalah budaya yang 

dikembangkan oleh generasi muda sebagai ajang perjuangan melawan 

pengawasan kelompok dominan (orang tua, kalangan elite masyarakat, norma 

sosial yang ketat, dan sebagainya). Perjuangan yang ditunjukkan antara lain dalam 

bentuk pakaian, sikap, bahasa, musik, hingga gaya. Dengan kata lain, tato secara 

ideal merupakan bentuk penantangan, protes politis, hingga perang gerilya 

semiotik terhadap segala sesuatu yang berciri khas dalam hal kemapanan. (Kadir. 

2006) 

Kebudayaan tandingan banyak menyebabkan perubahan sosial. Apakah 

kebudayaan tandingan ini menyebabkan perubahan atau hanya mencerminkan dan 

menarik perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi dapat diperdebatkan? 

Dalam suatu kejadian, beberapa perilaku kebudayaan tandingan yang “tidak 

patut” pada saat ini, akan berada di antara norma-norma kebudayaan masa 

mendatang. 

Analogi yang kemudian dapat dilihat adalah terjadinya segregasi 

pandangan dan pemaknaan terhadap tato yang membawa kepermisivitasan. 

Komoditas tato akan mengakibatkan terjadinya gejala komersialisasi budaya 

populer yang mampu mengakibatkan matinya budaya tanding yang ada pada tato. 

Akibatnya, budaya tanding akan terjarah sendiri oleh pemaknaan baru. 
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Komersialisai inilah yang membawa tato sebagai sebuah budaya pop. Budaya pop 

atau popular culture merupakan dialektika antara homogenisasi (penyeragaman) 

dan heterogenisasi (keragaman). (Kadir. 2006) 

Selanjutnya Kadir menyatakan, bahwa konsepsi keragaman 

(heterogenitas) dalam budaya pop juga diungkapkan bahwa terdapat dua 

pembagian terpisah dalam budaya populer, yakni : Pertama, budaya popular 

menawarkan keanekaragaman dan perbedaan ketika ia diinterpretasi ulang oleh 

masyarakat yang berbeda di lain tempat. Kedua, budaya pop itu sendiri dipandang 

sebagai sekumpulan genre, teks, citra yang bermacam-macam dan bervariasi yang 

dapat dijumpai dalam berbagai media, sehingga sukar kiranya sebuah budaya pop 

dapat dipahami dalam kriteria homogenitas dan standardisasi baku. Fenomena tato 

menjurus ke budaya pop karena ia mulai terikat oleh formula produksi yang telah 

diuji dan digunakan oleh berbagai kalangan. Misalnya, iklan celana jins dengan 

seorang model yang menggunakan tato, musikus terkenal yang menggunakan 

tindik. Dalam hal ini, tato maupun tindik merupakan unsur pendorong semaraknya 

budaya pop dan budaya massa. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Menato Tubuhnya 

Dilihat dari sejarah munculnya tato atau rajah. Di Indonesia, tato orang 

mentawai lebih demokratis dibandingkan pada masyarakat dayak yang lebih 

cenderung menunjukkan status kekayaan seseorang “makin bertato, makin kaya. 

Dalam keyakinan masyarakat Dayak, contohnya bagi Dayak Iban dan Dayak 

Kayan, tato adalah wujud penghormatan kepada leluhur. Di kedua suku itu, 

menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. 
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Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun 

roh kematian. Tato sebagai wujud ungkapan kepada Tuhan terkait dengan 

kosmologi Dayak. Bagi masyarakat Dayak, alam terbagi tiga: atas, tengah, dan 

bawah. Simbol yang mewakili kosmos atas terlihat pada motif tato burung 

enggang, bulan, dan matahari. Dunia tengah, tempat hidup manusia, disimbolkan 

dengan pohon kehidupan. Sedangkan ular naga adalah motif yang 

memperlihatkan dunia bawah. 

Tato atau rajah Saat ini tidak hanya digunakan untuk menendakan kekastaan 

atau simbol terhadap pada dunia magis tetapi sekarang tato sudah banyak bergerak 

ke arah modern yaitu tato digunakan untuk fashion atau gaya. Saat ini saja tato 

tidak hanya melekat pada tubuh pria. Kini wanita bertato pun banyak kita jumpai 

baik di mal maupun saat Clubbing. Mereka menampilkan tato-tato indahnya 

sebagai bentuk ekspresi diri. Selain sebagai bentuk ekspresi diri, tato juga 

merupakan identitas serta aktualisasi diri. Ekspresi diri ini dapat berarti sebagai 

bentuk pilihan sikap pemberontakan terhadap nilai-nilai sosial yang ada 

dimasyarakat. Atau juga bentuk simbol dari identitas diri dari sebuah society atau 

kelompok dimana ia merupakan bagiannya atau terpengaruh banyak dari 

kelompok tersebut. Dilihat dari sisi sensualitas, sebenarnya tato tidak cukup 

berpengaruh untuk menambah penampilan seorang wanita agar lebih sensual. 

Walau tampil tanpa tato pun wanita bisa saja tampil sensual. 

Fenomena tato yang berkembang dimasyarakat menyebutkan bahwa 

pengguna tato dengan konsep diri negative mempunyai sikap sangat peka 

terhadap kritik, mudah tersinggung, mudah marah, cenderung mencela, mengeluh 
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atau meremehkan apapun dan siapapun, hiperkritis, pesimistik, dan sulit bergaul 

dengan orang lain karena ia menganggap orang lain itu musuh yang tidak bisa 

menerima dirinya. Sedangkan pengguna tato dengan konsep diri positif 

mempunyai sikap mencoba mengatasi masalah dengan tato yang ada di tubuhnya, 

merasa setara dengan anggota masyarakat yang lain karena tato di tubuhnya 

bukanlah alasan merasa diri lebih rendah dari anggota masyarakat yang lain, dan 

mampu menghargai perbedaan. 

2. Citra Diri 

a. Pengertian Citra Diri  

Citra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rupa; gambar; 

gambaran. Sedangkan pencitraan yang berdasarkan kata citraan memiliki makna 

cara membentuk citra mental pribadi, atau gambaran sesuatu (Lukman. 1995). 

Pasti semua orang menyukai dicitrakan sebagai orang baik, atau berpribadi 

unggul. Orang yang memiliki citra baik akan teruntungkan dalam banyak hal. 

Dalam hal ini citra diri adalah anggapan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar 

seseorang tentang dirinya sendiri. Citra diri bisa tertanam dalam pikiran bawah 

sadar oleh pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan, pengalaman masa lalu atau 

sengaja ditanamkan oleh pikiran sadar. Ditambahkan lagi bahwa Citra diri 

merupakan blueprint kehidupan seseorang, ia akan menjalani kehidupannya sesuai 

gambaran mental yang ada dalam citra dirinya. 

“Citra diri” berasal dari istilah self-concept, atau kadang-kadang disebut 

self- iamage, menunjuk pada pandangan atau pengertian seseorang terhadap 

dirinya sendiri. Pietrofesa dalam setiap tulisannya secara konsisten menerangkan 
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bahwa citra diri meliputi semua nilai, sikap dan keyakinan terhadap diri seseorang 

dalam berhubungan dengan lingkungan, dan merupakan paduan dari sejumlah 

persepsi diri yang mempengaruhi dan bahkan menentukan persepsi dan tingkah 

laku. Taylor  (dalam  Rakhmat,  2004), secara singkat menulis,”the self-concept 

includes feeling about self-both physical self and psychological self-in relation to 

the environment.” Atas tinjauan pelbagai sumber lain, tampak para pakar sepakat 

bahwa citra diri itu berkenaan dengan pandangan seseorang terhadap diri baik 

tentang fisik maupun psikisnya, dan pandangan terhadap diri ini adalah unik 

sifatnya. Dengan kata lain ada kekhasan dari orang ke orang dalam citra dirinya 

secara fisik dan citra dirinya secara psikologis, dan hal demikian ini tidak lepas 

dari pandangan lingkungan terhadap diri seseorang. 

Supranto dan Limakrisna (2007), “Citra diri didefinisikan sebagai 

keseluruhan pemikiran dan perasaan individu yang merujuk kepada diri sendiri 

sebagai suatu objek”. Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002), “Citra diri 

merupakan totalitas pikiran dan perasaan individu yang mereferensikan dirinya 

sendiri sebagai objek.” 

Hal ini seolah-olah individu “berubah sama sekali” dan mengevaluasi 

cara-cara objektif tentang siapa dan apa dia itu. Karena orang memiliki kebutuhan 

untuk berperilaku secara konsisten dengan citra diri mereka, maka persepsi diri 

sendiri akan membentuk sebagian dasar kepribadian mereka. Dengan bertindak 

secara konsisten dengan citra diri mereka, para konsumen mempertahankan hargai 

diri mereka dan memperoleh prediktabilitas dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Orang yang memiliki citra diri positif bisa melihat bahwa hidupnya jauh lebih 
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indah dari segala krisis dan kegagalan jangka pendek yang harus dilewatinya. 

Segala upaya yang dijalaninya dengan tekun akan mengalahkan masalah yang 

sedang terjadi dan meraih kembali kesuksesan yang sempat diraih. Secara alamiah 

akan membangun rasa percaya diri, yang merupakan salah satu kunci sukses. Citra 

diri yang positif dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih 

baik. Selain itu, orang yang mempunyai citra diri positif senantiasa mempunyai 

inisiatif untuk menggulirkan perubahan positif bagi lingkungannya 

(http://www.slideshare.net/deepyudha/membangun-citra-diri-11725860.html). 

Seringkali karena pencitraan diri yang negatif, akan mengakibatkan kita 

berperilaku yang menyimpang dari yang diharapkan atau dari norma umum yang 

berlaku dalam masyarakat. Menurut Coulhoun (1990) ada dua jenis konsep diri 

negatif. Pertama, pandangan seseorang tentang dirinya benar-benar tidak teratur. 

Ia tidak memiliki kestabilan dan keutuhan diri. Ia benar-benar tidak tahu siapa 

dirinya, apa kekuatan dan kelemahannya atau apa yang dihargai dalam hidupnya. 

Kondisi ini umumnya dialami oleh remaja. Konsep diri mereka kerapkali menjadi 

tidak teratur untuk sementara waktu dan hal ini terjadi pada masa transisi dari 

peran anak ke peran dewasa. (http://www.slideshare.net/deepyudha/membangun-

citra-diri-11725860.html). 

Kedua, dari konsep diri negatif hampir merupakan kebalikan dari tipe yang 

pertama. Di sini konsep diri terlalu stabil dan terlalu teratur, dengan kata lain, 

kaku. Mungkin karena didikan orang tua yang terlalu keras, individu tersebut 

menciptakan citra diri yang tidak mengijinkan adanya penyimpangan dari aturan-

aturan yang menurutnya merupakan cara hidup yang tepat.  
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Brook dan Emmert (dalam Rahmat, 1985) menyebutkan ciri-ciri orang 

yang memiliki konsep diri negatif antara lain : 

1) Peka terhadap kritik 

2) Responsif terhadap pujian, meskipun ia berpura-pura untuk 

menghindarinya. 

3) Hiperkritis terhadap orang lain. 

4) Merasa tidak disenangi oleh orang lain, sehingga sulit menciptakan 

kehangatan dan keakraban dengan orang lain. 

5) Pesimis terhadap kompetisi. 

Perasaan individu bahwa ia tidak mempunyai kemampuan yang ia miliki. 

Padahal segala keberhasilan banyak bergantung kepada cara individu memandang 

kualitas kemampuan yang dimiliki. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas 

kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh tugas 

sebagai suatu hal yang sulit untuk diselesaikan. Seringkali permasalahan yang 

terkait dengan citra diri adalah ketidakpercayadirian. Orang yang tidak percaya 

diri atau minder sulit untuk mengembangkan kemampuan dirinya kearah yang 

lebih baik karena orang yang percaya diri adalah ketika orang tersebut yakin bias 

dan punya kapasitas untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan di dalam 

hidup ini, dan bisa mengatasi situasi seperti apapun.  

Selain minder, permasalahan yang berkaitan adalah berpura-pura atau 

menutupi sesuatu hal yang negatif agar bias memenuhi keinginan-keinginan 

tertentu seperti misalnya ingin dilihat sebagai pribadi yang baik, mengikuti aturan 

atau tata cara tertentu dalam sebuah kelompok. (www.percayadiri.com) 
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Citra diri yang ditampilkan seseorang dapat dimunculkan dengan cara 

verbal dan nonverbal. Seringkali tanda-tanda yang di tampilkan secara nonverbal 

inilah yang memberikan banyak makna. Istilah nonverbal biasanya digunakan 

untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi diluar kata-kata terucap dan 

tertulis. Pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa banyak peristiwa dan 

perilaku nonverbal ini ditafsirkan melalui simbol-simbol verbal. Dalam pengertian 

ini, peristiwa dan perilaku nonverbal itu tidak sungguh-sungguh bersifat 

nonverbal (Mulyana, 2007). 

b. Dimensi-Dimensi Citra Diri 

Dimensi pertama citra diri, yaitu diri sebagai dilihat oleh diri sendiri, dapat 

diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut: “saya baik hati”, “saya 

agresif”.sudah barang tentu, perasaan dan keyakinan seperti itu mempunyai 

dampak besar terhadap apa yang diperbuat individu. Seseorang yang 

underachieved (hasil rendah dibanding kemampuan) di sekolah ataupun orang 

yang tidak cermat memilih karier akan memandang diri sangat tidak adekuat dan 

beraksi secara tidak tepat dalam bidang-bidang tersebut. 

Dimensi kedua citra diri, yaitu diri sebagai dilihat oleh orang lain atau 

“beginilah saya kira orang lain memandang saya,”seperti dalam ungkapan “kakak 

memandang saya sebagai seorang yang percaya diri.” Setiap individu juga 

mengembangkan sikap-sikap menuntut bagaimana orang lain memandang atau 

menganggap dirinya, lalu dia cenderung berbuat sesuai dengan anggapan dan 

persepsi yang diterimanya.  
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Dimensi ketiga citra diri, yaitu diri-idaman, mengacu pada “tipe orang 

yang saya kehendaki tentang diri saya.” Aspirasi-aspirasi, tujuan dan angan-angan 

semuanya tercermin melalui diri idaman, ini agaknya terungkap dalam 

pertanyaan”saya sepertinya akan menjadi orang kaya”. Diri idaman adalah perlu 

dalam penentuan cita-cita hidup, sudah tentu tujuan atau ideal yang terlalu jauh 

atau tidak mungkin terjangkau merupakan citra diri yang tidak sehat. Bagian yang 

lebih spesifik dari citra diri menurut Eisenberg dan Delaney berkenaan dengan apa 

yang diketahui dan diyakini individu. Pandangan khusus seseorang berkenaan 

dengan diri meliputi penilaian deskriptif mengenai kemampuan dan keterbatasan, 

minat dan bukan minat, dan pola tingkah laku dominan. Ini mencakup pandangan 

terhadap diri sekarang dan harapan serta anggapan bagi masa depan. 

c. Peranan citra diri 
 

Citra diri secara umum memberikan gambaran tentang siapa seseorang itu, 

ini tidak hanya meliputi perasaan terhadap diri seseorang melainkan mencakup 

tatanan moral dan sikap idea dan nilai-nilai yang mendorong orang bertindak atau 

sebaliknya tidak bertindak. Oleh karena citra diri itu berebeda dari orang ke orang 

maka citra diri dapat dianggap sebagai penunjuk pokok keunikan individu dalam 

bertingkah laku. Citra diri sebagai system sikap pandang terhadap diri seseorang 

dan merupakan dasar bagi semua tingkah laku, dijelaskan secara langsung oleh 

Ariety (1967) bahwa”the self-concept is basic in all behavior.”bahwa citra diri 

juga menentukan tingkah laku untuk masa depan seseorang terungkap dalam 

pernyataan Eisenberg dan Delaney.  
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Kaitannya dengan hubungan antar pribadi, Ariety menjelaskan lebih lanjut 

bahwa perasaan, ide, pilihan-pilihan, tindakan manusia, mencapai perkembangan 

setinggi-tingginya dalam suasana hubungan sosial tetapi kuncinya terletak pada 

kedalaman hubungan pribadi, jika hendak ditemukan bentuk-bentuk sehat mental 

dan sakit mental dalam dialog antarpribadi yang baik maka yang terdapat dalam 

diri individu yang sudah lama terbentuk itulah yang terpenting guna memulai 

dialog. Dalam uraian Ariety ini terungkap kesan bahwa peranan khusus citra diri 

adalah menunjukan gambaran mental individu yang sehat dan yang sakit dan 

dapat diketahui melalui dialog antarpribadi. 

3. Remaja 

a. Definisi Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. 

Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan 

perubahan sosial. Di sebagian besar masyarakat dan budaya masa remaja pada 

umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun 

(Notoatdmojo, 2007).  

Menurut Soetjiningsih (2004) Masa remaja merupakan masa peralihan 

antara masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu 

antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu masa menjelang 

dewasa muda. Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, terdapat 

defenisi tentang remaja yaitu: 
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1) Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefenisikan remaja 

adalah bila seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun dan umur 

12-20 tahun anak laki- laki.  

2) Menurut undang-undang No. 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan 

anak, remaja adalah yang belum mencapai 21 tahun dan belum 

menikah. 

3) Menurut undang-undang perburuhan, anak dianggap remaja apabila 

telah mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai 

tempat tinggal. 

4) Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1979, anak dianggap 

sudah remaja apabila cukup matang, yaitu umur 16 tahun untuk 

perempuan dan 19 tahun untuk anak-anak laki-laki. 

5) Menurut dinas kesehatan anak dianggap sudah remaja apabila anak 

sudah berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus sekolah 

menengah. 

6) Menurut WHO, remaja bila anak telah mencapai umur 10-18 tahun. 

(Soetjiningsih, 2004). 

b. Tahap – tahap Perkembangan Remaja 

Menurut Sarwono, (2010), dalam proses penyesuaian diri menuju 

kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja: 

1) Remaja awal (early adolescent) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan- dorongan 
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yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan 

pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah 

terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan 

jenis ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini 

ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego menyebabkan 

para remaja awal ini sulit dimengerti dan dimengerti orang dewasa. 

2) Remaja madya (middle adolescent) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang 

kalau banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistis 

yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang 

sama dengan dirinya, selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan 

karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-

ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, 

dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari oedipus 

complex (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa anak-anak) 

dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan.  

3) Remaja akhir (late adolescent) 

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan 

ditandai dengan pencapaian lima hal yaitu: 

a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.  

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang 

lain dan dalam pengalaman- pengalaman baru. 

c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 
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d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) 

diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri 

dengan orang lain. 

e) Tumbuh ”dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) 

dan masyarakat umum (Sarwono, 2010). 

c. Tugas –tugas Perkembangan Remaja  

Terdapat perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai 

kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Adapun tugas-tugas 

perkembangan masa remaja menurut Hurlock (1991) adalah sebagai 

berikut: 

1) Mampu menerima keadaan fisiknya. 

2) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa.  

3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang 

berlainan jenis.  

4) Mencapai kemandirian emosional.  

5) Mencapai kemandirian ekonomi.  

6) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat 

diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat  

7) Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan 

orang tua. 

 8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan 

untuk memasuki dunia dewasa.  
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9) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. 

10) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan 

keluarga. 

Tugas-tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan dengan 

perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan 

pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu dengan baik. Agar dapat 

memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan, diperlukan 

kemampuan kreatif remaja. Kemampuan kreatif ini banyak diwarnai oleh 

perkembangan kognitifnya (Ali dan Asrori, 2009) 

4. Pendekatan Teori Makna Simbolik 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori interaksi simbolik yang 

bercikal bakal dari faham fenomenologi, berusaha memahami tentang suatu 

“gejala” yang erat hubungannya dengan situasi, kepercayaan, motif pemikiran 

yang melatarbelakanginya. Moeleong, (2000) mengatakan, ”Penekanan kaum 

Fenomenologis adalah aspek subjektif dari perilaku orang. Mereka berusaha 

masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sehingga mereka 

mangerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan di sekitar 

peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.”  

Interaksi simbolik menurut Effendy (1989) adalah suatu faham yang 

menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar 

individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam 

masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana 
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sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau 

pembatinan.  

Teori interaksi simbolik berpandangan bahwa seseorang berbuat dan 

bertindak bersama dengan orang lain, berdasarkan konsep makna yang berlaku 

pada masyarakatnya; makna itu adalah produk sosial yang terjadi pada saat 

interaksi; aktor sosial yang terkait dengan situasi orang lain melalui proses 

interpretasi atau tergantung kepada orang yang menafsirkannya. Menurut Ralph 

Larossa dan Donald C. Reitzes (1993) dalam West- Turner (2008), interaksi 

simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami 

bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan 

bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. 

Penulis mendefinisikan interaksi simbolik adalah segala hal yang saling 

berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau 

simbol, baik benda mati, maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik 

sebagai pesan verbal maupun perilaku non verbal, dan tujuan akhirnya adalah 

memaknai lambang atau simbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan 

bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu. 

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang 

berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di 

tengah interaksi sosial, dan tujuan bertujuan akhir untuk memediasi, serta 

menginterpretasi makna di tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut 

menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970) dalam (Ardianto,2007), Makna 

itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain 



25 
 

 
 

dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi. Definisi 

singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain: 

a. Pikiran (Mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang 

mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus 

mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.  

b. Diri (Self) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari 

penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori 

interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi 

yang mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya. 

c. Masyarakat (Society) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, 

dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, 

dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih 

secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia 

dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. 

Pengetahuan simbolik memuat dua unsur yang bertentangan; yang riil dan 

yang mungkin nyata, lalu yang aktual dan yang ideal. Dengan mengikuti jalan 

pikiran Immanuel Kant, Cassirer menekankan kembali bahwa kedua hal itu 

merupakan dualisme dalam dasar pengetahuan manusia. Teori mengenai bentuk 

simbolik, mengharmonisasikan dualisme dalam pemikiran manusia. Pembahasan 

Cassirer yang baru tentang kebudayaan ialah bahwa ia melihat perkembangan 

kebudayaan dari segi simbolisme. Cassirer mengekspresikan hakikat simbolik 

pengalaman manusia sebagai berikut: manusia tidak lagi hidup semata-mata 

dalam semesta fisik, manusia hidup dalam semesta simbolik. Teori simbolik 
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mengenai kebudayaan adalah suatu modal dari manusia sebagai spesies yang 

menggunakan simbol. (Ernst Cassirer, 1987) 

Pentingnya keberadaan simbol membuat Paul Ricoeur menempatkan 

symbol sebagai fokus utama dalam hermeneutikanya. Lebih lanjut lagi Ricoeur 

merumuskan simbol sebagai semacam struktur yang signifikan yang mengacu 

pada sesuatu secara langsung dan mendasar dengan makna literal dan 

ditambahkan dengan makna lain, yaitu makna yang mendalam kedua (secondary 

meaning) dan bersifat figurative dimana itu hanya akan terjadi makna yang 

pertama dapat ditembus. Karena itulah ia mengatakan bahwa simbol selalu 

bermakna ganda dalam bidang kajian hermeneutik. (Irmayanti Meliono- Budianto, 

2004) 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, manusia hidup dalam semesta 

simbolik dan menggunakan simbol dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita, 

tubuh merupakan bagian dari materi yang tampak, dapat dipandang dan diraba. 

Karena tubuh merupakan materi yang tampak, maka tubuh dapat menjadi simbol 

nyata dalam penyampaian berbagai pesan. Akibat dari simbolisasi tersebut maka 

tubuh yang materi tersebut menjadi sangat hermeneutik, multiinterpretatif, bagi 

objek yang menafsirkannya.Salah satu contoh nyata yang menimbulkan 

multiinterpretasi terhadap tubuh adalah tato. 

Tato digunakan sebagai simbol atau penanda dalam tubuh manusia, karena 

tato dapat bercerita mengenai pengalaman-pengalaman atau realitas yang ingin 

didapat oleh individu yang memakainya. Tato dapat menjadi sebuah ekspresi 

antara lain ekspresi rasa sayang terhadap anak, ekspresi rasa sayang dan cinta 
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terhadap istri maupun pasangan, ataupun ungkapan sayang dan sakit hati karena 

cinta. Di sisi lain tato dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan, menunjukan 

status sosial, juga menambah kecantikan, kedewasaan, dan harga diri pemiliknya. 

Selain itu tato juga bisa digunakan sebagai identitas, Identitas meliputi 

upaya mengungkapkan dan menempatkan individu-individu dengan menggunakan 

isyarat-isyarat nonverbal seperti pakaian dan penampilan. Banyak komunitas yang 

menjadikan tato sebagai salah satu ciri komunitas mereka. Walaupun tidak ada 

gambar tertentu yang menjadi keharusan untuk ditatokan di tubuh, komunitas 

punk, genk motor, atau anak-anak band banyak yang menggunakan tato 

ditubuhnya sebagai salah satu ciri kelompok mereka. 

Pemaknaaan akan tato tergantung pada apa yang dipercaya oleh 

masyarakat bersangkutan dimana setiap daerah umumnya memiliki persepsi yang 

berbeda-beda tentang tato. Pada tahap pemaknaan inilah orang lain berhak 

sepuasnya menafsirkan makna apa yang terkandung dalam tato yang melekat di 

tubuh seseorang. Tato bergambar bunga mawar tentu akan berbeda maknanya 

dengan tato bergambar bunga terong. Jadi ketika di tubuh fisik terdapat tato, maka 

padanya terdapat pemaknaan tekstual yang beragam, baik itu menyangkut nilai 

estetis, keberanian, ekspresi, seni, dan budaya. Karenanya pemaknaan tato sebagai 

simbol mengandung pengertian mengenai apa saja yang ada di balik tato, baik 

secara tersirat maupun tersurat. 

Keberadaan tato sebagai simbol menjadikannya produk budaya yang pada 

perkembangannya selalu mengalami pergeseran makna. Pada masyarakat 

tradisional tato merupakan identitas dalam masa peralihan sementara pada masa 
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sekarang tato sudah dianggap sebagai seni dan keindahan yang menjadi bagian 

dari budaya popular dalam masyarakat. 

5. Penelitian Terdahulu 

Di Indonesia juga banyak penelitian tentang tato dibawah ini penelitian 

dan jurnal mengenai tato. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni 

Indrajati (2004) dengan judul Nilai-nilai Estetis Seni Tato Karya Awang 

(Hiawata) sebagai Bentuk Karya Seni Rupa. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Nilai estetika seni tato karya Awang dapat dilihat secara visual dengan 

melihat objektivitas tata bentuk garis, bidang, tekstur, gelap terang, warna, serta 

komposisi desain yang diungkapkan pada irama, dominasi proporsi, kesatuan, 

keselarasan dan keseimbangan yang saling melengkapi antara bagian satu dengan 

bagian lainnya sehingga tercipta keseutuhan dalam tujuan, kemampuan artistik. 

Karya seni tato terlihat pada karya-karyanya yang kreatif, mempunyai karakter 

tersendiri antara lain dalam membuat gambar orang Indian, goresan garis terlihat 

tegas dan spontan sehingga memberi kesan dingin, tegas dan tenang sehingga 

menjadikan karya Awang terkesan eksotis. Motivasi pelanggan untuk menatokan 

tubuh mereka pada Awang antara lain karena profesionalitas dalam bekerja, nilai 

estetika karya, ciri khas tato dengan gambar orang Indian pada karya Awang serta 

sifat Awang yang fleksibel dalam pembayaran. 

Dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul Fenomena Tato dan 

Pemaknaan Simbolik di Kalangan Pengguna Tato Kota Bandung The 

Phenomenon Of Tattoos And The Symbolic Meaning Among Tattoo Users In 

Bandung. Oleh: Gumgum Gumilar (2002). Hasil penelitian memperlihatkan 
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bahwa pengguna tato dapat dikategorikan berdasarkan: Alasan, pengguna tato 

imanen dan pengguna tato kontak; Motif, pengguna tato dengan orientasi masa 

lalu dan pengguna tato berorientasi masa datang; Desain, Pengguna tato klasik, 

pengguna tato modern dan pengguna tato kontemporer. Manusia sebagai makhluk 

sosial yang hidupnya berkelompok tidak lepas dengan adanya sebuah identitas 

yang melekat pada kelompk tersebut.  

Sri Wahyuni Indrajati (2010) dengan judul Nilai-nilai Estetis Seni Tato 

Karya Awang (Hiawata) sebagai Bentuk Karya Seni Rupa. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Nilai estetika seni tato karya Awang dapat dilihat secara 

visual dengan melihat objektivitas tata bentuk garis, bidang, tekstur, gelap terang, 

warna, serta komposisi desain yang diungkapkan pada irama, dominasi proporsi, 

kesatuan, keselarasan dan keseimbangan yang saling melengkapi antara bagian 

satu dengan bagian lainnya sehingga tercipta keseutuhan dalam tujuan, 

kemampuan artistik. Karya seni tato terlihat pada karya-karyanya yang kreatif, 

mempunyai karakter tersendiri antara lain dalam membuat gambar orang Indian, 

goresan garis terlihat tegas dan spontan sehingga memberi kesan dingin, tegas dan 

tenang sehingga menjadikan karya Awang terkesan eksotis. 

F. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan naratif. Pengertian metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang pengolahan datanya serta penafsirannya berupa kata-kata tertulis, 

tanpa menggunakan rumus-rumus statistic. (Arikunto, 2006) 
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Penelitian ini bermaksud memahami makna tato dijadikan sebagai citra 

diri  dalam sebuah kelompok yang mereka sebut dengan Komunitas Tato di 

Kawasan Tirto Landungsari. Penelitian ini juga nantinya menggambarkan, 

menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang 

didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini 

dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai 

atau memahami fenomena yang dikaji. Dalam rumusan klasik, narasi adalah 

penuturan yang mengandung tiga komponen yaitu awal, tengah dan akhir. (Smith 

Jonathan, 2009) 

Tahapan awal yang terfokus adalah pengalaman awal dari individu itu 

masuk dalam Komunitas Tato. Tahap tengah terfokus pada pemahaman individu 

yang terkait tentang kelompok itu dan apa yang ia ketahui tentang kelompok 

tersebut baik aktivitas kelompok tersebut, atribut-atribut, simbol-simbol yang 

digunakan dalam kelompok tersebut ketika sudah menjadi anggota serta 

pemaknaan indentitas. Tahap akhir terfokus pada pemahaman tato sebagai simbol 

yang digunakan untuk dijadikan sebagai citra diri pada Komunitas Tato. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Tirto Landungsari Malang. Disana 

terdapat suatu perkumpulan atau suatu kelompok sosial yang menamakan diri 

mereka perkumpulan Komunitas Tato. Perkumpulan tersebut memiliki tempat di 

mana mereka berkumpul. Walaupun demikian, perkumpulan ini merupakan 

perkumpulan yang terstruktur. Berikut ini adalah struktur Komunitas Tato  Tirto 

Landungsari Malang: 
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Gambar 1 
Struktur Komunitas Tato  di Kawasan Tirto Landungsari Malang 
 

 

 

 

 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penciptaan Report 

Sebelum proses pengumpulan data berlangsung, peneliti mengadakan 

pendekatan terhadap responden, hal ini bertujuan untuk menciptakan 

hubungan yang harmonis antara peneliti dengan responden yang akan 

diteliti yang nantinya akan berfungsi untuk klancaran dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

b. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan 

beberapa cara. Namun yang digunakan peneliti kali ini adalah teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1) Teknik Wawancara 

Metode wawancara atau interview merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang menjalankan tanya-jawab sepihak yang 

dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 
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penelitian dimana dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara dan digunakan oleh peneliti 

untuk menilai keadaan seseorang. (Rahayu, 2005). 

Wawancara ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal, seperti 

alasan mereka masuk pada kelompok itu, pengetahuan individu 

terhadap kelompoknya baik itu atribut yang digunakan dan berbagai 

aktivitas yang dilakukan individu tersevut ketika sudah menjadi 

bagian dari anggota kelompok itu. Selain itu juga dalam wawancara 

ini mengungkapkan bagaimana tato itu bisa dijadikan sebagai citra diri 

bagi Komunitas Tato tersebut. 

2) Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapat data 

tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai 

alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang 

diperoleh sebelumnya. Penelitian ini mengunakan observasi 

partisipant. Observasi partisipan adalah peniliti tidak hanya bertindak 

sebagai pengamat saja, akan tetapi peneliti juga berpartisipasi secara 

fungsional dalam arti peneliti ikut berpartisipasi dengan subjek, 

memiliki hubungan yang bersifat terbuka terhadap subjek, akrab, dan 

manfaat penelitian tidak hanya berguna bagi peneliti, tetapi juga bagi 

subyek. (Rahayu, 2005) 

Observasi yang dilakukan bersifat overt dan alamiah, artinya subjek 

mengetahui bahwa dirinya sedang diamati. Peneliti mengamati secara 



33 
 

 
 

apa adanya mengenai kejadian-kejadian peristiwa, dan perilaku 

subjek. Alat observasi yang digunakan adalah anecdotal. Pada 

anecdotal peneliti mencatat kejadian-kejadian yang penting secara 

teliti sesuai dengan realita.Data observasi dituangkan dalam bentuk 

transkrip yang kemudian dideskripsikan secara jelas sebagai bagian 

dari hasil penelitian. 

Observasi yang dilakukan nantinya akan melihat apa yang dilakukan 

kelompok tersebut yang terkait dengan aktivitas-aktivitas kelompok 

seperti kegiatan kumpul-kumpul yang dilakukan pada sebagian 

anggota kelompok. Hasil observasi ini diharapkan dapat membantu 

terkumpulnya data yang diperlukan oleh peneliti secara maksimal. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam laporan ini membantu untuk pelerngkapan data 

yang diperlukan. Dokumentasi ini nantinya berisi foto-foto lapangan. 

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian yaitu foto yang dihasilkan orang dan 

foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. (Moleong, 2006) 

Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali 

manfaatnya. Foto banyak digunakan bersama-sama denga pengamatan 

berperan serta. Saat-saat suatu peristiwa yang bernilai sejarah, sosial, 
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ritual, dan kultural akan sangat bermanfaat apabila dipelajari secara 

rinci dalam foto daripada hanya mengalami peristiwa tanpa foto. 

Foto-foto lapangan yang dimaksud adalah foto-foto saat mereka 

lakukan ritual, foto-foto tato yang ada ditubuh anggota kelompok 

tersebut, dan foto-foto yang nantinya dihasilkan peneliti itu sendiri. 

Selain foto yang dijadikan sebagai sumber dokumentasi, sumber 

dokumentasi lainnya yang dapat digunakan adalah video perekam 

mengenai aktivitas-aktivitas kelompok. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel bukan kriteria yang utama, 

tetapi penekanan lebih kepada sumber data yang digali dapat memberikan 

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Tindakan 

orang-orang yang diamati/diwawancarai merupakan sumber data utama dicatat. 

Melalui catatan tertulis maupun melalui perekam video/audio type, pengambilan 

foto, dan sebagainya. (Moleong, 2006) Data dan sumber data dalam penelitian ini 

adalah gejala sebagaimana adanya berupa perkataan, ucapan dan pendapat para 

informan penelitian yaitu subjek yang sengaja dipilih dan dianggap representatif 

dengan topik penelitian yang diantaranya. Dengan demikian sumber data dalam 

penelitian ini adalah mencakup:  

a. Data Primer  

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara 

langsung peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam 
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memberikan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer 

dalam penelitian ini seperti mereka yang merupakan Komunitas Tato, 

keluarga dari anggota kelompok tersebut. Peneliti sudah sering ikut 

berinteraksi dengan mereka sehingga nantinya penelitian ini lebih mudah 

dilakukan dan peneliti mengharapkan mendapatkan data yang maksimal. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Data sekunder tersebut adalah data-data yang berhubungan dan 

berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga mencari serta mengumpulkan 

data-data yang pernah dilakukan oleh Komunitas Tato.  

5. Teknis Analisis Data 

Analisis Data merupakan proses pendeskripsian dan penyusunan data yang 

telah terkumpul. Analisis data bertujuan agar peneliti dapat menyempurnakan 

pengumpulan data dan kesimpulan yang dihasilkan nantinya akan menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pendekatan kualitatif 

analisis data yang digunakan terdapat dua fase utama yaitu fase deskriptif dan fase 

interpretative. (Smith Jonathan, 2009) Fase deskriptif dimulai dengan menyusun 

narasi transkrip secara teratur yang mengenai narasi yang mengidentifikasi berupa 

awal,tengah dan akhir. narasi transkrip ini dituangkan pada hasil penelitian baik 

hasil dari wawancara maupun hasil yang didapat dari observasi. 

Fase yang kedua adalah fase interpretatif yaitu menghubungkan narasi 

dengan teori yang dikaji untuk melakukan interpretasi data hasil penelitian. Pada 

fase ini kisah yang diutarakan diteliti unsur-unsur khusus dengan maksud 
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bagaimana unsur-unsur dalam narasi tersebut terjalin bersama, persoalan-

persoalan apa yang ditekankan. Dalam fase kedua inilah peneliti dapat 

memerhitungkan konteks personal, interpersonal, kelompok, serta 

kemasyarakatan. Konteks personal berkaitan dengan bagaiamna narasi 

menggambarkan pengalaman individu, konteks interpersonal dan kelompok 

berhubungan dengan audien dan konstruksi bersama narasi dan kontek 

bermasyarakat berhubungan dengan narasi sosial yang lebih luas yang menyusun 

pernyataan kita. 

Fase kedua inilah nantinya terdapat tiga tingkat karakteristik dari laporan 

yaitu narasi yang bersifat regresif, narasi yang bersifat progresif, dan narasi yang 

bersifat stabil. Narasi regresif yaitu narasi yang menggambarkan kehidupan 

sebagai rangkaian kesengsaraan, sebaliknya narasi yang bersifat progresif yaitu 

narasi di mana kehidupan dilukiskan sebagai suatu rangkaian tantangan yang 

mengandung kesempatan untuk maju. Sedangakan narasi bersifat stabil adalah 

narasi yang dilukiskan sebagai rangkaian yang sewajarnya. 

6. Keabsahan Data 

Membicarakan keabsahan suatau data yang dikumpulkan, diperlukan 

adanya teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut sehingga data yang 

dikumpulkan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. 

Perpanjangan keikutsertaan melibatkan peneliti sebagai instrument 

penelitian dan sangat menentukan dalam proses pengumpulan data. Keikutsertaan 
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tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan 

berarti peniliti tinggal di lapangn penelitian samapai kejenuhan dalam 

pengumpulan data tercapai sehingga akan membatasi bias-bias yang terjadi. 

(Moleong, 2006) 

Peneliti dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan akan banyak 

mempelajari kebudayaan dapat menguji ketidakbenaran yang berasal dari diri 

sendiri maupun dari responden. Perpanjangan ini menuntut peneliti untuk terjun 

langusung ke lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang dan perpanjangan ini 

juga dimaksudkan untuk memb angun kepercayaan para subyek terhadap peneliti 

dan juga kepercayaan diri peneliti itu sendiri. Karena proses kepercayaan ini 

merupakan proses pengembangan yang dilakukan tiap hari dan merupakan alat 

untuk mencegah usaha coba-coba dari pihak subjek. (Moleong, 2006) 

Teknik Triangulasi merupakan teknik yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Menurut Denzin (dalam Moleong, 2006) membedakan emapat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

Triangulasi dengan teknik data atau sumber data. Triangulasi dengan sumber data 

berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Teknik triangulasi dengan sumber data ini dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. 

 


