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   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan sangat 

memanjakan mata. Beberapa kekayaan yang ada di Indonesia tersebar rata 

diseluruh pulau, provinsi dan kota. Kekayaan alam yang ada Indonesia ini 

juga akhirnya bisa menjadi sebuah tempat pariwisata yang bisa menarik 

perhatian orang luar baik orang Indonesia sendiri. Salah satu pariwisata 

alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah pegunungan. Mappi (dalam Dewi, 

2010) menyatakan bahwa gunung adalah sebuah pariwisata yang masuk 

dalam kategori obyek wisata alam. Selain itu juga karena pegunungan 

termasuk melingkupi pemandangan alam (Mappi, dalam Dewi, 2010).  

Seorang yang mendaki atau pergi untuk berwisata ke pegunungan 

dinamakan sebagai pendaki. Pendaki gunung sendiri bisa dipahami sebagai 

aktivitas menambah ketinggian diatas permukaan laut dalam menjejaki dan 

menyusuri pegunungan dengan berjalan kaki menuju tempat yang telah 

ditentukan (Rais, 2019). Tempat yang telah ditentukan oleh pendaki dalam 

mendaki gunung adalah sampai ke puncak ketinggian dari gunung yang 

dijejaki. Pendakian gunung adalah sebuah aktivitas yang berbahaya 

(Bachtiar, Sudarsono, & Kahar, 2014). Oleh karena itu mendaki gunung 

bisa termasuk sebuah aktivitas yang beresiko karena dalam proses menuju 

puncak gunung yang akan dituju, ada banyak rintangan dan tantangan (Rais, 

2019).  
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Ancaman langsung yang dihadapi oleh seorang pendaki adalah alam 

itu sendiri. Beberapa ancaman tersebut adalah hujan, tanah longsor, 

beberapa jalan pendakian yang dekat dengan jurang, dan karena 

pegunungan termasuk dalam wisata alam, maka ancaman hewan - hewan 

buas masih ada. Ancaman - ancaman lain yang penulis alami sendiri pada 

saat menjalani pendakian adalah jalan yang licin, kabut yang menutupi jarak 

pandang pengelihatan. Ramadhan (dalam Rais, 2019) menambahkan 

beberapa ancaman lain seperti kondisi suhu tubuh yang terlalu dingin atau 

yang disebut hipotermia, tersesat dan kehilangan arah, bahkan di dalam 

beberapa kasus gunung yang masih aktif pendaki bisa menghirup gas 

beracun (belerang), dan dalam kondisi survival bisa merasakan kelaparan, 

dan memiliki potensi untuk memakan tumbuhan yang beracun bagi tubuh.  

Banyaknya ancaman langsung yang akan dihadapi seorang pendaki 

gunung tidak terlalu mempunyai pengaruh yang begitu kuat kepada para 

pendaki gunung di Indonesia. Keindahan alam pegunungan bagi pendaki 

melebihi dari ancaman pendakian. Lailissaum, Kaniar, dan Kahar (2013) 

menyatakan bahwa mendaki gunung merupakan salah satu aktivitas favorit 

di Indonesia bahkan jumlah pendaki gunung dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Sebagai contoh, kembali dibukanya pendakian di gunung 

Merbabu pada awal bulan November 2018 di minggu pertama mencapai 

300 - 400 orang, naik menjadi sekitar 600 orang di minggu kedua 

(Hazliansyah, 2018). Sementara itu di gunung Semeru pada tahun 2017 total 

pendaki di tahun tersebut dari bulan April hingga November mencapai 
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174,161 pengunjung (Akbar & Aditya, 2017). Kemudian pada tahun 2018 

sepanjang bulan Januari hingga Desember meningkat menjadi 853,016 

pengunjung (Wicaksono, 2019). Data - data ini menunjukan bahwa 

walaupun ancaman dan resiko yang dihadapi seorang pendaki banyak, tetapi 

jumlah pendaki justru terus bertambah. Jauh sebelum fenomena ini terjadi, 

Zuckerman (1979) memberikan sebuah argumen yang menyatakan bahwa 

individu memiliki sebuah sifat kepribadian yang ingin mencari sebuah 

sensasi yang bermacam - macam, dan bahkan bersedia untuk mengambil 

sebuah resiko secara fisik dan sosial hanya demi mendapatkan sebuah 

pengalaman, hal inilah yang dinamakan sebagai sensation seeking.  

Penekanan Zuckerman (1979) mengenai pencarian seseorang akan 

sebuah pengalaman walaupun mengandung unsur resiko fisik nampaknya 

sesuai dengan apa yang para pendaki rasakan. Dalam konteks penelitian ini 

mengenai pendaki gunung, Indonesia memberikan sebuah stimulus bagi 

para pendaki untuk terus melakukan aktivitas tersebut karena akrab dengan 

sebutan 7 Summits of Indonesia. 7 summits adalah sebuah sebutan 7 puncak 

gunung tertinggi di Indonesia yang mewakili pulau - pulau besar di 

Indonesia. 7 gunung tersebut mewakili masing - masing wilayah besar di 

Indonesia seperti; dari urutan paling bawah adalah gunung Bukit Raya, 

terletak di pulau Kalimantan dengan ketinggian 2.278 mdpl (meter dibawah 

permukaan laut), gunung Binaya, terletak di kepulauan Maluku dengan 

ketinggian 3.027 mdpl, gunung Latimojong, terletak di pulau Sulawesi 

dengan ketinggian 3.430 mdpl, gunung Semeru, terletak di pulau Jawa 
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dengan ketinggian 3.676 mdpl, gunung Rinjani terletak di Nusa Tenggara 

Barat dengan ketinggian 3.726 mdpl, gunung Kerinci terletak di pulau 

Sumatera dengan ketinggian 3.805 mdpl, kemudian yang terakhir adalah 

gunung Cartenzs Pyramid terletak di Papua dengan ketinggian 4.884 mdpl 

yang menjadi gunung tertinggi di Indonesia dan termasuk 7 gunung 

tertinggi di 7 benua di dunia (The Seven Summits of Indonesia, 2020).  

Penjelasan dan deskripsi singkat mengenai 7 summits of Indonesia 

diatas menyantumkan Gunung Semeru sebagai salah satu gunung tertinggi 

di Indonesia dan juga sekaligus menjadi fokus dari penelitian penulis. 

Gunung Semeru sendiri adalah salah satu obyek wisata di Provinsi Jawa 

Timur dan termasuk dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

(Setiawan & Bauqumi, 2015). Gunung Semeru memiliki beberapa 

keunikan. Media berita elektronik Kompas yang ditulis oleh Mantalean 

(2018) menyebutkan beberapa keunikan gunung Semeru, seperti 

mempunyai tiga danau sekaligus di area pendakian, dan menjadi banyak 

sumber inspirasi seorang musisi. Keunikan lain dari gunung Semeru adalah 

keindahan pemandangan alam yang juga diteliti oleh Setiawan dan Baiqumi 

(2015) yang menyatakan bahwa hal yang berkesan bagi pengunjung adalah 

keindahan danau Ranu Kumbolo yang menjadi ikon dari pendakian gunung 

Semeru. Media berita elektronik IDN Times yang ditulis oleh Prasida 

(2017) menyatakan keunikan lain, yaitu Tanjakan Cinta yang berada tepat 

di belakang danau Ranu Kumbolo dan sabana luas yang indah yang bernama 
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Oro - Oro Ombo yang menjadikan pendakian gunung Semeru semakin 

menambah keunikannya dibandingkan dengan gunung lain.  

Keunikan keindahan alam gunung Semeru memang adalah sebuah 

daya tarik yang khas yang ditawarkan oleh alam bagi pendaki, namun 

dibalik itu semua, pendakian di gunung Semeru memiliki beberapa deretan 

kasus yang menimbulkan korban jiwa. BASARNAS (Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan) dalam media berita elektronik Kompas yang 

ditulis oleh Puspita (2019) menyatakan bahwa kecelakaan pendakian 

gunung antara tahun 2015 hingga 2018 paling banyak terjadi di pendakian 

gunung Semeru. Tercatat ada 13 kasus kecelakaan. Di tahun 2015 ada 6 

kasus kecelakaan dan salah satu dari kasus tersebut menewaskan pendaki 

asal Sukabumi karena tertimpa batu pada saat pendakian dan 5 kasus lainnya 

ditemukan selamat dalam kondisi terluka. Pada tahun 2016 terdapat 2 kasus 

kecelakaan dan korban dari kedua kasus tersebut tewas pada saat melakukan 

pendakian di bulan Oktober 2016. Di tahun 2017 terdapat 4 kasus 

kecelakaan. Dari 4 kasus kecelakaan, seorang pendaki tewas tertimpa batu. 

Terakhir pada tahun 2019 terjadi 1 kasus kecelakaan. Pendaki mengalami 

cidera dan dapat diselamatkan. Sementara itu kasus hilangnya pendaki juga 

ada di gunung Semeru.  

Penulis memberikan 2 contoh kasus yang tidak terlalu asing di 

kalangan pendaki, yaitu hilangnya pendaki yang terjadi pada bulan Mei dan 

bulan Juni tahun 2016. Kasus pertama terjadi pada bulan Mei 2016 dimana 

2 pendaki asal Cirebon yang hilang usai mendaki di puncak Semeru atau 
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dengan sebutan lain, puncak Mahameru. Usai menaklukan puncak, 

perjalanan turun terganggu oleh kabut yang mengakibatkan 2 pendaki 

tersesat dan baru lima hari kemudian ditemukan oleh TIM SAR gabungan 

dengan kondisi selamat (Handayani, 2016). Kasus kedua menimpa pendaki 

mancanegara asal Swiss di bulan Juni 2016. Hampir sama dengan kasus 

pertama, kali ini pendaki Swiss tersebut setelah menaklukan puncak 

Mahameru turun di jalur yang mengarah ke jurang dengan kedalaman 75 

meter atau yang akrab disebut blank 75 (Suryanto, 2016). SAR gabungan 

akhirnya memberhentikan pencarian tetapi akan tetap dilakukan pencarian 

secara stimulan atas permintaan pihak keluarga (Arifin, 2016). Namun 

hingga kini, pendaki tersebut tidak ditemukan.  

Kasus kecelakaan dan hilang di gunung Semeru merupakan sebuah 

ancaman bagi seorang pendaki. Dengan beberapa kasus dan resikonya yang 

sudah dituliskan diatas, pendakian gunung Semeru tetap menjadi favorit 

bagi para pendaki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan 

Baigumi (2015) menyatakan bahwa keindahan alam menjadi salah satu 

alasan mengapa gunung Semeru tetap menjadi gunung yang tetap 

dikunjungi. Dibalik keindahan dari mendaki gunung,  Zuckerman (2007) 

memang menyatakan bahwa aktivitas ini adalah sebuah kegiatan yang 

memang mengandung resiko tinggi. Efsa (2014) menambahkan bahwa 

manusia yang memiliki kecenderungan untuk mencari sebuah sensasi yang 

tinggi dapat mengarahkan individu pada sebuah perilaku yang akan 
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membawanya kepada sebuah tantangan yang tinggi dan salah satunya 

seperti mendaki gunung.  

Berbagai penelitian mengenai sensation seeking pada pendaki 

gunung sudah dilakukan. Hal ini semakin menunjukan bahwa fenomena ini 

memiliki kelayakan untuk dibahas dan diteliti secara akademis. Penjelasan 

secara akademis perlu untuk dilakukan lebih lagi guna mendapatkan sebuah 

jawaban atas sebuah fenomena secara komprehensif. Beberapa contoh dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efsa (2014) mengenai 

gambaran sensation seeking pendaki gunung pada generasi Y yang 

menyimpulkan bahwa dimensi experience seeking adalah dimensi yang 

memiliki pengaruh besar terhadap sensation seeking pendaki gunung 

generasi Y. Penelitian lain dilakukan oleh Albajili (2019) yang meneliti 

mengenai pengaruh sensation seeking dengan variabel lain yaitu personality 

dan self-efficacy terhadap risk taking behavior pada pendaki gunung. 

Melalui penelitian Albajili (2019) dapat disimpulkan bahwa dimensi novelty 

dari sensation seeking memiliki pengaruh signifikan yang cukup besar 

terhadap risk taking behavior.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan sebuah 

penelitian dengan variabel dan partisipan yang sama namun dengan metode 

yang berbeda. Penelitian yang sudah di tulisakan diatas lebih mengarah 

kepada mencari hubungan dan pengaruh. Namun dalam penelitian ini, 

permasalahan mengenai keterkaitan variabel satu dengan variabel lainnya 

bukan menjadi fokus penelitian, tetapi yang diutamakan adalah kedalaman 
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dan eksplorasi partisipan yang diteliti mengenai sensation seeking pada 

seorang pendaki. Di dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan pencarian 

data kepada pendaki secara umum, tetapi yang dijadikan perhatian utama 

penulis adalah para pendaki yang sudah pernah melakukan pendakian 

gunung Semeru. Sensation seeking pendaki gunung khusus pada pendakian 

gunung Semeru dalam penelusuran penulis jarang dilakukan oleh penulis - 

penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil 

topik mengenai sensation seeking pendaki gunung Semeru.   

 

B. Fokus Penelitian  

 Penelitian mengenai sensation seeking pendaki gunung Semeru 

memberikan pemikiran kepada penulis untuk merumuskan masalah yakni: 

Bagaimanakah pemkanaan partisipan mengenai pencarian petualangan, 

selain itu juga penulis ingin mengeksplorasi bagaimanakah pencarian 

pengalaman para pendaki dan juga ingin mengetahui bagaimanakah 

pencarian sensasi partisipan yang didapatkan melalui relasi dengan orang 

lain dan untuk mengeksplorasi bagaimanakah partisipan mempunyai 

keinginan untuk mencari sebuah sensasi pada hal - hal yang tidak bersifat 

repetitif.  

 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemaknaan 

partisipan mengenai perjalanan pendakian dan sejauh manakah ketertarikan 

para pendaki untuk melakukan aktivitas pendakian di gunung Semeru. 
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Tujuan dari penelitian ini akan diwujudkan dengan melakukan wawancara 

yang akan di interpretasikan oleh penulis.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penulis berharap melalui penelitian mengenai sensation seeking 

pendaki gunung Semeru dapat membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

sumbangsih yang berguna sebagai berikut: 

a. Mengembangkan sebuah kajian ilmu psikologi sosial khususnya 

mengenai topik sensation seeking 

b. Menambah wawasan dalam bentuk informatif bagi pembaca 

mengenai sensation seeking terutama kaitannya pada partisipan 

seorang pendaki 

c. Menyajikan sebuah tema - tema yang dikembangkan dan 

berdasarkan pemaknaan individu akan sebuah fenomena yang 

sedang diteliti.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi kepada pembaca 

mengenai para pendaki gunung dalam memaknai perjalanan 

pendakian yang dilakukan 

b. Penelitian ini dapat memberikan sebuah motivasi kepada pembaca 

bagi yang mau melakukan pendakian pertama kali 
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c. Dapat memberikan edukasi mengenai bagaimana memulai 

pendakian dan beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan secara 

matang selama melakukan kegiatan pendakian gunung.  

 

 

 


