
 

 
  

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Pelaku Perjudian Kartu 

Informan  

Nama   :   

Jenis kelamain  :   

Tempat, tanggal lahir :   

 Usia   :  

Alamat   :   

Daftar pertanyaan 

1. Apa pekerjaan anda selama ini? 

Jawab:  

2. Sejak kapan anda mengenal judi kartu? 

Jawab:  

3. Siapa yang pertamakali mengenalkan anda dengan  judi kartu? 

Jawab:  

4. Apakah lingkungan di Desa Tambong Wetan banyak yang menyukai judi kartu?  

Jawab:  

5. Mengapa anda senang berjudi kartu tersebut? 

Jawab:  

6. Apakah judi kartu termasuk kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anda? 

Jawab:  

7. Judi kartu apa yang anda sukai? 

Jawab:  

8. Berapa uang atau bahan taruhan lainnya yang anda taruhankan untuk ikut dalam judi kartu 

ini? 

Jawab:  

9. Berapa kemenangan jumlah uang yang paling banyak saat anda melakukan judi kartu 

selama ini? 



 

 
  

Jawab:  

10. Berapa uang yang paling banyak saat mengalami kekalahan saat melakukan judi kartu 

selama ini? 

Jawab: 

11. Dimana anda melakukan judi kartu tersebut?  

Jawab:  

12. Biasanya dalam perjudian ini, ada berapa orang yang ikut dalam kegiatan judi kartu? 

Jawab:  

13. Bagaimana tanggapan keluarga jika mereka mengetahui anda gemar berjudi? 

Jawab:  

14. Pernahkah anda mengalami rasia polisi saat berjudi? 

Jawab:  

15. Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perjudian? 

Jawab: 

 

Lampiran 4 

Pedoman Wawancara 

Pelaku Judi Sabung Ayam 

Informan  

Nama   :   

Jenis kelamain  : 

 Laki-Laki  : 

Tempat lahir  :  

Usia   :   

Alamat   :   

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

Jawab:  

2. Kira-kira berapa banyak ayam yang anda pelihara saat ini? 

Jawab:  

3. Ayam jenis apa saja yang anda pelihara? 

Jawab:  



 

 
  

4. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

Jawab:  

5. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk memelihara ayam tersebut? 

Jawab:  

6. Apa keuntungan anda memelihara ayam? 

Jawab:  

7. Apa tujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

Jawab:  

8. Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

Jawab:  

9. Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam? 

Jawab: 

10. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 

Jawab:. 

11. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 

Jawab: 

12. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judi sabung ayam? 

Jawab:  

13. Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda gemar melakukan judi sabung 

ayam? 

Jawab:. 

14. Pernahkah anda mengalami razia polisi saat melakukan judi sabung ayam? 

Jawab:.  

15. Untuk saat ini adakah dampak yang di timbulkan dari permainan sabung ayam? 

Jawab. 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Lampiran 5 

Pedoman Wawancara 

Pelaku Judi Togel 

Informan  

Nama   :   

Jenis kelamain  :   

Tempat lahir  :   

Usia   :   

Alamat   :  

1. Apa pekerjaan anda selama ini? 

Jawab:   

2. Benarkah di Desa Tambong dulunya ada yang sebagai bandar judi togel? 

Jawab:. 

3. Apakah anda juga pernah memasang judi togel tersebut? 

Jawab:   

4. Dimana biasanya anda memasang judi togel? 

Jawab: 

5. Berapa uang yang biasanya anda taruhkan untuk memasang nomor togel? 

Jawab:  

6. Dimana sisi menarik judi togel? 

Jawab:   

7. Dari mana dan kapan anda tahu pertama kali judi togel? 

Jawab:   

8. Pernahkah nomor yang anda pasang tembus atau dikeluarkan oleh bandar? 

Berapa uang kemenangan tersebut? 

Jawab:   

9. Jika dihitung-hitung dari awal sampai saat ini berapa kira-kira jumlah uang yang anda 

taruhkan untuk judi togel? 

Jawab: . 

10. Pernahkah anda terazia saat ada penggrebakan judi? 



 

 
  

Jawab:  

11. benarkah anggota polisi genjar melakukan patroli di Desa ini? 

Jawab:  

12. adakah sosialisi tentang pelarangan tindakan perjudian baik dari pihak masyarakat, tokoh 

masyarakat bahkan dari anggota polisi? 

Jawab: 

. 

Lampiran 6 

Pedoman Wawancara 

Pelaku Perjudian Bola 

 

Informan 1 

Nama   :    

Jenis kelamain  :   

Tempat lahir  :   

Usia   :   

Alamat   :   

Daftar pertanyaan 

1. Apa pekerjaan anda selama ini? 

Jawab:   

2. Benarkah anda suka menonton pertandingan sepak bola di televisi? 

Jawab:   

3. Klub mana yang anda jagokan? 

Jawab:  

4. Apakah anda pernah taruhan judi bola? 

Jawab:   

5. Sejak kapan pertama kali anda melakukan judi bola? 

Jawab:   

6. Apakah setiap ada pertandingan bola, anda pasti melakukan taruhan atau judi? 

Jawab:  



 

 
  

7. Semenarik apa judi bola bagi anda? 

Jawab:   

8. Dengan siapa biasanya anda melakukan  judi bola tersebut? 

Jawab: 

9. Berapa anda biasanya melakukan taruhan untuk judi bola? 

Jawab:  

10. Adakah peraturan dalam melakukan perjudian bola? 

Jawab:  

11. Untuk apa saja uang hasil kemenangan judi? 

Jawab: 

12. Bagaimana tanggapan keluarga jika mereka mengetahui anda gemar berjudi? 

Jawab:   

13. Pernahkah anda tertangkap polisi saat melakukan judi bola? 

Jawab:   

14. Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perjudian? 

Jawab:  

 

Lampiran 7 

Pedoman wawancara 

Masyarakat 

 

Informan 1 

Identitas diri 

Nama   :   

Jenis kelamin  :   

Tempat, tanggal lahir :   

Usia   :   

Alamat   :  

Pekerjaan  :  



 

 
  

Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa tahun anda tinggal di Desa Tambong wetan? 

Jawab:    

2. Apakah anda mengikuti kegiatan organisasi sosial atau perkumpulan sosial lain, yang ada 

di Desa Tambong Wetan? 

Jawab:   

3. Bagaimana pendapat anda mengenai desa ini dilihat dari segi keamanan? 

Jawab:   

4. Adakah kebiasaan masyarakat Desa Tambong Wetan yang menurut anda kurang baik? 

Jawab:   

5. Pernahkah anda mendengar atau bahkan melihat kegiatan perjudian di Desa Tambong 

Wetan? 

Jawab:   

6. Sudah berapa lama hal tersebut anda ketahui? 

Jawab:   

7. Jika boleh tahu siapa saja yang anda lihat saat dilokasi perjudian? 

Jawab:  

8. Dari mana anda mendengar atau melihat kegiatan perjudian yang ada di Desa Tambong 

Wetan?  

Jawab:   

9. Bagaimana tanggapan anda tentang kasus perjudian yang ada di Desa Tambong Wetan? 

Jawab:   

10. Pernahkah anda melihat petugas kepolisian melakukan patroli di Desa Tambong Wetan?  

Jawab:  

11. Selain dari kepolisian, adakah tokoh masyarakat yang menghimbau atau melarang 

kegiatan perjudian di Desa Tambong Wetan? 

Jawab:   

12. Adakah dampak yang anda rasakan dari kebiasaan mereka yang kerap melakukan 

perjudian? 

Jawab:  

13. Apa yang anda harapkan setelah mengetahui terdapat fenomena perjudian di Desa ini? 



 

 
  

Jawab:   

 

Lampiran 8 

Pedoman  wawancara 

Keluarga Penjudi 

Informan  

Tempat dan tanggal : 

Identitas diri 

Nama   :   

Jenis kelamin  :   

Tempat, tanggal lahir :  

Usia   :  

Alamat   :  

Daftar pertanyaan 

1. Berapa lama anda tinggal di Desa Tambong Wetan? 

Jawab:  

2. Apa pekerjaan suami anda saat ini? 

Jawab:  

3. Tahukah anda tentang fenomena perjudian di Desa Tambong Wetan? 

Jawab:  

4. Seberapa jauh anda mengetahui fenomena judi tersebut? 

Jawab 

5. Bagaimana pendapat anda tentang kebiasaan berjudi yang dilakukan oleh beberapa 

masyarakat Tambong Wetan? 

Jawab:  

6. Pernahkah anda mengetahui salah satu keluarga anda melakukan kegiatan perjudian? 

Jawab: 

7. Kapan dan dimana anda mengetahui hal tersebut? 



 

 
  

Jawab 

8. Jika anda meegetahui bahwa terdapat keluarga anda yang masuk kedalam kelompok 

orang-orang yang gemar berjudi, apa reaksi anda? 

Jawab: 

9. Jika memang anda mengetahui salah satu keluarga anda melakukan perjudian, lalu anda 

melakukan reaksi tersebut maka apa tanggapan beliau? 

Jawab:  

 

Lampiran 9 

Pedoman  wawancara 

Anggota kepolisian 

Informan  

Identitas diri 

Nama   :  

Jenis kelamin  :  

Tempat, tanggal lahir :, 

Usia   :  

Pangkat  :  

Jabatan  :  

NRP   :  

1. Tindakan kriminal apa yang sering terjadi di kabupaten klaten? 

Jawab:  

2. Jika mengenai masalah perjudian seberapa besarkah tindakan perjudian di kabupaten 

klaten? 



 

 
  

Jawab:  

3. Sebagai penegak hukum dalam masalah perjudian di klaten apakah termasuk masalah 

yang sangat serius ? 

Jawab: 

4.  Ada berapa kasus perjudian tahun ini di kabupaten klaten? 

Jawab 

5. Pasal berapa yang mengatur tentang perjudian dan apa hukuman bagi pelaku perjudian 

menurut pasal KUHP ? 

Jawab: 

6. Dalam kondisi yang demikian berapa sering kegiatan kepolisian melakukan patroli? 

Jawab:  

7. Daerah mana yang sering melakukan tindakan perjudian? 

Jawab 

8. Perjudian apa sajakah yang sering dilakukan oleh masarakat tersebut? 

Jawab:  

9. Pernakah anda melakukan penangkapan kegiatan terlarang tersebut dalam kelas besar? 

Jawab: 

10. Apa saja barang bukti yang anda sita waktu peristiwa perjudian itu? 

Jawab: 

11. Kebanyakan peristiwa judi ini yang berhasil ditemukan, apakah dari hasil penyelidikan 

polisi ataukah dari laporan masyarakat? 

Jawab 

12. Menurut anda, apa kesulitan petugas kepolisian untuk memberantas kasus perjudian?  

Jawab:  

13. Dalam penangkapan apakah ada pelaku yang seringkali tertangkap saat perjudian? 

Jawab:  

14. Apa yang anda harapkan dari masyarakat khususnya dalam kegiatan terlarang seperti 

perjudian?  

Jawab:  

 


