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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya media sosial Instagram terbukti 

memberikan pengaruh terhadap perilaku wisatawan modern saat ini. Sejak adanya tren foto 

Instagramable di kalangan pengguna Instagram, aktivitas foto di destinasi wisata untuk kebutuhan 

eksistensi diri menjadi sebuah aktivitas wajib bagi mereka yang mengalami tren foto 

Instagramable. Hal tersebut juga terjadi di destinasi wisata budaya di Yogyakarta. Berbagai 

bangunan destinasi wisata budaya yang original dan otentik menjadikannya sebagai spot foto yang 

sangat Instagramable. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang berkunjung untuk 

mengabadikan foto diri mereka ketika berada di destinasi wisata budaya. Seiring berjalannya 

waktu tanpa disadari hal tersebut mempengaruhi pergerseran makna tujuan berwisata, perilaku dan 

rasa keingintahuan wisatawan terhadap nilai sejarah dan budaya dari destinasi tersebut. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam 

mengenai pola pergeseran perilaku wisatawan di destinasi wisata budaya akibat tren foto 

Instagramable. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Dimana yang menjadi fokus utama adalah pengalaman dari subyek penelitian yang 

memiliki akun dan menggunakan Instagram secara aktif, mengalami dua fase yaitu sebelum dan 

setelah adanya tren foto Instagramable dan berusia 28-50 tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 subyek dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa tren foto instagramable di destinasi wisata budaya memberikan pengaruh terhadap 

dinamika psikologis dan pola perilaku masing-masing subyek di dua fase yang berbeda yaitu fase 

sebelum dan setelah adanya tren foto tersebut. Dimana beberapa pergeseran yang terjadi adalah 

seperti tujuan berwisata, perlengkapan berwisata yang disiapkan, gaya berpakaian dan aktivitas 

yang dilakukan ketika berada di destinasi wisata budaya. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca 

mengenai tren foto instagramable yang mempengaruhi perilaku wisatawan serta dapat menjadi 

himbauan bagi wisatawan modern agar lebih bijak dalam berperilaku serta menggunakan media 

sosial khususnya ketika berada di destinasi wisata budaya.  

 

Kata kunci: perilaku wisatawan, instagram, tren foto instagramable, destinasi wisata budaya 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan budaya saat ini sangat pesat dan makin tak terbendung oleh 

pemerintah dan masyarakat kita khususnya. Dalam hal ini, kebudayaan merupakan 

karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya 

yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke (Alberd, 2016). 

Salah satu daerah yang sangat kental dengan budayanya adalah Yogyakarta. 

Yogyakarta merupakan sumber atau pusat kebudayaan Jawa di Indonesia. 

Yogyakarta juga telah menjadi kiblat pengembangan kebudayaan khususnya budaya 

Jawa, dan menjadi model pengembangan bagi budaya-budaya lain yang ada di Indonesia 

(Statistik Kepariwisataan DIY, 2019). Hingga saat ini, masyarakat Yogyakarta masih 

menjaga keaslian budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Terbukti hingga 

kini berbagai peninggalan sejarah dan budaya masih terjaga dengan sangat baik, baik 

Istana Sultan (Keraton Yogyakarta), candi-candi, berbagai bangunan-bangunan sejarah, 

museum, seni musik dan tarian tradisional, perayaan adat Jawa yang rutin dilaksanakan 

setiap tahun, dan berbagai peninggalan budaya lainnya.  

Keaslian dan keunikan setiap warisan budaya  tersebut, menjadi alasan mengapa 

banyak wisatawan domestik dan mancanegara berbondong-bondong ke Yogyakarta 

sekedar untuk berwisata dengan mengunjungi berbagai peninggalan sejarah budaya Jawa 
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di Yoyakarta. Hal ini di buktikan dengan data statistik Pariwisata DIY 2018 tentang 

jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat selama periode tahun 2014-2018. 

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di Yogyakarta mengalami peningkatan yang 

signifikan, baik kujungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan 

dengan kenaikan rata-rata kunjungan wisatawan yang cukup tinggi yaitu 585.728 selama 

periode tahun 2014 sampai tahun 2018 (Visitingjogja.com, 2019). 

Peningkatan jumlah wisatawan di Yogyakarta tentu tidak terlepas dari peran 

perkembangan teknologi yang sangat pesat. Internet dan media sosial menjadi keseharian 

masyarakat modern saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap pandangan masyarakat modern terhadap kegiatan berwisata.  

Saat ini, kegiatan wisata bukan lagi hanya sekedar untuk mengisi waktu luang dan 

bersenang-senang melainkan sudah menjadi kebutuhan gaya hidup/life style bagi hampir 

setiap orang. Menurut Metha dan Hatane (2015) gaya hidup atau lifestyle merupakan hal 

yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan identitas diri. Pola dan 

gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk dalam rutinitasnya, sempitnya waktu 

membuat banyak orang yang membutuhkan wisata untuk melepaskan ketegangan dan 

memperoleh suasana baru yang menghibur diri. Kini berlibur bukan saja untuk memenuhi 

suasana liburan, namun juga untuk ajang gengsi sesama teman, kerabat ataupun 

kehidupan sosialitanya. Tak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi informasi khususnya 

akses internet yang sangat mudah di zaman modern saat ini turut mengambil peran yang 

besar dalam pergeseran makna kegiatan berwisata di Indonesia. 

Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) di tahun 2018 pengguna internet di Indonesia menembus angka 171,17 juta atau 
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sebesar 64,8% dari jumlah total penduduk Indonesia yaitu 264,16 juta jiwa. Atau dengan 

kata lain, lebih dari sebagian masyarakat Indonesia menggunakan Internet dan mampu 

mengakses konten-kontent menarik di berbagai platform internet dengan sangat mudah. 

Salah satu platform internet yang paling banyak diakses oleh pengguna interenet di 

Indonesia adalah media sosial. 

Menurut Dailey (2009) dalam Rukmiyati dan Suastini (2016) Media sosial adalah 

konten online yang di buat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah dan 

terukur, yang paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara 

mengetahui orang, membaca dan membagi cerita, serta mencari informasi dan konten. 

Atau dengan kata lain, media sosial dapat diartikan sebagai media yang membantu 

penggunanya mendapatkan dan membagikan berita dengan sangat cepat dan mudah.  

Instagram merupakan Salah satu platform media sosial yang saat ini sedang 

banyak di gunakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2018 Instagram 

menempati urutan ke 2 sebagai media sosial yang paling banyak di kunjungi setelah 

Facebook yaitu sebanyak 17,8 % dari total keseluruhan penduduk Indonesia.  

Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan, 

mengambil foto dan video di jejaring sosial kapanpun dan dimanapun selama 

penggunanya terhubung dengan internet. Fitur-fitur unik dalam intagram seperti instastori 

dengan berbagai filter yang unik, Hashtag, tag, like, comment, dan sebagainya, 

menjadikannya sangat populer secara khusus di kaum milenial saat ini. Semakin banyak 

follorwers, like dan comment di postingan foto dan video sebuah akun maka semakin 

populer pula pemilik akun tersebut. semakin unik dan menarik sebuah postingan maka 
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berpotensi mempengaruhi jumlah followers, like dan comment. Tidak heran banyak 

pengguna Instagram berusaha mencari spot foto yang unik dan menarik atau dikenal 

sebagai spot foto yang instagramable oleh pengguna Instagram untuk mendapatkan like 

dan comment yang banyak. Hal tersebut menjadikan “pengambilan foto/selfie” menjadi 

sebuah keharusan dalam kegiatan berwisata. Setiap wisatawan minimal pasti membawa 

sebuah smartphone yang dilengkapi dengan kamera depan maupun belakang untuk 

mengambil foto/gambar atau video selama kegiatan berwisata. Bahkan dewasa ini sangat 

langka menemukan seorang wisatawan yang tidak membawa kamera ketika berwisata. 

Atau dengan kata lain, smartphone, media sosial dan kamera merupakan hal-hal yang 

wajib ada ketika melakukan perjalanan wisata. 

Menurut Antopani (2015) fotografi juga sangat erat hubungannya dengan 

wisatawan atau orang yang melakukan perjalanan wisata. Bagi para wisatawan, foto 

merupakan hal yang wajib ketika sedang melakukan perjalanan wisata karena selain 

sebagai suvenir, foto juga menjadi arsip pribadi dan bahkan sebagai ajang untuk pamer 

kepada orang lain. Terlebih lagi pada saat ini dengan dukungan media sosial, foto-foto 

perjalanan bisa langsung dipublikasikan ke orang lain untuk berinteraksi dan sebagai 

ajang unjuk gigi dengan sesama pengguna media tersebut.  

Fenomena ini tentu membawa dampak yang cukup signifikan dalam 

perkembangan destinasi wisata di Yogyakarta. Tidak hanya pengelola destinasi wisata 

buatan saja, bahkan pengelola destinasi wisata alam dan destinasi wisata budaya juga 

berlomba-lomba menambah banyak atraksi spot foto yang khas dan unik sehingga 

mampu menarik banyak wisatawan berkunjung. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, 

secara psikologis wisatawan memiliki motivasi individu yang mempengaruhi pilihannya 
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dalam memilih sesuatu bahkan bagaimana cara individu tersebut bertindak dan 

berperilaku. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Renanita (2014) yang menyatakan bahwa psikologi sebagai disiplin ilmu dapat berperan 

dalam memahami proses psikologi seseorang dalam konteks pariwisata. Proses psikologi  

yang dimaksud adalah bagaimana seseorang mengambil keputusan untuk berwisata atau 

tidak dan wisata seperti apa yang dipilih. Keputusan tersebut tentu di dorong oleh 

motivasi individu yang melatari perilaku berwisata. 

Selain itu, fenomena ini juga memberikan dampak positif dan negatif. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani, Wulandari dan Ohorella (2019) membuktikan 

bahwa fenomena “Instagramable” memberikan dampak positif secara khusus dalam 

meningkatkan Destination Branding. Dalam penelitian tersebut  mengungkapkan bahwa 

Millenial Tourist lebih banyak melakukan travelling dengan rujukan pada akun maupun 

selebgram travelling, dengan alasan tempat dan akses yang memadai serta unik. 

Sehingga semakin banyak destinasi wisata bersangkutan yang dijadikan foto 

instagramable, semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung.  

Sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Febriyanti 

(2017) membuktikan bahwa fenomena tersebut juga memberikan dampak negatif salah 

satunya adalah adanya pergeseran fungsi berwisata dari nilai guna menjadi nilai tanda. 

Setelah munculnya fenomena instagramable, kegiatan berwisata yang awalnya hanya 

sekedar kegiatan untuk mencari ketenangan dan hiburan untuk penghilang rasa stres dan 

kejenuhan, saat ini secara tidak langsung bergeser menjadi sebuah aktivitas berfoto dan 

mengunggah sebagai bentuk pencitraan diri. 
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Peneliti meyakini bahwa fenomena tersebut juga terjadi di destinasi wisata budaya 

yang diyakini sebagai destinasi yang sangat bernilai dan berharga karena destinasi wisata 

budaya merupakan destinasi yang banyak mengandung nilai luhur, adat istiadat dan 

peninggalan sejarah yang otentik dan original. Di mana, hal yang mungkin terjadi adalah 

fenomena tren foto “Instagramable” tersebut dapat menimbulkan adanya pergeseran atau 

perubahan tujuan berkunjung wisatawan yang berujung pada pergeseran pola perilaku 

wisatawan secara khusus ketika berwisata ke destinasi wisata budaya di Yogyakarta. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti pergeseran pola 

perilaku wisatawan di destinasi wisata budaya yang secara khusus berfokus pada individu 

yang mengalami tren tersebut, mulai dari dinamika psikologis hingga pola perilaku yang 

dialami subyek akibat tren foto instgramable.  

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana dinamika psikologis subyek penelitian yang mengalami tren foto 

instagramable?  

2. Bagaimana pergeseran pola perilaku subyek penelitian di destinasi wisata budaya 

akibat tren foto instagramable? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah tersebut diatas, maka tujuan 

peneliti melakukan penelitian ini adalah; 

1.  Untuk mendeskripsikan dinamika psikologis subyek penelitian yang mengalami dan 

mengikuti tren foto instagramable. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tren foto instagramable mempengaruhi pergeseran pola 

perilaku subyek penelitian di destinasi wisata budaya di Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik  

a. Bagi Para akademisi, penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai 

fenomena pergeseran pola perilaku wisatawan yang terjadi di destinasi wisata 

budaya akibat tren  foto Instagramable serta  dinamika psikologis narasumber 

terhadap tren foto tersebut dalam Industri pariwisata. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah sekaligus  

melengkapi wawasan serta pengetahuan teoritis penulis dan pembaca mengenai 

fenomena pergeseran pola perilaku wisatawan dan yang terjadi di destinasi wisata 

budaya akibat tren  foto Instagramable. 

c. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam 

penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi para praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

mengenai fenomena pergeseran pola perilaku wisatawan yang terjadi di destinasi 

wisata budaya akibat tren  foto Instagramable. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran 

kepada pembaca mengenai fenomena pergeseran pola perilaku wisatawan di 

destinasi wisata budaya akibat adanya tren foto Instagramble
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