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BAB III 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian mengenai kesan 

follower akun instagram @explore_gayo tentang Gayo yang diperoleh melalui 

kegiatan wawancara via online. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis kesan follower akun instagram @explore_gayo tentang Gayo. 

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

subjek dengan cara purposive sampling. Sebelum menetapkan seseorang untuk 

bisa dijadikan subjek dalam penelitian ini peneliti telah menentukan kriteria yang 

harus dipenuhi. Peneliti telah menetapkan 10 subjek penelitian yang sudah 

memenuhi kriteria serta bersedia untuk menjadi subjek penelitian. Adapun subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah follower akun instagram @explore_gayo. 

Data yang diperoleh peneliti selanjutnya dianalisis oleh peneliti guna 

mendapatkan hasil dari penelitian sesuai dengan judul penelitian. Hal tersebut 

berupa penjabaran dari setiap jawaban subjek ketika peneliti melakukan 

wawancara dengan subjek penelitian, sehingga dapat digambarkan secara jelas 

tentang penelitian ini, yaitu kesan follower akun instagram @explore_gayo 

tentang Gayo. 
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1. Profil Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berasal dari berbagai 

daerah berjumlah 10 orang. Penentuan subjek ini dilakukan dengan teknik 

purpossive sampling yang dipilih melalui pra-survey, diantaranya 5 dari Indonesia 

bagian barat dan 5 dari Indonesia bagian tengah. Adapun profil kesepuluh subjek 

penelitian tersebut, diantaranya: 

 

a. Subjek 1  

Yofiendi Indah Indainanto, sebutan panggilannya adalah Yofiendi. Pria 

berusia 22 Tahun ini berasal dari daerah Medan. Saat ini profesinya sebagai 

wartawan harian surat kabar di Medan. Ia mengikuti akun instagram 

@explore_gayo sekitar 6 bulan keatas. Mengetahui akun instagram 

@explore_gayo dari postingannya orang sama akun-akun Gayo lainnya. Alasan 

Yofiendi mengikuti akun instagram @explore_gayo ia mengatakan melalui chat 

room whatsapp “kalau jujur sih cuman follow-follow gitu aja, tapi tertarik dengan 

postingan selanjutnya”. Postingan yang paling disuka dari akun instagram 

@explore_gayo adalah wisata. 

 

b. Subjek 2  

Sukmawati, nama panggilannya adalah Sukma. Wanita berusia 25 tahun 

ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 ia pernah mengabdi 

setahun ke kabupaten Gayo Lues-Aceh dengan ikut program SM3T (sarjana 

mendidik didaerah terdepan, terluar dan tertinggal). Sukma mengikuti akun 
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instagram @explore_gayo sejak Oktober tahun 2016 lalu. Mengetahui akun 

instagram @explore_gayo dari temannya. Alasan mengikuti akun instagram 

@explore_gayo karena ingin melihat apa saja tentang Gayo, terutama alamnya. 

Postingan yang paling disuka dari akun instagram @explore_gayo adalah wisata. 

 

c. Subjek 3  

Fakhrur Rozi biasa dipanggil Ozi. Pria berusia 24 tahun ini berasal dari 

daerah Sabang. Saat ini bekerja sebagai karyawan BRI di Takengon-Aceh Tengah 

sejak November 2014. Ozi mengikuti akun instagram @explore_gayo sekitar 10 

bulan. Ia mengetahui akun instagram @explore_gayo dari pencarian memakai 

hastag #takengon, kemudian keluar beberapa akun yang nge-posting termasuk 

@explore_gayo. Alasan mengikuti akun instagram @explore_gayo Ozi 

mengatakan “karena ketika dulunya baru-baru tinggal di Takengon, setidaknya 

harus mengetahui lokasi yang menarik supaya tidak bosan”. Postingan yang 

paling disuka dari akun instagram @explore_gayo adalah wisata. 

 

d. Subjek 4  

Utari Ramadani, sebutan panggilannya Tari. Mahasiswi berusia 22 tahun 

ini berasal dari daerah Medan. Ia mengikuti akun instagram @explore_gayo 

hampir 7 bulan. Mengetahui akun instagram @explore_gayo, ia menyebutkan 

“memang sengaja searching akun yang berbau Gayo”. Alasan mengikuti akun 

instagram @explore_gayo karena ingin megetahui update seputar budaya Gayo 
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dan berita-berita Aceh Tengah khususnya. Postingan yang paling disuka akun 

instagram @explore_gayo adalah wisata. 

 

e. Subjek 5  

Cahaya Septiadi Rachman, akrabnya dipanggil dengan sebutan yayak. 

Mahasiswi berusia 22 tahun ini berasal dari daerah Lombok. Yayak mengikuti 

akun instagram @explore_gayo sekitar 8 bulan. Mengetahui akun instagram 

@explore_gayo ia menyebutkan: “awalnya saya tertarik sama Aceh, soalnya 

waktu itu saya lagi searching makanan khas Aceh, terus ketemu akun 

@wisataaceh akhirnya buka akunnya, eh ada akun @explore_gayo itu, akhirnya 

liat-liat dan ternyata ada sisi lain dari aceh yang gak banyak orang tau ya hihi, jadi 

sampe sekarang sih ngikutin”. Alasan mengikuti akun instagram @explore_gayo 

karena suka melihat akun-akun instagram yang menampilkan wilayah Indonesia 

dan saat melihat ada akun @explore_gayo ia langsung follow karena awalnya 

sama sekali tidak mengetahui tentang Gayo, jadi ketika melihatnya ia tertarik dan 

langsung searching tentang Gayo. Postingan yang paling disuka adalah wisata dan 

budaya, karena bisa jadi referensi untuk travelling. 

 

f. Subjek 6  

Aghna Aliyah nama panggilannya Aghna. Mahasiswi berusia 21 tahun ini 

berasal dari daerah Makassar. Aghna mengikuti akun instagram @explore_gayo 

sekitar 6 bulan keatas. Mengetahui akun instagram @explore_gayo dari instastory 

temannya. Alasan mengikuti akun instagram @explore_gayo karena ia penasaran 
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tentang perkembangan Gayo dan wisata-wisatanya. Postingan yang paling disuka 

dari akun instagram @explore_gayo adalah wisata. 

 

g. Subjek 7  

Dewi Nur Aprilianingsih, lebih suka dipanggil Inang. Mahasiswi berusia 

21 tahun ini berasal dari daerah Bima-Nusa Tenggara Barat. Inang mengikuti 

akun instagram @explore_gayo selama 8 bulan. Mengetahui akun instagram 

@explore_gayo dari explore instagram. Alasan mengikuti akun instagram 

@explore_gayo ia mengatakan melalui chat room whatsapp “pengen aja, soalnya 

postingannya bagus-bagus, kebetulan aku suka yang menyangkut budaya-budaya 

gitu”. Postingan yang paling disuka dari akun instagram @explore_gayo adalah 

wisata dan budaya. 

 

h. Subjek 8  

Dinar Dipta nama panggilannya Dinar. Berusia 26 tahun. Profesi saat ini 

adalah dosen. Asal daerah dari Ponorogo-Jawa Timur. Ia mengikuti akun 

instagram @explore_gayo selama 6 bulan. Mengetahui akun instagram 

@explore_gayo dari teman yang asli Gayo. Alasan mengikuti akun instagram 

@explore_gayo dinar mengatakan melalui chat room line “Awalnya karena 

pengen kepo soal budayanya dia, tapi lama-lama suka sendiri liat postingannya 

keren-keren. Salah satu alasan juga biar gak kaget kalo nanti tinggal disana, jadi 

kepoin dulu tempat-tempat budayanya”. Postingan yang paling disuka dari akun 

instagram @explore_gayo adalah wisatanya terutama. 
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i. Subjek 9  

Ahmad Afandi, nama panggilannya adalah Afandi. Pria berusia 27 tahun 

ini bekerja sebagai karyawan swasta di kencana hijau bina lestari tepatnya di 

Gayo lues. Asal daerah dari Yogyakarta. Afandi mengikuti akun instagram 

@explore_gayo selama 6 bulan. Mengetahui akun instagram @explore_gayo dari 

iseng-iseng karena setiap kota pasti memiliki akun. Alasan mengikuti akun 

instagram @explore_gayo supaya mengetahui spot-spot yang seru untuk foto. 

Postingan yang paling disuka dari akun instagram @explore_gayo adalah wisata, 

karena cuma pendatang, tetapi menyukai budaya dan beritanya juga. 

 

j. Subjek 10 

Dyah Yuniarti Puspitasari, biasa dipanggil Yuni. Mahasiswi berusia 22 

tahun ini berasal dari daerah Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Yuni mengikuti 

akun instagram @explore_gayo semenjak Mei 2016 lalu. Ia mengetahui akun 

instagram @explore_gayo berawal dari ketidaksengajannya ketika melihat-lihat di 

explore instagram. Alasan yuni mengikuti akun instagram @explore_gayo ia 

mengatakan: “Aku ngikutin supaya aku tau tempat-tempat wisata di kota-kota lain 

gitu, kali aja aku suatu saat mau jalan-jalan jadi ya aku follow”. Postingan yang 

paling disuka dari akun instagram @explore_gayo adalah lebih ke wisatanya. 
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2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, maka peneliti dapat 

menganalisis bagaimana kesan follower akun instagram @explore_gayo tentang 

Gayo, yang meliputi: 

 

a. Kesan Subjek Tentang Akun Instagram @explore_gayo  

Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan 

individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam 

kasus tertentu saling berkolaborasi dan bermain (Nasrullah, 2015). Aplikasi 

instagram yang berbasis pada foto merupakan bentuk komunikasi baru yang 

didominasi oleh gambar atau visual. Kehadiran new media seperti instagram 

membuat setiap orang mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Hal ini 

mendukung setiap orang, lembaga, organisasi untuk membentuk citra dengan 

memberikan stimulus melalui media sosial, seperti halnya akun instagram 

@explore_gayo merupakan sebuah komunitas yang menyajikan berbagai foto-

foto dan meng-explore semua tentang Gayo khususnya keindahan alam dan 

budaya. Instagram merupakan aplikasi photo sharing, maka interaksi terjadi 

melalui pengunggahan foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna 

lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh subjek pertama Yofiendi berikut ini, 

mengenai pertanyaan “Apa yang terlintas dibenak anda ketika mendengar akun 

instagram @explore_gayo?” menjawab: 

“Pertama sih tentang namanya, pasti berkaitan dengan potensi gayo, biasa 
tentang alam sama budaya”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 12.35 WIB). 
 



62		

Pernyataan Yofiendi diatas menunjukkan Yofiendi mengetahui akun 

instagram @explore_gayo dari namanya sebagai akun yang berkaitan tentang 

Gayo.  Kemudian, hal yang hampir sama diungkapkan oleh Sukmawati yaitu: 

“Lokasi-lokasi di Gayo yang memiliki potensi wisata”. (Hasil wawancara 
melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 12.53 
WIB). 
 

Hal senada juga disampaikan oleh Fakhrur yang mengatakan akun 

instagram @explore_gayo itu tentang wisata dan budaya, seperti pada kutipannya: 

“Semacam akun yang ngeposting tentang etnis Gayo termasuk wilayah 
wisata dan budaya”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 12.51 WIB). 
 

Subjek bernama Utari juga mempunyai pemikiran yang sama: 

“Pastinya munculin view (pemandangan) atau budaya yang gak didapetin 
di akun lain”. (Hasil wawancara melalui chat room instagram pada 
tanggal 15 juni 2017, pukul 07.49 WIB) 
 

Selanjutnya diperkuat oleh jawaban subjek bernama Yayak yang menjawab: 

“Mungkin kalo yang pertama terlintas sih foto-foto yang di posting, tapi 
yang paling melekat di benak saya sih wilayah Gayo yang terletak di 
dataran tinggi”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 16 
juni 2017, pukul 20.25 WIB). 
 

Sedangkan subjek Yuni menjawab: 

“Aku sih mikirnya pasti tentang wisata-wisata yang ada disana, sama 
kayak akun-akun wisata lainnya”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 15 juni 2017, pukul 15.38 WIB). 
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Lain halnya dengan yang dikatakan oleh subjek Aghna, ia berpendapat bahwa 

tidak mengetahui soal Gayo, namun setelah mengikuti akun @explore_gayo 

membuat ia penasaran. 

“Awalnya biasa aja soalnya aku gak begitu ngeh soal Gayo, yang aku tau 
cuma Acehnya aja. Tapi pas udah follow akun instagram exploregayo jadi 
makin penasaran aja ternyata banyak wisata yang bisa di dapetin disana”. 
(Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
15.38 WIB). 
 

Hal berbeda juga disampaikan oleh Dewi, ia mengira Gayo itu hanya nama daerah 

saja, seperti kutipannya berikut: 

“Gayo itu kalau gak salah nama daerah di Aceh, tau Gayo karena punya  
temen dari sana. Explore Gayo mungkin explore tentang daerah Gayo ya. 
Pokoknya nge-follow akun @explore_gayo kayak pengen tau juga Gayo 
itu kayak gimana sih, saya kira Gayo itu cuma daerah ternyata suku juga 
ya”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 16 juni 
2017, pukul 18.43 WIB). 
 

Subjek Dinar mengatakan bahwa dirinya jika mendengar nama Gayo seperti 

kutipannya berikut ini : 

“Takengon, pokoknya kalo denger nama Gayo bawaannya inget 
Takengon”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 14 juni 
2017, pukul 15.21 WIB). 
 

Kemudian subjek selanjutnya Afandi menjawab: 

“Spot buat foto-foto”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 15.15 WIB). 
 

Dari kesepuluh subjek tersebut dapat diketahui bahwa subjek Yofiendi, 

Sukmawati, Fakhrur, Utari, Yayak, Dinar, Afandi dan Yuni memiliki pemahaman 

bahwa akun instagram @explore_gayo adalah akun yang menyajikan berbagai 
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foto-foto maupun dan meng-explore semua tentang Gayo yang terletak di dataran 

tinggi khususnya keindahan alam dan budaya. Sementara subjek Aghna dan Dewi 

berpendapat mereka hanya mengetahui daerah Aceh, tetapi setelah follow akun 

instagram @explore_gayo, jadi semakin penasaran tentang Gayo. Dengan 

demikian pemahaman tentang akun instagram @explore_gayo berdasarkan 

pernyataan keseluruhan subjek dapat diketahui bahwa pernyataan seluruh subjek 

mengetahui dan memahami makna akun instagram @explore_gayo itu sendiri 

sebagai akun instagram yang menyajikan berbagai foto-foto dan meng-explore 

semua tentang Gayo khususnya keindahan alam dan budaya yang diposting dalam 

galeri instagram @explore_gayo. Adanya akun instagram @explore_gayo 

menjadikan subjek yang tidak mengetahui Gayo menjadi tahu mengenai Gayo. 

Sehingga berbagai foto-foto yang diposting seputar tentang Gayo menarik bagi 

subjek untuk mereka follow akun instagram @explore_gayo tersebut untuk 

mendapatkan informasi tentang Gayo. 

 

b. Kesan Subjek Tentang Suku Gayo 

Kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil 

dari pengetahuan dan pengalamannya diartikan sebagai citra. Citra adalah kesan 

yang timbul berdasarkan pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman ini 

muncul karena adanya informasi yang ditangkap oleh seseorang. Pemahaman 

beberapa subjek mengenai suku Gayo dari postingan akun instagram 

@explore_gayo beranggapan bahwa suku Gayo dikenal dengan islaminya, seperti 
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hasil dari jawaban mereka dibawah ini mengenai pertanyaan “Bagaimana kesan 

anda tentang suku Gayo?” 

 

Subjek pertama Yofiendi beranggapan bahwa suku Gayo adalah terkenal dengan 

keislamiannya. Sebagaimana kutipannya: 

 “Suku Gayo, yang aku tau pasti islamnya sangat melekat. Dari postingan 
instagram ada pembeda dari foto yang menggambarkan ke islam baik 
secara kultur dan religi. Kedua unsur ini jelas berbeda, tapi hal itu 
bersanding dalam keselarasan lingkungan foto dan akun instagram sebisa 
mungkin menyeimbangkan keduanya”. (Hasil wawancara melalui chat 
room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.03 WIB). 
 

Subjek Sukmawati juga sependapat dengan pernyataan subjek pertama, namun ia 

menyampaikannya seperti ini: 

“Suku yang bernuansakan Islam. Seperti yang saya lihat dalam 
kesehariannya juga sih, setiap hari jumat aja mereka gak bekerja ke kebun 
karena hari jumat termasuk hari besar umat islam, itu kalo yang 
dikampung”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 
14 juni 2017, pukul 12.54 WIB). 
 

Seperti kedua subjek sebelumnya, subjek Fakhrur mengatakan suku Gayo adalah 

penganut islam fanatik dan suku Gayo bagi dia unik. 

“Suku Gayo sama kayak di Aceh, penganut islam fanatik. Suku Gayo 
benar-benar asing, perdana kemari benar-benar berbeda. Terus suku Gayo 
itu unik bagi saya, disini saya tau kalo di Gayo itu ada yang namanya 
“tutur” teman saya dipanggil sebagai kakek sama bapak-bapak yang sudah 
memiliki anak, tapi pembeda suku tersebut oke lah. Karena tanpa suku 
Gayo, Aceh itu gak rame”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp 
pada tanggal 16 juni 2017, pukul 13.03 WIB). 
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Selanjutnya subjek Aghna yang sudah 6 bulan mengikuti akun instagram 

@explore_gayo ini, mengatakan sangat menyukai suku Gayo karena adat istiadat 

yang jarang ditemuin ditempat lain. 

“Suka banget, karena adat istiadat yang masih terjaga sampe sekarang 
yang jarang ditemuin di tempat-tempat lain. Ditambah dengan sukunya 
yang sangat islami”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 15.40 WIB). 
 

Begitu pula dengan subjek Dewi juga beranggapan suku Gayo itu islami, seperti 

pada kutipannya: 

“Kalau dilihat dari postingan @explore_gayo sukunya kayaknya 
merupakan suku yang islami, unik dan ternyata Indonesia punya suku juga 
yang namanya Gayo”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp 
pada tanggal 16 juni 2017, pukul 19.08 WIB). 
 

Afandi mengungkapkan hal yang sama, meskipun ia mengatakan walaupun islami 

tetap masih ada yang mengacuhkan. 

“Suku Gayo itu yang saya lihat kental dengan keislamiannya, walaupun 
mungkin masih ada yang mengacuhkan, tapi balik lagi sih ke personalnya 
masing-masing”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 15.21 WIB). 
 

Sedangkan subjek Yuni menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu mendalami suku 

Gayo, tetapi setelah melihat postingan akun instagram @explore_gayo menurut 

dia suku Gayo itu unik. 

“Aku gak terlalu mendalami yaa, tapi aku pernah baca-baca diinternet gitu 
tentang Gayo sama postingan yang aku liat sih, menurut aku suku Gayo itu 
unik, karena mereka bisa mempertahankan adat istiadatnya sampai 
sekarang, masih kental gitu”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 15 juni 2017, pukul 15.41 WIB). 
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Tujuh orang subjek menjawab pertanyaan seputar pengetahuannya tentang 

suku Gayo dengan jawaban yang hampir sama bahwa suku Gayo dikenal dengan 

suku yang islami dan diperkuat dengan jawaban subjek lain yang juga 

menyebutkan bahwa suku Gayo unik masih bisa mempertahankan adat 

istiadatnya. Namun beberapa subjek lainnya beranggapan tidak mengetahui 

jelasnya seperti apa suku Gayo, tetapi mereka mengetahui suku Gayo adalah suku 

yang islami. Seperti berikut: 

 

Subjek Utari beranggapan tidak mengetahui jelasnya suku Gayo namun ia 

mengetahui suku Gayo itu islami, seperti pada kutipannya: 

“Diliat dari postingannya saya gak begitu tau suku Gayo itu jelasnya 
seperti apa, tapi yang saya tau suku Gayo itu sih sangat islami”. (Hasil 
wawancara melalui chat room instagram pada tanggal 15 juni 2017, pukul 
07.50 WIB). 
 

Sama dengan Utari, Yayak juga tidak terlalu paham dengan suku Gayo umumnya 

ia hanya mengetahui suku Gayo itu islami. 

“Sebenernya saya kurang paham sih suku Gayo itu, akun ig 
@explore_gayo sepertinya masih kurang jelas untuk menunjukkan suku 
Gayo itu seperti apa, jadi secara umum yang saya tau sih suku Gayo islami 
banget sama kayak suku Aceh umumnya”. (Hasil wawancara melalui chat 
room line pada tanggal 16 juni 2017, pukul 20.31 WIB). 
 

Subjek Dinar juga mengatakan hal yang sama seperti dua subjek sebelumnya: 

“Saya liat dari postingan, sukunya kurang terlihat ditampilin, jadi saya gak 
begitu tau tentang suku gayo itu. Tapi sukunya kebanyakan muslim ya, 
jadi suku Gayo saya taunya muslimnya sangat kental dan terasa, walaupun 
cuman liat dari postingan aja ”. (Hasil wawancara melalui chat room line 
pada tanggal 14 juni 2017, pukul 15.35 WIB). 
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Berdasarkan pernyataan dari keseluruhan subjek tersebut dapat diketahui 

bahwa subjek Yofiendi, Sukmawati, Aghna, Dewi, Afandi dan Yuni berpendapat 

bahwa suku Gayo adalah penganut islam fanatik. Sedangkan subjek Utari, Yayak 

dan Dinar melihat dari postingan akun instagram @explore_gayo mereka 

mengatakan tidak begitu mengetahui tentang suku Gayo tetapi mereka 

mengetahui suku Gayo adalah suku yang islami. Seperti yang disebutkan oleh 

Arma (2011), Suku Gayo sangat fanatik terhadap agama islam, sehingga semua 

bersifat “theokrasi” (berdasarkan ajaran Islam), baik adat istiadat, budaya dan 

lainnya semua berlandaskan Agama Islam. Disisi lain subjek Fakhur sama dengan 

subjek lainnya, bedanya ia berpendapat suku Gayo adalah suku yang unik, yaitu 

ada satu istilah di Gayo disebut “tutur”. Tutur merupakan sistem panggilan yang 

ada dalam masyarakat Gayo. Pemakaian tutur menunjukkan tingkat kesantunan 

yang dimiliki oleh suku ini. Pemakaian bentuk tutur yang digunakan bergantung 

pada umur, kedudukan dan hubungan kekeluargaan dari lawan tutur yang 

dihadapi penutur. Misalnya saja, seorang anak memanggil orang tuanya, dalam 

hal ini bapaknya dengan panggilan “ama” dan ibunya dengan panggilan “ine”. 

Bentuk-bentuk tutur ini juga merupakan gambaran dari nilai-nilai agama islam 

yang terkandung dalam adat istiadat masyarakat Gayo. 

 

c. Kesan Subjek Tentang Daerah Gayo 

Dalam setiap pengunggahan foto @explore_gayo adalah bagian dari 

komunikasi visual yang dapat membangun citra. Citra merupakan hasil evaluasi 

dalam diri seseorang berdasarkan persepsi dan pemahaman terhadap gambaran 
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yang telah diolah dan disimpan dalam benak seseorang. Citra dapat diukur 

melalui pendapat, kesan atau respon seseorang dengan tujuan untuk mengetahui 

secara pasti apa yang ada dalam pikiran setiap individu mengenai suatu objek. 

Takengon, kota yang terletak ditengah-tengah Aceh juga disebut sebagai dataran 

tinggi Gayo. Dataran tinggi menjadi ciri khas tersendiri dari kota ini. Terletak 

diatas ketinggian 1200 meter dari permukaaan laut, tak heran jika kota ini disebut 

juga dengan daerah pegunungan dengan hawa dingin. Tanggapan subjek pertama, 

yaitu Yofiendi mengatakan bahwa daerah Gayo itu dingin, seperti pada 

kutipannya:  

“Pertama tentu dinginnya sih, kemudian alamnya dan kopinya hehe”. 
(Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, 
pukul 12.47 WIB). 
 

Kemudian Subjek Sukmawati mengatakan daerah Gayo itu alamnya bagus dan 

berbukit-bukit. 

“Bentang alamnya masya Allah keren, berbukit-bukit dan cuacanya yang 
sejuk jadi nyaman”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 12.58 WIB). 
 

Fakhrur yang pernah datang ke Gayo, mengatakan hal yang sama dengan subjek 

sebelumnya, namun ia menyampaikannya seperti ini: 

“Dataran tinggi yang memiliki bukit yang khas, mungkin strukturnya 
kebanyakan batu, sawah yang gak pernah gagal panen karena sumber air 
danau terbesar di Aceh ini nikmat, terlebih cuaca gayo, hal yang paling 
dirindukan kalo sudah pulang kampung asal”. (Hasil wawancara melalui 
chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.14 WIB). 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Yayak:  

“Mungkin karna dia di dataran tinggi jadi dingin mungkin ya daerah nya, 
tapi wilayah Gayo saya liat bagus terus subur”. (Hasil wawancara melalui 
chat room line pada tanggal 16 juni 2017, pukul 20.36 WIB). 
 

Kemudian Dinar juga mengatakan bahwa daerah Gayo itu dingin, seperti berikut 

ini: 

“Daerahnya yang jelas dingin, liatnya aja dingin. Dataran tinggi pasti 
pemandangannya bagus, danaunya apalagi tuh ga bisa moveon”. (Hasil 
wawancara melalui chat room line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 15.38 
WIB). 
 

Lebih lanjut lagi, Aghna juga menyatakan daerah Gayo memiliki alam yang indah 

dan udaranya sejuk. 

“Kalo di tanyain kesannya bagus, dataran tinggi kayak Gayo pasti alamnya 
indah, udaranya yang sejuk pasti jadi betah kalo berada didaerah sana”. 
(Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
16.49 WIB). 
 

Sama dengan Aghna, Dewi juga mengatakan Gayo itu indah dan daerahnya 

dingin. 

“Gayo itu indah, dan yang pasti ciri khas daerahnya dingin banget. Saya 
pernah denger juga dari temen, katanya disana siang aja masih terasa 
dingin”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 16 
juni 2017, pukul 19.44 WIB). 
 

Hal yang serupa dengan dua subjek sebelumnya juga disebutkan oleh Afandi, ia 

mengatakan: 

“Secara garis besarnya disini adem, daerahnya enak pokoknya buat 
sekedar ngelepas penat mah”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 15.26 WIB). 
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Kemudian ada perbedaan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan 

dengan subjek Utari dan Yuni dapat diketahui penjelasannya sebagai berikut. 

 

Subjek Utari berpendapat bahwa daerah Gayo itu tidak jauh beda dengan kota-

kota lain dan masih asri sebagaimana kutipannya : 

“Gak kalah beda sama kota-kota lain, yang pastinya masih asri sih ya, 
belum banyak di otak-atik atau dibangun ini itu masih natural lah”. (Hasil 
wawancara melalui chat room instagram pada tanggal 15 juni 2017, pukul 
07.55 WIB). 
 

Sama halnya dengan subjek sebelumnya, subjek Yuni menjawab: 

“Lebih bagus dari tempat asal ku sih keliatannya kalo diliat dari instagram, 
masih alami gitu daerahnya keliatannya”. (Hasil wawancara melalui chat 
room whatsapp pada tanggal 15 juni 2017, pukul 15.45 WIB). 
 

Berdasarkan hasil wawancara kepada subjek Yofiendi, Sukmawati, 

Fakhrur, Yayak, Dinar, Aghna, Afandi dan Dewi dapat diketahui bahwa mereka 

memahami makna daerah Gayo dengan mengatakan daerah Gayo adalah dataran 

tinggi yang berhawa dingin. Sementara itu subjek Utari dan Yuni mengatakan 

daerah Gayo adalah daerah yang terlihat masih alami. Arma (2011) menyebutkan 

kota Takengon yang terletak dari tepi barat danau ini pada ketinggian 1.200 meter 

di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 20°C. Letak kabupaten yang 

berada di dominasi pegunungan, menjadikan daerah ini sebagai kota dingin yang 

cukup baik untuk tempat peristirahatan, terlebih lagi subjek mengatakan dari 

postingan akun instagram @explore_gayo daerah pemandangan alamnya cukup 

indah.  
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d. Kesan Subjek Tentang Wisata Gayo 

Wisata merupakan salah satu solusi alternatif yang banyak diminati, 

karena melalui wisata manusia mampu melepaskan diri dari kejenuhan rutinitas 

sehari-hari. Perkembangan industri pariwisata dengan media sosial semakin baik. 

Bahkan, seperti akun @explore_gayo yang memang disengaja mengunggah foto-

foto bertujuan untuk memberikan keterangan informasi suatu lokasi dan secara 

tidak langsung mempromosikan tempat-tempat tersebut. Tak ayal, banyak 

followers-nya yang merasa membutuhkan media sosial untuk mengikuti 

perkembangan zaman, seperti instagram.  

Menurut subjek Yofiendi, Afandi, dan Fakhrur yang pernah datang ke 

Gayo mengenai pertanyaan “Bagaimana kesan anda tentang wisata Gayo?” 

menjawab: 

 

Subjek Yofiendi menjawab : 

“Di Gayo khususnya Takengon ada Danau Laut Tawar secara eksotis itu 
keren banget. Terlebih kondisi lingkungan mendukung salah satunya ada 
puncak gunung Bur Kelieten, Pantan Terong yang keindahan bisa 
dinikmati dari atas”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 13.06 WIB). 
 

Kemudian Afandi juga sependapat dengan subjek sebelumnya: 

“Wisata disini bagus-bagus, kalo Takengon Danau Air Tawar sama Goa 
Putri Pukes yang disekitar situ juga”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 15.35 WIB). 
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Fakhrur menyatakan dirinya menyukai pemandangan tinggi, seperti kutipannya 

berikut ini: 

“Tempat terindah selain pantai, umumnya saya suka pantai dan view tinggi 
karena di Gayo tidak ada pantai, cuman ada bukit-bukit dan beberapa 
tempat menyuguhkan pemandangan tinggi, jadinya bikin betah. Soal 
makanan, ikan depik sangat enak”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.19 WIB). 
 

Senada seperti sebelumnya, dalam postingan foto subjek Yayak juga menyukai 

wisata alam di Gayo. 

“Wah kalo wisata nya sepertinya bakal asik banget, saya orang nya suka 
banget ke gunung dan pantai jadi saya rasa wisata pegunungan atau 
dataran tinggi di Gayo bakal keren banget di liat dari foto-foto yang d 
posting haha tapi sayang biaya ke sana agak mahal”. (Hasil wawancara 
melalui chat room line pada tanggal 16 juni 2017, pukul 20.39 WIB). 

 

Kemudian hal serupa juga yang diungkapkan oleh Utari, ia mengatakan: 

“Gak kalah beda sama kota-kota wisata lain dan bagus sih seperti 
danaunya”. (Hasil wawancara melalui chat room instagram pada tanggal 
15 juni 2017, pukul 07.57 WIB). 

 

Subjek Sukmawati juga berpendapat bahwa wisata alam di Gayo masih alami. 

“Masih alami yah, kayak air terjun, masih belum terjamah sama tangan-
tangan jahil manusia, sama danaunya yang bagus banget”. (Hasil 
wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
13.09 WIB). 

 

Kemudian Aghna mengatakan tidak hanya wisata alam saja, dalam postingan 

akun instagram @explore_gayo ia melihat wisata religi juga, seperti kutipannya 

berikut: 
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“Wisatanya yang semakin berkembang dan banyak temuan baru. Seperti 
wisata air terjun sama yang sungai-sungai, terus air danau keliatannya 
terawat banget soalnya keliatannya bersih. Sama mesjid yang berkubah 
itu, keliatannya simple tapi mewah”. (Hasil wawancara melalui chat room 
line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 20.22 WIB). 

 

Subjek Dewi memiliki pendapat sendiri, ia menyadari di dalam postingan akun 

instagram @explore_gayo mengenai wisata kuliner tidak banyak terekspos: 

“Lihat wisata di Gayo jadi pengen kesana, karena Gayo itu indah tempat 
wisatanya banyak, apalagi ngeliat danaunya, wah unik banget. Tapi kok 
kuliner Gayonya gak banyak terekspos ya, padahal saya suka kulinernya”. 
(Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 16 juni 2017, 
pukul 19.48 WIB). 
 

Berbeda dengan pernyataan Dinar berikut ini: 

“Keren banget, beda sih sama tempat asalku, di sana lebih ijo aja liatnya. 
Disini gak banyak wisata yang alam-alam gitu”. (Hasil wawancara melalui 
chat room line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 15.48 WIB). 
 

Subjek Yuni juga mengatakan, ia melihat dari postingan akun instagram 

@explore_gayo wisata di Gayo itu bagus-bagus. 

“Bagus-bagus kok, aku aja tertarik mau jalan kesana. Banyak tempat 
wisata alam yang keliatannya dikelola dengan baik gitu, jadi tertarik mau 
kesana”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 15 
juni 2017, pukul 15.51 WIB). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapatkan penjelasan bahwa 

keseluruhan subjek memiliki kesan tentang wisata alam saja. Hanya satu yang 

berpendapat wisata religi, yaitu Aghna mengatakan kubah mesjid yang 

keliatannya simple tapi mewah. Sementara itu dengan subjek Fakhrur mengatakan 

mengenai makanan ikan Depik sangat enak. Kemudian sama halnya dengan 
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subjek lainnya, namun bedanya subjek Dewi berpendapat kuliner Gayo tidak 

banyak diekspos dalam akun instagram, padahal ia menyukai kulinernya. Menurut 

Syukri (1996:28) dalam Arma (2011) mengatakan Aceh Tengah dijadikan sebagai 

daerah tujuan wisata karena memiliki suatu keunikan tersendiri. Keunikan aspek 

alamnya disini adalah Danau Laut Tawar, yang menjadikan daerah ini sebagai 

destinasi wisata unggulan di Gayo. Keindahan panorama alam berupa perbukitan 

hijau yang berada disekitar danau juga menambah suasana alami serta indah untuk 

dipandang mata. 

 

e. Kesan Subjek Tentang Kebudayaan Gayo 

Bila dilihat media sosial seperti instagram banyak digandrungi oleh 

masyarakat, guna mendapatkan berita dan informasi dalam bentuk photo sharing. 

Instagram juga memudahkan follower untuk mengetahui update informasi terbaru 

dari akun instagram yang diikutinya. Seperti halnya informasi mengenai 

kebudayaan Gayo. Setiap unsur kebudayaan dari tiap suku bangsa tentu saja 

memiliki keunikan dan kekayaan tradisi masing-masing karena didalamnya juga 

terkandung nilai-nilai luhur kehidupan. Kebudayaan sering menjadi kebiasaan 

yang tidak boleh ditinggalkan dan dihilangkan, karena mempunyai nilai yang 

begitu tinggi dalam suatu kelompok. Begitu juga kebudayaan masyarakat Gayo 

ditemukan oleh masyarakat Gayo dan dijadikan sebagai kebudayaan. 

Seperti Yofiendi mengenai pertanyaan “Bagaimana kesan anda tentang 

kebudayaan Gayo?” menjawab: 

“Yang pasti budayanya unik sih, terlebih dengan ciri khas budaya yang 
ditampilkan”.  
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Setelah peneliti mengkonfirmasi jawaban lagi, Yofiendi menjawab: 

“Budaya dari hasil pemikiran manusia, contohnya itu motif kerawang. 
Kerawang kan lahir dari pemikiran, pasti motifnya mengandung pesan 
tertentu”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 8 
Agustus 2017, pukul 21.13 WIB). 
 
 

Subjek Sukmawati menjawab: 

“Kebudayaan mengutamakan kebersamaan dan kekompakkan”. (Hasil 
wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
13.13 WIB). 

 

Hal senada yang diungkapkan oleh Afandi menyebutkan: 

“Budaya disini kompak-kompak”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 15.40 WIB). 

 

Subjek Fakhrur yang pernah datang ke Gayo mengatakan: 

“Budaya masih termasuk kental, adat masih dipertahankan. Tentu bagus 
setidaknya anak cucu sekarang masih tau gimana adat yang dilakukan 
orang-orang tua dulu dan masih bisa diajarkan kepada keturunan nanti”.  
 

Setelah peneliti mengkonfirmasi jawaban lagi, Fakhrur menjawab: 

“Adat perkawinan, saling membantu dan tolong menolong jika ada yang 
menggelar acara pesta, dari mendirikan tenda sampai masak-masak ke 
dapur”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 7 
Agustus 2017, pukul 08.19 WIB). 

 

Adapun pendapat yang berbeda, dijelaskan serupa tetapi berbeda dengan jawaban 

sebelumnya, dijelaskan subjek sebagai berikut : 

 

 



77		

Subjek Utari mengatakan : 

“Ya kece sih, kayak budaya nongkrong di kedai kopi, kemudian budaya 
pacuan kuda, yang sudah menjadi tradisi di Gayo, semuanya kece”. (Hasil 
wawancara melalui chat room instagram pada tanggal 15 juni 2017, pukul 
07.59 WIB). 
 

Lebih lanjut lagi diungkapkan oleh Aghna, ia mengatakan ternyata budaya pacuan 

kuda itu ada artinya, seperti kutipannya berikut : 

“Keren ya, setelah aku liat dari postingan ternyata disana juga ada budaya 
pacuan kuda, kirain pacuan kuda itu tadi yang disediain kalo kita main ke 
pantai, ternyata ada artinya hehe”. (Hasil wawancara melalui chat room 
line pada tanggal 15 juni 2017, pukul 21.13 WIB). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dewi, menjawab: 

“Ternyata budaya gayo sangat menarik dan beragam, di salah satu 
postingan saya ada melihat budaya pacuan kuda, itu menarik menurut 
saya”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 16 juni 
2017, pukul 19.57 WIB). 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh subjek Utari, 

Aghna dan Dewi dapat diketahui bahwa kebudayaan Gayo yang mereka ketahui 

dari postingan akun instagram @explore_gayo sangat menarik dan diperkuat 

dengan jawaban bahwa mereka mengetahui salah satu kebudayaan Gayo yaitu 

budaya pacuan kuda. Kemudian ada jawaban berbeda dari subjek lain yang tidak 

mengetahui kebudayaan Gayo, dijelaskan subjek sebagai berikut : 

 

Subjek Yayak mengatakan ia tidak mengetahui kebudayaan Gayo, namun ia 

mengetahui satu budaya Gayo yaitu pacuan kuda : 
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“Mungkin kalo kebudayaan saya belum terlalu tau sih, tapi saya liat 
@explore_gayo ada posting tentang pacuan kuda, jadi salah satu 
kebudayaan yang sejauh ini saya tau sih hanya itu”. (Hasil wawancara 
melalui chat room line pada tanggal 16 juni 2017, pukul 20.43 WIB). 
 

Senada juga dengan subjek sebelumnya, Dinar mengatakan: 

“Kalo budayanya gimana ya, belum seberapa tau sih, tapi menarik aja buat 
dipelajari soalnya hal baru. Unik juga sih, keliatannya seru seperti budaya 
pacuan kuda disana”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 15.54 WIB). 
 

Berdasarkan hasil wawancara kepada subjek Yayak dan Dinar maka dapat 

diketahui bahwa subjek tidak mendapatkan informasi mengenai kebudayaan 

Gayo, karena di instagram yang mereka tahu hanya informasi budaya pacuan 

kuda. Dibandingkan dengan subjek-subjek lainnya, Subjek Yuni cenderung tidak 

tertarik dengan kebudayaan Gayo: 

“Menurut ku sih hampir sama aja kayak budaya-budaya yang lain, gak ada 
ketertarikan tersendiri gitu”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 15 juni 2017, pukul 15.57 WIB). 
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui subjek Yofiendi 

berpendapat budaya Gayo unik karena dari hasil pemikiran manusia seperti motif 

kerawang yang mengandung pesan tertentu. Sementara itu subjek Sukmawati dan 

Afandi sama-sama menyatakan kebudayaan Gayo mengutamakan kebersamaan 

dan kekompakkan. Kemudian subjek Fakhrur mengatakan budaya Gayo adatnya 

masih dipertahankan seperti adat perkawinan yang saling membantu dan tolong 

menolong. Seperti yang dikatakan oleh Hakim (1998:8) dalam Arma (2011), 

menjelaskan adat istiadat sebagai salah satu unsur kebudayaan masyarakat Gayo, 
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menganut prinsip Keramat Mupakat, Behu Berdedele artinya Kemulian karena 

Mufakat, Berani Karena Bersama. Tirus lagu gelas belut lagu umut rempak lagu 

re susun lagu belo artinya persatuan dan kesatuan. Nyawa sara pelok ratep sara 

anguk artinya tekad untuk melahirkan kesatuan sikap dan perbuatan serta banyak 

lagi falsafah pelambang yang mengandung nilai kebersamaan dan kekeluargaan 

serta keterpaduan. Selanjutnya subjek Aghna dan Dewi berpendapat mereka 

melihat dari postingan instagram salah satu kebudayaan Gayo yang menarik bagi 

mereka, yaitu Pacuan kuda. Disisi lain subjek Yayak dan Dinar tidak mengetahui 

kebudayaan Gayo, namun dalam postingan mengetahui budaya pacuan kuda. 

 

f. Kesan Subjek Tentang Kesenian Gayo 

Seperti yang dinyatakan oleh Muslimin (2004:93-94) pengertian citra itu 

sendiri abstrak atau intangiable, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil 

penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun 

negatif yang khususnya datang dari publik. Penilaian atau tanggapan masyarakat 

tersebut dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang 

baik dan menguntungkan terhadap sesuatu citra lembaga atau organisasi. Sebagai 

salah satu suku bangsa di Indonesia, suku Gayo mempunyai beraneka ragam 

kesenian. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal antara lain tari saman dan seni 

betutur atau didong. Kesenian tersebut bukan hanya mendapat apresiasi yang 

positif di tingkat nasional, tapi juga dari dunia internasional. Artinya, kesenian itu 

bukan hanya digemari masyarakat Gayo itu sendiri, tapi juga disenangi oleh diluar 

orang Gayo sendiri. Tanggapan yang disebutkan oleh subjek Afandi yang pernah 
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datang ke Gayo mengenai pertanyaan “Bagaimana kesan anda tentang kesenian 

Gayo?” ia menjawab: 

“Keren, udah menyatu sama budaya. Menyatu maksudnya itu menjadi 
satu, jadi merasa seperti orang sini asli, karena saat melihat kesenian sini 
langsung suka, seperti tari samannya, efek belum pernah lihat langsung 
sebelumnya mungkin.” (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp 
pada tanggal 14 juni 2017, pukul 15.48 WIB). 
 

Kemudian subjek Yofiendi memiliki argumen sendiri, seperti pada kutipannya 

berikut : 

“Secara pasti tidak mengetahui jumlah hasil keseniannya. Tapi dari 

postingan banyak menggambarkan tentang kesenian. Tari saman dan 

didong sudah menjadi ikon budaya Gayo sudah tidak diragukan lagi 

eksistensinya disana. Hanya saja masih kurang pada penggambaran secara 

visual dalam bentuk (video) yang masih minim. Perlu ada video agar 

orang awam memahami (ohh ini toh suku gayo itu). Soalnya saya liat dari 

beberapa postingan, ada gambar yang tanpa caption, tentu sulit untuk 

mengartikan bagi yang tidak tahu melihat hal tersebut. Itu kenapa kalau 

kesenian lebih bagus dalam bentuk video”. (Hasil wawancara melalui chat 

room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.37 WIB). 

 

Seperti yang tertulis pada bab I sebelumnya dalam fitur instagram, bahwa 

instagram memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya, salah 

satunya adalah caption. Fungsi caption layaknya deskripsi, disinilah pengguna 

bisa memberikan atau bercerita tentang keterangan gambar yang akan diunggah. 

Wawancara dengan subjek Yofiendi dalam hal ini membuktikan tentu caption 

sangat penting bagi orang awam seperti ia agar mengetahui maksud dari postingan 

yang diupload. Sehingga informasi menjadi entitas penting di media sosial karena 
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pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi 

konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi (Nasrullah, 2015). 

 

Selanjutnya adapun pendapat yang berbeda mengenai kesenian Gayo, 

dijelaskan serupa oleh subjek tetapi berbeda dengan jawaban sebelumnya, 

dijelaskan subjek sebagai berikut : 

 

Subjek Dewi mengatakan bahwa awalnya dia melihat penari tari saman adalah 

wanita, namun ternyata dalam postingan rata-rata laki-laki, sebagaimana 

kutipannya : 

“Kalo bisa dibilang kesenian Gayo ini adalah kesenian yang unik, bisa 
diliat dari tarian samannya, kan biasa saya liat yang menari saman itu 
wanita, tapi dari instagram @explore_gayo yang di post saya lihat rata-
rata yang menari yaitu laki-laki”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 16 juni 2017, pukul 20.10 WIB). 
 

Subjek berikutnya yaitu Yayak mengatakan sempat bingung tari saman berasal 

dari Aceh atau Gayo. Ia baru menyadari setelah melihat dari akun instagram 

@explore_gayo. Seperti berikut ini: 

“Nah keseniannya yang ternyata saya salah tangkap, saya fikir Tari Saman 
itu dulu dari Aceh lo asli nya, eh tapi ternyata dari Gayo ya. Harusnya sih 
kalo bisa Gayo lebih mempromosikan bahwa Saman itu asli nya dari 
sana”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 16 juni 
2017, pukul 21.15 WIB). 
 

Senada juga dengan sebelumnya, subjek Aghna menjawab: 

“Ternyata banyak tarian-tarian lain juga, soalnya khas dan paling dikenal 
kan yang tarian saman itu dan itu umumnya aku tau dari Aceh bukan 
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Gayo”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 15 juni 
2017, pukul 21.34 WIB). 
 

Hal serupa juga yang dikatakan oleh subjek Yuni : 

“Aku lebih suka tari saman, aku kira awalnya tari saman dari Aceh bukan 
dari Gayo, kalo Tari Saman bagus sih ya, beda dari tarian-tarian budaya 
lainnya. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 15 
juni 2017, pukul 15.59 WIB). 
 

Kemudian Subjek Dinar menjawab: 

“Keseniannya saman Gayo itu sangat terkenal, bahkan saya yang tinggal 
di Jawa ini saya melihat dari anak SD sudah diajarkan tarian saman”. 
(Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
16.03 WIB). 

 

Lebih lanjut lagi subjek Sukmawati mengatakan: 

“Keseniannya lebih mengandalkan vokal dan gerak, contohnya Saman, 
Didong, Tari Bines”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada 
tanggal 14 juni 2017, pukul 13.29 WIB). 
 

Sedangkan subjek Fakhrur dan Utari mengatakan hal yang berbeda. Subjek 

Fakhrur mengatakan ia hanya mengetahui Tari Guel dan Didong, namun paling 

disukai adalah Didongnya : 

“Ya saya tau cuma Tari Guel dan Didong. Cuma yang paling menarik ya 
Didongnya, soalnya pake tangan dan bantal. Kawan pernah peragain. Asik 
aja haha”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 
juni 2017, pukul 13.33 WIB). 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Utari dengan: 

“Lumayan kece sih, cuma ya mirip-mirip sama kab.Aceh lainnya. Kalo 
tarian kurang ngeh sih. Tapi yang tepuk-tepuk tangan itu saya suka dan 
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bagus”. (Hasil wawancara melalui chat room instagram pada tanggal 15 
juni 2017, pukul 08.00 WIB). 

 

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan subjek tentang 

kesenian Gayo berdasarkan pernyataan keseluruhan subjek dapat dikatakan 

jawaban mereka semua sama dan sepakat bahwa kesenian Gayo menarik dan 

sangat terkenal terutama Tari Saman. Sementara itu subjek Yayak, Aghna dan 

Yuni mengira Tari Saman berasal dari Aceh, namun setelah melihat dari 

postingan bahwa Tari Saman berasal Gayo. Salah satu kesenian yang menarik 

juga menurut subjek Fakhrur dan Utari adalah Didong. Didong merupakan satu 

kesenian Gayo yang memiliki social intres tinggi, artinya suatu unsur kebudayaan 

yang amat digemari sehingga banyak unsur-unsur lain dalam masyarakat ikut 

terdorong karenanya (Milana, 2013:71). Didong merupakan kesenian khas gayo 

yang mengandalkan tepukan tangan terdiri atas 20 orang atau lebih dalam sebuah 

grup didong. Didong memang menarik, unik, dan hanya menggunakan kekuatan 

tubuh sebagai alat sekaligus media didong.  

Sedangkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada subjek Yofiendi 

sama seperti subjek yang lainnya, bedanya subjek Yofiendi lebih kepada tampilan  

yang diposting oleh akun instagram @explore_gayo. Subjek Yofiendi 

berpendapat seharusnya untuk kesenian Gayo lebih ditampilkan dalam bentuk 

video jangan hanya foto saja, agar orang awam lebih memahami kesenian Gayo, 

karena ia melihat dari beberapa postingan foto ada yang tanpa caption atau 

keterangan, tentu hal tersebut bagi orang awam sulit untuk mengartikan kesenian 

Gayo.  
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g. Kesan Subjek Tentang Orang Gayo 

Kesan diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang 

tentang fakta-fakta atau kenyataan, Jefkins dalam (Soemarto dan Ardianto, 

2008:114). Dengan kata lain individu akan memberikan makna yang berbeda-

beda pula mengenai kesannya tentang orang Gayo berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuannya. Seperti yang diungkapkan subjek pertama Yofiendi mengenai 

pertanyaan “Bagaimana kesan anda tentang orang Gayo?” menjawab: 

 

“Kalau yang ini agak istimewa pasti akan sulit kita temui orang gayo. 
Karena orang gayo itu bersahabat, setia kawan, baik hati, kalau yg cowok 
ganteng-ganteng dan yang cewek cantik-cantik. Orang Gayo ramah 
kepada sesama dan terbuka”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.44 WIB). 
 
 

Subjek Sukmawati menjawab: 

“Ramah, masih saling sapa lah, kayak murah senyum, siap membantu”. 
(Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, 
pukul 13.30 WIB). 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fakhrur: 

“Sejauh ini masih asik aja, cuma kendala dalam bahasa, karakternya 
memang tidak bisa kita kan ya, tapi rata-rata disini baik”. (Hasil 
wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
13.36 WIB). 
 

Subjek  Utari juga mengatakan hal yang sama: 

“Baik-baik sih ramah juga”. (Hasil wawancara melalui chat room 
instagram pada tanggal 15 juni 2017, pukul 08.01 WIB). 
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Subjek Yayak menjelaskan : 

“Kesan pertama yang saya tangkap sih tentang orang gayo itu "hangat", 
maksudnya ramah gitu orang-orangnya, well bukan cuma orang-orangnya 
mungkin ya, tapi lebih ke suasana nya disana (Hasil wawancara melalui 
chat room line pada tanggal 16 juni 2017, pukul 21.23 WIB). 
 

Kemudian Subjek Aghna menjelaskan: 

“Kalo aku liat dari sisi disekitar aku pada baik, ramah, setia kawan, sama 
itu loh yang kayak masih denger-denger omong-omongan orang tua 
dengan kebudayaan yang dulu-dulu gitu”. (Hasil wawancara melalui chat 
room line pada tanggal 15 juni 2017, pukul 21.47 WIB). 
 

Sama halnya dengan subjek Dewi mengatakan: 

“Pokoknya senang dengan suku gayo, kalo liat dari temen saya dan juga 
temen temennya saya itu, saya liatnya orang-orang Gayo khususnya 
wanita Gayo sangat islami, kemudian ramah, dan saya pun sangat suka 
dengan cara berbahasa mereka, lembut”. (Hasil wawancara melalui chat 
room whatsapp pada tanggal 16 juni 2017, pukul 20.13 WIB). 
 

Lebih lanjut lagi subjek kesembilan Ahmad menjawab: 

“Nah kalo orangnya beda-beda, tergantung pribadi dan pikirannya aja kalo 
itu. Kalo secara umum yang aku temuin enak-enak kok orang nya”. (Hasil 
wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
15.53 WIB). 
 

Sedangkan Dinar mengatakan pendapat berbeda bahwa beberapa orang Gayo 

yang ia kenal agak keras, seperti kutipannya ini: 

“Haha cakep, ramah, mudah bergaul, care banget, tapi ya gitu beberapa 
orang gayo yang aku kenal rada keras dari cara ngomongnya, mungkin 
kebetulan aja sih kak, over all baik”. (Hasil wawancara melalui chat room 
line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 16.16 WIB). 

 

 



86		

Sedangkan Yuni menjawab: 

“Kalo diliat sekilas masyarakat disana itu, orang-orangnya sederhana ya 
dan ramah-ramah juga”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp 
pada tanggal 15 juni 2017, pukul 16.06 WIB). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan subjek, jawaban mereka 

semua sama. Subjek sepakat bahwa orang gayo terkesan baik dan ramah. 

Sedangkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada subjek Dinar sama 

seperti subjek yang lainnya, bedanya subjek Dinar mengatakan beberapa orang 

Gayo yang ia kenal cara berbicaranya agak keras. Arma (2011), menjelaskan 

dialek bahasa Gayo juga beragam, masing-masing bernama Gayo Lut, Gayo Lues 

dan Gayo Serbejadi. Seperti contoh antara Gayo Lues dengan Gayo Lut. Kedua 

perbedaan ini sangat mencolok, seperti halnya gaya berbahasa, Gayo Lues atau 

Gayo Belang terkenal dengan cara berbicara yang keras dan tegas, lebih suka 

terbuka daripada menyembunyikan sesuatu, Gayo Lues juga terkenal dengan 

sistem sosial yang ramah serta menggangap tamu adalah raja. Sedangkan Gayo 

Lut terkenal dengan gaya bahasa yang lemah lembut, dan ramah. 

 

h. Kesan Subjek Tentang Hasil Bumi Gayo 

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu pusat komoditas hasil 

pertanian di kawasan dataran tinggi Gayo. Daerah ini juga terkenal dengan hasil 

buminya, seperti kopi Gayo yang terkenal ke seluruh penjuru dunia. Kopi Gayo 

cukup terkenal di dunia karena memiliki aroma dan kenikmatan yang khas dan 

jika di cupping atau di tes rasa dan aroma di daerah Gayo hampir memiliki cita 

rasa kopi yang ada di seluruh dunia, ini di akibatkan karena faktor ketinggian dan 
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beberapa unsur lain yang menjadikan kopi gayo adalah yang terbaik. Seperti 

subjek pertama Yofiendi mengenai pertanyaan “Bagaimana kesan anda tentang 

hasil bumi Gayo?” menjawab: 

 

“Nah kalau hasil bumi itu kopi kan jelas, dewasa ini promosi kopi denger-
denger sih udah sampe Eropa tentu itu harus bagus. Pasti kopi jadi yang 
sangat dicari. Kalau lain seperti jeruk, tanaman pertanian perlu promosi 
lebih lanjut, itu yang perlu dijaga”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.54 WIB). 

 

Kemudian subjek Sukmawati mengatakan: 

“Hasil bumi yang paling banyak sih dari pertanian atau perkebunan. 
Kayak kopi, cabe, sereh”. Saya gak doyan kopi hihi, jadi gak pernah 
nyoba. Tapi kalo dari penuturan teman-teman kopi Gayo oke banget, 
bahkan ada yang ketagihan”.  (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.37 WIB). 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fakhrur: 

“Kopi. Memang gak usah diragukan lagi. Kentang, tomat, dll bagus sekali, 
harga sangat murah, malah labu jepang itu ngegantung kayak semak malah 
pas jatuh gak ada yg ngambil, haha luar biasa hasil bumi sangat kaya”. 
(Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, 
pukul 13.43 WIB). 
 

Selanjutnya diperkuat lagi oleh subjek Utari: 

“Ya lumayan banyak, yang paling terkenal sih kopi. Bahkan udah go 
international, jadi bahan buat kopi starbucks kita”. (Hasil wawancara 
melalui chat room instagram pada tanggal 15 juni 2017, pukul 08.04 
WIB). 
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Senada juga diungkapkan oleh Yayak: 

“KOPI for sure. Siapa sih yang gak tau kopi Gayo hitz banget di indonesia 
haha”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 16 juni 
2017, pukul 21.27 WIB). 
 

Aghna mengatakan hal yang serupa juga: 

“Kopi gayo tuh sekarang udah terkenal banget soalnya udah mulai di 
publish juga kali ya sama anak-anak Gayo nya sendiri. Itu bagus banget 
hasil bumi dari Gayo itu sendiri di kenalin sama orang banyak sampai 
udah di expor apalagi yang kembanginnya anak Gayo sendiri udah dapet 
nilai plusnya gitu”. (Hasil wawancara melalui chat room line pada tanggal 
15 juni 2017, pukul 21.50 WIB). 
 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh subjek Dewi: 

“Oh iya kayak kopi Gayo saya excited banget pengen nyoba, itu terkenal 
banget enaknya”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada 
tanggal 16 juni 2017, pukul 21.38 WIB). 

 

Selanjutnya Dinar menjawab: 

“Banyak yang beda, suka sama ikan depik tuh, sama terong belanda, 
kopinya juga tuh terkenal banget”. (Hasil wawancara melalui chat room 
line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 16.21 WIB). 
 

Subjek Afandi menjelaskan : 

“Mayoritas disini kan itu ya, kopi, tembakau, dan minyak sereh”. (Hasil 
wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 15 juni 2017, pukul 
06.44 WIB). 

 

Beda dengan subjek Yuni, berpendapat sebagai berikut: 

 “Menurut aku sih biasa aja sama kayak daerah lainnya, cuman mungkin 
yang terkenal kopinya setau aku, aku gak suka kopi sih, cuman tau-tau aja 
dari artikel-artikel gitu”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp 
pada tanggal 15 juni 2017, pukul 16.10 WIB). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada sepuluh subjek, 

dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan seluruh 

subjek tentang hasil bumi Gayo mengatakan sama, yaitu kopi Gayo. Kopi Gayo 

menjadi salah satu komoditi unggulan di dataran tinggi tanah Gayo. Kopi Gayo 

yang tidak diragukan lagi kenikmatannya sangat terkenal bahkan sudah mendunia. 

Seperti yang dikatakan oleh Mahmud Ibrahim (2007:60) dalam Arma (2011) yang 

menonjol di dataran tinggi Gayo adalah perkebunan kopi, sawah serta didukung 

tanah yang subur dan udara yang sejuk. Aceh tengah adalah penghasil kopi kedua 

setelah kabupaten Bener Meriah, rata-rata kopi yang dihasilkan diekspor keluar 

negeri seperti Jepang, Jerman, Singapura, Malaysia, Amerika dan Belanda. 

Sehingga Aceh Tengah merupakan daerah subur untuk zona pertanian sekaligus 

menjadi pusat agribisnis dan produksi komoditi pertanian. Selain itu subjek Dinar 

menambahkan, hasil bumi Gayo lainnya yaitu ikan Depik. Ikan Depik merupakan 

salah satu spesies ikan yang hanya ada di Danau Laut Tawar juga hasil bumi yang 

menjadi unggulan.  

 

i. Kesan Subjek Tentang Kerajinan Gayo 

Setiap adat dan budaya suatu suku bangsa pasti memiliki simbol yang 

melambangkan keteguhan prinsip, kehidupan sosial, agama dan juga 

melambangkan adat istiadat serta budaya bangsa tersebut. Begitu pula dengan 

Kerawang Gayo yang merupakan sebuah simbol kemegahan masyarakat Gayo 

yang melambangkan prinsip, agama, adat istiadat, kehidupan sosial dan budaya. 

Hingga kini masyarakat Gayo masih melestarikan kerawang ini. Kerajinan 
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Kerawang Gayo menjadi trend etnik paling diminati sekarang dan telah banyak 

menarik wisatawan baik lokal, luar daerah, dan mancanegara. Kerawang Gayo ini 

tidak hanya dipromosikan di tanah Gayo saja, akan tetapi di seluruh Aceh dan 

Indonesia tentunya. Seperti yang diungkapkan oleh subjek pertama Yofiendi 

mengatakan: 

“Seperti kerawang sangat khas, pasti menimbulkan kesan bangga terlebih 
kalau dipake diluar kota, apalagi kerawang Gayo kan bikinnya masih 
manual”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 
juni 2017, pukul 14.03 WIB). 
 

Hal serupa subjek Dewi juga mengatakan: 

“Saya suka sama tenunannya keren gitu, bagus, aku suka”. (Hasil 
wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 16 juni 2017, pukul 
21.41 WIB).  

 

Lebih lanjut lagi, subjek Yuni mengatakan: 

“Bagus sih aku pernah liat dipameran gitu lebih terlihat ada ciri khasnya 
dari corak corak yang digunain, seperti tas, gelang, tapi aku lebih suka 
tasnya”. (Hasil wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 15 
juni 2017, pukul 16.14 WIB). 
 

Kemudian subjek keenam Aghna mengatakan: 

“Kreatif, apalagi kerawangnya, yang buatnya tu uda turun menurun dari 
dulu jadi anak muda nya juga tinggal kembangin aja, sama bisa nerusin 
seni yang udah ada ada dari dulu”. (Hasil wawancara melalui chat room 
line pada tanggal 16 juni 2017, pukul 14.47 WIB). 
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Subjek Sukmawati, menyebutkan: 

“Kerawang yang udah ada ciri khasnya seperti gelang, dompet. kalo 
warnanya Gayo kan merah, hijau, kuning”. (Hasil wawancara melalui chat 
room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13.41 WIB). 

 

Adapun pendapat yang berbeda, dijelaskan serupa tetapi berbeda dengan jawaban 

sebelumnya, dijelaskan subjek sebagai berikut : 

 

Subjek Afandi mengatakan: 

“Belum pernah liat kalo kerajinan, baru kerawang aja aku lihatnya di 
postingan akun instagram”. (Hasil wawancara melalui chat room 
whatsapp pada tanggal 15 juni 2017, pukul 07.46 WIB). 
 

Senada juga Utari menjawab: 

“Belum pernah liat kerajinan yang lain, yang aku tau paling tas yang ada 
batik Gayonya itu yang khas banget”. (Hasil wawancara melalui chat 
room instagram pada tanggal 15 juni 2017, pukul 08.10 WIB). 
 

Sedangkan Dinar: 

“Kerajinannya kurang ngerti sih, tapi suka motif batiknya”. (Hasil 
wawancara melalui chat room line pada tanggal 14 juni 2017, pukul 16.27 
WIB). 

 

Hal serupa diungkapkan oleh Yayak: 

“Itu aku pernah liat sih tapi gak tau nama nya apa. Itu loh yang kaya 
pakaian atau kain-kain gituuu. Huhuu gak tau nama nya. Itu sumpaah 
motifnya bagus banget, unik”. (Hasil wawancara melalui chat room line 
pada tanggal 16 juni 2017, pukul 21.33 WIB). 
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Fakhrur yang pernah datang ke Gayo mengatakan : 

“Gak pernah beli, tapi cukup menarik buat sovenir, motifnya bagus. 
Seperti kerawang Gayo dalam bentuk tas, pokoknya punya wanita”. (Hasil 
wawancara melalui chat room whatsapp pada tanggal 14 juni 2017, pukul 
13.54 WIB). 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan subjek, dapat diketahui 

mereka sama-sama berpendapat bahwa kerajinan Gayo yang dikenal adalah 

kerawang. Sementara itu subjek Dinar memiliki pendapat sendiri bahwa ia tidak 

mengerti kerajinan Gayo namun menyukai motif dari kerawang Gayo. Seperti 

menurut Sakinah.,dkk (2016) Kerawang Gayo merupakan identitas masyarakat 

Gayo. Kerawang Gayo adalah salah satu ragam atau motif dalam menghias kain. 

Menghias atau membordir Kerawang Gayo ini merupakan suatu kerajinan yang 

dapat dimanfaatkan oleh para kaum wanita maupun kaum pria.  


