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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Fenomena tato pada perempuan anggota Komunitas 
Tato Palembang. Masalah yang diangkat dari penelitian ini tato yang selama ini 
masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat tanpa mengetahui makna dan 
mencoba mencari tahu makna yang sesungguhnya dari perempuan pengguna tato. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui makna 
dari tato dari perempuan yang tergabung dalam komunitas tato Palembang ini, 
serta untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi perempuan tersebut 
untuk memakai tato. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 
penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan, serta wawancara mendalam 
terhadap responden yang penulis jumpai. Subjek penelitian ini adalah perempuan 
yang bertato di Komunitas tato Palembang. Dari hasil penelitian bahwa Makna 
tato bagi perempuan pengguna tato di komunitas tato Palembang tato adalah suatu 
tindakan kesengajaan terhadap kesadaran akan nilai-nilai tato bagi mereka. Nilai- 
nilai tato yang dimaksud disini adalah ketertarikan yang berupa perasaan senang, 
bangga, kegemaran terhadap seni tato, serta cara untuk mengungkapkan rasei dari 
pengalaman pribadi sebagai manusia yang menjalani kehidupan yang diwujudkan 
melalui suatu gambar di tubuh mereka.

Kata Kunci: tato, perempuan, komunitas tato.

Pembimbing 1 (\&
j \

W>h'

Pembimbing ll
j'"4y 'A

U'V r< iv.
Pra, Dyah Hapsari ENH, M.Si.
NIP.196010021992032001

Faisal Nomainh S.Sos.JVLSk
NIP. 198411052008121003

Indraiaya, Oktober 2014 
Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi

BljLjPgdan^ Hikmah Purnama. M. H u m.
NIP. 196507121993031003



ABSTRACT

This research is entitled ‘Taltoo fenomenan for fhe vvomen of Palembang 
Tatloo Community members. The problem of the research was abon; bad 
perception of society about tatoo without knowing the meaning of it and did not 
try to find out of the real meaning of the women vvho hava tatoo. The purpose of 
the research was to know the meaning of tatoo from the women who joiri the 
Palembang Tatoo Cojnmunity and to know what faetors that made the women 
used tattoo. The method used in this research was qua!itative research witb 
approach and deep interview to respondens which the writer met. The subject of 
the research was the women of Palembang Tattoo Community. The result of the 
research was the meaning of of the women who hava tatoo that was a considerate 
aetion of concious from their tatto values. It’s meant that the attractive of filling 
happiness, proud, tatto art as hobby, and to express individual experiment as a 
human being and they expressed it as picture on their body.

Key words: tattoo, women, tatto community
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tato berasal dari kata “tatau” dalam bahasa Tahiti. Menurut Oxford

Encyclopedic Dictionary - tatto v. t. Mark (skin) with permanentpattern or design 

by puncturing it and inserting pigment; make (design) thus - n. Tattoing (Tahitian 

tatau). (Tato adalah menandai (pada kulit) menggunakan pola atau design secara 

permanen dengan membubuhkan dan memasukkan cairan berwarna yang diukir 

dengan menggunakan alat sejenis jarum. Istilah tato dikenal secara umum 

pertama kali saat James Cook pulang dari pelayaran dengan kapal ‘Endeavor’

yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1768. Dalam pelayarannya selama tiga

tahun, ia mengunjungi banyak pulau di lautan Pasifik. Kapten James Cook-lah

yang memberi istilah yang orang barat lafalkan sebagai tato berdasarkan kata yang

sama dalam budaya Polynesia. (Miller dalam Rinto, 2011: 1).

Berdasarkan pendapat Krakow, Tato berasal dari kata Tahiti tatu yang 

berarti membuat tanda dan ekpresi orang Belanda doe het tap toe yang merupakan 

tanda menutup rumah yang di awali pukulan/ketukan tambur bersahut-sahutan.

Bunyi ini sama dengan ketukan palu kecil pada jarum ketika proses menato pada 

masa sebelum mesin tato ditemukan. Selain cara tersebut pada zaman dahulu, 

dalam pembuatan tato orang-orang masih menggunakan cara yang manual dan 

bahan lainnya sebelum ditemukan mesin tato. Untuk membuat tato tersebut 

menggunakan bahan-bahan tradisional untuk menato seseorang. Contohnya
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g-orang Eskimo, dalam pembuatan tato mereka menggunakan tato dari tulang 

binatang untuk proses pembuatan rajahnya. Di Kuil-kuil Shaolin saat itu mereka

untuk mencetak

oran

malah menggunakan alat dari gentong tembaga yang panas 

gambit naga pada kulit tubuh mereka. Murid-murid Shaolin yang dianggap 

memenuhi syarat untuk mendapatkan symbol itu kemudian menempelkan kedua

lengan mereka pada semacam cetakan gambar naga yang ada di kedua sisi 

gentong tembaga panas itu. Tato menjadi identitas lokal di beberapa suku bangsa 

(tribe) di Indonesia seperti di Kalimantan (Dayak), Timor, Sumba dan juga

orang Mentawai sudah mentato badan sejak 

kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera. Bangsa Proto Melayu ini datang

Sumatera (Mentawai), untuk

dari daratan Asia. (JumalUI, 2013).

Fenomena tato bukan dilahirkan dari sebuah tabung dunia yang bernama 

modem dan perkotaan. Secara historis, tato lahir dan berasal dari budaya 

pedalaman, tradisional, bahkan dapat dikatakan kuno (Olong, 2006: 8). Tato pada 

zaman dahulu di pedalaman di suatu suku-suku memiliki sesuatu makna yang 

sangat penting dalam suatu ritual atau tradisi. Contohnya di Bomeo (Kalimantan 

Timur) para wanita menato dirinya sebagai symbol yang menunjukan keahlian 

khusus mereka. Di kepulauan Solomon, tato dibuat dengan di torehkan di wajah 

perempuan disana sebagai ritus untuk menandai tahapan baru dalam kehidupan 

mereka. Dan suku Maori di New Zealand membuat tato yang berbentuk ukiran- 

ukiran spiral pada wajah dan anggota tubuh lainnya. Menurut suku mereka tato ini 

mempunyai makna bahwa mereka adalah datang dari keturunan yang baik. Dan
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di Nuer Sdanhampir sama dengan penjelasan suku-suku diatas orang-orang 

memakai tato untuk menandai ritus inisiasi pada anak laki-laki mereka.

Namun sekarang keberadaan tato pada masyarakat modem perkotaan 

mengalami perubahan makna, tato berkembang menjadi budaya populer atau 

budaya tandingan yang oleh audiens muda dianggap simbol kebebasan dan 

keragaman. Akan tetapi kalangan tua melihat sebagai suatu keliaran dan berbau 

kehal yang negatif.

Tato atau dalam kebudayaan Indonesia dikenal sebagai salah satu bentuk 

praktek meraja tubuh memberikan fenomena tersendiri dalam masyarakat, terkait 

pemakaiannya dan persepsi setuju atau ketidak setujuan mengenai tato tersebut. 

Perbedaan persepsi individu dalam menilai tato memberikan ilustrasi yang tidak 

hanya secara equal menjadikannya sebagai bentuk pilihan antara memakai atau 

tidak, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tetapi juga memperhatikan

nilai-nilai lain diluar dua pilihan hitam-putih. Lebih dari sekedar bentuk

persetujuan, peneliti melihat tato bukan hanya sebagai wacana dalam bentuk 

ilustrasi gambar saja. Perkembangan pemaknaan tato yang individualistik 

tentunya memberikan warna tersendiri untuk dapat dilihat dari berbagai aspek 

khususnya pada kaum perempuan yang menggunakan tato pada tubuh mereka. 

Penjelasan mengenai makna ini sebenarnya akan bersifat subjektif, mengingat 

pemahaman makna akan mengacu pada adanya abstraksi pemahaman dari para 

penggunanya.

Di Indonesia sampai saat ini tato masih dimaknai sebagai sesuatu yang 

dianggap momok. Setiap orang yang memakai tato dianggap identik dengan
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pelaku kejahatan, kekerasan, perampokan dan tindak kriminal lainnya, sedangkan 

untuk penggunaan tato pada perempuan diidentikkan dengan wanita nakal, 

pelacur dan mucikari. Stigmatisasi yang kearah negative seperti ini secara tidak 

langsung mendapat pengesahan di berbagai belahan kota di Indonesia. Menurut 

Brita L. Miklouho-Maklai, dalam tulisannya “Menguak Luka Masyarakat”, 

menyebutkan seluruh penjahat kambuhan itu kebanyakan didenfikasi melalui tato, 

untuk kemudian ditembak secara rahasia lalu mayatnya ditaruh dalam karung dan 

dibuang disembarang tempat seperti di tempat sampah. (Coki, 2013).

Tato kemudian melebarkan pemahamannya dengan menyangkut pada 

adanya kelas gender penggunanya. Kecenderungan tato sampai saat ini sepertinya

masih di pegang pada tabu laki-laki sebagai gender yang dirasa “cocok” untuk 

memiliki tato. Kenyataannya sekarang ini tato bukan hanya didominasi oleh laki-

laki. Perempuanpun berhak menentukan pilihannya dalam menghias tubuhnya 

dengan beragam gambar tato. Konsep modernitas pada perempuan bertato di 

asumsikan peneliti sebagai karya dalam memposisikan gender mereka dengan 

lawannya. Kemudian munculnya sikap feminisme dalam perlawannya 

menempatkan emansipasi melalui gambar tato. Beberapa contoh aspek yang di 

jangkau pada gambar tato seharusnya dapat membuka pemahaman-pemahaman 

masyarakat mengenai posisi krusial tato dalam masyarakat.

Seksualitaspun dalam hal penggunaan tato dapat dilibatkan kapan saja. 

Ada beberapa alasan yang mengemuka mengenai daya tarik seks tato dalam 

hubungan intim penggunanya. Beberapa pola menunjukan tato pada perempuan 

dapat menunjukan sisi seksualitasnya, apalagi dengan letak gambar tato yang
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dapat berada dalam jangkauan intim. Jika hal ini merupakan sebagian kecil 

memiliki daya tarik seksual tersendiri, maka tato sedikitnya 

memiliki nilai jual untuk dapat membentuk image tersendiri bagi penggunanya. 

Memang tidak selalu dihubungkan dengan seks, tetapi ini merupakan trend lain 

yang ditunjukkan dari tato.

Kemajuan teknologi, pertukaran informasi, akulturasi budaya, dan 

menjamurnya studio tato seharusnya menjadi suatu alasan tato untuk dapat dilihat 

sebagai hasil dari perkembangan zaman. Tato yang tidak hanya dipandang sebagai 

kajian usang mengenai kebudayaan primitif sekarang ini sepertinya tidak cukup 

kuat untuk dapat menghalalkan tato sebagai perilaku yang dianggap umum dan 

biasa. Terlebih orang-orang Indonesia termasuk para orang tua dulu, melihat tato 

sebagai bentuk “aib” atau suatu hal yang dianggap negative karena adanya sikap- 

sikap perlawanan atau pun pembangkangan pada perilaku norma-norma yang 

seharusnya.

asumsi tato yang

Sikap relijiusitas masyarakat Indonesia yang menghubungkan agama 

sebagai alasan kuat untuk tidak mentato diri, menjadi suatu batasan ketat dan 

utama. Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, mungkin 

dapat menjadi alasan kuat mengapa sikap-sikap religi menjadi alasan kuat 

masyarakat untuk sedikitnya mengharamkan tato. (Ajeng ratna: 2002).

Al-Wasymu (bertato) yaitu menusukkan jarum atau alat tusuk yang lain 

ditelapak atau pergelangan tangan, bibir dan anggota badan yang lain dari tubuh 

wanita sampai nantinya keluar darah. Tempat yang ditusuk jarum itu lalu dibubuhi 

celak atau serbuk yang lain, sampai kemudian kulit tersebut menghijau. Bisa juga
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ini didalam islamdigambarkan dengan lingkaran/sesuai dengan keinginan, pelaku 

dinamakan Al-Wassyimah, yang menjadi objek perbuatan dinamakan Al-

Mustarsyimah.

Perbuatan tersebut dilarang oleh syariat Islam pelakunya mendapat laknat, 

sebab didalamnya ada perubahan terhadap ciptaan ALLAH SWT. Abdullah bin

wanita yang menyambungUmar r.a berkata,” Rasulullah Saw melaknat 

rambutnya dan yang minta disambung, juga melaknat wanita yang

bertato. ”(Muttafaq’alaihi).

Abu Juhaifah r.a berkata"Rasulullah Saw melarang harga darah

(menjualnya), harga anjing, uang upah pelacur, dan melaknat wanita bertato dan 

minta ditato, yang makan riba dan yang memberinya, juga melaknat orang-orang

yang menggambar. ” (HR. Buhkhari).

Al-Imam an-Nawawi r.a berkata,” Perbuatan ini diharamkan bagi

pelakunya dan objeknya karena nash-nash hadist tersebut juga karena ada

perubahan terhadap ciptaan ALLAH SWT, karena berbohong (mengelabuhi

orang lain). (M.Islam, 2014).

Tidak heran jika masyarakat Indonesia yang masih melihat tato dari 

kacamata agama, menghubungkannya sebagai bentuk perbuatan dosa untuk 

pemiliknya.

Sepertinya terlalu sempit jika melihat tato dari satu sisi kriminalitas 

dengan mengeneralisasi tato dekat dengan kejahatan, padahal orang jahat juga 

banyak yang tidak bertato. Itu keadaan masyarakat kita yang sering memandang 

tato sebagai bentuk kemunduran budaya, jika memang dikaitkan pada posisinya
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Flash merupakan tato favorit yang banyak dipilih para pengguna tato 

pada perempuan di Palembang karena gambarnya familiar dengan kita seperti, 

hati, kupu-kupu. Sedangkan Custom merupakan tato yang dibuat berdasarkan

keinginan dan ide pihak yang bersangkutan.

Nuansa tato yang kian beranekaragam serta menyebar luasnya tempat 

membuat tato dan berubahnya makna tato menjadi lebih baik dimata masyarakat 

dan bukan lagi dianggap sebagai suatu hal yang tabu, dan kini sudah banyak 

ditemui perempuan pengguna tato bahkan mereka tergabung dalam suatu 

komunitas. Ini sebagai gambaran kondisi zaman yang melahirkan konstruksi yang 

berbeda dari zaman ke zaman. Dulu dianggap buruk, sekarang tato dianggap 

sebagai sesuatu yang modem. Kalau era ini berakhir, bukan hal yang mustahil 

kalau tato bisa di anggap sebagai penunjukan “status kelas sosial”. (Roby Sobardi, 

status kelas sosial, dalam Pikiran rakyat, 2001 ).

Semakin banyaknya orang menggunakan tato di Kota Palembang 

terdapat komunitas tersendiri khusus mereka yang mempunyai hobi yang sama 

yakni memiliki tato dengan bermacam ragam motif serta makna tersendiri dari 

motif-motif tato yang mereka miliki.

custom.

Komunitas merupakan unit-unit sosial yang memiliki otoritas tersendiri 

dengan nilai-nilai bersama dan rasa memiliki satu sama lain. Suatu komunitas 

terjaga karena adanya kohesi sosial sesama mereka, dalam situasi dimana 

individu-individu diikat dengan orang lain oleh komitmen sosial dan kultural.

Komunitas dalam dunia budaya kreatif cenderung digerakkan oleh kaum 

muda yang lebih memiliki ketertarikan pada hal-hal yang terkadang berbeda
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dengan apa yang ada dalam masyarakat, serta dalam hal ini ingin menciptakan 

solidaritas antar sesama pencintanya.

Di Kota Palembang tato tahun 1990 sudah mulai masuk akan tetapi mulai 

dipandang sebagai sebuah kesenian yakni pada tahun 2000-an.

(Sumsel.com, 2010).

Komunitas yang ada di Palembang ini bernama Komunitas Tato 

Palembang (KTP). Komunitas tato ini terbentuk pada 10 Juni tahun 2011, awal 

berdirinya komunitas tato berawal dari pertemuan mereka antar sesama pemilik 

tato di studio tempat pembuatan tato kemudian berlanjut sering nongkrongnya 

para seniman tato di Palembang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tempat 

nongkrong mereka biasanya di Cafe, Kambang Iwak, di rumah pemilik tato, dan 

di studio tempat pembuatan tato salah satunya seperti yang berada di Jalan Jaksa 

Agung Bukit Lama dan tempat pembuatan tato lainnya seperti di Seperti, di Jalan 

Jenderal Sudirman, seputaran Pasar 16, Jalan Bangau, jalan Letkol Iskandar, 

Kampus Blok D dan Jalan Binadarma. Dari seringnya nongkrong para pemilik 

tato punya gagasan untuk membentuk wadah sehingga terbentuklah komunitas 

tato di Palembang. Setiap bulan mereka mengadakan sebuah pertemuan antar 

anggota, agenda pertemuan ini untuk menjalin tali silahturahmi antar pencinta tato 

sekaligus mengenalkan pada masyarakat bahwa tato itu sebuah seni yang nilai 

seninya sangatlah mahal bukan suatu hal yang kriminal apalagi didalam anggota 

komunitas ini terdapat perempuan.

Komunitas tato di Palembang mungkin belum banyak dikenal pada awal 

mulai terbentuk komunitas ini serta belum terkenal seperti dikota-kota besar
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sebagai bentuk gaya hidup modem. Lain halnya dengan melihat suku-suku yang 

menggunakan tato sebagai suatu keharusan dan penghormatan. Tato sekarang ini 

juga banyak di alihkan pada perannya sebagai karya. Karya seni, katanya. Karya 

yang memiliki nilai seni sehingga alasan mencintai seni memang sering terdengar 

sebagai alasan kuat untuk meng-halal-kan tato.

Posisi tato sekarang ini jauh melebihi perannya pada masa lampau. Tato 

dalam pandangan modem telah banyak melibatkan unsur-unsur yang secara 

sinergis dapat disatukan dalam suatu ringkasan gambar. Seni design dalam tato 

memiliki hubungan kuat dengan adanya sisi artistik dari gambar tato, dengan kata 

lain tato ini pun menjadi satu komoditas lain untuk dapat mengapresiasi seni. 

Bahkan hal ini justru dijadikan “alasan” umum untuk kaum urban dalam

mengklaim penggunaan tato.

Eksplorasi pop art menjadi salah satu cara untuk menempatkan tato

sebagai bentuk-bentuk di luar pemahaman kuno, kecenderungan memberikan 

wacana baru sebagai bentuk gaya hidup. Pemilihan kata gaya hidup pun akan 

semakin menjelaskan tato sebagai salah satu cara lain dalam mengungkapkan 

kebutuhan seseorang. Kebutuhan-kebutuhan yang dituju oleh para pengguna tato 

ini juga menarik perhatian peneliti untuk dapat meneliti maksud dari adanya 

penggunaan tato di era ini.

Dalam perkembangannya tato mengalami pergeseran makna, tidak lagi 

dianggap sebagai hal yang tabu. Itulah yang menyebabkan tato menyebar 

luas dan cepat, tato juga didapati di kota-kota besar di Indonesia seperti di kota 

Palembang. Beraneka

secara

tato yang ditawarkan mulai dari tato flash danmacam
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lainnya, namun sekarang keberadaan komunitas mulai awal tahun 2012-an mulai 

banyak dikenal dan anggotanya khususnya perempuan semakin bertambah.

Kegiatan dari komunitas tato Palembang lebih bersifat sosial, di 

antaranya adalah festival pameran tato. Selain acara tersebut, komunitas tato 

Palembang sering melaksanakan kegiatan-kegiatan amal diantaranya adalah buka 

puasa bersama anak yatim di panti asuhan. Acara ini dilaksanakan ketika bulan 

Ramadhan dan sudah ketiga kalinya semenjak berdirinya komunitas ini. Acara ini 

merupakan salah satu upaya bagi anggota komunitas tato Palembang untuk 

mengubah pandangan masyarakat terhadap tato dan orang-orang bertato 

khususnya untuk pengguna tato perempuan. Selain buka puasa bersama, kegiatan 

amal lainnya adalah bagi-bagi rezeki yang dilaksanakan ketika bulan Ramadhan.

Fenomena tato pada perempuan di komunitas tato Palembang 

menunjukkan bukti pergeseran makna dari tato tersebut, khususnya pada

perempuan.

Berdasarkan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Tato Pada Perempuan

Anggota Komunitas Tato Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa makna tato bagi perempuan pengguna tato dikomunitas tato 

Palembang?
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di komunitas tato2. Apa faktor yang melatarbelakangi perempuan 

Palembang menggunakan tato?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa makna dari tato yang dipakai oleh perempuan 

pengguna tato tersebut.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakang perempuan 

tersebut sampai menggunakan tato.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka 

manfaat yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Z*'

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan

informasi dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu

Sosiologi khususnya Sosiologi Perubahan Sosial dan Sosiologi 

Komunikasi terkait dengan pembentukan makna melalui proses dan 

interaksi sosial. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat 

menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

masukan bagi pembaca dalam memahami dan memandang realitas
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makna tato secara sosial. Selain itu, penulis berharap penelitian ini 

memberikan konstribusi positif bagi komunitas tato Palembang terkait 

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh komunitas tersebut.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rinto, Universitas Sriwijaya 

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi (2011) mengenai

“Pemaknaan Simbol tato di kalangan Mahasiswa di Universitas Sriwijaya yang 

memakai Tato” dikatakan bahwa, pemaknaan tato berbeda-beda baik dari yang

memakai ataupun dari mereka yang melihat tatto itu sendiri. Tidak semua tato 

yang dipakai oleh kalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya memiliki hubungan 

makna dengan kehidupan yang dibuat oleh pemakai tato tersebut. Dengan 

demikian tidak bisa disimpulkan secara mutlak, bahwa ketika tato dipakai oleh 

orang yang secara hukum dan pandangan sosial disebut sebagai penjahat, tato 

tersebut adalah simbol dari jiwa yang sesat, pemberontak, atau dekat dengan 

dunia kejahatan. Mahasiswa yang memakai tato ini kebanyakan adalah laki-laki, 

makna yang diungkapkan oleh mahasiswa ini pada umumnya berhubungan 

dengan nilai-nilai filosofis yang dekat dengan hakikat kehidupan itu sendiri, 

seperti cinta, ketulusan, sakit hati, nafsu, serta juga penggambaran dunia sesudah 

kematian. Makna tato terkadang adalah bagian dari pengalaman masa lalu 

pemakainya namun ada juga sebagian mahasiswa yang memaknai tato sebagai

ekspresi pribadi dan sosial yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang
r
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mereka lakukan. Satu hal yang pasti tato bukan penyebab mereka menjadi jahat 

karena tanpa tatopun manusia bisa memiliki sisi kejahatan dalam hidup mereka.

Permasalahan dalam penelitian ini tato dikalangan mahasiswa di 

Universitas Sriwijaya tato semata-mata di pandang oleh orang lain suatu hal yang 

negatif. Padahal tidak demikian juga, tato disini sebagai ekspresi diri mereka atas 

apa yang mereka rasakan. Seperti mereka mengidolakan penyanyi Iwan Fals, 

wujud dari mengidolakan itulah diungkapkannya melalui sebuah tato dibadan 

mereka, yakni potret dari Iwan Fals tersebut. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan teori interaksi simbolik, dan metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni dengan metode penelitian kualitatif, dimana mereka akan mewawancarai 

langsung informan-informan mahasiswa-mahasiswa Unsri langsung kelapangan. 

Hasil penelitian memperlihatkan apa-apa saja makna dari berbagai macam simbol- 

simbol tato mereka.

Perbedaan dengan penelitian saya disini, jika penelitian Rinto ini ingin 

mengetahui apa makna dari simbol dari tato-tato mereka atau arti dari gambar tato 

yang dimiliki mahasiswa tsb, sedangkan dipenelitian saya ingin mengetahui apa 

makna dari tato. Apakah itu sudah menjadi bagian gaya hidup mereka atau tato 

hanya sebagai eksistensi diri saja, serta informan yang akan saya teliti disini 

adalah perempuan.

Penelitian tentang tato juga diteliti oleh Gumgum Gumelar (2007) 

mengenai “Fenomena Tato di Kota Bandung”. Menyatakan, tato adalah produk 

budaya yang pada perkembangannya mengalami pergeseran makna, pada 

masyarakat tradisional tato merupakan identitas dalam masa peralihan, tato pada
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masa orde baru mengalami masa suram terutama pada peristiwa penembakan 

misterius d i mana preman dibuang dikotak sampah, dan penjahat yang melakukan 

kejahatan tersebut diidentikan dengan pemakaian tato pada tubuhnya. Tato 

menjadi bagian dari budaya popular yang berkembang pada masyarakat modem. 

Penggunaan tato pasti memiliki tujuan atau alasan kenapa mereka memutuskan 

untuk menggunakan tato ditubuhnya. Tidak ada tingkah laku yang teijadi begitu 

saja tanpa ada alasan, pasti ada sebab musabab yang mendorong, motivator, 

sasaran-tujuan, dan latar belakangnya. Faktor-faktor itu harus diletakkan dalam 

suatu kerangka saling berhubungan yang bermakna agar kesemuannya terjamin 

mendapat hasil yang cermat ketika melakukan pendeskripsian tingkah laku, dan 

agar deskripsi dilakukan memakai sistematika yang komunikatif. Didalam 

penelitian ini juga mengatakan, komunikasi yang teijadi dikalangan pengguna tato 

di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti penerimaan 

keluarga, teman dan masyarakat, keanggotaan dalam kelompok tertentu, konsep 

diri, peran yang dijalani, serta bagaimana memaknai hubungan antara pengguna 

tato. Pengelolaan kesan dilakukan ketika pengguna tato berinteraksi dengan 

keluarga, teman dan masyarakat, keanggotaan dalam kelompok tertentu, konsep 

diri, peran yang dijalani, serta bagaimana memaknai hubungan antara pengguna 

tato. Pengelolaan kesan dilakukan ketika pengguna tato berinteraksi dengan 

keluarga atau anggota masyarakat yang belum dapat menerima penggunaan tato 

dan masih menganggap negatif orang menggunakan tato. Pengelolaan kesan dapat 

dilakukan dengan penampilan misalnya menutupi tato dengan bertingkah laku 

sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat.
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Dalam penelitian ini ingin menjelaskan permasalahan fenomena tato itu 

memang sudah mulai banyak di Bandung dengan munculnya tato ini dikalangan 

masyarakat membuat seseorang terpengaruh dengan pemakaian tato ini yang 

mendorong mereka untuk memutuskan untuk bertato, meski lingkungan disekitar 

mereka terutama keluarga masih menganggap tato itu adalah hal yang negatif. 

Para pengguna tato mencoba meyakinkan orang-orang disekitar mereka dengan 

menutupi hal negatif tersebut dengan tingkah laku mereka yang baik. Agar 

citra seorang bertato itu terpatahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

data kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik mengenai 

tato dikalangan penggunanya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengguna 

tato dapat dikategorikan berdasarkan alasan, pengguna tato imanen dan pengguna 

kontak; motif, pengguna tato dengan orientasi masa lalu dan pengguna tato 

dengan orientasi masa yang akan datang, desain pengguna tato klasik, pengguna 

tato modem dan tato kontemporer.

Perbedaan dengan penelitian saya disini, jika penelitian ini akan 

menjelaskan tingkah laku apa yang akan diperlihatkan oleh mereka yang beratato 

dan bagaimana juga reaksi yang diberikan oleh keluarga atau orangt disekitar 

terhadap tato yang dimiliki mereka sedangkan penelitian saya, ingin menjelaskan 

makna dari tato yang mereka miliki serta hal apa yang mendorong perempuan 

tersebut sampai menggunakan tato. (UN.Padjadjaran, 2007).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Galuh Candra Kirana, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan psikologi (2010), 

mengenai Tato sebagai identitas sosial”. Mengatakan, sebuah kelompok sosial

cara
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memerlukan ciri atau simbol yang menandakan suatu kelompok tersebut. Simbol 

ini bisa berupa bendera, lambang dari kelompok sosial tersebut, atribut-atribut 

kelompok sosial, serta simbol yang dipersentasikan pada seni melukis tubuh atau 

tato. Tubuh bagi sebagian orang, menjadi media tepat untuk berekspresi dan 

eksperimen. Tato merupakan simbol yang menandakan keberadaan sebuah 

kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tato macan didalam sebuah 

Peguyuban Manunggal Sejati Ning Pangunpan adalah sebuah perilaku kekerasan 

dan tato dijadikkan sebuah wadah untuk mengekang kekerasan tersebut. Tato di 

Paguyuban ini juga merupakan proses munculnya sebuah identitas yang 

ditemukan dalam sebuah Paguyuban Manunggal Sejati Ning Panguripan yaitu 

identitas seduluran, dan identitas masa lalu, disisi lain penelitian ini menemukan 

bahwa atribut dan simbol yang digunakan adalah mori sebagai lambang sebuah 

kesucian jiwa, lambang seduluran, dan tato macan kumbang. Kesemua hal itu 

yang menandakan sebuah paguyuban ini dengan paguyuban lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini mengatakan bahwa dalam suatu 

masyarakat itu agar mendapatkan suatu pengakuan dari yang lainnya harus 

mempunyai ciri khas tersendiri, karena itu mereka menyimpulkan bahwa tato 

dapat menjadi suatu ciri tesendiri. Metode Dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori interaksi simbolik, dan untuk 

hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa dengan adanya tato sebuah kelompok 

sosial dapat diakui, dapat berdiri kokoh dengan adanya tato, dikarenakan 

adalah simbol yang kuat.

tato
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Perbedaan dengan penelitian saya disini, jika penelitian ini sudah 

mengetahui bahwa tato itu sebagai ciri khas utama disuatu masyarakat mereka, 

beda dengan hal yang akan saya teliti dimana, penelitian saya merumuskan 

masalah apa makna tato bagi sipengguna tato dan apa yang melatarbelakangi hal

tsb. (UIN.Malang, 2011)

Penelitian lainnya tentang tato dilakukan oleh Sri Wahyuni Indrajati 

dengan judul Nilai-Nilai Estetis Seni Tato Karya Awang (Hiawata) Sebagai 

Bentuk Karya Seni Rupa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai seni 

estetika 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 keutuhan dalam tujuan, kemampuan artistik. Karya seni tato 

terlihat pada karya-karyanya yang kreatif, mempunyai karakter tersendiri antara 

lain dalam membentuk 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. Metode Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori interaksi 

simbolik, dan untuk hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa tato kini tidak lagi 

dilihat hanya sebagai hal yang negatif tetapi sudah menjadi nilai-nilai keindahan
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yang tinggi. Tergantung kita masing-masing menilai dan memandang tato itu 

seperti apa. Perbedaan dengan penelitian saya disini, jika penelitian ini sudah 

mengetahui bahwa tato itu dianggap sesuatu nilai-nilai keindahan dari setiap tato 

yang dibuat dengan bermacam ragam motifnya. Beda dengan penelitian saya yang 

belum tahu akan makna dari tato itu sendiri dan masih belum mengetahui apa latar 

belakang dari sipengguna tato tersebut. (UfN.Malang, 2011).

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Tato

Tato adalah produk budaya yang pada perkembangannya mengalami 

pergeseran makna, pada masyarakat tradisional tato merupakan identitas dalam 

masa peralihan {rites of passage), tato pada masa orde baru mengalami masa 

suram terutama pada peristiwa penembakan misterius dimana preman, penjahat 

diidentikkan dengan tato yang digunakan pada tubuhnya dan untuk perempuan 

sendiri itu diidentikkan dengan wanita nakal/pelacur, (rn.merdeka.com).

Citra yang dari dulu melekat pada diri perempuan Indonesia adalah 

lemah-lembut dan sopan. Perempuan harus menjaga gerak-gerik, tata-krama, serta 

tubuhnya. Tubuh perempuan harus selalu dijaga kebersihannya. Oleh karena itu 

citra maskulin, gagah dan jantan, yang melekat pada tato serta berbagai stereotype 

negatif tentang para pengguna tato dianggap tidak sesuai dengan karakter 

perempuan indonesia. Terlebih lagi pada masyarakat Palembang yang tidak 

mengenal tato sebagai bagian dari budaya tradisionalnya, akan memberikan 

negatif dan tanggapan-tanggapan miring bagi mereka yang bertato, khususnya

cap
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negatif dan tanggapan-tanggapan miring bagi mereka yang bertato, khususnya 

Lukisan-lukisan pada tubuh akan memberi kesan buruk pada pada 

setiap perempuan yang mengenakannya. Perempuan yang bertato permanen 

identik dengan suatu subkultur tertentu. Mereka terpinggirkan karena citra tubuh 

menyimpang yang ditampilkannya. Namun kini, tato dianggap sebagai seni dan 

keindahan, tato menjadi bagian dari budaya popular yang berkembang secara 

pesat dalam masyarakat modem. Para perempuan yang menggunakan tato pasti 

memiliki makna tersendiri pada tato tsb. Serta tujuan atau alasan kenapa mereka 

memutuskan untuk menggunakan tato ditubuhnya. Tidak ada tingkah laku yang 

terjadi begitu saja tanpa adanya alasan, pasti ada sebab musabab, pendorong, 

motivator, sasaran-tujuan dan atau latar belakangnya.

perempuan.

1.6.2. Teori Fenomenologi

Teori fenomenologi persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori

ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana

kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Fenomenologi menurut Edmund 

Husserl, salah satu tokoh utama fenomenologi, tujuan fenomenologi adalah untuk 

mempelajari bagaimana fenomena manusia dialami dalam struktur kesadaran 

manusia, dalam tindakan yang melibatkan aspek kognitif dan 

fenomenologi berusaha memahami bagaimana individu membangun makna-

persepsi

makna (Muttaqin. 2008).

Menurut Husserl, fenomenologi merupakan sebuah kajian tentang 

struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran-kesadaran tersebut menunjuk
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kepada objek-objek diluar dirinya. Dari sana ia kemudian memunculkan istilah 

“reduksi fenomenologis” bahwa suatu fikiran bisa diarahkan kepada objek-objek 

yang non eksis dan riil. Reduksi fenomenologis tidak menganggap bahwa 

itu ada, melainkan terdapat pengurangan sebuah keberadaan, yaitu dengan 

mengesampingkan pertanyaan tentang keberadaan riil dari objek yang dipikirkan. 

Berangkat dari asumsi tersebut Husserl kemudian merumuskan dua konsep yang 

kemudian menjadi landasan utama dalam kajian fenomenologi.

1. Epoche Vision. Kata epoche berasal dari bahasa Yunani berarti menunda 

semua penilaian atau pengurungan. Hal ini berarti bahwa fenomena yang 

tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh 

presupposi pengamat. Karena pada dasarnya membawa konsep-konsep dan 

konstruk-konstruk pandangan adalah sesuatu yang nmempengaruhi dan 

merusak hasil penilaian.

2. Eidetic Vision berarti yang terlihat atau pengandaian terhadap epoche yang 

merujuk pada pemahaman kognitif (instuisi) tentang esensi, ciri-ciri yang 

penting dan tidak berubah dari satu fenomena yang memungkinkan untuk 

mengenali fenomena tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui, bahwa fenomenologi berusaha 

menangkap fenomena sebagaimana adanya atau menurut penampakannya sendiri, 

menurut Elliston fenomenologi dapat berarti membiarkan 

menunjukkan dirinya sendiri dilihat melalui dan dalam batas-batas dirinya sendiri. 

Untuk ini Husserl menggunakan istilah intensionalitas dalam 

fenomena apa adanya.

sesuatu

atau apa yang

menangkap
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Fenomenologi fokus pada kajian pemaknaan pada kehidupan kita sehari- 

hari atau pengalaman. Fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai 

untuk memahami dunia. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa 

dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki 

orang bersangkutan, fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai 

data utama dalam memahami realitas.

Fenomenologi bertujuan mengetahui bagaimana kita dan orang lain 

sebagai sebuah yang bermakna (dimaknai) dan untuk merekonstruksi kembali 

turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang 

bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial.

Berdasarkan penelitian Smith fenomenologi Husserl dibangun diatas 

setidaknya dua asumsi, yaitu :

Setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari kesadaran. 

Seseorang mengalami sesuatu. Ia sadar akan pengalamannya sendiri yang 

memang bersifat subyektif.

Setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu.

Ketika melihat sebuah mobil, kita membentuk gambaran tentang mobil 

didalam fikiran anda. Inilah yang disebut Husserl sebagai intesionalitas, 

yakni bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Tindakan 

seseorang dikatakan intesional, jika tindakan itu dilakukan dengan tujuan 

yang jelas. Namun didalam filsafat Husserl, konsep intesionalitas memiliki 

makna yang lebih dalam. Intesionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan 

dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari fikiran itu

cara

1.

2.
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sama berlaku untuksendiri. Fikiran selalu memiliki objek. Hal yang 

kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran dan intensionalitas 

juga merupakan keterearahan dari tindakan, yakni tindakan yang bertujuan

pada satu obyek.

Fenomenologi Husserl membedakan antara apa yang subyektif, obyektif 

dan intersubyektif, yaitu :

Subyektif

Subyektif adalah pengalaman pribadi kita sebagai manusia yang 

menjalani kehidupan. Studi tentang fenomena, atau tentang segala sesuatu yang 

tampak bagi kita didalam pengalaman subyektif, atau tentang bagaimana kita - 

mengalami segala sesuatu disekitar kita. Setiap orang pada dasarnya pernah 

melakukan praktek fenomenologi. Ketika anda bertanya “apakah yang aku 

rasakan sekarang?”, “apa yang sedang kufikirkan?”, “apa yang akan kulakukan?”, 

maka sebenarnya kita sedang melakukan fenomenologi, yakni mencoba 

memahami apa yang anda rasakan, fikirkan, dan apa yang akan anda lakukan dari

a.

sudut pandang orang pertama.

Dengan demikian fenomenologi adalah upaya untuk memahami 

kesadaran dari sudut pandang subyektif orang terkait. Pendekatan ini tentu saja 

berbeda dengan pendekatan ilmu pengetahuan saraf, yang berusaha memahami 

cara keija kesadaran manusia di dalam otak dan saraf, yakni dengan menggunakan 

sudut pandang pengamat. Neurosains lebih melihat fenomena kesadaran sebagai 

fenomena niologis. Sementara deskripsi fenomenologis lebih melihat pengalaman 

manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut orang pertama.
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Walaupun berfokus pada pengalaman subyektif orang pertama,

inderawifenomenologi tidak berhenti hanya pada deskripsi perasaan-perasaan

Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai makna yang 

bersifat konseptual, yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri. 

Makna konseptual itu bisa berupa imajinasi, fikiran, hasrat, ataupun perasaan- 

perasaan spesifik, ketika orang mengalami dunianya secara personal.

semata.

b. Obyektif

Obyektif adalah dunia disekitar kita yang sifatnya permanen didalam 

ruang dan waktu. Setiap bentuk kesadaran selalu dalam bentuk sesuatu, tindakan 

seseorang yang dikatakan intentional jika tindakan tersebut dilakukan dengan 

tujuan yang jelas. Perilaku individu tersebut dikendalikan oleh bagaimana 

individu tersebut mempertimbangkan penilaian individu lain dalam

lingkungannya.

Menurut Smith, Husserl membedakan tingkat-tingkat kesadaran (state of

consciousness). Yang menjadi fokus fenomenologi bukanlah pengalaman

partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif

yang mewujud didalam pengalaman subyektif orang per orang. Konkretnya 

fenomenologi berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif didalam 

kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam kosa 

kata Husserl, “obyek kesadaran sebagaimana dialami”.

Fenomenologi Husserl adalah ilmu tentang esensi dari keasadaran. 

Namun apa artinya? Berdasarkan penelitian Smith fenomenologi Husserl 

dibangun diatas setidaknya dua asumsi. Pertama, setiap pengalaman manusia
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sebenarnya adalah satu ekspresi dan kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu. Ia 

sadar akan pengalamannya sendiri yang memang bersifat subyektif. Kedua, setiap 

bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika berflkir 

tentang makanan, anda membentuk gambaran tentang makanan difikiran anda. 

Ketika anda melihat sebuah mobil, anda membentuk gambaran mobil didalam 

fikiran anda. Inilah yang disebut Husserl sebagai intensionalitas, yakni bahwa 

kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu.

Tindakan seseorang dikatakan intesional, jika tindakan itu dilakukan 

dengan tujuan yang jelas. Namun didalam filsafat Husserl, konsep intensionalitas 

memiliki makna yang lebih dalam. Intensionalitas tidak hanya terkait dengan 

tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari fikiran itu 

sendiri. Fikiran tidak pernah fikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan 

fikiran atas sesuatu. Fikiran selalu memiliki obyek. Hal yang sama berlaku untuk

kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran. Intensionalitas juga

merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu obyek.

Intersubyektitasc.

Intersubyektitas adalah pandangan dunia semua orang yang terlibat 

didalam aktivitas sosial didalam dunia kehidupan interaksi antara dunia subyektif, 

dunia obyektif dan dunia intersubyektif inilah yang menjadi kajian fenomenologi. 

Makna intersubjektif ini berawal dari konsep sosial dan tindakan. Konsep sosial

didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih orang dan konsep tindakan 

didefinisikan sebagai perilaku yang membentuk makna subjektif. Akan tetapi, 

makna subjektif tersebut bukan berada didunia privat individu melainkan
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dimaknai secara sama dan bersama dengan individu lain. Oleh karenanya, sebuah 

makna subjektif dikatakan intersubjektif karena memiliki aspek kesamaan dan

kebersamaan.

Fenomenologi Husserl hendak menganalisis dunia kehidupan manusia 

sebagaimana ia mengalaminya secara subyektif, dan yang obyektif. Subyektif 

adalah pengalaman pribadi kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan. 

Subyektif adalah pengalaman pribadi kita sebagai manusia yang menajalani 

kehidupan. Obyektif adalah dunia disekitar kita yang sifatnya permanen didalam 

ruang dan waktu. Intersubyektif adalah pandangan dunia semua orang yang 

terlibat didalam aktivitas sosial didalam dunia kehidupan. Interkasi antara dunia 

subyektif, dunia obyektif, dan dunia intersubyektif inilah yang menjadi kajian 

fenomenologi. Fenomenologi membuka kesadaran baru didalam metode 

penelitian filsafat dan ilmu-ilmu sosial. Kesadaran bahwa manusia selalu terarah

pada dunia, dan keterarahan ini melibatkan suatu horison makna yang disebut

sebagai dunia kehidupan. Di dalam konteks itulah pemahaman tentang manusia

bisa ditemukan. (Muttaqin, 2008).

1.6.3. Realitas

Beberapa teori sosial memandang bahwa realitas itu ada diluar individu. 

Bagi fenomenologi, realitas berada didalam diri manusia yaitu dunia subyektif 

manusia. Suatu teori harusnya tidak berbicara tentang apa yang berada diluar 

kesadaran manusia, tapi tentang bagaimana dan dengan jalan apa dimensi 

subyektif aktor diciptakan, dipelihara dan dirubah.
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Begitu juga dengan makna tato yang dimiliki oleh seorang perempuan. 

Untuk mengungkap makna tato yang dimiliki perempuan tersebut bukanlah suatu 

perkara yang mudah, karena makna tato tersebut lebih bersandar pada keyakinan 

pada sipemilik tato tersebut.

Menurut Max Weber seperti yang diungkapkan oleh Irwin Deutcher 

bahwa fenomenologi yakni berusaha memahami perilaku manusia dari segi 

kerangka berfikir maupun tindakan oleh orang-orang itu sendiri. Terkait dengan 

strategi yang digunakan dalam penelitian peneliti adalah fenomenologi yakni ilmu 

yang secara khusus membahas tentang fenomena yang ada. Dimana fenomena 

tersebut mempunyai faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan perempuan di komunitas tato 

Palembang pada tato, penulis menggunakan konsep fenomenologi yang 

memandang bahwa esensi faktor dapat ditinjau melalui perspektif tindakan sosial 

dari Max Weber. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dan merujuk 

pada konsep fenomenologi, penulis mendapat gambaran tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketertarikan anggota komunitas tato Palembang terhadap 

tato, meliputi faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud di 

sini adalah timbulnya rasa suka, senang, hobi, dan ketertarikan dari individu 

terhadap seni tato itu sendiri karena adanya persepsi terhadap penampilan dan 

kepribadian dari perempuan pengguna tato sendiri. Sedangkan faktor eksternal 

yang mengkonstruksikan makna tato bagi mereka adalah lingkungan, yaitu teman 

sebaya, kelompok acuan dan dari media massa. (Edmund Huserl, 2012).
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Fenomenologi diterapkan dalam penelitian sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian. Alasan menggunakan fenomenologi karena berusaha 

mencari pemahaman tentang makna dari sebuah realitas berdasarkan pengalaman 

yang dilalui oleh manusia. Realitas yang dimaksud disini adalah pemaknaan 

yang dilakukan oleh anggota komunitas tato Palembang. Dalam hal ini berusaha 

mencari pemahaman tentang makna tato bagi anggota komunitas tato Palembang 

dan bagaimana makna tersebut dihasilkan. Merujuk pada fenomenologi Husserl 

yang memfokuskan pembentukan makna dimulai dari kesadaran, kesengajaan, 

hingga pengetahuan individu terhadap objek, maka akan dapat gambaran 

mengenai proses pembentukan makna tersebut. Kesadaran dari anggota komunitas, 

tato Palembang terhadap tato terlihat dari bagaimana mereka memandang dan 

menilai tato. Kesengajaan mereka untuk terjun ke dunia tato merupakan bentuk 

dari keputusan mereka berdasarkan penilaian mereka terhadap tato.

Fenomenologi adalah analisis atas esensi kesadaran sebagaimana dihayati 

dan dialami oleh manusia, dan dilihat dengan menggunakan sudut pandang orang 

pertama. Fenomenologi menganalisis struktur dan persepsi, imajinasi, penilaian, 

emosi, evaluasi dan pengalaman orang lain yang terarah pada suatu objek diluar. 

Dengan demikian menurut Smith, fenomenologi adalah suatu penyelidikan 

terhadap relasi antara kesadaran dengan objek didunia luar, serta apa makna dari 

relasi itu. Konsep bahwa kesadaran selalu terarah pada sesuatu merupakan konsep 

sentral dalam fenomenologi Husserl.

Istilah kesadaran sebagai hal yang bergandengan dengan pengalaman yang 

meliputi organisme yang peka dengan lingkungan tersebut masih eksis bagi

tato

27



tersebut. Perilaku individu dikendalikan oleh bagaimana individuorganisme

tersebut mempertimbangkan penilaian orang lain terhadap dirinya. Kesadaran diri 

ini dengan nilai-nilai dan norma-norma yang secara tidak langsung mengatur

sikap dan perilaku.

Untuk memahami ini digunakan pendekatan fenomenologi fokus pada 

kajian pemaknaan kehidupan sehari-hari (pengalaman). Fenomenologi Husserl 

hendak menganalisis dunia kehidupan manusia sebagaimana ia mengalaminya 

subjektif, objektif maupun intersubjektif dengan manusia lain. Sebenarnya 

ia membedakan antara apa yang subyektif, intersubjektif dan yang objektif. 

Subyektif adalah pengalaman pribadi para perempuan pengguna tato di komunitas 

tato Palembang. Manusia aktif dalam menafsirkan lingkungan mereka, mengubah

secara

bila diperlukan, dan menentukan jalan hidup mereka sendiri. Hal ini menyebabkan

manusia aktif dan punya andil dalam pembentukan realitas. Dalam mengkaji suatu

realitas melalui penafsiran dan pemahaman aktor yang terlibat tersebut yang 

berasal dari proses kesadaran yang bersumber dari individu itu sendiri. Obyektif 

adalah dunia sekitar kita yang sifatnya permanen didalam ruang dan waktu. 

Intersubyektifitas adalah pandangan dunia semua orang yang terlibat didalam 

aktifitas sosial didalam dunia kehidupan.

1.6.3. Realitas

Beberapa teori sosial memandang bahwa realitas itu ada diluar individu. 

Bagi fenomenologi, realitas berada didalam diri manusia yaitu dunia subyektif 

manusia. Suatu teori harusnya tidak berbicara tentang apa yang berada diluar
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kesadaran manusia, tapi tentang bagaimana dan dengan jalan apa dimensi 

subyektif aktor diciptakan, dipelihara dan dirubah.Begitu juga dengan makna tato 

yang dimiliki oleh seorang perempuan. Untuk mengungkap makna tato yang 

dimiliki perempuan tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah, karena makna 

tato tersebut lebih bersandar pada keyakinan pada sipemilik tato tersebut.
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1.6.4. Bagan 1

Kerangka Berfikir

Tato Pada Perempuan Di Komunitas Tato 

Palembang

y r

Teori Fenomenologi

Edmund Huserl

I
Intersubjektif

Tindakan yang' 
mempertimbangkan 
pandangan dunia

ObjektifSubyektif

Tindakan dari
pengalaman
pribadi

Tindakan yang 
mempertimbangkan 
individu disekitar

I j

Makna
penggunaan tato Faktor pendorong:

1. Faktor internal
2. Faktor eksternal

Sumber : Diolah oleh peneliti dari sumber (Engkus Kuswanto, 2009).
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1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku 

yang diamati dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang bertujuan dapat memberikan gambaran keadaan yang terjadi 

khusunya dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan fenomena tato 

dikalangan perempuan.

1.7.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai fenomena tato pada perempuan di komunitas 

tato Palembang ini mengambil lokasi di Kota Palembang. Di tempat pembuatan

tato seperti di Jalan Sersan Sani, di Gotic, Jalan Jenderal Sudirman, seputaran

Pasar 16, Jalan Bangau, jalan Letkol Iskandar, Kampus Blok D dan Jalan

Binadarma, di cafe serta di rumah-rumah para pemilik tato itu sendiri. Pemilihan

lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian dikarenakan seringnya perempuan-

perempuan bertato di Komunitas ini berkumpul.

1.7.2. Sifat Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif mendalam yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu masalah sosial yang digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategorinya untuk 

memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Dasar penelitian yang dilakukan adalah studi karakteristik yaitu tipe
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pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang 

dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komperehensif. Untuk itu 

penelitian ini ditujukan agar dapat mempelajari secara mendalam dan mendetail 

sehingga dapat memberikan gambaran mengenai "Fenomena Tato pada 

perempuan di Komunitas tato Palembang).

1.7.3. Strategi Penelitian

Strategi penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah fenomenologi.

Fenomenologi merupakan strategi dimana di dalamnya peneliti mengidentifikasi

hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Moustakas (dalam

Creswell, 2013: 21) memahami pengalaman-pengalaman manusia menjadikan

filsafat fenomenologisebagai suatu metode yang prosedur-prosedurnya 

mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah objek dengan terlibat secara 

langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi 

makna. Dalam proses ini peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman- 

pengalaman pribadinya agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman 

partisipan yang ia teliti (Nieswadomy, dalam Creswell, 2013: 21).

1.7.4. Data Dan Sumber Data

Sumber data utama dan penelitian adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, jurnal-jurnal penelitian, Koran, d 

majalah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

Data primer

an

a.
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Data primer dapat berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang 

diamati dan yang menjadi informan dari penelitian. Data primer ini 

diperoleh dari proses observasi dan wawancara mendalam dengan subjek 

penelitian, 

b. Data sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh selain dari data primer. 

Data dan informan diperoleh melalui studi pustaka melalui buku-buku, 

laporan penelitian, karya ilmiah, majalah, dokumen-dokumen, arsip terkait, 

catatan-catatan, artikel, blog, dan Koran yang digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara sengaja pada perempuan bertato di

komunitas tato Palembang yang bermukim dan bertempat tinggal di kota

Palembang. Informan tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan dan 

kesanggupan untuk mengungkapkan informasi yang dimilikinya secara lisan dan 

dengan bahasa yang dimilikinya. Informan merupakan sumber informasi yang 

penting bagi peneliti. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan secara 

purposive, yaitu informan-informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti 

dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Mereka itu antara lain adalah 

para perempuan pengguna tato itu sendiri, dan mereka yang tergabung dalam 

komunitas.
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1.7.6. Peran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai pengamat langsung dan 

terbuka menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti di lokasi 

yang menjadi objek peneliti. Peneliti berperilaku sebagai pengamat dan tidak ikut 

berperan serta dengan objek penelitian. Peneliti adalah orang lain (bukan anggota) 

dari objek penelitian.

secara

1.7.7. Definisi Konsep

A. Fenomena

Fenomena adalah suatu hal yang terjadi, yang juga diartikan sebagai

keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau 

kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal

atau perkara.

B. Tato

Tato adalah menandai (pada kulit) menggunakan pola atau design secara

permanen dengan membubuhkan dan memasukan cairan berwarna yang

diukir dengan menggunakan alat sejenis jarum.

C. Komunitas

Komunitas merupakan unit-unit sosial yang memiliki otoritas sendiri 

dengan nilai-nilai bersama dan rasa memiliki satu sama lain. Suatu

komunitas terjaga karena adanya kohesi sosial sesama mereka, dalam situasi 

dimana individu-individu diikat dengan orang lain oleh komitmen Sosial

dan kultural.
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Makna

Makna adalah label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk 

dunia luar. Sebagai label atau julukan, makna itu hadir karena adanya 

kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang 

keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Yang berhubungan langsung 

dengan kenyataan atau acuan serta penarikan kesimpulan secara individual 

yakni bagaimana mengolah makna suatu realitas secara benar.

Perempuan

Perempuan adalah kaum pada umumnya adalah mereka yang memiliki sifat 

yang lemah lembut. Meskipun memiliki sifat yang lebih lembut dibanding 

laki-laki perempuan juga mempunyai wewenang untuk mengekspresikan 

diri mereka.

D.

E.

1.7.8. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit yang akan diteliti dan 

dianalisis. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unit analisis dapat diartikan 

sebagai objek nyata yang akan diteliti. Unit penelitian ini adalah individu yaitu 

perempuan pengguna tato di komunitas tato Palembang.

1.7.9. Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan secara langsung atau observasi

Dengan Observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang gejala- 

gejala (tindakan, benda, dan peristiwa) serta kaitan antara satu gejala dengan

1.
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gejala lain yang bermakna bagi masyarakat yang diteliti. Dalam hal ini, 

observasi dilakukan oleh peneliti dengan secara langsung mengamati 

berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungannya di antaranya 

kondisi lokasi penelitian secara umum, kondisi tempat tinggal, kegiatan dan 

tindakan mereka baik dalam kegiatan kenelayanan maupun yang lainnya, 

serta berbagai peristiwa yang terjadi yang berkait dengan permasalahan.

.
■

.

.

■

=
1 :
i iWawancara mendalam (in-depth interview)2.!
:
: :Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau:!

informasi secara langsung bertatap muka dengan informan dengan tujuan

untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang topic yang diteliti.
■Dalam melakukan proses wawancara mendalam peneliti menggunakan

pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (Guided Interview)

dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam proses penggalian

informasi. Guided Interview memberikan kebebasan informan untuk

menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran, dan perasaan serta

pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. Tujuannya 

adalah memungkinkan pihak yang diwawancara bebas untuk 

mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah 

mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti serta tidak hanya sekedar 

menjawab pertanyaan.

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang ada di 

komunitas tato Palembang yang mengerti permasalahan penelitian
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wawancara dilakukan secara mendalam yang dipandu dengan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan agar wawancara lebih terarah. Disamping 

itu juga dilakukan wawancara tidak berencana atau wawancara sambil lalu 

yang dilakukan di ccife, studio tato, dirumah salah satu dari pengguna tato 

dan tempat-tempat di mana komunitas atau pecinta tato itu berada.

Dokumentasi3.

Yaitu dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti buku-buku 

panduan yang berkaitan dengan focus penelitian, misalnya buku tentang 

metodologi penelitian, teori sosiologi, sosiologi pengantar, dan buku-buku 

lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan focus

penelitian. Dan dokumentasi melalui pengambilan gambar yang di peroleh

saat melakukan penelitian serta mewawancarai para responden yang penulis

temui.

1.7.10. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pecarian dan penyusunan data yang sistematis 

melalui cacatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi dengan 

menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian 

dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian 

dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, 

mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta
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Nmenyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

model analisis interaktif seperti pada berikut:

Tahap reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. Pada tahap 

ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul 

melalui wawancara, observasi, dokumen pribadi dan perekam suara. 

Kemudian peneliti memilih data yang sesuai dengan maksud penelitian 

yaitu fenomena tato pada perempuan di komunitas tato Palembang. Data 

yang terpilih selanjutnya akan diklasifiaksikan atas dasar tema-tema, 

memadukan data yang tersebar, menelusuri tema-tema untuk 

merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti akan melakukan

i
’\
i1. '

■:

;
'

:
!

abstarksi terhadap data tersebut menjadi uraian singkat. Data yang telah

diperoleh ini kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian

yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian dengan data tersebut akan

mencoba menguraikan fenomena tato pada perempuan di komunitas tato

Palembang.

2. Tahap penyajian data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif atau cerita. Peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam 

bentuk cerita sesuai dengan tema penelitian yaitu fenomena tato dikalangan 

perempuan pengguna tato di komunitas tato Palembang. Kemudian data 

tersebut dirangkum dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat
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I
i
:
;

y
:

;•

jdimengerti sehingga mempermudah peneliti dalam penarikan kesimpulan. 

Setelah pengelompokan data diperoleh dituliskan kedalam uraian yang 

detail atau banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan akan jawaban dari 

pertanyaan peneliti. Penyajian data dalam penelitianan ini akan dituliskan 

pada Bab III, yaitu uraian dari jawaban rumusan masalah yang datanya 

didapat dari hasil wawancara. Pada tahap penyajian data ini peneliti 

menggunakan alat bantu berupa alat tulis dan alat elektronik untuk 

pengetikan.

Tahap verifikasi atau kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari reduksi data dan penyajian 

data yang telah dilakukan sebelumnya. Penarikan kesimpulan bertujuan 

untuk memeberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti. Pada tahap kesimpulan ini, data akan diuraikan 

dengan kata-kata singkat dan diuji kebenarannya terhadap setiap makna 

yang muncul dari data melalui pengecekan ulang sehingga hasil penelitian

;

:
j

3.

:
!
;

!
.

mudah dimengerti. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan uraian data-data dari

informan penelitian, dalam hal perempuan pengguna tato di komunitas tato

Palembang.

1.7.11. Teknik Triangulasi Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan 

data yang akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

-
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memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu.

Validitas data dalam riset kualitatif digunakan dengan metode triangulasi

data dapat dibagi dari tiga sisi yaitu :

iTriangulasi sumber

Cross check data dengan fakta sumber lain, sumber tersebut berupa sumber 

informasi. Membandingkan data dan melakukan kontras data dengan 

memasukkan kategori informan yang berbeda, hal ini penting untuk

1.

melakukan konfirmasi hubungan antar variable.

Triangulasi data2.

Meminta umpan balik dari informan yang berguna bukan saja untuk alasan :

etika, atau memperbaiki hasil tetapi juga memperbaiki kualitas data dan
i

kesimpulan yang ditarik dari fenomena tersebut.

3. Triangulasi metode

Wawancara mendalam (depth interview) dan observasi dengan menelaah

data sekunder. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan dan informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Sugiyono, 2008).
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