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ABSTRAK 

Backpacking merupakan salah satu bagian dari kegiatan wisata yang 

dilakukan secara mandiri dengan tujuan tertentu yang menggunakan anggaran 

dana minim serta peralatan yang sederhana. Di Indonesia bahkan di dunia 

Internasional kegiatan backpacking berkembang pada masyarakat modern saat ini. 

Kegiatan tersebut disebabkan oleh motivasi dan ketertarikan tertentu seorang 

backpacker (sebutan bagi seseorang yang melakukan perjalanan dengan model 

backpacking) terhadap pesona objek wisata tertentu serta menginginkan suatu 

pengalaman yang didapatkan dari sebuah perjalanan untuk mengisi waktu luang 

(leisure time). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

cara hidup apa sajakah yang berperan ketika backpacker akan menemukan 

informasi, sumber-sumber informasi apa sajakah yang dibutuhkan backpacker 

guna penemuan informasi yang signifikan, serta tipologi penguasaan hidup 

backpacker ketika menemukan sumber-sumber informasi. Penelitian ini 

menggunakan kajian teori Everyday Life Information Seeking (ELIS) dari Reijo 

Savolainen. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian kuantitatif deskriptif, 

yang bermaksud menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang perilaku 

penemuan informasi kelompok backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya. 

Pemilihan responden dilakukan pada beberapa populasi komunitas backpacker di 

Surabaya sebanyak 100 responden dengan menggunakan sampel bola salju. 

Sehingga data yang dibutuhkan untuk penelitian dapat terpenuhi. 

Kata Kunci: Backpacker, Perilaku Penemuan Informasi, Waktu Luang. 

ABSTRACT 

Backpacking is one part of the tourism activities conducted independently 

for specific purposes using budget funds were minimal and simple equipment. In 

Indonesia, even in the international world backpacking activities thrive in today's 

modern society. The activity was caused by a specific motivation and interest in a 

backpacker (a term for someone who travel by backpacking models) Attraction 

towards a particular charm and want an experience that is obtained from a trip to 

spend leisure time (leisure time). The purpose of this study was to determine the 

factors what are the ways of life which acts as a backpacker would find 

information, sources of information what are required backpacker to the discovery 

of significant information, as well as mastery typology backpacker life when 

finding sources of information. This study uses the study of the theory of 

Everyday Life Information Seeking (ELIS) of Reijo Savolainen. The method used 

is quantitative descriptive research type, which is intended to illustrate and 



provide an explanation of the behavior of a group of information discovery 

backpacker (independent traveler) in Surabaya. The selection of respondents is 

done in some populations backpacker community in Surabaya of 100 respondents 

using snowball sampling. So that the data needed for research can be fulfilled.  

1.1. Pendahuluan 

Backpacking merupakan salah satu bagian dari kegiatan wisata yang 

dilakukan secara mandiri dengan tujuan tertentu yang menggunakan anggaran 

dana minim serta peralatan yang sederhana. Di Indonesia bahkan di dunia 

Internasional kegiatan backpacking berkembang pada masyarakat modern saat ini. 

Hal ini dapat terlihat dari fenomena semakin banyak bermunculan lokasi wisata 

alam yang baru dan masih alami (belum banyak dikunjungi wisatawan), 

menjamurnya komunitas-komunitas backpacker di Indonesia dan Internasional 

serta meningkatnya reservasi penginapan murah yang sering dimanfaatkan oleh 

para backpacker selama perjalanan. Selain itu akhir-akhir ini semakin popular 

istilah backpacking bahkan ada acara televisi yang khusus menayangkan program 

tentang ini. Kegiatan tersebut disebabkan oleh motivasi dan ketertarikan tertentu 

seorang backpacker (sebutan bagi seseorang yang melakukan perjalanan dengan 

model backpacking) terhadap pesona objek wisata tertentu serta menginginkan 

suatu pengalaman yang didapatkan dari sebuah perjalanan untuk mengisi waktu 

luang (leisure time). Waktu luang (leisure time) adalah waktu yang memiliki 

rutinitas diluar kesibukan sehari-hari dan memiliki posisi bebas untuk 

penggunaannya. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal-hal 

positif guna meningkatkan produktifitas hidup yang lebih efektif. Kegiatan di 

waktu luang tersebut salah satunya ialah menghibur diri sendiri dengan cara 

traveling. Orang yang sering melakukan kegiatan traveling disebut traveler yaitu 

seseorang yang melakukan perjalanan wisata antara dua atau lebih ke lokasi 

wisata tertentu (Rahmawati: 2014). Bagi penggemar traveling terdapat istilah 

yang lazim disebut backpacker. Istilah backpacking diambil dari sebuah ransel 

besar yang selalu dibawa diatas punggung oleh seorang penggemar traveling. Para 

backpacker biasanya melakukan perjalanan secara mandiri, tidak tergantung pada 

biro agen perjalanan, bebas menentukan lokasi atau tempat tujuan, serta 

menggunakan anggaran atau biaya perjalanan yang minimum. Hal ini dikarenakan 

bepergian atau traveling dengan cara backpack dinilai lebih fleksibel, efektif dan 

efisien. 

Dalam berinteraksi sosial, para backpacker memiliki komunitas dimana 

mereka bisa saling bertukar informasi (sharing) seputar hobi mereka. Komunitas 

backpacker ini tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Namanya pun 

bermacam-macam, misalnya saja: komunitas Rinjaniholic, komunitas Gembel 

Elite Traveller Surabaya (GETS), komunitas Backpacker Indonesia Regional 

Surabaya (BPI Surabaya), dan sebagainya. Mereka memanfaatkan teknologi 

informasi internet seperti milis, whatsapp, website dan situs jejaring sosial 

Facebook. Lahirnya komunitas penggemar traveling tersebut bisa menjadi 

dorongan bagi wisatawan nusantara lainnya untuk melihat wisata dari sudut 



pandang berbeda serta belajar menghargai dan mencintai apa yang dimiliki oleh 

Negara Indonesia. 

Gagasan utama dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui 

perilaku penemuan informasi untuk kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

hobi, terutama kebutuhan rekreasi dan memanfaatkan waktu luang (leisure time) 

dengan kegiatan yang positif. Salah satunya dengan melakukan kegiatan 

backpacking. Proses penemuan informasi diwaktu luang yang dilakukan oleh 

backpacker mengikuti model penemuan informasi tentang perjalanan yang murah 

dan dinamis. Bagi mereka yang menganggap backpacking sebagai cara hidup atau 

kebiasaan di waktu luang, proses penemuan informasi memiliki peranan yang 

sangat penting untuk sebuah perjalanan yang berkelanjutan yang dikejar oleh 

seseorang selama sepanjang kehidupannya sehari-hari.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tentang perilaku penemuan informasi 

kelompok backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya antara lain: 

1. Faktor-faktor cara hidup apa sajakah yang berperan ketika backpacker 

akan menemukan informasi? 

2. Sumber-sumber informasi apa sajakah yang dibutuhkan backpacker guna 

penemuan informasi yang signifikan? 

3. Bagaimana tipologi penguasaan hidup backpacker ketika menemukan 

sumber-sumber informasi? 

 

I.3.  Teori Everyday Life Information Seeking – Reijo Savolainen dan 

Backpacker 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kelompok backpacker 

(pelancong mandiri) di Surabaya ini menggunakan Teori Everyday Life 

Information Seeking yaitu model penemuan informasi dalam konteks cara hidup 

(Model ELIS) yang dikembangkan oleh Reijo Savolainen pada pertengahan tahun 

1990-an. Model Teori Everyday Life Information Seeking menekankan sifat 

penemuan informasi dari konteks non-work, namun hal ini tidak diartikan sebagai 

upaya untuk menciptakan dikotomi antara proses-proses yang berhubungan 

dengan informasi untuk pembagian tugas atau pekerjaan. Secara umum, kerangka 

teori dari penelitian ini diinformasikan oleh teori habitus yang dikembangkan oleh 

Pierre Bourdieu pada tahun 1984. Habitus dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

sosial dan budaya yang ditentukan melalui cara berpikir, persepsi, dan evaluasi 

yang diinternalisasi oleh individu. Habitus adalah pemindahan suatu sistem yang 

relatif stabil dimana individu mengintegrasikan pengalaman mereka dan 

mengevaluasi pentingnya pilihan sumber informasi yang berbeda, misalnya 

tentang preferensi sumber informasi dan saluran informasi. Habitus sendiri 

memiliki karakter ganda. Di satu sisi, hal tersebut dapat dilihat sebagai prinsip 

generatif terhadap penilaian obyektif yang dapat diklasifikasikan (habitus sebagai 

"struktur penataan" yang mengatur disposisi yang berbeda). Di sisi lain, habitus 

dikatakan sebagai ”struktur yang terstruktur” yakni sistem pengklasifikasian 



praktek-praktek dalam suatu kelompok masyarakat sesuai dengan nilai yang 

diterapkan dalam kelompok tersebut. Dalam peran ganda ini, habitus 

memanifestasikan penggabungan norma dan harapan sosial pada individu. 

Sehingga habitus dapat dikatakan lebih dari sebuah agregasi disposisi pribadi yang 

"murni". Sebagai sistem yang ditentukan secara sosial dan budaya, disposisi 

habitus membentuk dasar pengaturan cara hidup seseorang.  Habitus adalah 

sebuah konsep yang sangat abstrak yang berfungsi sebagai latar belakang umum 

untuk penelitian ini, konsep cara hidup diperkenalkan untuk menggambarkan 

perwujudan praktis dari habitus. Cara hidup yang terkait dengan konsep tentang 

penguasaan hidup adalah konteks dasar dimana masalah penemuan informasi non-

pekerjaan akan dikaji. Hal ini menjadi bermasalah karena tidak ada konsensus di 

antara para peneliti mengenai definisi cara hidup. Perbedaan utama antara konsep-

konsep ini adalah cara hidup dibentuk secara utama melalui kegiatan sehari-hari 

dan saling menilai. Sedangkan konsep gaya hidup yang utama mengacu pada 

unsur-unsur "permukaan" gaya hidup, misalnya konsumsi dan pakaian. Hal 

tersebut menekankan kesukaan individu dalam analisis dari pilihan yang dibuat 

dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini memandang cara hidup karena 

berkonsentrasi pada substansi pilihan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari 

yang memungkinkan ulasan pada determinan sosial dan budaya pada masyarakat. 

Dengan demikian, perhatian dapat diberikan kepada kedua elemen obyektif dan 

subyektif dalam konstitusi kehidupan sehari-hari. 

Konsep cara hidup mengacu pada “Order of Things” atau "urutan hal - 

hal" yang didasarkan atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh individu dalam 

kehidupan sehari-hari. Suatu “Hal" berdiri untuk berbagai kegiatan yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari, yakni tidak hanya bersifat pekerjaan tetapi tugas produktif 

lainnya seperti perawatan rumah tangga dan kegiatan sukarela atau hobi. 

Sedangkan "Order" merujuk pada sumber preferensi yang diberikan kepada 

kegiatan ini. Urutan hal – hal tersebut ditentukan pada kedua dasar obyektif dan 

subyektif. Contoh dari dasar obyektif adalah panjang hari kerja yang menentukan 

jumlah waktu luang sehari-hari, sedangkan persepsi cara yang paling 

menyenangkan untuk menghabiskan waktu luang mengacu subyektif dasar urutan 

hal. Dalam banyak kasus, urutan hal adalah konstelasi kerja yang relatif mapan 

dan kegiatan non pekerjaan yang terjadi selama berhari-hari atau berminggu-

minggu, seseorang dengan mudah mengambil cara ini sebagai cara yang paling 

alami atau normal untuk mengatur kehidupan sehari-hari nya. Sejalan dengan itu, 

seseorang memiliki "susunan kognitif" yang menunjukkan persepsi mereka 

tentang bagaimana sesuatu hal dapat disusun ketika mereka dalam keadaan 

"normal". Melalui pilihan mereka, orang telah praktis terlibat dalam urutan hal 

tertentu yang merupakan kepentingan mereka agar lebih bermakna. Orang 

mungkin melihat hal ini sebagai indikasi konservatisme yang melekat pada 

kehidupan sehari–hari, akan tetapi pada dasarnya tidak ada yang tidak wajar di 

dalamnya. Meskipun orang sering mencari variasi dalam hidup, terutama di waktu 

senggang, unsur-unsur rekreatif biasanya dicari dalam cara “yang dikelola" yakni 

perilaku yang benar-benar tak terkendali dan hanya untuk perubahan adalah 

sebuah pengecualian. Dengan demikian, tampak bahwa setidaknya secara implisit 

kebanyakan orang mencari hubungan internal hal-hal sehari-hari karena 



memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk merencanakan pilihan 

mereka dan bertindak dengan penuh arti. 

Urutan hal-hal yang didefinisikan sebagai “Order of Things” membentu 

faktor-faktor cara hidup yang terdiri atas (1) Analisis struktur anggaran waktu, (2) 

Analisis model konsumsi barang dan jasa, (3) Analisis Hobi. Faktor-faktor 

tersebut mengarahkan kepada praktek perilaku penemuan informasi dalam 

kehidupan sehari-hari (Everyday Life Information Seeking – ELIS) dalam hal ini 

adalah penemuan informasi kelompok backpacker. 

Faktor pertama, analisis struktur anggaran waktu dapat didefinisikan 

sebagai struktur yang digambarkan sebagai hubungan antara rutinitas kerja sehari-

hari dan pemanfaatan waktu luang untuk kepentingan backpacking. 

Faktor kedua, analisis model konsumsi barang dan jasa dapat didefinisikan 

sebagai gambaran yang menunjukkan tentang bagian dari jumlah uang yang 

dihabiskan oleh backpacker untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi 

keperluan backpacking.  

Faktor ketiga, analisis hobi dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang 

paling disenangi oleh seseorang untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan 

backpacking. 

 Kemudian faktor-faktor diatas tersebut menjadikan backpacker untuk 

mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan segala sesuatu hal yang 

digunakan oleh backpacker guna memonitor peristiwa sehari-hari dan mencari 

informasi untuk memecahkan masalah tentang backpacking. 

 Pengelompokan model penemuan informasi seseorang yang terdapat 

dalam praktek perilaku penemuan sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari 

(Everyday Life Information Seeking – ELIS) disebut dengan tipologi penguasaan 

hidup. Tipologi ini digunakan untuk memecahkan masalah atau menemukan 

informasi tentang backpacking. Terdapat empat tipologi ideal dalam penguasaan 

hidup backpackers, antara lain: (1) Penguasaan Hidup Optimistis-Kognitif, (2) 

Penguasaan Hidup Pesimistis-Kognitif, (3) Penguasaan Hidup Defensif-Afektif, 

serta (4) Penguasaan Hidup Pesimistis-Afektif. 

1. Penguasaan Hidup Optimistis-Kognitif (Optimistic-Cognitive mastery 

of life) 

Tipe penguasaan hidup optimistis-kognitif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan adanya ketergantungan kuat seorang 

backpacker terhadap sumber dan saluran informasi dengan pikiran 

positif serta dirinya sendiri mampu menemukan informasi terkait 

dengan backpacking. Dengan kata lain, backpacker jenis ini memiliki 

pengalaman yang baik tentang manajemen perencanaan dalam 

melakukan perjalanan dan bisa dikatakan ahli (expert) pada kegiatan 

backpacking.  

 



2. Penguasaan Hidup Pesimistis-Kognitif (Pessimistic-Cognitive mastery 

of life) 

Tipe penguasaan hidup pesimistis-kognitif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan pendekatan pemecahan masalah dengan 

cara yang kurang ambisius yang memungkinkan masalah tidak 

terselesaikan secara optimal. Backpacker jenis ini sedikit ragu-ragu 

dalam mencari informasi terkait dengan petualangannya. Dengan kata 

lain backpacker ini masih dalam tahap menjadi backpacker sejati atau 

disebut juga dengan backpacker pemula. 

3. Penguasaan Hidup Defensif-Afektif (Deffensive-Affective mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup defensive-afektif dalam konteks penemuan 

informasi ini didasarkan pada pandangan backpacker yang optimis 

tentang solvabilitas suatu masalah dengan cara memotivasi diri untuk 

tetap mencari informasi backpacking agar resiko kegagalan pada saat 

perjalanan dapat dihindari. Backpacker jenis ini sangat 

memperhitungkan resiko yang terjadi sebelum dan saat perjalanan 

dilakukan.   

4. Penguasaan Hidup Pesimistis-Afektif (Pessimistic-Affective mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup pesimistis-afektif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan backpacker tidak bergantung pada 

kemampuannya sendiri untuk memecahkan masalah kehidupan sehari–

hari, tetapi mengadopsi strategi dari backpacker lain untuk 

menghindari upaya–upaya sistematis guna mendapatkan kesenangan 

instan dari hari ke hari yang memainkan peran reaksi emosional dan 

pengamatan pendek dalam penemuan informasi tentang backpacking. 

Backpacker jenis ini lebih bersifat ikut-ikutan saja, dengan kata lain 

dia melakukan perjalanan karena diajak temannya tanpa mengetahui 

resiko yang terjadi dan informasi yang terkait dengan backpacking. 

I.4. Metode Penelitian 

 Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kelompok backpacker 

(pelancong mandiri) di Surabaya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-

deskriptif dengan metode penarikan sampel non-probability sampling yakni 

dengan sampel bola salju. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang perilaku penemuan informasi kelompok backpacker (pelancong mandiri) 

di Surabaya yang meliputi untuk mengetahui faktor-faktor cara hidup apa sajakah 

yang mempengaruhi seseorang dalam menemukan informasi backpacking, untuk 

mengetahui tipologi penguasaan hidup backpacker ketika menemukan sumber-

sumber informasi, untuk mengetahui sumber-sumber informasi apa sajakah yang 

dibutuhkan backpacker guna penemuan informasi yang signifikan. Peneliti 

menggunakan pendekatan observasi kepada calon responden yakni kelompok 

backpacker di Surabaya untuk menemukan data-data yang dibutuhkan. Responden 

yang diambil pada penelitian ini adalah anggota komunitas backpacker yaitu 



komunitas Rinjaniholic, komunitas Gembel Elite Traveller Surabaya (GETS), 

komunitas Jatim Backpacker, komunitas Backpacker Dunia, komunitas 

Backpacker Indonesia Regional Surabaya, dan Komunitas Pecinta Alam Arek 

Suroboyo (KOMPAAS) dengan menggunakan kuisioner melalui metode survey 

online yaitu media sosial Facebook dan metode survey offline dengan bertemu 

langsung dengan anggota komunitas. Peneliti menyebarkan kuisioner kepada 100 

responden. 

 

ANALISIS DATA 

II.1. Gambaran tentang faktor-faktor cara hidup yang berperan ketika 

backpacker akan menemukan informasi 

II.1.1. Analisis faktor struktur anggaran waktu 

 Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor cara hidup apa sajakah yang 

berperan ketika backpacker akan menemukan informasi yang pertama adalah 

analisis struktur anggaran waktu yang digambarkan sebagai hubungan antara kerja 

dan waktu luang, dengan kata lain struktur ini mengungkapkan proporsi waktu 

yang dihabiskan untuk pekerjaan, kegiatan diluar pekerjaan seperti perawatan 

rumah tangga dan hobi misalnya: membaca, menonton bola, olahraga, traveling, 

dll. (Savolainen: 1995). Untuk memperjelas tentang analisis struktur anggaran 

waktu akan dibahas lebih lanjut melalui data berikut ini: 

Profesi dan beban kerja setiap individu berbeda-beda tergantung pada 

instansi atau lembaga dimana seseorang tersebut bernaung. Berdasarkan temuan 

data terdapat beberapa macam profesi yang dimiliki oleh setiap backpacker yakni 

sebagai guru/dosen, karyawan swasta, pengusaha, dokter, dan mahasiswa/pelajar. 

Profesi tersebut memiliki kapasitas dan model bekerja yang berbeda-beda. Hal 

tersebut akan mempengaruhi pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan 

backpacking. Misalnya seorang dokter memiliki rutinitas yang berbeda dengan 

guru/dosen, begitu pula dengan karyawan swasta dan mahasiswa akan memiliki 

rutinitas yang berbeda pula. Sebagian besar dari responden berprofesi sebagai 

karyawan swasta pada instansi atau lembaga yang terdapat di Kota Surabaya dan 

sekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan kuisioner pada 

BAB III tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Profesi 

Profesi F % 

Guru/Dosen 6 6.0 

Karyawan Swasta 44 44.0 

Pengusaha 5 5.0 

Dokter 2 2.0 

Mahasiswa/Pelajar 41 41.0 

Lain-lain 2 2.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 



 Terdapat pula hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa 

responden memiliki profesi dan beban kerja serta pembagian waktu antara 

rutinitas kerja dengan kegiatan backpacking yang berbeda-beda. Sebagian besar 

responden memiliki jumlah hari kerja 5 hari secara fulltime dan hari masuk kerja 

atau kuliah Senin-Jumat. Sehingga para responden memilih kegiatan 

backpackeran pada saat weekend agar tidak mengganggu rutinitas kerja sehari-

hari.  

Persebaran responden tidak hanya ditinjau dari tabel profesi dan beban 

kerja serta pembagian waktu antara rutinitas kerja dengan kegiatan backpacking. 

Dalam hal ini peneliti memiliki asumsi bahwa frekuensi backpacking yang 

dilakukan oleh mahasiswa lebih banyak dibandingkan dengan para backpacker 

yang sudah bekerja, dikarenakan mahasiswa memiliki waktu luang yang cukup 

banyak untuk menambah pengalaman dengan menjelajah ke berbagai tempat dan 

masih energik karena usianya relative muda untuk melakukan kegiatan 

backpacking. Namun berdasarkan temuan data asumsi yang dikemukakan oleh 

peneliti tidak terbukti. Hal tersebut tampak dari perhitungan tabel yang 

menyatakan bahwa status mahasiswa dan usia yang relative masih muda tidak 

lebih banyak melakukan kegiatan backpacking dibandingkan dengan para 

backpacker yang sudah bekerja sebagian besar sebagai karyawan swasta, mereka 

terlihat sangat antusias backpackeran pada saat weekend atau libur panjang dan 

jika ada waktu luang disela-sela mereka bekerja sehari-hari. 

II.1.2. Analisis model konsumsi barang dan jasa 

 Dengan menganalisis faktor model konsumsi barang dan jasa, seseorang 

dapat membuat gambaran yang menunjukkan bagian dari uang atau pendapatan 

yang dihabiskan untuk perolehan berbagai barang atau jasa untuk menunjang 

kepentingan sehari-hari seperti membeli buku, perlengkapan memasak, dll 

(Savolainen: 1995). Sedangkan dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai 

pendapatan yang digunakan untuk kepentingan backpacking, misalnya membeli 

buku atau majalah traveling, membeli perlengkapan hiking dan tiket untuk 

transportasi serta akomodasi untuk perjalanan backpacking. Untuk memperjelas 

tentang analisis faktor model konsumsi barang dan jasa akan dibahas lebih lanjut 

melalui data berikut ini: 

Berdasarkan temuan data terdapat indikator yang menjelaskan tentang 

jumlah penghasilan per bulan dan sumber pendapatan, serta jumlah konsumsi 

untuk kegiatan backpacking yang sangat bervariasi. Hal tersebut akan 

mempengaruhi pola konsumsi barang dan jasa untuk kepentingan kegiatan 

backpacking. Sebagian besar dari responden dengan presentase 27% dengan 

frekuensi 27 orang memiliki penghasilan per bulan sekitar Rp. 1.000.000,00 – Rp. 

2.000.000,00 yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari. 

 

 

 



Tabel 3.11. Jumlah Penghasilan Perbulan 

Penghasilan Per Bulan F % 

> 5 juta/bulan 7 7.0 

3 - 5 juta/bulan 23 23.0 

2 - 3 juta/bulan 21 21.0 

1 - 2 juta/bulan 27 27.0 

< 1 juta/bulan 22 22.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

Sedangkan masing-masing responden juga memiliki alasan berbeda-beda 

bagaimana caranya untuk pembagian pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari dan 

yang digunakan untuk kepentingan backpacking. Berdasarkan hasil temuan data 

sebagian besar responden dengan prosentase 50% dan frekuensi 50 orang 

membagi pendapatan untuk kegiatan backpacking dengan kebutuhan hidup 

mereka sehari-hari dengan cara menyisihkan sebagian uang saku. 

Tabel 3.14. Pembagian Pendapatan untuk Kegiatan Backpacking 

Pembagian Pendapatan F % 

Menyisihkan sebagian 

uang saku 
50 50.0 

Mencari penghasilan 

sendiri 
21 21.0 

Menggunakan sebagian 

uang beasiswa (jika 

masih berstatus 

pelajar/mahasiswa) 

3 3.0 

Mencari pinjaman uang 

dari teman 
2 2.0 

Tidak mempersoalkan 

anggaran untuk 

backpacking 

20 20.0 

Lain-lain 4 4.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

Selain itu terdapat pula asumsi yang sebelumnya diteliti dalam penelitian 

Backpacking Ala Mahasiswa Studi Deskriptif tentang Gaya Hidup pada 

Mahasiswa Universitas Airlangga (Rahmawati: 2014) yaitu kebanyakan dari 

orang-orang yang suka backpackeran adalah para mahasiswa yang berkantong 

cekak atau tidak banyak uang tetapi bisa bepergian dengan biaya seminimal 

mungkin. Namun, asumsi dari penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya benar 

pada temuan data penelitian ini karena diantara para penggemar backpacking 

terdapat pula backpacker-backpacker yang berkantong tebal namun tetap ingin 



hidup hemat. Terdapat pula backpacker yang tidak mempersoalkan anggaran 

dana, bagi mereka yang penting ikut berangkat dan ikut jalan-jalan. 

II.1.3. Analisis faktor hobi 

Analisis hobi menyoroti substansi cara hidup karena sifat hobi 

memberitahu kepada seseorang tentang hal-hal yang orang rasa paling 

menyenangkan (Savolainen: 1995), analisis ini juga mengungkapkan peran 

kepentingan informasi dalam penemuan informasi tentang backpacking, misalnya 

seseorang yang menyukai bepergian ke suatu tempat tertentu dan untuk 

mencapainya harus memiliki informasi terlebih dahulu agar tidak tersesat pada 

saat perjalanan serta resiko dalam perjalanan dapat diminimalisasi. Untuk 

memperjelas tentang analisis faktor hobi akan dibahas lebih lanjut melalui data 

berikut ini: 

Indikator-indikator yang dapat menjelaskan tentang faktor hobi yaitu kota 

dan tujuan perjalanan wisata, serta intensitas bepergian dengan backpacking ke 

kota tujuan wisata. Dari temuan data tersebut dapat dianalisis kota mana saja yang 

sering dikunjungi oleh backpacker dan alasan mengapa mengunjungi kota 

tersebut. Serta analisis tentang beberapa jenis wisata yang berhasil dihimpun 

peneliti dari responden yaitu kategori wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, 

wisata budaya, dan wisata urban tourism (UT) yang juga disebut sebagai wisata 

belanja masyarakat urban yang hidup di perkotaan.  

Dari hasil temuan data kota yang menjadi terfavorit dikunjungi oleh 

responden adalah kota Yogyakarta dan Gunungkidul dengan intensitas sebesar 

441 kunjungan. Sedangkan destinasi terfavorit adalah wisata alam yang sering 

dikunjungi oleh backpacker Surabaya. Destinasi wisata alam yang terfavorit 

dikunjungi backpacker berada di Malang dan Kota Batu. Hal tersebut karena 

Malang dan Kota Batu memiliki pesona wisata alam yaitu jajaran pantai selatan 

yang berada di Malang Selatan dan pegunungan yang berada di Malang dan Kota 

Batu. Kemudian destinasi wisata sejarah, destinasi wisata kuliner serta destinasi 

wisata budaya berada di Yogyakarta dan Gunungkidul. Hal itu dikarenakan 

Yogyakarta dan Gunungkidul memiliki banyak tempat-tempat bersejarah seperti 

museum, candi, kuliner khas yang beraneka ragam dan warisan budaya. Sehingga 

banyak orang yang ingin berkunjung kesana sekaligus mempelajari sejarah dan 

budaya hingga kuliner khasnya. Sedangkan destinasi wisata urban tourism atau 

wisata belanja yang diminati oleh masyarakat urban yang tinggal di perkotaan 

berada di Negara Singapura.  

II.2. Gambaran sumber informasi yang dibutuhkan oleh backpacker guna 

penemuan informasi yang signifikan 

Pada gambaran ini bermaksud memberikan penjelasan tentang sumber-

sumber informasi apa sajakah yang dibutuhkan oleh backpacker agar menemukan 

informasi yang signifikan sesuai dengan kebutuhannya. Sumber-sumber informasi 

disini sangat berguna bagi para backpacker untuk memecahkan masalah baik 

perencanaan sebelum perjalanan atau pada saat perjalanan (Savolainen: 1995). 

Terdapat beberapa indikator yang dapat menjelaskan gambaran tersebut antara 



lain: jenis sumber informasi yang digunakan oleh backpacker, alasan pemilihan 

sumber informasi backpacker, frekuensi mengakses sumber informasi 

backpacking, dan cara memperoleh sumber informasi backpacking, serta hal-hal 

lainnya yang mampu mendukung kejelasan gambaran tentang sumber-sumber 

informasi apa sajakah yang dibutuhkan oleh backpacker guna penemuan 

informasi yang signifikan. 

Alternatif yang diambil oleh peneliti lebih banyak didasarkan pada review 

pencarian berorientasi dan informasi praktis antara kelas-kelas sosial yang 

bersumber dari teori Everyday Life Information Seeking (ELIS). Tinjauan 

pencariam informasi berorientasi dibagi menjadi dua bagian yakni pengguna 

mencari sumber informasi dari media elektronik (radio dan televisi) dan media 

cetak (majalah, surat kabar/koran dan buku). Kompromi ini tampaknya berfungsi 

dengan baik karena memungkinkan untuk menarik gambaran yang lebih jelas dari 

pencarian informasi sambil tetap mempertahankan sudut pandang cara hidup 

berbasis kelas sebagai faktor pengarah ELIS. Sebuah kajian terpisah praktek 

pencarian informasi berorientasi dari media elektronik dan cetak tampak wajar 

karena penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erametsa pada tahun 1990 

(dalam Savolainen: 1995) telah menunjukkan bahwa penggunaan jenis media ini 

menarik karena hasilnya berbeda antara kelas-kelas sosial. Pembagian antara 

media elektronik dan cetak menemukan beberapa masalah tentang peran buku di 

ELIS. Buku merupakan media khusus yang memiliki keterkaitan dengan media 

penyiaran seperti televisi dan surat kabar. Di dalam buku biasanya terdapat fokus 

pada isu-isu spesifik, bukan urusan fenomena saat ini pada umumnya. Buku yang 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan individu yang berbeda dari kegemaran 

membaca, lebih jauh lagi sebagai hiburan untuk pengembangan profesional. 

Dengan demikian, baik buku fiksi atau non fiksi dapat mengarahkan seseorang 

untuk menemukan dunia mereka sehari-hari yang lebih berarti karena semua buku 

bacaan ditafsirkan sebagai bagian dari pencarian informasi berorientasi pada 

media cetak. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.26. Cara Memperoleh Sumber Informasi Backpacking 

Cara Memperoleh 

Sumber Informasi 

F % 

Mengakses di media 

cetak 
9 9.0 

Mengakses di media 

elektronik 
69 69.0 

Membeli 3 3.0 

Konsultasi dengan 

teman sesama 

backpacker 

19 19.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

Berdasarkan temuan data penggunaan sumber informasi baik dari media 

cetak atau media elektronik yang digunakan oleh responden bervariasi. Pada saat 

ini sumber informasi dari media elektronik lah yang sebagian besar digunakan 

oleh responden, asumsi tersebut berasal dari hasil temuan data pada tabel 3.26 

yaitu sejumlah 69% responden dengan frekuensi 69 orang memperoleh sumber 

informasi dengan cara mengakses di media elektronik. Hal itu karena media 

elektronik memiliki akses cepat dan up to date. Media elektronik saat ini telah 

tersedia melalui gadget, komputer atau laptop yang tersambung dengan internet. 

Apabila seorang responden menemui masalah pasti yang pertama kali menjadi 

rujukan yang digunakan adalah informasi pada media elektronik gadget yang 

tersambung dengan internet karena lebih efektif dan efisien pada segala kondisi. 

Alasan pemilihan media elektronik sebagian besar responden adalah karena 

mudah dijangkau, nyaman, dan ekonomis. Hal ini diungkapkan oleh salah satu 

responden yang pada saat perjalanan menemukan masalah tentang arah menuju 

lokasi tujuan dan menemukan spot yang keren biasanya waktu perjalanan sering 

menggunakan navigasi GPS (Global Positioning System) melalui smartphone dan 

GPS manual yaitu Goleki Penduduk Sekitar (artinya: mencari penduduk sekitar). 

Kemudian terdapat pula jenis media elektronik lainnya yang digunakan oleh 

backpacker untuk menemukan informasi antara lain: website atau blog traveler, 

televisi, dan media sosial grup. 

Backpacker juga mengakses media cetak yaitu peta manual atau atlas 

sebagai sumber informasi dalam perjalanan. Selain peta manual dan atlas terdapat 

pula majalah traveling, kolom traveling pada koran atau surat kabar, dan buku 

tentang tema traveling yang diakses oleh backpacker. Untuk akses buku disini 

memiliki peminat paling rendah diantara penggemar media cetak lain seperti 

majalah dan surat kabar/koran. Hal ini diungkapkan oleh responden yang tidak 

suka mengakses informasi traveling dari buku yang menyatakan bahwa: 



“Jujur saya tidak suka membaca buku ya Rani, ya malas saja kalau 

disuruh diam sambil baca buku yang biasanya sih tebel-tebel gitu. Saya 

lebih suka baca koran Jawapos, Surya, Kompas dan majalah National 

Geographic biasanya karena ada gambar-gambar yang menarik dan 

keren-keren kan jadi sekalian gitu untuk refreshing dan update berita tiap 

hari. Hehehe” (R42) 

Kemudian berdasarkan temuan data tabel 3.23. tentang akses sumber 

informasi dari media cetak, akses media elektronik, dan keduanya yakni sebesar 

68% responden dengan frekuensi 68 orang sering mengakses sumber informasi 

dari media cetak dan media elektronik. Sumber informasi dipilih karena masing-

masing responden memiliki alasan yang berbeda serta sumber informasi tersebut 

didapatkan oleh responden dengan berbagai cara. Salah seorang responden 

mengatakan bahwa: 

“Saya disela-sela waktu luang sering mengakses informasi dari internet, 

buku, dan majalah. Kalau internet biasanya sering sharing-sharing di 

forum online www.kaskus.com, grup backpacker, www.traveloka.com, dll. 

Kalau untuk sumber buku yang ringan ada Naked Traveler. Terus 

majalah, saya biasa langganan membeli National Geographic dan 

National Geographic Traveler. Mengapa saya suka mengakses dari media 

diatas? Menurut saya karena informasi yang terdapat di media itu akurat 

dan benar bisa dipercaya. Bahkan ada yang sampai menyediakan 

informasi sangat detail yang sangat membantu saya pas perjalanan, 

Ran.” (R98) 

Tabel 3.23. Akses Media Cetak dan Elektronik 

Media yang Diakses F % 

Media Cetak 6 6.0 

Media Elektronik 26 26.0 

Media Cetak dan Media 

Elektronik 
68 68.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

 Media cetak maupun media elektronik yang dipilih oleh responden 

tersebut adalah media penyedia sumber informasi yang terkait dengan traveling 

dan backpacking. Seorang backpacker akan menggunakan sumber informasi 

tersebut apabila informasi yang terkandung didalamnya memuat hal-hal yang 

menarik hingga sampai detail termasuk menyediakan informasi anggaran dana 

backpacking dan akomodasi selama di perjalanan. 

 

http://www.kaskus.com/
http://www.traveloka.com/


II.3. Gambaran tentang tipologi penguasaan hidup backpacker ketika 

menemukan sumber-sumber informasi 

  Pada gambaran ini bermaksud memberikan penjelasan tentang bagaimana 

tipologi penguasaan hidup seorang backpacker ketika menemukan sumber-sumber 

informasi. Terdapat empat tipe ideal penguasaan hidup backpacker dengan 

implikasi perilaku penemuan informasi antara lain: penguasaan hidup optimistis-

kognitif, penguasaan hidup pesimistis-kognitif, penguasaan hidup defensive-

afektif, dan penguasaan hidup pesimistis-afektif. Keempat tipe ideal tersebut 

merupakan tipe yang menggambarkan bagaimana seorang backpacker 

memecahkan masalah untuk kepentingan backpacking, oleh karena itu keberadaan 

sumber informasi pada konteks ini sangat penting untuk memecahkan masalah 

bagi para backpacker. Terdapat beberapa indikator yang dapat menjelaskan 

gambaran ini antara lain: latar belakang kegiatan backpacking dan penggabungan 

diri kedalam komunitas, serta strategi backpacking, serta hal-hal lainnya yang 

mampu mendukung kejelasan gambaran tentang tipologi penguasaan hidup 

backpacker ketika menemukan sumber-sumber informasi backpacking. 

 Faktor penting dalam pembentukan penguasaan hidup adalah cara dimana 

tiap individu mengorientasikan diri kedalam situasi masalah tertentu dan berusaha 

mencari informasi untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut. Apabila 

seseorang dapat menentukan orientasinya tersebut, tipologi penguasaan hidup 

dapat tersketsa. Dalam hal penelitian ini adalah tipologi backpacker. Spesifikasi 

dalam tipologi ini dibuat dengan cara menganalisa dua dimensi yang secara 

terpusat dapat menggambarkan kualitas pemecahan masalah yang dialami oleh 

backpacker. Dimensi pertama yaitu dimensi kognitif dan affektif, dimensi tersebut 

menunjukkan tingkat pertimbangan rasional dalam situasi pemecahan masalah. 

Orientasi kognitif menekankan pendekatan analitik dan sistematis pada masalah, 

sedangkan orientasi afektif mengacu pada hal sebaliknya. Dimensi kedua yaitu 

optimism dan pesimisme yang merupakan penggambaran angka harapan terhadap 

penyelesaian masalah. Dimensi optimism dan pesimisme ini terjadi dalam empat 

kelas, antara lain: Optimisme tanpa pagu (tidak ada kemunduran yang 

diperkirakan dalam pemecahan suatu masalah), Optimisme dilindungi undang-

undang (beberapa kemunduran dapat diantisipasi), Pesimisme dilindungi 

(kegagalan diantisipasi), dan Pesimisme tanpa pagu (kegagalan sudah dianggap 

tidak dapat dihindari lagi). Tabulasi silang dari dimensi ini menghasilkan empat 

tipe ideal penguasaan hidup dengan implikasi perilaku penemuan informasi. Hasil 

pengolahan tabel silang tersebut dapat dilihat pada tabel 3.56. 

Tabel 3.56. Tipologi Backpacker 

Tipologi Backpacker F % 

Optimistis-Kognitif 28 28.0 

Pesimistis-Kognitif 24 24.0 

Defensif-Afektif 12 12.0 

Pesimistis-Afektif 36 36.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 



1. Penguasaan Hidup Optimistis-Kognitif (Optimistic-Cognitive mastery 

of life) 

Tipe penguasaan hidup dalam konteks ini ditandai dengan adanya 

ketergantungan kuat seseorang pada hasil informasi yang positif untuk 

memecahkan masalah. Individu yang optimis memiliki keyakinan bahwa hasil 

yang diperoleh berdasarkan kemampuan atas kontrol dirinya sendiri sehingga 

dengan cara tersebut seorang individu dapat mengantisipasi dan memilih hasil 

informasi terbaik yang pernah dialaminya. Selain itu individu tersebut memiliki 

pandangan relative stabil dan memandang suatu kegagalan bersifat temporer dan 

spesifik sehingga tidak mempengaruhi hal lain dan menyalahkan diri sendiri 

(Savolainen: 1995). Sedangkan dalam pemecahan masalah faktor kognitif lebih 

mendominasi yakni merujuk pada kecerdasan atau intelektualitas yang dimiliki 

oleh seorang individu. Aspek kognitif memiliki domain antara lain: pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. Seseorang yang memiliki 

tipe optimistis-kognitif percaya bahwa hampir semua masalah dapat diselesaikan 

dengan berfokus pada analisis rinci dan abstrak dari suatu informasi. Dalam 

penyelesaiannya terletak pada pemilihan instrument yang paling efektif dan akan 

berkontribusi optimal pada pemecahan masalah.  Karena dalam konteks ini 

masalah dipahami sebagai kognitif, penemuan informasi yang sistematis dari 

sumber dan saluran diperlukan sangat berbeda - beda. 

Tipe penguasaan hidup optimistis-kognitif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan adanya ketergantungan kuat seorang backpacker 

terhadap sumber dan saluran informasi dengan pikiran positif serta dirinya sendiri 

mampu menemukan informasi terkait dengan backpacking. Dengan kata lain, 

backpacker jenis ini memiliki pengalaman yang baik tentang manajemen 

perencanaan dalam melakukan perjalanan dan bisa dikatakan ahli (expert) pada 

kegiatan backpacking. Backpacker ini sering melakukan perjalanan ke berbagai 

tempat dan memiliki mobilitas yang tinggi untuk backpackeran. Oleh karena itu ia 

memiliki strategi yang sudah sangat berpengalaman dalam kegiatan backpacking, 

mulai dari melatih fisik dan mental, perencanaan perjalanan yang sangat matang, 

dan lain-lain. Untuk mengetahui segala informasi tentang backpacking mereka 

sangat bergantung kepada media cetak dan mendia elektronik yang sering diakses 

setiap hari, bahkan mereka mempunyai informasi yang sangat detail agar dapat 

survive saat melakukan perjalanan backpacking. Hal ini menunjukkan bahwa 

selain melatih kekuatan fisik dan mental, kegiatan backpacking juga akan 

membantu seseorang menemukan jati dirinya yang sebenarnya dan senantiasa 

bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada manusia. 

Kemudian perihal penemuan informasi, backpacker jenis ini menemukan 

informasi tentang backpacking dari browsing di internet dan mengakses di media 

cetak untuk mendapatkan informasi yang sangat detail dari suatu tempat. Mereka 

sudah ekspert dan sangat terlatih terhadap medan dan kondisi apapun selama 

perjalanan, karena mereka mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan 

untuk backpacking, fisik dan staminanya kuat, percaya diri, sangat mandiri dan 

tidak segan mengayomi seluruh anggotanya karena seringkali dijadikan pemandu 

(porter) atau ketua tim pada saat perjalanan, dan seringkali mengasah kemampuan 



khusus yang mereka miliki seperti fotografi dan menulis kolom traveling atau 

menulis catatan perjalanan. Hal tersebut karena backpacker jenis ini menguasai 

tentang backpacking. Berdasarkan temuan data sebesar 28% responden dengan 

frekuensi 28 orang memiliki tipologi optimistis-kognitif sebagai backpacker. 

2. Penguasaan Hidup Pesimistis-Kognitif (Pessimistic-Cognitive mastery 

of life) 

Tipe penguasaan hidup pesimistis-kognitif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan pendekatan pemecahan masalah dengan cara yang 

kurang ambisius yang memungkinkan masalah tidak terselesaikan secara optimal.. 

Dengan kata lain kemungkinan masalah tidak dapat diselesaikan secara optimal 

dikarenakan oleh pengetahuan yang dimiliki oleh individu masih kurang. Namun 

secara sistematis individu memerlukan informasi agar dapat memecahkan masalah 

yang sedang dihadapinya dengan menggunakan kecerdasan atau intelektualitasnya 

yang dapat dilihat dari aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesa dan evaluasi (Savolainen: 1995). Apabila menghadapi suatu masalah 

backpacker jenis ini sedikit ragu-ragu dalam menemukan informasi terkait dengan 

petualangannya menjadi backpacker karena pengalamannya menjadi backpacker 

masih sedikit. Dengan kata lain backpacker ini masih dalam tahap menjadi 

backpacker sejati atau disebut juga dengan backpacker pemula. Oleh karena itu 

dalam mencari dan menemukan informasi biasanya mereka bisa memperoleh 

sendiri namun masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memastikan 

kebenaran dari informasi yang didapatkannya, termasuk strateginya dalam 

kegiatan backpacking. 

Backpacker yang bertipologi pesimistis-kognitif ini memiliki strategi 

backpacking yang hampir sama dengan backpacker ekspert seperti pada kategori 

tipologi pertama yakni optimistis-kognitif, namun mereka masih sedikit 

pengalaman dan pengetahuan tentang backpacking sehingga perlu bimbingan atau 

diskusi terlebih dahulu dengan backpacker yang sudah berpengalaman agar resiko 

pada saat perjalanan dapat diminimalisir. Dari hasil temuan data menunjukkan 

bahwa sebesar 24% responden dengan frekuensi 24 orang memiliki karakteristik 

tipologi pesimistis-kognitif. 

 

3. Penguasaan Hidup Defensif-Afektif (Deffensive-Affective mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup dalam konteks ini didasarkan pada pandangan 

optimis tentang solvabilitas suatu masalah dan tetap bertahan dengan 

pandangannya tersebut. Dalam pemecahan masalah dan mencari informasi, faktor 

afektif lebih mendominasi yakni merujuk pada ranah emosi dan perasaan. Faktor 

afektif memiliki domain antara lain penerimaan, pemberian respon atau 

partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi yang bertujuan untuk 

penyatuan nilai, dan karakteristik seorang individu. Dengan demikian individu 

dapat menghindari situasi yang menyiratkan risiko kegagalan dan memotivasi diri 

mencari informasi (Savolainen: 1995). Dalam hal tersebut backpacker jenis ini 

sangat memperhitungkan resiko yang terjadi sebelum dan saat perjalanan 

backpacking dilakukan. Mereka sangat antusias melakukan perjalanan namun juga 

sangat perhitungan terutama berkaitan dengan resiko yang terjadi di perjalanan.  



Berdasarkan hasil temuan data yakni sebesar 12% reponden dengan 

frekuensi 12 orang bertipologi defensive-afektif, ia sangat memperhitungkan 

selama sebelum dan pada saat perjalanan dengan sangat matang agar resiko yang 

terjadi sewaktu perjalanan dapat dihindari. Oleh karena itu sebelum bepergian 

mereka lebih suka mengadakan diskusi atau rapat terlebih dahulu dengan anggota 

yang akan mengikuti trip secara berkala dan memastikan bahwa sudah ada salah 

satu anggota yang pernah survey ke lokasi tujuan sebelum mengadakan trip 

bersama-sama. 

4. Penguasaan Hidup Pesimistis-Afektif (Pessimistic-Affective mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup pesimistis-afektif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan backpacker tidak bergantung pada kemampuannya 

sendiri untuk memecahkan masalah kehidupan sehari–hari, tetapi mengadopsi 

strategi dari backpacker lain untuk menghindari upaya–upaya sistematis guna 

mendapatkan kesenangan instan dari hari ke hari yang memainkan peran reaksi 

emosional dan pengamatan pendek dalam penemuan informasi tentang 

backpacking. Backpacker jenis ini lebih bersifat ikut-ikutan saja, dengan kata lain 

dia melakukan perjalanan karena diajak temannya tanpa mengetahui resiko yang 

terjadi dan informasi yang terkait dengan backpacking. 

Dari keempat persebaran jenis tipologi backpacking, kategori inilah yang 

sebagian besar mendominasi tipe backpacker dalam suatu komunitas atau 

sekumpulan orang yang bepergian dan memiliki ciri-ciri yang berbeda pula 

dengan kategori tipologi sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan data jumlah 

persentase dari tipologi ini sebesar 36% dengan frekuensi 36 orang.  

Backpacker yang termasuk kategori tipologi pesimistis-afektif memiliki 

ciri-ciri bepergian untuk refreshing, ikut-ikutan teman, ingin dianggap keren, 

informasi yang diakses berdasarkan strategi dari backpacker lain yang lebih 

berpengalaman dan mereka hanya tinggal mengikuti, serta memiliki 

ketergantungan terhadap gadget, wifi dan internet. 

III. Penutup 

Dari hasil temuan data yang dihimpun berdasarkan pertanyaan dan 

pernyataan pada kuisioner, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Faktor struktur anggaran waktu digambarkan sebagai hubungan antara 

rutinitas kerja sehari-hari dan pemanfaatan waktu luang untuk kepentingan 

backpacking. Terdapat beberapa macam profesi yang dimiliki oleh setiap 

backpacker dalam penelitian ini sebagian besar dari responden berprofesi 

sebagai karyawan swasta pada instansi atau lembaga yang terdapat di Kota 

Surabaya dan sekitarnya. Profesi tersebut memiliki kapasitas dan model 

bekerja yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempengaruhi pemanfaatan 

waktu luang untuk kegiatan backpacking. Sebagian besar responden memiliki 

jumlah hari kerja 5 hari secara fulltime sehingga memilih kegiatan 



backpackeran pada saat weekend atau saat ada libur panjang agar tidak 

mengganggu rutinitas kerja sehari-hari. 

2. Faktor model konsumsi barang dan jasa yakni menunjukkan tentang bagian 

dari jumlah uang yang dihabiskan untuk memperoleh barang dan jasa guna 

memenuhi keperluan backpacking. Jumlah penghasilan, sumber pendapatan 

dan bagaimana cara membagi penghasilan dengan kegiatan backpacking 

setiap individu berbeda-beda. Hal tersebut akan mempengaruhi pola 

konsumsi barang dan jasa untuk kepentingan kegiatan backpacking. Sebagian 

besar dari responden memiliki penghasilan per bulan sekitar Rp. 1.000.000,00 

– Rp. 2.000.000,00 yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-

hari. Sumber pendapatan berasal dari pekerjaan utama adapula yang memiliki 

pekerjaan sampingan dengan jumlah persentase lebih kecil sebesar 24% dan 

frekuensi 24 orang. Sedangkan masing-masing responden juga memiliki 

alasan berbeda-beda bagaimana caranya untuk pembagian pendapatan untuk 

kebutuhan sehari-hari dan yang digunakan untuk kepentingan backpacking, 

sebagian besar responden membagi pendapatan untuk kegiatan backpacking 

dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan cara menyisihkan 

sebagian uang saku. Diantara para penggemar backpacking terdapat pula 

backpacker-backpacker yang berkantong tebal namun tetap ingin hidup 

hemat. Terdapat pula backpacker yang tidak mempersoalkan anggaran dana, 

bagi mereka yang penting ikut berangkat dan ikut jalan-jalan. 

3. Faktor hobi dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang paling disenangi 

oleh seseorang untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan backpacking. 

Dalam penelitian ini terdapat temuan data bahwa mayoritas backpacker 

menyukai pergi ke wisata alam seperti hiking ke gunung dan susur pantai 

dibandingkan dengan dengan wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya 

dan urban torurism yang memiliki peminat lebih sedikit. Destinasi kunjungan 

wisata alam terfavorit berada di Malang dan Kota Batu. Terdapat pula hasil 

temuan data tentang kota yang paling sering dikunjungi oleh backpacker 

adalah Yogyakarta dan Gunungkidul. 

4. Sebagian besar responden memperoleh sumber informasi dengan cara 

mengakses di media elektronik. Jenis sumber informasi yang sebagian besar 

sering diakses oleh backpacker adalah media elektronik seperti website atau 

blog traveler, televisi, medsos grup dan GPS (Global Positioning System) 

sebagai penunjuk arah waktu perjalanan. Alasan pemilihan media elektronik 

sebagian besar responden adalah karena mudah dijangkau, nyaman, dan 

ekonomis. 

5. Terdapat 4 jenis tipologi backpacker yaitu optimistis-kognitif, pesimistis-

kognitif, defensive-afektif, dan pesimistis-afektif. Dari keempat tipologi 

tersebut, tipologi pesimistis-afektif yang sebagian besar mendominasi tipe 

backpacker dalam suatu komunitas atau sekumpulan orang yang hobi 

bepergian dan memiliki ciri-ciri yang berbeda pula dengan kategori tipologi 

sebelumnya jumlah frekuensinya sebesar 36% dengan jumlah responden 36 

orang dari total keseluruhan responden. 
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