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BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Tato pada saat ini dapat diartikan sebagai sebuah karya seni menghias bagian

tubuh dengan gambar-gambar untuk membuat bagian tubuh tersebut tampak indah

dan menarik untuk diperhatikan. Di Indonesia sendiri seni tato dapat kita jumpai di

kepulauan Kalimantan tepatnya pada suku Dayak dan kepulauan mentawai. Tato

dalam perkembangannya dari zaman ke zaman tidak berjalan mulus dan selalu

menuai suatu hambatan dalam perkembangannya. Hal itu dapat diketahui dari

munculnya berbagai stigma tentang  tato, dimana yang selalu diidentikan dengan

segala perbuatan dan perilaku negatif dari para pemakainya (dikutip dari

http://tentangseni.blogspot.com/2009/06/tattoo-simbol-seni-atau-simbolkriminal.html

pada tanggal, 22/02/2010, Pk 13.00 WIB).

Pelarangan terhadap penggunaan tato kerap kali dilakukan, hal itu

dikarenakan tato terpolitisasi sebagai sebuah image yang menunjukkan kelompok

kriminal dan kemudian di marjinalkan atau diasingkan dalam kehidupan. Tak jarang

pengguna tato dikucilkan dan dihindari layaknya sebuah ‘penyakit’ dalam

masyarakat. Contohnya  di Indonesia, pada saat era orde baru dimana pada saat itu

Soeharto mencanangkan suatu “treatment” guna  mengurangi tindak kriminal yaitu

melalui Program yang diberi nama PETRUS(Penembak Misterius), dimana sebagian

Tato pada saat ini dapat diartikan sebagai sebuah karya seni menghias bagian

tubuh dengan gambar-gambar untuk membuat bagian tubuh tersebut tampak indah

dan menarik untuk diperhatikan. Di Indonesia sendiri seni tato dapat kita jumpai di

kepulauan Kalimantan tepatnya pada suku Dayak dan kepulauan mentawai. Tato

dalam perkembangannya dari zaman ke zaman tidak berjalan mulus dan selalu

menuai suatu hambatan dalam perkembangannya. Hal itu dapat diketahui dari

munculnya berbagai stigma tentang  tato, dimana yang selalu diidentikan dengan

segala perbuatan dan perilaku negatif dari para pemakainya

http://tentangseni.blogspot.com/2009/06/tattoo-simbol-seni-atau-simbolkriminal.html

pada tanggal, 22/02/2010, Pk 13.00 WIB).

Pelarangan terhadap penggunaan tato kerap kali dilakukan, hal itu
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besar korbannya adalah para laki-laki yang mempunyai tato pada tubuhnya yang

kemudian jenasahnya hanya dimasukkan karung dan ditelantarkan begitu saja di

tempat umum. Dari program presiden yang seperti itu dapat terlihat jika tato sangat

diidentikan pada bentuk premanisme dilingkungan masyarakat.

Namun demikian dengan perkembangan zaman, tato pada saat ini fungsinya

sering dikaitkan dengan dunia fashion walaupun bagi sebagian masyarakat, tato

masih sangat erat kaitannya dengan pandangan negatif dan tidak semua lapisan dan

golongan masyarakat bisa menerima tato. Selain itu penikmat tato pun semakin

universal dan tidak terbatas pada salah satu golongan,umur, dan jenis kelamin saja.

 Karena tato telah masuk dalam ranah fashion, maka akses untuk membuat

tato  sekarang ini pun sangat mudah. Hal itu dapat ditunjukkan semakin banyaknya

studio-studio tato yang saat ini banyak beredar hampir di seluruh kota-kota besar di

Indonesia. Tak jarang studio-studio tato hadir di pusat-pusat pembelanjaan. Selain itu

saat ini penggemar tato juga mulai dimanjakan dengan seringnya event-event atau

pameran tato sehingga para penggemar tato bisa saling tukar pikiran dan bisa juga

menambah tato yang baru.

 Semakin banyak inisiatif dari para pemilik studio tato dan para penggemar

tato untuk berkampanye tentang tato, terutama tentang isu-isu kesehatan yang sering

terjangkit pada penggemar tato. Dalam pandangan medis para penggemar tato sangat

rentan dengan penyakit dan virus yang sangat mematikan seperti HIV AIDS dan

Namun demikian dengan perkembangan zaman, tato pada saat ini fungsinya

sering dikaitkan dengan dunia fashion walaupun bagi sebagian masyarakat, tato
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tato  sekarang ini pun sangat mudah. Hal itu dapat ditunjukkan semakin banyaknya

studio-studio tato yang saat ini banyak beredar hampir di seluruh kota-kota besar di

Indonesia. Tak jarang studio-studio tato hadir di pusat-pusat pembelanjaan. Selain itu

saat ini penggemar tato juga mulai dimanjakan dengan seringnya event-event

pameran tato sehingga para penggemar tato bisa saling tukar pikiran dan bisa juga
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HEPATITIS. Hal itu bisa terjadi karena media atau alat yang digunakan untuk

mentato tubuh adalah jarum. Sehinggga virus dan penyakit dapat dengan mudahnya

masuk tubuh. Akan tetapi sekarang studio-studio tato telah menjamin studio mereka

dengan sertifikat kesehatan dan menjamin konsumen jika jarum yang digunakan

untuk menato telah steril,masih tersegel, sekali pakai atau hanya digunakan untuk

satu orang saja dan tidak digunakan secara bergantian. Tinta yang digunakan pun

sekarang terjaga kualitasnya dan tak jarang merupakan barang ekspor

Dengan adanya jaminan tersebut, maka minat perempuan terhadap tato

semakin besar. Hal itu bisa terlihat ketika semakin banyaknya selebritas perempuan

yang semakin  jujur dan tidak canggung lagi telah memakai tato. Seperti yang

dilakukan oleh Tamara Geraldine, Melanie Subono, Poppy Sofia, Cathy Sharon, dan

masih banyak lainnya. Tato di Indonesia sebenarnya menjadi trend bagi kalangan

perempuan sekitar awal tahun 90’ an, akan tetapi pada saat itu masih banyak

perempuan yang tidak percaya diri bahkan bisa dibilang belum jujur ketika memakai

tato. Mungkin hal itu dapat dipahami karena pada tahun 90’ an stigma masyarakat

terhadap tato sendiri masih sangat negatif dikarenakan efek dari treatment-treatment

yang dilakukan oleh era pemerintahan orde baru.(dikutip dari

blog_at_worldpress.com pada tanggal, 22/10/2009, Pk 13.00 WIB).

Para penggemar tato mulai merasa lepas dari bayang-bayang kelam tersebut

ketika tahun 1998. Hal itu disebabkan karena pada tahun 1998 suasana politik di

Indonesia telah berubah dari orde baru menjadi era reformasi. Sehingga semua

satu orang saja dan tidak digunakan secara bergantian. Tinta yang digunakan pun

sekarang terjaga kualitasnya dan tak jarang merupakan barang ekspor

Dengan adanya jaminan tersebut, maka minat perempuan terhadap tato

semakin besar. Hal itu bisa terlihat ketika semakin banyaknya selebritas perempuan

yang semakin  jujur dan tidak canggung lagi telah memakai tato. Seperti yang

dilakukan oleh Tamara Geraldine, Melanie Subono, Poppy Sofia, Cathy Sharon, dan

masih banyak lainnya. Tato di Indonesia sebenarnya menjadi trend bagi kalangan

perempuan sekitar awal tahun 90’ an, akan tetapi pada saat itu masih banyak

perempuan yang tidak percaya diri bahkan bisa dibilang belum jujur ketika memakai

tato. Mungkin hal itu dapat dipahami karena pada tahun 90’ an stigma masyarakat

terhadap tato sendiri masih sangat negatif dikarenakan efek dari treatment-treatment
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kebebasan yang dulunya tertutup dan tertimbun oleh terlalu represifnya era orde baru,

pada saat era reformasi kebebasan tersebut semakin bisa diraih dan diekspresikan

termasuk dalam menikmati seni tato.

Tato pun sekarang telah menjadi bisnis yang lumayan menjanjikan. Seperti

yang sudah dijelaskan di atas, karena tato semakin banyak penikmatnya, maka

berpengaruh dengan semakin banyaknya studio-studio tato yang berada pada titik-

titik strategis seperti pusat pembelanjaan dan tempat-tempat strategis lainnya seperti

distro-distro pakaian yang sering dikunjungi para anak muda secara umumnya baik

perempuan atau laki-laki.

Pulau Bali yang menjadi salah satu pusat pariwisata yang penting di

Indonesia, selain keindahan pulau dan pantainya, tato menjadi salah sumber mata

pencaharian yang sangat menjanjikan di Bali. Banyak sekali wisatawan baik domestik

dan mancanegara yang rela mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan gambar

tato yang indah. Hal itu juga tidak lepas dari banyaknya seniman Bali yang sangat

indah dalam membuat tato. Daerah sekitar Legian dan Kuta menjadi lahan yang subur

bagi para pencinta tato. Karena disana sangat banyak dijumpai studio-studio tato dan

menyediakan tato baik semi(bisa dihapus) atau permanen.

Bagi perempuan khususnya, selain menjadi ajang untuk mengekspresikan diri,

tato pasti mempunyai makna tersendiri bagi dirinya. Dapat kita contoh seperti Fla

yaitu mantan vokalis dari band TOFU dimana sebagian tubuhnya ditato  dengan

gambar kucing. Itu dikarenakan Fla sangat sayang dengan kucingnya dan Fla

yang sudah dijelaskan di atas, karena tato semakin banyak penikmatnya, maka

berpengaruh dengan semakin banyaknya studio-studio tato yang berada pada titik-

titik strategis seperti pusat pembelanjaan dan tempat-tempat strategis lainnya seperti

distro-distro pakaian yang sering dikunjungi para anak muda secara umumnya baik

perempuan atau laki-laki.

Pulau Bali yang menjadi salah satu pusat pariwisata yang penting di

Indonesia, selain keindahan pulau dan pantainya, tato menjadi salah sumber mata

pencaharian yang sangat menjanjikan di Bali. Banyak sekali wisatawan baik domestik

dan mancanegara yang rela mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan gambar

tato yang indah. Hal itu juga tidak lepas dari banyaknya seniman Bali yang sangat

indah dalam membuat tato. Daerah sekitar Legian dan Kuta menjadi lahan yang subur

bagi para pencinta tato. Karena disana sangat banyak dijumpai studio-studio tato dan
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merupakan penggemar berat kucing yang selalu berusaha untuk menambah

peliharaan kucingnya itu. Tato tersebut juga dibuat secara permanent tidak secara

semi (bisa dihapus). Jadi bisa digambarkan jika arti tato kucing tersebut bagi Fla

sungguh sangat dalam dan bermakna.(dikutip dari www.kapanlagi.com pada

tanggal,22/10/2009 ,PK 13.45 WIB )

Makna tato sendiri bagi perempuan juga banyak memilik arti. Setidaknya

perempuan sekarang dapat lebih berani dalam hal mengekspresikan diri dalam seni

tato. Hal ini juga menunjukkan jika perempuan dalam perkembangannya memilik

kesempatan & hak yang sama dengan para laki-laki. Memang butuh pertarungan yang

sangat panjang untuk meyakinkan kepada masyarakat umum jika perempuan bertato

tidak berarti mereka ini sangat dekat dengan hal-hal negatif. Selain itu dalam

masyarakat masih sangat banyak yang menganggap dan mengidentikan tato dengan

dunia laki-laki dan lambang kegarangan

Dari hasil observasi lapangan dan fenomena yang terlihat, banyak sekali

bentuk perilaku diskriminatif yang dialami oleh perempuan bertato dilingkungan

sosialnya. Salah seorang informan yang pernah ditemui, ketika melakukan ibadah

sholat di masjid dimana tempat informan menuntu ilmu, informan mengatakan bahwa

ia pernah mendapat komentar yang dirasakan sangat melukai hati dan perasaanya.

Karena informan mempunyai tato, kemudian ia dianggap tidak pantas untuk

menunaikan ibadah sholat. Selain itu dilingkungan rumah juga sering kali menjadi

Makna tato sendiri bagi perempuan juga banyak memilik arti. Setidaknya

perempuan sekarang dapat lebih berani dalam hal mengekspresikan diri dalam seni

tato. Hal ini juga menunjukkan jika perempuan dalam perkembangannya memilik

kesempatan & hak yang sama dengan para laki-laki. Memang butuh pertarungan yang

sangat panjang untuk meyakinkan kepada masyarakat umum jika perempuan bertato

tidak berarti mereka ini sangat dekat dengan hal-hal negatif. Selain itu dalam

masyarakat masih sangat banyak yang menganggap dan mengidentikan tato dengan

dunia laki-laki dan lambang kegarangan

Dari hasil observasi lapangan dan fenomena yang terlihat, banyak sekali

bentuk perilaku diskriminatif yang dialami oleh perempuan bertato dilingkungan
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bahan omongan tetangga karena dianggap perempuan yang kurang sopan dan telah

menyimpang dari norma dan ajaran yang terkandung dalam nilai agama.

Fenomena lain yang pernah ditemukan adalah ketika ada salah seorang

informan dalam lingkungan pekerjaannya, dimana informan merasakan adanya

tekanan karena tidak mampu berekspresi dengan leluasa. informan harus

menyembunyikan tatonya dari orang lain. Hal itu disebabkan karena jika atasannya

mengetahui bahwa informan menggunakan tato maka bisa saja subyek dikeluarkan

dari pekerjaannya. Tak jarang juga dapat di jumpai banyak sekali orang bertato,

khususnya perempuan tidak mempunyai kesempatan dalam mencari pekerjaan. Hal

itu bukan lain karena stigma negatif yang muncul di lingkungan masyarakat kita

sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi.

Secara sosiologi diakui bahwa bertato memerlukan ongkos  social yang mahal

untuk sebuah karya seni. Sebuah karya seni harusnya bersifat “bebas”, bebas disini

dapat diartikan tidak ada batasan bagi penikmatnya, akan tetapi justru membuat

merasa terasing dari wilayah lingkungan sosialnya dan hal itu hanya disebabkan oleh

stigma yang telah masuk kedalam alam pikiran masyarakat. Belum lagi norma dan

nilai agama juga menjadi salah satu faktor yang dapat membuat citra dari tato

semakin buruk. Hal itu dikarena kan beberapa agama menganggap tato adalah zat

yang membuat tubuh kotor sehingga tubuh yang dipenuhi tato dianggap tidak suci

untuk melaksanakan ibadah.

tekanan karena tidak mampu berekspresi dengan leluasa. informan harus
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khususnya perempuan tidak mempunyai kesempatan dalam mencari pekerjaan. Hal
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sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi.

Secara sosiologi diakui bahwa bertato memerlukan ongkos  social yang mahal
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merasa terasing dari wilayah lingkungan sosialnya dan hal itu hanya disebabkan oleh
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Permasalahan tato tidak dipungkiri telah menjadi permasalahan yang tidak

baru di masyarakat. Akan tetapi dengan semakin dinamisnya dunia sosial, maka

permasalahan tato ini sering menjadi permasalahan yang aktual. Hal itu bisa

disebabkan oleh pengaruh modernisasi dan arus globalisasi yang semakin deras

masuk dalam masyarakat.

Alasan utama yang mengapa peneliti mengangkat permasalahan perempuan

bertato adalah, yang seharusnya perempuan telah mempunyai hak yang sama dengan

laki-laki dalam segala aspek, termasuk juga menikmati dan berekspresi melalui seni

yaitu seni tato, masih juga ditemukan kasus-kasus yang menganggap jika perempuan

tidak pantas dan tidak lazim jika memakai tato pada tubuhnya. Berbeda dengan laki-

laki yang memutuskan memakai tato, walaupun bagi sebagian masyarakat masih

menganggap tato itu hal yang negatif, akan tetapi tato terlihat biasa saja jika dimiliki

oleh kaum laki-laki.

Ada beberapa pertimbangan mengapa fenomena perempuan bertato menarik

diteliti antara lain, perempuan dengan menato tubuhnya maka mereka akan

menghadapi permasalahan sub kultur. Perempuan yang seharusnya menjaga

keindahan kulitnya, dan berada dalam sektor domestik, kini secara berani telah

merajah tubuhnya dan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam

mengekspresikan diri lewat seni merajah tato.

Alasan utama yang mengapa peneliti mengangkat permasalahan perempuan

bertato adalah, yang seharusnya perempuan telah mempunyai hak yang sama dengan

laki-laki dalam segala aspek, termasuk juga menikmati dan berekspresi melalui seni

yaitu seni tato, masih juga ditemukan kasus-kasus yang menganggap jika perempuan

tidak pantas dan tidak lazim jika memakai tato pada tubuhnya. Berbeda dengan laki-

laki yang memutuskan memakai tato, walaupun bagi sebagian masyarakat masih

menganggap tato itu hal yang negatif, akan tetapi tato terlihat biasa saja jika dimiliki

oleh kaum laki-laki.

Ada beberapa pertimbangan mengapa fenomena perempuan bertato menarik

diteliti antara lain, perempuan dengan menato tubuhnya maka mereka akan
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Dengan adanya data observasi lapangan dan fenomena yang terjadi tersebut

dapat kita lihat betapa pentingnya untuk melihat bagaimana stigma yang sering

bermunculan disekitar lingkungan subjek, dan apa yang membuat si subjek ini

bertahan diantara stigma-stigma negatif yang sering bermunculan disekitar

lingkungan kehidupan si subjek ini.

Kajian tentang stigmatisasi dan perilaku diskriminatif pada perempuan bertato

ini tidak hanya dapat dikaji melalui kaca mata sosiologi gender, sosiologi budaya, dan

sosiologi perilaku menyimpang. Menurut peneliti penelitian ini dapat bersifat

universal. Hal itu dikarenakan alur pemikiran dari kerangka teori yang digunakan

oleh yaitu Erving Goffman yang tidak menggolong-golongkan konsetrasi penggunaan

kerangka teorinya.

I. 2. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka penelitian ini

dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

1.   Bagaimana stigmatisasi dan perilaku diskriminatif pada perempuan bertato ?

2. Bagaimana bentuk reaksi perempuan bertato atas stigmatisasi dan perilaku

diskriminatif pada dirinya.

Kajian tentang stigmatisasi dan perilaku diskriminatif pada perempuan bertato

ini tidak hanya dapat dikaji melalui kaca mata sosiologi gender, sosiologi budaya, dan

sosiologi perilaku menyimpang. Menurut peneliti penelitian ini dapat bersifat

universal. Hal itu dikarenakan alur pemikiran dari kerangka teori yang digunakan

oleh yaitu Erving Goffman yang tidak menggolong-golongkan konsetrasi penggunaan

kerangka teorinya.

I. 2. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka penelitian ini

dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :
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I. 3. Tujuan .

• Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam

hal ini adalah tentang stigmatisasi dan perilaku diskriminatif terhadap

perempuan bertato dalam bidang sosiologi

• Untuk mengetahui bentuk-bentuk stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada

perempuan bertato.

I. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tentang stigmatisasi dan perilaku

diskriminati pada perempuan bertato adalah :

• Untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama berada pada

proses pembelajaran kuliah untuk melihat secara langsung kehidupan sosial

yang dalam penelitian ini merujuk pada stigmatisasi perempuan dan perilaku

diskriminatif pada prempuan bertato.

• Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai masukan

tentang stigmatisasi dan perilaku diskriminatif pada perempuan bertato.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada

perempuan bertato.

I. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tentang stigmatisasi dan perilaku

diskriminati pada perempuan bertato adalah :

Untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama berada pada

proses pembelajaran kuliah untuk melihat secara langsung kehidupan sosial

yang dalam penelitian ini merujuk pada stigmatisasi perempuan dan perilaku

diskriminatif pada prempuan bertato.
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• Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan wacana bagi

mahasiswa yang tertarik meneliti lebih luas mengenai tato khususnya pada

perempuan.

• Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perempuan bertato

dan diharapkan dari tambahan pengetahuan tersebut masyarakat mampu

melihat dan menelaah perempuan bertato dengan bijak dan secara objektif.

I. 5 Kerangka Teori

• Teori Stigma Erving Goffman

Sebelum masuk dalam alur pemikiran goffman mengenai stigma alangkah

baiknya jika kita membahas konsepsi mengenai self dan identitas. Karena kerja

stigma didukung oleh dua konsep pemikiran tersebut. Baik self maupun identitas

akan sangat mempengaruhi hasil dari kerja stigma yang akan dijelaskan sebagai

berikut  dalam skema  teoritik :

SELF

INTERAKSI

AKTOR OTHERS

IDENTITAS

PERSONAL
IDENTITY

SELF
IDENTITIY

IDENTITY
INTERNAL

IDENTITY
EKSTERNAL

= KODE
MORAL

VIRTUAL
IDENTITY

RADIKALISASI
STIGMA  KODE

MORAL

AKTUAL
IDENTITY

SELF
PRESENTATION
(DRAMATURGI)

BERDASARKAN AKTIVITAS DAN SETTING

dan diharapkan dari tambahan pengetahuan tersebut masyarakat mampu

melihat dan menelaah perempuan bertato dengan bijak dan secara objektif.

I. 5 Kerangka Teori

Teori Stigma Erving Goffman

Sebelum masuk dalam alur pemikiran goffman mengenai stigma alangkah

baiknya jika kita membahas konsepsi mengenai self dan identitas. Karena kerja

stigma didukung oleh dua konsep pemikiran tersebut. Baik self maupun identitas

akan sangat mempengaruhi hasil dari kerja stigma yang akan dijelaskan sebagai

berikut  dalam skema  teoritik :
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Dari skema tersebut dapat dijelaskan keterkaitan self dan identity atas

terciptanya stigma. Pertama dimulai dari pemaknaan diri sendiri pada konsep self ,

dimana individu memaknai dirinya sendiri melalui proses interaksi dengan

lingkungan disekelilingnya. Kemudian yang kedua pembentukan identitas, dimana

pembentukan identitas dapat terjadi berasal dari pemaknaan individu atas dirinya

sendiri (self identity ) dan yang kedua adalah pemaknaan yang berasal dari orang

lain(personal identity). Identitas menurut setting sosialnya dibagi menjadi dua yaitu

virtual identity dan actual identity. Dua konsep ini hampir sama dengan konsep

Goffman yaitu Dramaturgi. Dimana virtual identity sebagai panggung dalam

sedangkan actual identity sebagai panggung luar. Konsep pembentukan identitas ini

merupakan konsep pokok lahirnya pemikiran tentang Stigma, berikut dibawah ini

merupakan penjelasan konsep pokok Stigma :

I. Self

Goffman mendefinisikan self sebagai sebuah kode yang membuat pemahaman

atas seluruh aktifitas individu dan memberikan dasar untuk mengorganisirnya. Self

ini, yang dapat dipahami tentang individu dengan melihat pada tempat yang ia ambil

dalam organisasi di aktivitas sosialnya, sebagai penegasan atas pernyataan sikap

individu tersebut. Individu, bagaimanapun juga dipaksa oleh masyarakat untuk

menunjukan sebuah bentuk “ia dapat bekerja” atau dengan kata lain berusaha untuk

membuat dirinya diterima oleh masyarakat (Lemert dan Branaman, 1997: liii).

sendiri (self identity ) dan yang kedua adalah pemaknaan yang berasal dari orang

personal identity). Identitas menurut setting sosialnya dibagi menjadi dua yaitu

virtual identity danvirtual identity danvirtual identity actual identity. Dua konsep ini hampir sama dengan konsep

Goffman yaitu Dramaturgi. Dimana virtual identity sebagai panggung dalam

sedangkan actual identity sebagai panggung luar. Konsep pembentukan identitas ini

merupakan konsep pokok lahirnya pemikiran tentang Stigma, berikut dibawah ini

merupakan penjelasan konsep pokok Stigma :

I. Self

Goffman mendefinisikan self sebagai sebuah kode yang membuat pemahaman

atas seluruh aktifitas individu dan memberikan dasar untuk mengorganisirnya. Self

ini, yang dapat dipahami tentang individu dengan melihat pada tempat yang ia ambil
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Self sangat berhubungan dengan pemikiran seorang individu, yaitu bagaimana

ia memandang dan memaknai dirinya, termasuk kontribusi pemikiran dari orang lain

yang membentuk sebuah pemikiran atas “kedirian” seorang. Hal ini berhubungan

dengan pengalaman dan interaksi yang dialami individu dengan orang lain dalam

kehidupan sosialnya. Ketika seorang berinteraksi, maka bukan tidak mungkin terjadi

proses ‘mempengaruhi’ atau pengkonstruksian dari orang lain atas individu tersebut.

Berkenaan dengan terbentuknya self pada individu, ada dua komponen dalam

pemikiran Goffman, pertama, self adalah produk dari penampilan seorang individu

dalam kehidupan sosialnya, kedua, self dari individu mampu menampilkan dan dapat

diterima oleh orang lain dengan melihat status social dan kemampuan atau sumber

daya dimana individu tersebut dapat mengaksesnya. Self, menurut Goffman, secara

simulutan merupakan produk dari penampilan dramatic, objek dari social ritual, dan

sebuah tempat mengatur strategi layaknya permainan (Lemert dan Branaman , 1997

Lxiii). Maksudnya adalah, self, selain merupakan produk dari penampilan seseorang

dalam kehidupan sehari-hari, self juga dapat diatur sedemikian rupa, tergantung

dimana kita berada.

II. Identitas

Goffman dalam pemikirannya mengajukan dua konsep tentang identitas, yaitu

personal identity dan self identity. Personal identity biasanya terdapat pada

pembingkaian tentang pengalaman individu oleh orang lain dan bukan oleh individu

proses ‘mempengaruhi’ atau pengkonstruksian dari orang lain atas individu tersebut.

Berkenaan dengan terbentuknya self pada individu, ada dua komponen dalam

pemikiran Goffman, pertama, self adalah produk dari penampilan seorang individu

dalam kehidupan sosialnya, kedua, self dari individu mampu menampilkan dan dapat

diterima oleh orang lain dengan melihat status social dan kemampuan atau sumber

daya dimana individu tersebut dapat mengaksesnya. Self, menurut Goffman, secara

simulutan merupakan produk dari penampilan dramatic, objek dari social ritual, dan

sebuah tempat mengatur strategi layaknya permainan (Lemert dan Branaman , 1997

Lxiii). Maksudnya adalah, self, selain merupakan produk dari penampilan seseorang

dalam kehidupan sehari-hari, self juga dapat diatur sedemikian rupa, tergantung

dimana kita berada.
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itu sendiri, tetapi pada bagaiman ia dididentifikasi oleh orang lain. Personal identity

menurut Goffman mengarah pada berbagai karakteristik dan berbagai fakta yang

diletakkan atau dipasangkan pada pikiran individu oleh orang lain. Goffman dalam

hal ini member contoh agaiman foto dari seorang individu dapat menampilkan image

tertentu dalam pemikiran orang lain, kemudian seorang individu yang memiliki

pengetahuan akan mendapatkan tempat yang istimewa dalam lingkungan

pertemanannya karena ia dinilai oleh orang dilingkungannya sebagai orang yang

berpengetahuan dan layak mendapat tempat istimewa (Goffman, 1963: 56).

Self-identity atau ego-identiy perassan subyektif seseorang atas situasi yang

dialami dan kelangsungan serta karakternya sendiri-terpisah dari personal identity.

Self indentity dari individu, dapat dikatakan ber-relasi erat dengan berbagai

pengalaman social yang mereka alami. Menurut Goffman, individu

mengkonstrusikan sebua image atas dirinya seperti apa yang dikonstruksi dan

diidentifikasi oleh orang lain, walaupun ia memiliki kebebasan pada bagaiman ia

mengidentifikasi dirinya dalam kesehariannya.

Goffman juga membagi identitas menjadi dua berdasarkan sikap atau aktifitas

aktor, antara lain: Pertama, virtual social identity, yaitu identitas berdasarkan apa

yang seharusnya dilakukan oleh seorang individu dan tidak dapat diterima; Kedua,

actual social identity, yaitu apa yang sebenarnya dilakukan oleh individu atau apa

yang dapat dilakukan oleh individu dan dapat diterima (Goffman, 1963: 2). Artinya,

identitas pada individu ditentukan oleh apa yang sebenarnya ia bisa lakukan dalam

pengetahuan akan mendapatkan tempat yang istimewa dalam lingkungan

pertemanannya karena ia dinilai oleh orang dilingkungannya sebagai orang yang

berpengetahuan dan layak mendapat tempat istimewa (Goffman, 1963: 56).

Self-identity atau ego-identiy perassan subyektif seseorang atas situasi yang

dialami dan kelangsungan serta karakternya sendiri-terpisah dari personal identity.

Self indentity dari individu, dapat dikatakan ber-relasi erat dengan berbagai

pengalaman social yang mereka alami. Menurut Goffman, individu

mengkonstrusikan sebua image atas dirinya seperti apa yang dikonstruksi dan

diidentifikasi oleh orang lain, walaupun ia memiliki kebebasan pada bagaiman ia

mengidentifikasi dirinya dalam kesehariannya.
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aktifitasnya, juga ditentukan oleh apa yang diharapkan atau diharuskan oleh orang

lain untuk ia lakukan dalam aktivitasnya. Singkatnya, antara apa yang dapat

seseorang lakukan dan apa yang diharuskan untuk ia lakukan akan membentuk

identitas pada individu.

III. Stigma

 Penelitian ini merujuk pada pemikiran dari Erving Goffman. Goffman benar-

benar menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan Stigma. Goffman

mendefinisikan stigma sebagai situasi individu yang terdiskualifikasi dari penerimaan

sosial yang untuh  atau situasi yang tidak menerima penerimaan utuh. Goffman

menggunakan konsep stigma untuk menggambarkan suatu proses yang dimana

orang-orang tertentu secara moral dianggap tidak berharga atau dengan kata lain

stigma merupakan sikap, perlakuan, atau perilaku masyarakat yang memandang

perilaku tertentu sebagai hal yang tidak senonoh untuk ditampilkan dan disajikan.

Sehingga dengan demikian orang yang menampilkan perilaku tersebut akan

mendapatkan sikap, penilaian,atau perlakuan dan sebagian masyarakat  yang lain

sebagai orang yang secara moral tidak berharga. Goffman secara rinci jika stigma

yang dimunculkan dari masyarakat terhadap suatu individu akan mengakibatkan dua

kemungkinan atau bisa disebut dua akibat . Kemungkinan yang pertama jika Individu

mengafirmasi atau menerima stigma tersebut, tak jarang stigma itu bisa membuat

individu tak bisa mengenali dirinya sendiri. Hal itu bisa terlihat karena individu akan

terus bertanya-tanya apakah benar stigma yang diarahkan itu benar-benar

 Penelitian ini merujuk pada pemikiran dari Erving Goffman. Goffman benar-

benar menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan Stigma.

mendefinisikan stigma sebagai situasi individu yang terdiskualifikasi dari penerimaan

sosial yang untuh  atau situasi yang tidak menerima penerimaan utuh. Goffman

menggunakan konsep stigma untuk menggambarkan suatu proses yang dimana

orang-orang tertentu secara moral dianggap tidak berharga atau dengan kata lain

stigma merupakan sikap, perlakuan, atau perilaku masyarakat yang memandang

perilaku tertentu sebagai hal yang tidak senonoh untuk ditampilkan dan disajikan.

Sehingga dengan demikian orang yang menampilkan perilaku tersebut akan

mendapatkan sikap, penilaian,atau perlakuan dan sebagian masyarakat  yang lain

sebagai orang yang secara moral tidak berharga. Goffman secara rinci jika stigma
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mencerminkan dirinya. Sedangkan kemungkinan yang kedua  Individu yang terkena

stigma tersebut mampu menjelaskan melalui argumentasi atau tindakan lainnya jika

stigma yang diarahkan kepada individu tersebut ternyata tidak benar.(Goffman: 1963)

I. 6. Metodologi Penelitian

I. 6.1 Paradigma dan Prosedur Penelitian

 Bardasarkan fokus penelitian, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini

adalah paradigma interpretatif yang berupaya untuk memahami apa makna terhadap

perilaku kehidupan manusia, baik manusia sebagai individu mandiri maupun sebagai

manusia yang berinteraksi dengan komunitas dan masyarakat. Paradigma ini biasanya

dipakai pada penelitian dibidang yang menyoroti masalah yang berkaitan dengan

perilaku dan peranan manusia. Paradigma ini di pilih karena peneliti ingin memahami

stigma masyarakat terhadap perempuan yang memutuskan untuk memakai tato pada

tubuhnya. Studi interpretatif mencoba menganalisis tentang sistem tindakan sosial

yang bermakna melalui observasi secara langsung pada orang-orang di dalam

lingkungan aslinya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman dan

intepretasi tentang bagaimana orang menciptakan dan mempertahankan dunia sosial.

 Studi interpretatif meneliti tindakan sosial yang bermakna, bukan hanya

perilaku eksternal atau perilaku yang dapat diamati di masyarakat atau orang.

I. 6. Metodologi Penelitian

I. 6.1 Paradigma dan Prosedur Penelitian

 Bardasarkan fokus penelitian, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini

adalah paradigma interpretatif yang berupaya untuk memahami apa makna terhadap

perilaku kehidupan manusia, baik manusia sebagai individu mandiri maupun sebagai

manusia yang berinteraksi dengan komunitas dan masyarakat. Paradigma ini biasanya

dipakai pada penelitian dibidang yang menyoroti masalah yang berkaitan dengan

perilaku dan peranan manusia. Paradigma ini di pilih karena peneliti ingin memahami

stigma masyarakat terhadap perempuan yang memutuskan untuk memakai tato pada

tubuhnya. Studi interpretatif mencoba menganalisis tentang sistem tindakan sosial

yang bermakna melalui observasi secara langsung pada orang-orang di dalam
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Paradigma interpretatif menyatakan bahwa kehidupan sosial didasarkan pada

interaksi sosial dan secara sosial membentuk sistem makna.

 Paradigma interpretatif mengadopsi orientasi praktis, yakni orientasi yang

berkaitan dengan bagaimana orang-orang awam menangani urusan-urusan praktis

dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan

mereka. Ilmu pengetahuan interpretatif fokus pada bagaimana orang berinteraksi dan

hidup bersama satu sama lain. Paradigma ini dengan sengaja menciptakan tindakan-

tindakan yang disengaja dalam berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya.

Paradigma interpretatif menyatakan bahwa kehidupan sosial didasarkan pada

interaksi sosial dan secara sosial membentuk sistem-sistem makna. Dalam hal ini

penelitian ini juga berupaya mengetahui stigmatisasi dan perilaku diskriminatif pada

perempuan bertato.

 Kehidupan sosial dipandang didasarkan pada interaksi sosial dan sistem

makna yang ada dalam masyarakat. Rasa subyektivitas merupakan hal yang sangat

penting untuk menangkap kehidupan sosial manusia. Hal tersebut disebabkan karena

tindakan eksternal manusia adalah tindakan yang tidak langsung dan indikator yang

jelas sehingga dapat mengaburkan makna sosial yang sebenarnya.

I. 6.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan

dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan

mereka. Ilmu pengetahuan interpretatif fokus pada bagaimana orang berinteraksi dan

hidup bersama satu sama lain. Paradigma ini dengan sengaja menciptakan tindakan-

tindakan yang disengaja dalam berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya.

Paradigma interpretatif menyatakan bahwa kehidupan sosial didasarkan pada

interaksi sosial dan secara sosial membentuk sistem-sistem makna. Dalam hal ini

penelitian ini juga berupaya mengetahui stigmatisasi dan perilaku diskriminatif pada

perempuan bertato.

 Kehidupan sosial dipandang didasarkan pada interaksi sosial dan sistem

makna yang ada dalam masyarakat. Rasa subyektivitas merupakan hal yang sangat

penting untuk menangkap kehidupan sosial manusia. Hal tersebut disebabkan karena
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gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan

terhadap obyek yang sedang diteliti. Melalui tipe penelitian kualitatif ini peneliti

diharapkan mampu mendapatkan gambaran atau uraian yang sangat jelas mengenai

stigmatisasi dan perilaku diskriminatif pada perempuan bertato.

I. 6.3 Batasan Konsep

Keberadaan konsep dalam suatu penelitian sangat penting. Hal itu disebabkan

konsep merupakan definisi singkat dari sejumlah gejala atau fakta yang sedang

diamati dalam sebuah penelitian. Konsep dalam suatu penelitian harus diberi suatu

batasan dan diarahkan kepada pokok masalah agar lebih terfokus.

Konsep utama yang berkaitan dengan tema ini adalah :

1. Stigma sebagai situasi individu yang terdiskualifikasi dari penerimaan sosial

yang utuh  atau situasi yang tidak menerima penerimaan utuh.

2. Perilaku diskriminatif: perilaku yang diterima oleh subjek yang diterima dari

linkungan dan masyarakat disekitar subjek. Perilaku yang diterima oleh

subjek dapat berupa cemooh, menjadi buah bibir, di olok-olok dan perilaku

diskriminatif lainnya.

3. Perempuan bertato: perempuan yang memutuskan untuk melakukan seni rajah

tubuh guna menyalurkan ekspresi. Perempuan bertato yang difokuskan adalah

I. 6.3 Batasan Konsep

Keberadaan konsep dalam suatu penelitian sangat penting. Hal itu disebabkan

konsep merupakan definisi singkat dari sejumlah gejala atau fakta yang sedang

diamati dalam sebuah penelitian. Konsep dalam suatu penelitian harus diberi suatu

batasan dan diarahkan kepada pokok masalah agar lebih terfokus.

Konsep utama yang berkaitan dengan tema ini adalah :

Stigma sebagai situasi individu yang terdiskualifikasi dari penerimaan sosial

yang utuh  atau situasi yang tidak menerima penerimaan utuh.

Perilaku diskriminatif: perilaku yang diterima oleh subjek yang diterima dari

linkungan dan masyarakat disekitar subjek. Perilaku yang diterima oleh
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perempuan yang bertato permanen. Perempuan bertato disini adalah subjek

yang menerima stigma dan mendapatkan perilaku diskriminatif.

I. 6.4 Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah individu-individu

yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan isu dan judul penelitian, yakni

perempuan yang memiliki tato pada tubuhnya, keluarga dekat subjek (perempuan

bertato), dan kerabat maupun teman-teman subjek (perempuan bertato). Diharapkan

melalui sasaran penelitian tersebut peneliti mampu mendekati dan menjelaskan

permasalahan.

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan subjek

penelitian atau informan adalah dengan cara Purposif. Cara Purposif adalah informan

ditentukan oleh peneliti dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

tertentu. Subjek yang dipilih dengan cara purposif ini merupakan informan yang

diharapkan berkompeten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemilihan informan antara lain:

Pertama, informan harus memiliki waktu yang luang untuk pewawancara; Kedua,

informan memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menceritakan pengalaman dan

perasaan mereka di masa lalu dan masa kini dalam kata-kata; Ketiga, pertimbangan

bahwa informan adalah termasuk “jenis” orang yang menarik perhatian peneliti

(Bogdan dan Taylor, 1992: 172-173).

yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan isu dan judul penelitian, yakni

perempuan yang memiliki tato pada tubuhnya, keluarga dekat subjek (perempuan

bertato), dan kerabat maupun teman-teman subjek (perempuan bertato). Diharapkan

melalui sasaran penelitian tersebut peneliti mampu mendekati dan menjelaskan

permasalahan.

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan subjek

penelitian atau informan adalah dengan cara Purposif. Cara Purposif adalah informan

ditentukan oleh peneliti dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

tertentu. Subjek yang dipilih dengan cara purposif ini merupakan informan yang

diharapkan berkompeten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemilihan informan antara lain:
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 Kriteria memilih informan, menurut Spradley (Faisal, 1995 : 58) yaitu :

pertama, informan adalah orang yang telah lama dan intensif menyatu dengan

kegiatan atau medan aktfitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

Sedangkan yang kedua, informan adalah yang masih terlibat secara penuh dan aktif

pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan informan

yang ketiga seseorang yang mempunyai waktu yang cukup atau kesempatan untuk

dimintau keterangan atau informasi. Dalam penelitian ini informan dapat

dikategorikan sebagai berikut : irforman pertama adalah perempuan bertato yang

menjadi subjek penelitian utama, informan kedua adalah keluarga dari pihak subjek

(perempuan bertato), dan informan ketiga adalah teman dekat atau lingkungan

pergaulan disekitar subjek’. Kedua kategori informan ini adalah informan pendukung.

 Berdasarkan kriteria tersebut maka peneliti memperoleh lima subyek. Tiga

diantaranya merupakan informan utama (perempuan bertato) dan dua informan

pendukung. Informan utama yang diwawancara oleh peneliti adalah informan SR.

proses wawancara dirumah SR. Pertimbangan peneliti memilih SR sebagai informan

karena SR teman dekat dari peneliti. Selain SR, peneliti menunjuk NY sebagai

informan pendukung. Alasan tersebut tidak lain karena NY merupakan  ayah kandung

dari informan SR. suasana wawancara sungguh sangat mendukung karena dilakukan

malam hari.

 Informan kedua adalah AD. Sedangkan sebagai informan pendukung dari AD,

peneliti memilih saudara NO. hal itu dikarenakan peneliti telah mengetahui

yang ketiga seseorang yang mempunyai waktu yang cukup atau kesempatan untuk

dimintau keterangan atau informasi. Dalam penelitian ini informan dapat

dikategorikan sebagai berikut : irforman pertama adalah perempuan bertato yang

menjadi subjek penelitian utama, informan kedua adalah keluarga dari pihak subjek

(perempuan bertato), dan informan ketiga adalah teman dekat atau lingkungan

pergaulan disekitar subjek’. Kedua kategori informan ini adalah informan pendukung.

 Berdasarkan kriteria tersebut maka peneliti memperoleh lima subyek. Tiga

diantaranya merupakan informan utama (perempuan bertato) dan dua informan

pendukung. Informan utama yang diwawancara oleh peneliti adalah informan SR.

proses wawancara dirumah SR. Pertimbangan peneliti memilih SR sebagai informan

karena SR teman dekat dari peneliti. Selain SR, peneliti menunjuk NY sebagai
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sebelumnya jika kedekatan antara AD dengan NO telah berlangsung lama dan AD

selalu menceritakan setiap masalahnya kepada saudara NO. Wawancara dengan AD

dilakukan di rumah NO pada malam hari. Suasana dirumah NO sangat ramai dengan

anak kecil yang sedang bermain. Hal itu dikarenakan rumah dari informan NO yang

mempunyai halaman yang sangat luas sehingga sangat sering menjadi arena bermain.

 Informan ketiga adalah AJ. Peneliti mempertimbangkan AJ sebagai informan

karena AJ sesuai dengan kriteria penelitian. Peneliti memperoleh kesulitan

menemukan informan pendukung dari AJ. Hal itu dikarenakan kedua orang tua AJ

telah lama bercerai dan susah ditemui karena kesibukan kerja. Teman dekat AJ pun

berada di kota Denpasar Bali. AJ ke Surabaya dalam rangka berlibur. Wawancara

dengan AJ dilakukan di kampus peneliti pada jam aktif perkuliahan. Semua

wawancara dilakukan oleh peneliti menggunakan aplikasi rekam pada handphone.

I. 6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk  memperoleh data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan guna

menjawab segala permasalahan, maka proses dalam pengumpulan data dan informasi

di lakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth interview

dengan mengajukan pertanyaan tak struktur melalui pedoman wawancara (Guide line

interview).

 Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, wawancara petama kali dilakukan

dengan cara menggali informasi yang sedalam-dalamnya dari informan kunci

 Informan ketiga adalah AJ. Peneliti mempertimbangkan AJ sebagai informan

karena AJ sesuai dengan kriteria penelitian. Peneliti memperoleh kesulitan

menemukan informan pendukung dari AJ. Hal itu dikarenakan kedua orang tua AJ

telah lama bercerai dan susah ditemui karena kesibukan kerja. Teman dekat AJ pun

berada di kota Denpasar Bali. AJ ke Surabaya dalam rangka berlibur. Wawancara

dengan AJ dilakukan di kampus peneliti pada jam aktif perkuliahan. Semua

wawancara dilakukan oleh peneliti menggunakan aplikasi rekam pada handphone.

I. 6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk  memperoleh data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan guna

menjawab segala permasalahan, maka proses dalam pengumpulan data dan informasi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STIGMATISASI DAN PERILAKU... Dinda Alita Widiariputri



I-21

tentunya disini adalah perempuan bertato. Dalam hal ini perempuan bertato yang

dimaksud tidak terbatas pada kalangan mahasiswi, akan tetapi pada kalangan

perempuan pekerja seni, dan tidak menutup kemungkinan pada sektor pekerjaan

lainnya. Selain itu peneliti juga memanfaatkan informasi pendukung yang berkaitan

dengan penelitian ini seperti surat kabar, majalah, penelitian sebelum penelitian ini

dibuat, browsing internet, serta bahan lainnya guna mendukung penelitian yang akan

dilakukan.

I. 6.6 Teknik Analisa Data

 Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisa kualitatif, yang dimana tidak dilakukan uji-uji statistik.

Sedangkan dalam menganalisa, peneliti harus selalu menganggap bahwa setiap

individu itu unik dan spesifik sehingga masing-masing individu memiliki cara

pandang tertentu yang dihasilkan dari segi pengalaman dan pengharapannya.

 Dari data-data yang didapat dari wawancara yang dilakukan secara mendalam

tersebut, kemudian ditulis kembali dalam bentuk transcript dan selanjunya dilakukan

pengolahan data. Setelah itu dilakukan proses pemetaan untuk mencari persamaan

dan perbedaan klasifikasi atau kategorisasi yang muncul dari data yang tersedia.

dibuat, browsing internet, serta bahan lainnya guna mendukung penelitian yang akan

dilakukan.

I. 6.6 Teknik Analisa Data

 Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisa kualitatif, yang dimana tidak dilakukan uji-uji statistik.

Sedangkan dalam menganalisa, peneliti harus selalu menganggap bahwa setiap

individu itu unik dan spesifik sehingga masing-masing individu memiliki cara

pandang tertentu yang dihasilkan dari segi pengalaman dan pengharapannya.

 Dari data-data yang didapat dari wawancara yang dilakukan secara mendalam

tersebut, kemudian ditulis kembali dalam bentuk transcript dan selanjunya dilakukan
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