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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Perjudian sabung ayam merupakan sebuah penyimpangan sosial yang 

berada di Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, 

Kabupaten Bekasi. Perjudian sasabung ayam yang berada dikampung galian 

merupakan hasil dari interaksi yang terjadi diantara mereka. Intensitas 

kebersamaan diantara mereka membuat hubungan diantara meraka menjadi 

semakin erat, dari hubungan tersebut menbuat proses yang terjalin akan 

berjalan baik karena dari masing-masing mereka merespon dengan baik dan 

dapat menerima pesan yang rekannya berikan. Proses interaksi tidak selalu 

menjadi hal positif ada juga interaksi yang berdampak positif, seperti yang 

dilakukan oleh para pelaku judi sabung ayam ini, dimana dalam proses 

interaksi pesan yang disampaikan merupakan pesan yang negatif yang 

menyimpang dari masyarakat. Dari proses interaksi ini lah proses munculnya 

perjudian sabung ayam di Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, 

Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. 

Perjudian sabung sabung ayam sudah menjadi hoby, perjudian sabung ayam 

yang berada di Kampung Galian sudah menjadi kebutuhan bagi para pelaku, 

bahkan yang dilakukan oleh pelaku sudah terbilang ekstrim karena pelaku 

bertindak cerdik dalam melakukan perjudian. Para pelaku judi sabung ayam 

pintar memilih tempat yang sulit diketahui oleh penegak hukum atau polisi, 

para pelaku judi sabung ayam memilih tempat yang sepi dan ketika tempat 
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tersebut sudah diketahui oleh orang banyak maka pelaku akan berpindah 

tempat menarungkan ayamnya. Para pelaku tidak segan-segan untuk merawat 

ayamnya agar bisa menang dalam pertandingan, para pelaku melakukan 

perawan ayamnya dengan modal yang cukup besar juga sebesar 500 ribuan 

atau bahkan bisa lebih hal tersebut dilakukan untuk merawat ayamnya agar 

memiliki tenaga dan stamina bagus, yang harapannya ketika ayam tersebut 

ditarungkan bisa mengalahkan lawannya. Judi sabung ayam sudah menjadi 

kebutuhan juga bagi para pelaku judi yang dimana ketika ayam sedang 

bertarung disana terdapat kepuasan batin bagi para pelakunya. 

Fenomena perjudian yang berada dikampung Galian Kumejing, Desa 

Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi sudah menimbulkan 

reaksi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak suka dengan keberadaan 

perjudian sabung ayam dikampungnya, masyarakat menegur dan bertindak 

dengan cara merusak arena perjudian sudah dilakukan oleh masyarakat, akan 

tetapi perjudian tersebut terus berlanjut dan hanya pindah tempat saja. Teguran 

sudah sering diberikan oleh masyarat dari berbagai macam kalangan bahkan 

kepala desa pun sebagai pimpinan tidak diam saja, Ia sudah memperingati 

kepada para pelaku agar tidak melakukan perjudian tersebut, tetap saja 

peringatan yang diberikan oleh kepala desa diabaikan dan bahkan masyarakat 

bersikap yang tidak baik  kepada para pelaku perjudian seperti mengucilkan, 

menjaga jarak dan bahkan sudah membencinya karena masyarakat khawatir 

bagian dari keluarga mereka ikut kedalam perjudian sabung ayam yang berada 

di Kampung Galian Kumejing. 
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B. Saran 

1. Bagi Pelaku perjudian 

a. Para pelaku sudah saatnya bersadar diri dan harus bisa berubah kearah 

yang lebih baik lagi, karena tindakan yang dilakukan itu sudah banyak 

merugikan masyarakat dan perjudian tersebut sudah menyimpang dari 

nilai dan norma yang berada di masyarakat setempat.  

b. Para pelaku harus bisa memilih mana perilaku yang bisa diterima dan 

ditolak oleh masyarakatnya, selain itu jangan sampai terpengaruh oleh 

perbuatan-perbuatan yang penyimpang dan yang paling penting harus 

bisa mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tempat 

tinggalnya. 

c. Perjudian jangan diandalkan sebagai pencarian untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, dengan bekerja dan berkreatifitas kita dapat 

mendapatkan uang dengan halal dan tidak menyimpang dari hukum 

yang berlaku di Masyarakat. 

2. Bagi keluarga penjudi 

Awasilah anggota keluarga masing-masing dengan baik dan 

bangunlah kebiasaan keluarga dengan kegiatan yang fositif karena keluarga 

berfungsi untuk mengontrol masing-masing individu atau anggota 
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keluarga. Berikanlah pendidikan yang positif dan selalu berbuat kebiasaan 

yang tidak menyimpang dari masyarakat. 

3. Bagi pihak berwajib dan pemerintah setempat 

Lebih diperketat lagi untuk patrolinya, karena dengan adanya patroli 

masyarakat diawasi dan para pelaku akan berpikir berkali-kali untuk 

melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu bagi pelaku yang 

terjaring dalam tindakan menyimpang harap diproses sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Untuk pemerintah setemapat lebih diawasi lagi pengawasan 

yang berada di Kampung Galian Kumenjing, Desa sukamurni, Kecamatan 

Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Selain itu, harus ditingkatkan lagi 

sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai dan norma yang berlaku 

ditempat dan memberikan pandangan yang luas bahwa perjudian tersebut 

merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dari masyarakat dan apabila 

diketahui melakukan penyimpang maka diberikan sanksi yang tegas. 

4. Bagi Masyarakat Setempat 

Lebih ditingkatkan lagi kontrol sosial yang berada di masyarakat, 

karena masyarakat adalah berbagai macam terjadinya proses dalam 

kehidupan dan harus bisa memberikan kontrol sosial yang baik. satu sama 

lain sesama anggota masyarakat harus bisa saling mengawasi agar bagian 

dari masyarakat tidak menyimpang. Selain itu, jangan pernah ikut dalam 

kegiatan yang menyimpang dari masyarakat karena sekali mencoba akan 

ada rasa ingin mencobanya lagi. Masing-masing individu dari masyarakat 

menjadi panutan dilingkungannya berikanlah contoh yang baik dan 
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berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku guna hidup 

menjadi nyaman. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hari/Tanggal Observasi : 

Tempat   : 

 

 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi Perjudian  

2 Kehidupan sosial masyarakat  

3 
Proses perjudian yang 

berlangsung 
 

4 

Sikap masyarakat terhadap 

fenomena perjudian sabung 

ayam 

 

5 
Dampak sosial keberadaan 

perjudian sabung ayam 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PELAKU JUDI SABUNG AYAM 

DI KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara :   

Waktu Wawancara :  

Tempat  :  

 

Informan 

Nama   :  

Jenis kelamin  :  

Usia    :  

Pekerjaan  :  

 

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

2. Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut? 

3. Berapa banyak ayam yang ada pelihara saat ini? 

4. Ayam jenis apa yang anda pelihara? 

5. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

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

7. Apa keuntungan anda memelihara ayam tersebut? 

8. Apa tujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

9. Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

10. bagaimana proses awal mula anda mengenal judi sabung ayam? 

11. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi sabung ayam? 

12. Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 
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13. Seberapa sering anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

14. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 

15. Kemudian berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

16. Bagaimana anda mensiasati uang anda untuk kebutuhan keluarga, pribadi 

dan lain sebagainya, seta untuk berjudi? 

17. Selama anda mengiku dan terlibat dalam sabung ayam sudah berapa kali 

anda mengalami menang dan kalah? 

18. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 

19. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judi sabung 

ayam tersebut? 

20. Pernah tidak anda berkonflik pada saat sabung ayam? 

21. Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda melakukan judi 

sabung ayam? 

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

23. Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari permainan sabung 

ayam? 

24. Apakah anda pernah ditegur oleh masyarakat kampung? 

25. Apakah anda setuju kalau sabung tersebut merupakan penyimpangan 

sosial? 

26. Apakah anda dan teman-teman anda menginginkan di kemudian hari 

perjudian ini bisa terus berjalan? 

27. Apakah anda memiliki niatan untuk memberikan perjudian sabung ayam ini 

kepada generasi penerus anda? 

28. Sejauh apa anda dan teman-teman judi anda mempertahankan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

29. Dengan cara yang seperti apa anda mempertahankan keberadaan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

30. Bagaimana anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa perjudian ini 

tidak meresahkan warga? 
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2. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT KAMPUNG 

DI KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara :  

Waktu Wawancara :  

Tempat  :  

 

Informan 

Nama Samaran : 

Jenis kelamin  :  

Usia    :  

Pekerjaan  :  

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 

4. Apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

8. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

9. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 

10. Pernah tidah bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 

11. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 
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12. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 

13. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 
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Lampiran 3 

HASIL OBSERVASI 

 

Hari/Tanggal Observasi : Minggu, 5 Maret 2017 

Tempat   : Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni  

 Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. 

 

 

 

No Aspek yang diamati keterangan 

1 Lokasi 

Perjudian sabung ayam diadakan di 

halaman Rumah salah satu warga 

Kampung Galian Kumejing Desa 

Sukamurni Kecamatan Sukakarya 

Kabupaten Bekasi. 

2 Kehidupan sosial masyarakat 

Kehidupan masyarakat kampung Galian 

mayoritas bekerja sebagi buruh tani dan 

petani. Selain itu terdapat juga yang 

bekerja sebagai Karyawan perusahaan, 

PNS dan Swasta. 

3 
Proses perjudian yang 

berlangsung 

Proses perjudian yang terjadi dilakukan 

secara diam-diam dan tertutup tanpa 

sepengetahuan masyarakat. Para pelaku 

judi berkumpul terlebih dahulu disalah 

satu tempat untuk melakukan negosiasi 

dan perjanjian pada saat pertandingan 

ayam ketika ditarungkan. Setelah itu para 

pelaku menuju ke tempat salah satu 

warga yang sepi atau arena pertarungan 

tersebut.  

4 

Sikap masyarakat terhadap 

fenomena perjudian sabung 

ayam 

Sikap dari masyarakat Kampung Galian 

tidak diam begitu saja banyak 

masyarakat yang menegur para pelaku 

perjudian akan tetapi pelaku 

mendiamkan teguran tersebut dan 

melanjutkan perjudian 



 

90 
 

No Aspek yang diamati keterangan 

5 
Dampak sosial keberadaan 

perjudian sabung ayam 

Dampak sosial yang terjadi di 

masyarakat dengan adanya perjudian 

sabung ayam ini salah satunya yaitu 

dijadikan sebagai hiburan bagi 

masyarakat kampung Galian Kumejing. 

Terlihat dari antusiasme masyarakat 

yang menonton dimulai dari anak-anak, 

remaja dan bapak-bapak yang menyukai 

pertarungan sabung ayam. 
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Lampiran 4 

KETERANGAN KODING 

no kode keterangan 

1 SMA Suka Memelihara Ayam 

2 MA Mendapatkan Ayam 

3 BAYD Banyak Ayam Yang Dipelihara 

4 JA Jenis Ayam 

5 AMA Alasan Memelihara Ayam 

6 BYDUM Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memelihara 

7 KMA Keuntungan Mememelihara Ayam 

8 TMA Tujuan Memelihara Ayam 

9 GMJSA Gemar Melakukan Judi Sabung Ayam 

10 PAMJ Proses Awal Mengenal Judi 

11 ATIJ Alasan Tertarik Ikut Judi 

12 TMJSA Tempat Melakukan Judi Sabung Ayam 

13 SSMJ Seberapa Sering Melakukan Judi  

14 JUT Jumlah Uang Taruhan 

15 KYD Keuntungan Yang Didapatkan 

16 MU Mensiasati Uang 

17 BKMK Berapa Kali Menang Kalah 

18 PDJ Peraturan Dalam Judi 

19 JOIJ Jumlah Orang Ikut Judi 

20 BSJ Berkonflik Saat Judi 

21 TKJM Tanggapan Keluarga Jika Mengetahui 

22 RPSJ Rajia Polisi Saat Judi 

23 DYTDJ Dampak Yang Timbul Dari Judi 

24 DOM Ditegur Oleh Masyarakat 

25 PTJ Pendapat Tentang Judi 

26 MJTB Menginginkan Judi Terus Berjalan 

27 MJKP Menurunkan Judi Kegenerasi Penerus 

28 SMJ Strategi Mempertahankan Judi 

29 CMJ Cara Mempertahankan Judi 

30 MM Meyakinkan Masyarakat 

31 MAJ Mengetahui Adanya Judi 
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no kode keterangan 

32 AMMJ Asal Muasal Muncul Judi 

33 TMJ Tanggapan Melihat Judi 

34 BKMJ Berapa Kali Melihat Judi 

35 HSDP Hubungan Sosial Dengan Pelaku 

36 MPJ Menegur Pelaku Judi 

37 MTAJ Merasa Terganggu Adanya Judi 

38 PSMP Pemerintah Setempat Menegur Pelaku 

39 PBMR Pihak Berwajib Melakukan Rajia 

40 DSAJ Dampak Setelah Adanya Judi 

41 PSYT Perubahan Sosial Yang Terjadi 
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Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA 

PELAKU JUDI SABUNG AYAM 

Tanggal Wawancara :  14 Maret 2017  

Waktu Wawancara : 19.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan 

 

Informan 

Nama   : Ijo 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 40 Tahun 

Pekerjaan  : Buruh 

 

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

“iyah saya suka memelihara ayam” 

2. Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut? 

“saya mendapatkan ayam tersebut dari teman dan peternak ayam, saya 

mendapatkannya dari berbagai macam daerah untuk saat ini yang saya 

mendapatkan dari daerah Cilacap, Karawang, Tasik dan Bekasi” 

3. Berapa banyak ayam yang ada pelihara saat ini? 

Commented [A1]: SMA 

Commented [A2]: MA 
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“untuk saat ini ayam yang saya pelihara sebanyak 5 ekor, jantan ada 5 ekor 

yang udah siap di adu dan betina 3 ekor” 

4. Ayam jenis apa yang anda pelihara? 

“untuk jenisnya yaitu ada ayam bangkok dan ayam kampung biasa” 

5. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

“karena hoby, saya memelihara ayam sejak kecil waktu itu umur sekitar 10 

tahun” 

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

“kalau untuk biaya sekitaran Rp. 30.000,- itu untuk pembelian pakan dan 

perawatan ayam seperti beli Vitamin dan jamu-jamu racikan untuk ayam” 

7.  Apa keuntungan anda memelihara ayam tersebut? 

“keuntungan yang saya dapatkan yaitu untuk jual beli, ketika ayam saya 

berkualitas disitu harga jual ayam saya tinggi” 

8.  Apa tujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

“selain untuk dipelihara ayam juga untuk diadu, karena ketika ditarungkan 

dan menang harga ayam tersebut tinggi” 

9.  Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

“enggak terlalu sih, enggak terlalu sering juga ikut judi sabung ayam” 

10. bagaimana proses awal mula anda mengenal judi sabung ayam? 

“awalnya karena hoby dan ajakan dari teman-teman akhirnya ikut kedalam 

judi tersebut” 

11. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi sabung ayam? 

“karena hoby dan selain itu ingin tahu juga kualias ayam yang baik” 

Commented [A3]: BAYD 

Commented [A4]: JA 

Commented [A5]: AMA 

Commented [A6]: BYDUM 

Commented [A7]: KMA 

Commented [A8]: TMA 

Commented [A9]: GMJSA 

Commented [A10]: PAMJ 

Commented [A11]: ATIJ 
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12.  Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“enggak tentu sih, biasanya di Kampung sini, kalau tidak dikampung orang 

lain seperti Pulo Landak, Tambelang dll.” 

13. Seberapa sering anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“hampir setiap minggu saya melakukan judi satu ayam” 

14. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 

“biasanya taruhan paling kecil sekitar 1 jutaan dan itu juga tergantung dari 

persetujuan masing-masing pihak” 

15. Kemudian berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“keuntungan ketika ayam menang sekitar 80% yang 20% yaitu untuk yang 

memiliki tempat atau semacam sewa tempat” 

16. Bagaimana anda mensiasati uang anda untuk kebutuhan keluarga, pribadi 

dan lain sebagainya, serta untuk berjudi? 

“wah tidak tentu, dilihat dari masing-masing kebutuhannya. Kalau untuk 

judi ayam biasanya pakai uang sampingan atau tabungan kecil-kecilan, 

selain itu apabila tidak punya uang biasanya pinjaman atau patungan bareng 

teman untuk ikut judi” 

17. Selama anda mengiku dan terlibat dalam sabung ayam sudah berapa kali 

anda mengalami menang dan kalah? 

“tidak tentu, intinya kalau kalah pernah dan memang juga pernah tapi 

seringnya ke menang tergantung dari keberuntungannya” 

18. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 

Commented [A12]: TMJSA 

Commented [A13]: SSMJ 

Commented [A14]: JUT 

Commented [A15]: KYD 

Commented [A16]: MU 

Commented [A17]: BKMK 



 

96 
 

“Ada, perjanjian ketika di adu 3 menit pertama ayam masih berantem itu 

tandanya ayam jadi untuk ditaruhkan dan ketika sebelum 3 menit ayam 

sudah ada yang kalah maka pertandinganpun batal, selain itu peraturannya 

yaitu ayam yang di adu harus seimbang mulai dari badannya dan ukurannya 

ayam tersebut karena masing-masing ayam memiliki ukuran, ketika sama-

sama cocok maka ditarungkan ayam tersebut” 

19. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judi sabung 

ayam tersebut? 

“enggak tentu sih kurang lebih sekitar 30 orang yang ikut dalam perjudian 

tersebut” 

20. Pernah tidak anda berkonflik pada saat sabung ayam? 

“kalau konflik sih ada aja tapi yang kecil-kecil seperti main ejek-ejekan dll, 

tapi dulu sempat pernah hampir cek-cok karena uang taruhannya tidak 

sesuai dengan perjanjian” 

21.  Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda melakukan judi 

sabung ayam? 

“kalau dari keluarga sih dulu ngelarang akan tetapi karena sudah 

mengetahui kalau saya hoby ya sudah dibiarkan saja” 

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

“selama ini belum pernah ketangkap karena ketikan saya mau mengadu atau 

datang ketempat judi sabung ayam sudah ada yang memberitahu akan ada 

rajia” 
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23.  Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari permainan sabung 

ayam? 

“adanya reaksi dari masyarakat yang tidak suka akan adanya judi sabung 

ayam tersebut, seperti dikucilkan atau digosipkan” 

24. Apakah anda pernah ditegur oleh masyarakat kampung? 

“pernah, tapi tidak secara langsung akan tetapi menegurnya tersebut sambil 

bercanda jadi tidak terlalu serius” 

25. Apakah anda setuju kalau sabung tersebut merupakan penyimpangan 

sosial? 

“setuju aja, karena secara hukum sudah melanggar, tapi mau gimana lagi 

terkadang suka diminta tolong sama temen ya jadi enggak enak aja kalau 

enggak ikut main” 

26. Apakah anda dan teman-teman anda menginginkan di kemudian hari 

perjudian ini bisa terus berjalan? 

“bagaimana nanti aja, ketika saya masih hoby dan teman-teman juga sama 

pasti masih suka untuk melakukan hal tersebut” 

27. Apakah anda memiliki niatan untuk memberikan perjudian sabung ayam ini 

kepada generasi penerus anda? 

“enggak sih, tergantung dari anaknya tersebut kalau dia suka dan hoby sama 

ayam ya silahkan kalau tidak ya tidak apa-apa intinya kalau saya tidak 

menganjurkan tergantung dari anak itu sendiri” 

28. Sejauh apa anda dan teman-teman judi anda mempertahankan perjudian 

sabung ayam tersebut? 
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“wah soal ini karena hoby ya terus berjalan” 

29. Dengan cara yang seperti apa anda mempertahankan keberadaan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“walaupun banyak masyarakat yang menugur tetap lanjut, terkadang pindah 

tempat dan mengadunya secara diam-diam” 

30. Bagaimana anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa perjudian ini 

tidak meresahkan warga? 

“ya kita mainnya secara diam-diam, agar warga tidak mengetahuinya dan 

timbul reaksi dari masyarakat” 
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HASILWAWANCARA 

PELAKU JUDI SABUNG AYAM 

Tanggal Wawancara :  15 Maret 2017  

Waktu Wawancara : 19.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan 

 

Informan 

Nama   : RT 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 22 Tahun 

Pekerjaan  : Karyawan  

 

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

“iyah saya suka memelihara ayam,” 

2. Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut? 

“saya mendapatkannya dari teman kerja, terkadang dari temen-temen 

kampung enggak tentu sih” 

3. Brapa banyak ayam yang ada pelihara saat ini? 

“sekarang yang saya pelihara sekitar 4 ekor itu jantan semua dan sudah 

besar besar, waktu itu banyak tapi saya jual” 
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4. Ayam jenis apa yang anda pelihara? 

“jenis ayam Bangkok yang saya pelihara” 

5. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

“saya suka memelihara ayam karena hoby” 

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

“untuk perwatan dan pakan sekitar Rp. 15.000,- perhari, kalau satu bulan 

sekitar 450 rbu” 

7.  Apa keuntungan anda memelihara ayam tersebut? 

“keuntungan saya memeliharaayam isa menambah penghasilan, ya lumayan 

lah bisa buat beli rokok mah” 

8.  Apatujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

“selain untuk dipelihara ayam saya juga untuk di adu” 

9.  Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

“kalau saya tidak terlalu, karena sibuk bekerja, kalau ada waktu senggang 

atau libur baru ikut ngadu ayam, tapi kalau lagi malas ya enggak ikut” 

10. bagaimana proses awal mula anda mengenal judi sabung ayam? 

“awalnya dari memelihara ayam bangkok tersebut, terus lama kelamaan 

diajakin ngadu ayam saya dengan ayam temen, terus karena sering ngadu 

ayam ya dah jadi ngadunya di duitin, nah mulai dari situ jadi sekarang kalau 

ngadu ayam pasti pakai duit” 

11. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi sabung ayam? 

“karena hoby, seru aja kalau lihat ayam sedang berantem jadi tau kualitas 

ayam itu bagus atau jelek” 
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12.  Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“wah enggak tentu, kadang di kampung ini, kadang keluar kampung untuk 

cari musuh, tapi lebih sering dikampung sini” 

13. Seberapa sering anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“kalau saya tidak tentu, karena sibuk keja kadang seminggu sekali, 

terkadang dua minggu. Kadang sampai sebulan tidak mengadu” 

14. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 

“kadang sekitar 300 terkadang 500, tergantun punya uang atau tidak itu 

juga” 

15. Kemudian berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“sekitar 80% enggak keseluruhan, karena dibagi dua sih yang 20% untuk 

uang tempat dan uang air” 

16. Bagaimana anda mensiasati uang anda untuk kebutuhan keluarga, pribadi 

dan lain sebagainya, seta untuk berjudi? 

“ya biasanya diliat yang terpenting terlebih dahulu, karena saya belum 

menikah jadi gaji hasil kerja bisa saya simpan, tapi kalau untuk ngadu ayam 

ya paling sedikit sekitar 200 atau 300an” 

17. Selama anda mengiku dan terlibat dalam sabung ayam sudah berapa kali 

anda mengalami menang dan kalah? 

“wah enggak tentu, enggak pernah menghitung juga tapi seringnya menang” 

18. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 
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“ada, biasanya sebelum di adu ayam di cek dulu kalau udah sama-sama 

cocok lalu ditandingin, waktunya kita 1 rounde 15 menit wah banyak sih” 

19. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judisabung 

ayam tersebut? 

“enggak tentu kalau yang ikut, terkadang ada 10. Ya enggak tente” 

20. Pernah tidak anda berkonflik pada saat sabung ayam? 

“ya pernah sih, tapi Cuma omongan doang, biasanya kalau ayam sedang 

ditandingkan main ejek-ejekan gitu” 

21.  Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda melakukan judi 

sabung ayam? 

“dulu dilarang, dulu sempat dimarahin sama orang tua dan kaka karena 

mainin ayam terus, tapi lama kelamaan dibiarin aja” 

22.  Pernahkah anda mengalami razia polisi saat melakukanjudi sabung ayam? 

“selama ini saya belum pernah kena razia” 

23.  Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari permainan sabung 

ayam? 

“dampak yang terjadi yaitu sering dimarahain dan sering digosipin sama 

tetangga” 

24. Apakah anda pernah ditegur oleh masyarakat kampung? 

“pernah sih, dulu pernah di tegur karena sering ngadu ayam, tapi tetap aja 

saya lanjutkan” 

25. Apakah anda setuju kalau sabung tersebut merupakan penyimpangan 

sosial? 
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“iyah saya setuju, karena sudah melanggar” 

26. Apakah anda dan teman-teman anda menginginkan di kemudian hari 

perjudian ini bisa terus berjalan? 

“enggak terlalu mengharap anget sih, kalau memang masih musim ngadu 

yah tetep jalan” 

27. Apakah anda memiliki niatan untuk memberikan perjudian sabung ayam ini 

kepada generasi penerus anda? 

“belum pernah berfikir sejauh itu nikah aja belum, gimana nanti aja 

keturunan” 

28. Sejauh apa anda dan teman-teman judi anda mempertahankan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“mempertahankan sih enggak, tapi karena hoby ya jalan terus” 

29. Dengan cara yang seperti apa anda mempertahankan keberadaan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“tetep jalan memelihara dan ketika mau ngadu ayam sembunyi” 

30. Bagaimana anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa perjudian ini 

tidak meresahkan warga? 

“ya kita bilang ke masyarakat kalau ini cuma ngadu biasa tidak memakai 

uang” 
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HASIL WAWANCARA 

PELAKU JUDI SABUNG AYAM 

Tanggal Wawancara :  16 Maret 2017  

Waktu Wawancara :15.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan 

 

Informan 

Nama Samaran : BOS 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 35 Tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha 

 

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

“iyah saya suka” 

2. Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut? 

“saya mendapatkannya dari teman saya kalau tidak beli dipeternakan 

didaerah Karawang” 

3. Berapa banyak ayam yang anda pelihara saat ini? 

“sekarang saya memelihara sekitar 13 ekor, jantan 5 dan sisanya betina” 

4. Ayam jenis apa yang anda pelihara? 
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“saya memelihara ayam bangkok dan birma, ayam birma itu yang telurnya 

warna biru seperti bebek. Ayam bangkok 10 dan sisanya ayam birma” 

5. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

“hoby aja, resep aja memelihara ayam, sebenarnya bukan ayam aja tapi 

burung juga. Tapi kalau sekrang lebih condong ke ayam” 

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

“sekitar 500 ribuan sebulan, itu untuk beli pakannya dan untuk perwatan 

ayam tersebut” 

7.  Apa keuntungan anda memelihara ayam tersebut? 

“keuntungannya untuk nambah penghasilan dan sebagai hiburan” 

8.  Apatujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

“untuk hiburan kadang-kadang kalau pusing dengan penghasilan pekerjaan 

ada hiburan” 

9.  Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

“iyah lumayan, jadi hobi aja ngadu ayam, belakang-belakangan ini saya 

sering ikut ngadu ayam. seru aja melihat ayam berantem jadi serasa puas, 

apalagi kalau ayamnya menang” 

10. bagaimana proses awal mula anda mengenal judi sabung ayam? 

“dulu itu cuma ikut-ikut aja, sering main bareng juga.  dulu waktu belum 

punya ayam jadi ketika ayam temen ada yang di adu saya ikut taruhan dan 

lama-kelamaan sudah punya ayam sendiri” 

11. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi sabung ayam? 

“suka aja, dan banyak temannya jadi seru” 
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12.  Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“kadang dikampung sini, pindah-pindah, kalau ada lawan yang datang 

kesini ngadunya disini kalau enggak ada lawan ngadunya dikampung orang 

jadi ke kampung orang cari lawan. Tapi lebih sering dikampung ini, kalau 

dikampung sini biasnya kalau kita ditempat ini ada yang marahin kita cari 

halam orang yang sepi” 

13. Seberapa sering anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“enggak tentu sih, kadang seminggu dua kali, kadang seminggu sekali. Tapi 

seringnya seminggu sekali itu juga tergantung dari ayamnya, kalau ada 

ayam yang sehat dan siap di adu ya langsung diadu, tapi kalau tidak ada 

biasanya ayam teman yang di adu saya ikut taruhan” 

14. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 

“tergantung lawannya, biasanya paling kecil sekitaran 200 s/d 1 jutaan” 

15. Kemudian berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“keuntungannya tidak 100% soalnya dibagi sama yang punya tempat dan 

tukang air, ya sekitar 80% lah keuntungannya” 

16. Bagaimana anda mensiasati uang anda untuk kebutuhan keluarga, pribadi 

dan lain sebagainya, seta untuk berjudi? 

“kalau untuk keluarga mah itu udah penghasilan sehari-hari tapi kalau untuk 

taruhan biasanya pakai tabungan sedikit-sedikit tapi ya kadang-kadang 

kalau taruhannya besar pakai uang hasil kerja” 
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17. Selama anda mengiku dan terlibat dalam sabung ayam sudah berapa kali 

anda mengalami menang dan kalah? 

“wah tidak kehitung, lebih sering menangnya kalau kalah jarang sih, 

soalnya kalau ayam sudah mulai lelah atau payah langsung saya angkat 

suapaya ayam tidak cundang dan bisa di adu lagi” 

18. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 

“ada, sebelum ayam diadu di cek dulu, terus perjanjian mau main brapa duit 

dan brapa ronde. Taruhan pun ketika ayam sedang main itu ada namanya 

sale jadi taruhan diluar taruhan uang yang pokok” 

19. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judisabung 

ayam tersebut? 

“kurang lebih sekitar 15 orangan lahyang ikut ngadu” 

20. Pernah tidak anda berkonflik pada saat sabung ayam? 

“pernah tadi enggak sampai berantem gitu, cuma adu mulut dan main ejek-

ejekan saja” 

21.  Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda melakukan judi 

sabung ayam? 

“enggak ngelarang sih, istri juga malah ikut memelihara ayam, tapi kalau 

tahu sering taruhan mungkin istri juga marah-marah” 

22.  Pernahkah anda mengalami razia polisi saat melakukanjudi sabung ayam? 

“selama ini belum pernah, soalnya kalau selalu dapet info kalau mau ada 

razia” 
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23.  Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari permainan sabung 

ayam? 

“mungkin lebih boros aja pengeluarannya dan sering diomongin tetangga” 

24. Apakah anda pernah ditegur oleh masyarakat kampung? 

“pernah ditegur, waktu itu lagi ngelatih ayam terus ada tetangga yang lewat 

terus ditegur” 

25. Apakah anda setuju kalau sabung tersebut merupakan penyimpangan 

sosial? 

“iyah saya setuju kalau jadi penyimpangan soalnya judi” 

26. Apakah anda dan teman-teman anda menginginkan di kemudian hari 

perjudian ini bisa terus berjalan? 

“enggak terlalu menginginkan sih, kalau emang masih suka ngadu ya 

dilanjutin” 

27. Apakah anda memiliki niatan untuk memberikan perjudian sabung ayam ini 

kepada generasi penerus anda? 

“enggak punya, anak aja cewe semua” 

28. Sejauh apa anda dan teman-teman judi anda mempertahankan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“paling tetep main di ayam aja” 

29. Dengan cara yang seperti apa anda mempertahankan keberadaan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“ya paling pindah tempat ngadu ayamnya” 
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30. Bagaimana anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa perjudian ini 

tidak meresahkan warga? 

“bilang ke masyarakat kalau ini cuma ngadu biasa dan tidak memakai uang” 
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HASIL WAWANCARA 

PELAKU JUDI SABUNG AYAM 

Tanggal Wawancara :  17 Maret 2017  

Waktu Wawancara :19.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan 

 

Informan 

Nama Samaran : Centeng 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 30 Tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha 

 

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

“iyah suka” 

2. Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut? 

“kadang saya dapatnya dari teman terkadang juga saya beli kepeternak, 

tergantung kualitas ayamnya juga” 

3. Brapa banyak ayam yang ada pelihara saat ini? 

“sekitar 6 ekor” 

4. Ayam jenis apa yang anda pelihara? 
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“yang saya pelihara jenis ayam bangkok” 

5. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

“karena hoby, jadi melihara ayam ini buat hiburan juga, ketika lagi nunggu 

warung dan tidak ada pembeli ya ayam itu jadi hiburannya” 

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

“biaya yang saya keluarkan selama sebulan untuk perawatan sekitar 300 

ribu” 

7.  Apa keuntungan anda memelihara ayam tersebut? 

“jadi hiburan dan nambah penghasilan juga” 

8.  Apatujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

“untuk menambah penghasilan kadang-kadang ayam jadi hiburan yaitu di 

adu” 

9.  Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

“tidak terlalu gemar” 

10. bagaimana proses awal mula anda mengenal judi sabung ayam? 

“awalnya sering gabung dan ikut main bareng sama temen-temen akhirnya 

berjalannya waktu jadi gabung dan suka judi” 

11. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi sabung ayam? 

“karena hoby aja dan seru” 

12.  Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“biasanaya disini disamping rumah atau tidak dibelakangdeket sawah, dan 

biasanya keluar kampung juga cari lawan ” 

13. Seberapa sering anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 
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“terkadang seminggu sekali enggak tentu pokoknya tergantung ayamnya 

juga, kala ayamnya siap dan sehat a kita tandingkan” 

14. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 

“sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya sekitar 500 ribuan 

sampai dengan 1 juta” 

15. Kemudian berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“80% jadi keuntungannya tidaksemua, yang 20% dibagi sama yang punya 

tempat dan tukang yang ambil air” 

16. Bagaimana anda mensiasati uang anda untuk kebutuhan keluarga, pribadi 

dan lain sebagainya, seta untuk berjudi? 

“kalau untuk keluargaya itu dari penghasilan warung tapi kalau buat ayam 

sedikit-sedikit nyelipin dai uang warung” 

17. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam sabung ayam sudah berapa kali 

anda mengalami menang dan kalah? 

“tidak pernah dihitung, kalau kalah jarang sih lebih banyak menangnya” 

18. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 

“ada peraturan mulai dari ayamnya itu kalau mau di adu harus di cek dulu 

dan lain-lain” 

19. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judisabung 

ayam tersebut? 

“sekitar 10 orang lah” 

20. Pernah tidak anda berkonflik pada saat sabung ayam? 
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“kalau bertengkar sih tidak paling Cuma adu omongan dan main ejek-

ejekan” 

21.  Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda melakukan judi 

sabung ayam? 

“kalau istri enggak pernah ngelarang, ya gitu keluarga diam aja” 

22.  Pernahkah anda mengalami razia polisi saat melakukanjudi sabung ayam? 

“sampai saat ini belum pernah dn jangan sampai kena rajia” 

23.  Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari permainan sabung 

ayam? 

“mungkin dipengeluarannya lebih boros” 

24. Apakah anda pernah ditegur oleh masyarakat kampung? 

“pernah, tapi enggak sampai paah ditegurnya cuma biasa aja” 

25. Apakah anda setuju kalau sabung tersebut merupakan penyimpangan 

sosial? 

“setuju, soalnya sudah masuk judi” 

26. Apakah anda dan teman-teman anda menginginkan di kemudian hari 

perjudian ini bisa terus berjalan? 

“tidak terlalu mengharap kalau ini jalan terus” 

27. Apakah anda memiliki niatan untuk memberikan perjudian sabung ayam ini 

kepada generasi penerus anda? 

“wah tergantung anak juga, tapi kalau dilihat sekang nih anak lagi yang baru 

umur 8 tahun sudah mulai suka juga memlihara ayam, gimana nnti anaknya 

aja” 
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28. Sejauh apa anda dan teman-teman judi anda mempertahankan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“sejauh mana yah, paling itu main terus” 

29. Dengan cara yang seperti apa anda mempertahankan keberadaan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“mainnya pindah-pndah, kalau disini ditegur ya pindah tempat” 

30. Bagaimana anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa perjudian ini 

tidak meresahkan warga? 

“ya itu kita bilang Cuma ngadu biasa dan tidak memakai uang” 
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HASIL WAWANCARA 

PELAKU JUDI SABUNG AYAM 

Tanggal Wawancara :  18 Maret 2017  

Waktu Wawancara :15.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan 

 

Informan 

Nama Samaran : SUEP 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 21 Tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

 

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

“suka, saya suka memelihara ayam” 

2. Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut? 

“tidak tentu, terkadang dari teman terkadang juga beli dipeternak” 

3. Brapa banyak ayam yang ada pelihara saat ini? 

“kalau sekrang saya memelihara sekiatr 4 ekor ayam jantan” 

4. Ayam jenis apa yang anda pelihara? 

“Bangkok, semuanya jenisnya bangkok” 
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5. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

“suka aja sama ayam, saya hoby sama ayam” 

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

“kalau buat perawatan dan makannya sekiatr400 sebulan” 

7.  Apa keuntungan anda memelihara ayam tersebut? 

“buat mainan aja jadi hiburan gitu trus jadi penghasilan juga” 

8.  Apatujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

“untuk nambah penghasilan,selain itu hiburan juga” 

9.  Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

“iyah saya suka ngadu ayam” 

10. bagaimana proses awal mulai anda mengenal judi sabung ayam? 

“saya suka ngadu ayam mulai dari SMA, seneng aja sama ayam dan 

sekarang teman yang suaka di ayam banyak juga.” 

11. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi sabung ayam? 

“buat nambah penghasilan, seru kalau lagi lihat ayam berantem” 

12.  Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“disini di Kampung, dulu mah seringnya saya ngadu di Kampung sini tapi 

sekarang saya lebih sering bawa ayam saya keluar kampung jadi cari 

lawannya keluar kampung” 

13. Seberapa sering anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“sekitar seminggu sekali, pokoknya tidak tentu” 

14. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 
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“tergantung dari lawannya, mereka berani taruhan brapa gitu. Biasanya 

sekitar 1 jutaan” 

15. Kemudian berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“tidak semua sekitar 80%  nah yang 20% untuk orang lain” 

16. Bagaimana anda mensiasati uang anda untuk kebutuhan keluarga, pribadi 

dan lain sebagainya, seta untuk berjudi? 

“biasanya dari gajian, wah kalau saya udah parah buat judi ini, saya sudah 

habis motor 3, itu saya gadai untuk modal judi. Jadi ketika saya tidak punya 

modal apa aja jadi. HP apa lagi sudah sering saya jual, nnti ketika menang 

saya beli lagi yang baru. Apa aja pokoknya” 

17. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam sabung ayam sudah berapa kali 

anda mengalami menang dan kalah? 

“sering menang, tapi tidak pernah menghitung seberapa seringnya” 

18. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 

“ada, sebelum kita adu itu kita cek terlebih dahulu, terus janjian judinya 

brapa trus nanti ayam mainnya brapa rounde, gitu-gitu aja” 

19. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judisabung 

ayam tersebut? 

“kurang lebih sekitar 15 orang” 

20. Pernah tidak anda berkonflik pada saat sabung ayam? 

“paling itu sering adu mulut sama main ejek-ejekan ketika ngadu ayam” 
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21.  Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda melakukan judi 

sabung ayam? 

“kalau dulu sering dimarahin sama orang tua, tapi sekarang dibiarkan saja, 

tapi ya kadang-kadang ditegur juga” 

22.  Pernahkah anda mengalami razia polisi saat melakukanjudi sabung ayam? 

“sering, sekiatr 10 kali mah pernah, jadi yang kena rajia motornya. Kalau 

saya lari jadi tidak kena paling motornya diangkut nnti di kantor polisi saya 

nebus dan karena saya punya teman yang jadi polisi jadi mudah untuk 

ngambil motornya” 

23.  Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari permainan sabung 

ayam? 

“sekarang lebih boros dan sering ditegur orang juga” 

24. Apakah anda pernah ditegur oleh masyarakat kampung? 

“sering, kalau lagi bawa ayam itu suka ditegur tapi saya biarin aja” 

25. Apakah anda setuju kalau sabung tersebut merupakan penyimpangan 

sosial? 

“iyah sih, soalnya sudah melangga peraturan hukum” 

26. Apakah anda dan teman-teman anda menginginkan di kemudian hari 

perjudian ini bisa terus berjalan? 

“ya enggak terlalu sih, paling kalau temen-temen masih suka ya terus main 

ayam” 

27. Apakah anda memiliki niatan untuk memberikan perjudian sabung ayam ini 

kepada generasi penerus anda? 
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“bagaimana nanti aja, ya harapan mah jangan ngikuti bapaknya, anaknya 

supaya lebih baik lagi” 

28. Sejauh apa anda dan teman-teman judi anda mempertahankan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“ya itu paling tetep main dan ngadu ayam” 

29. Dengan cara yang seperti apa anda mempertahankan keberadaan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“ngadunya pindah-pindah, dimana aja yang sepi” 

30. Bagaimana anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa perjudian ini 

tidak meresahkan warga? 

“bilang aja ke orang kalau ini Cuma ngadu biasa dan tidak memakai uang” 
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HASIL WAWANCARA 

PELAKU JUDI SABUNG AYAM 

Tanggal Wawancara :  6 April 2017  

Waktu Wawancara : 16.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan 

 

Informan 

Nama Samaran : TEPLE 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 30 Tahun 

Pekerjaan  : Buruh 

 

1. Apakah anda suka memelihara ayam? 

“iyah saya suka” 

2. Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut? 

“dari teman, kadang beli dan kadang juga ngerawat punya teman” 

3. Brapa banyak ayam yang ada pelihara saat ini? 

“untuk sekarang yang saya pelihara sekitar 12 ekor” 

4. Ayam jenis apa yang anda pelihara? 

“ayam bangkok” 
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5. Mengapa anda suka memelihara ayam? 

“hoby bang, resep aja sama ayam bangkok” 

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

“sekitar 500 ribu lah perbulan, itu udah sama makanannya, jamu dan 

vitamin kalau perawatan lain seperti mandiin, pijat dll itu mah udah keahlian 

sendiri” 

7.  Apa keuntungan anda memelihara ayam tersebut? 

“untuk hiburan dan penambah penghasilan” 

8.  Apatujuan anda memelihara ayam selain untuk peliharaan? 

“untuk nambah penghasilan” 

9.  Apakah anda gemar melakukan judi sabung ayam? 

“enggak terlalu sih, kadang-kadang aja” 

10. bagaimana proses awal mulai anda mengenal judi sabung ayam? 

“dulu sering ikut ngadu sama temen mulai dari kampung ke kampung, dulu 

sih kadang-kadang hanya nganter temen buat ngadu ayam tapi lama 

kelamaan resep aja sama ayam jadi ikut” 

11. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi sabung ayam? 

“untuk nambah penghasilan dan nambah teman aja” 

12.  Dimana biasanya anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“kalau saya tidak tentu, tapi biasanya di kampung sini di deket rumahnya 

bang MG” 

13. Seberapa sering anda melakukan judi sabung ayam tersebut? 

“wah tidak tentu” 
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14. Berapa besar uang taruhan yang biasanya anda pasang? 

“sekitar 700 rbu s/d 2 jutaan lah” 

15. Kemudian berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“tidak semua, sekitar 80%” 

16. Bagaimana anda mensiasati uang anda untuk kebutuhan keluarga, pribadi 

dan lain sebagainya, serta untuk berjudi? 

“kalau untuk keluarga biasanya saya cari sendiri dan jarang memakai uang 

hasil judi, tapi kalau untuk judi kadang hasil minjam sama teman kalau 

enggak barang yang saya punya saya gadaikan” 

17. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam sabung ayam sudah berapa kali 

anda mengalami menang dan kalah? 

“wah tidak terhitung, menang kalah tergantung dari keberuntungannya” 

18. Adakah peraturan dalam permainan judi sabung ayam? 

“banyak, sebelum ditandingkan ayam dicek terlebih dahulu dan banyak deh 

pokoknya” 

19. Biasanya ada berapa banyak orang yang ikut dalam taruhan judisabung 

ayam tersebut? 

“kurang lebih sekitar 15 orang yang ikut” 

20. Pernah tidak anda berkonflik pada saat sabung ayam? 

“kalau berantem main pukulan belum pernah tapi kalau ngadu omongan 

sering” 
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21.  Bagaimana tanggapan keluarga jika mengetahui kalau anda melakukan judi 

sabung ayam? 

“kalau istri mah setuju-setuju aja, soalnya kenal sama istri juga karena 

ngadu ayam di kampung teman, jadi ya istri tau saya kalau saya suka ngadu” 

22.  Pernahkah anda mengalami razia polisi saat melakukanjudi sabung ayam? 

“kalau ditangkap belum pernah, kalau di kampung sini belum pernah 

soalnya belum pernah ada rajia tapi kalau dikampung orang lain pernah tapi 

belum kena ketangkap saya sudah lari” 

23.  Untuk saat ini adakah dampak yang ditimbulkan dari permainan sabung 

ayam? 

“boros aja sih” 

24. Apakah anda pernah ditegur oleh masyarakat kampung? 

“pernah, sering diimarahin gitu sama yang enggak suka” 

25. Apakah anda setuju kalau sabung tersebut merupakan penyimpangan 

sosial? 

“iyah sudah menyimpang dari masyarkat” 

26. Apakah anda dan teman-teman anda menginginkan di kemudian hari 

perjudian ini bisa terus berjalan? 

“ya tergantung bagaimana nanti aja” 

27. Apakah anda memiliki niatan untuk memberikan perjudian sabung ayam ini 

kepada generasi penerus anda? 

“belum sempat terpikir kesitu, anak aja belum punya” 
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28. Sejauh apa anda dan teman-teman judi anda mempertahankan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“tetep main adu ayam” 

29. Dengan cara yang seperti apa anda mempertahankan keberadaan perjudian 

sabung ayam tersebut? 

“ngadu ayamnya pindah-pindah” 

30. Bagaimana anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa perjudian ini 

tidak meresahkan warga? 

“bilang aja kalau ini tidak memakai uang Cuma ngadu biasa” 
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HASIL WAWANCARA 

MASYARAKAT KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara : 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara : 15.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan  

 

Informan 

Nama Samaran :TH 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 50 Tahun 

Pekerjaan  : Buruh 

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

“iyah saya tahu, disini banyak yang suka ngadu ayam dan pakai duit juga” 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

“kalau lagi ngadu ayam itu kurang lebih sekitar 15 orang lah” 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 

“yang sepi dan ada halaman yang luas, biasanya sih yang dijadiin tempat 

dipinggir sawah” 
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4. apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 

“jadi asal muasalnya itu yang saya lihat dulu sekitar tahun 2000an yang 

suka sama ayam itu Cuma dua orang dan itu sering ngadu ayamnya 

berdua-berdua terus tapi lama-kelamaan semakin banyak ” 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

“ya itu sudah melanggar hukum soalnya pakai duit sih” 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

“wah sering saya melihatnya” 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

“kesal melihatnya kalau seperti ini terus masyarakat menjadi rusak, 

entahlah nanti masa depan entah menjadi semakin baik atau buruk” 

8. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

“pernah, tapi ya itu tetep aja pada main di ayam terus” 

9. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 

“iyah saya sudah mulai terganggu dengan adanya sabung ayam ini” 

10. Pernah tidah bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 

“pernah, dulu kepala desa pernah menegur tapi tetep aja ada” 

11. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 

“kalau mendengar isu-isunya sih pernah tapi belum pernah dateng” 

12. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 
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“mungkin masyarakat lebih tertutup aja dan lebih pendiam terhadap judi 

tersebut” 

13. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 

“kalau dulu lebih terbuka sama orang tapi sekarang mungkin lebih tertutup 

karena banyak pendatang dan kita jadi agak curiga gitu sama orang” 
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HASIL WAWANCARA 

MASYARAKAT KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara : 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara : 17.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan  

 

Informan 

Nama Samaran :MILI 

Jenis kelamin  : PEREMPUAN 

Usia    : 55 Tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha 

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

“iyah saya mengetahui kalau dikampung sini ada perjudian sabung ayam” 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

“wah tidak tentu tapi kurang lebih sekitar 10 orang lah yang ikut ngadu 

ayam tersebut” 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 

“itu dipinggir sawah ditempat yang sepi sering saya lihatnya disitu” 
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4. apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 

“setahu saya waktu itu sekitar tahun 2000an yang memiliki ayam bangkok 

itu Cuma dua orang tapi lama-kelamaan banyak juga yang suka sama 

ayam bangkok trus waktu dulu ngadu ayamnya biasa aja enggak memakai 

duit dan dihalaman rumah biasa tapi lama kelamaan ngadunya memakai 

arena trus ada taruhannya dan tempatnya sepi, selain itu banyak orang 

yang luar yang datang untuk ngadu ayam bangkok” 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

“tanggapan saya melihat perjudian itu yaitu kembali ke hukum dia sudah 

melanggar” 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

“kalau setiap hari sih tidak, tapi kalau setiap minggu iyah mungkin karena 

libur jadi seringnya dihari minggu” 

 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

“berjalan baik-baik saja tanpa adanya pembatas, ya biasa aja saling sapa 

dan kalau dia lagi butuh saya tolong dan sebaliknya juga kalau saya lagi 

butuh dia, dia pun menolong saya, tapi terkadang kesal juga melihatnya, 

kenapa harus ngadu ayam kasian ayamnya juga dan tidak menguntungkan 

yang ada malah dapet dosa” 

8. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

“pernah, waktu itu saya menergur kata saya ‘jangan ngadu ayam terus 

nanti ditangkap polisi’ tapi ya gitu mereka masih aja ngadu ayam” 
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9. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 

“kalau dulu biasa saja tapi kalau sekarang iyah saya mulai agak terganggu” 

10. Pernah tidah bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 

“sudah pernah ditegur, jadi dulu kepala desa menegurnya walaupun tidak 

secara langsung, dulu juga sempat menghilang tapi sebentar” 

11. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 

“kalau melihat langsung belum pernah pihak berwajib datang kesini 

melakukan rajia tapi kalau sebatas ngontrol atau melihat aja pernah ada 

polisi yang lewat” 

12. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 

“masyarakat agak sedikit berubah lebih ke menutup diri” 

13. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 

“mungkin kalau dulu orang lebih terbuka terhadap orang baru tapi kalau 

sekrang agak sekit menutup” 
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HASIL WAWANCARA 

MASYARAKAT KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara : 25 Maret 2017 

Waktu Wawancara : 19.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan  

 

Informan 

Nama Samaran : MDIN 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

“iyah saya tahu kalau dikampung sini ada sabung ayam” 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

“yang saya lihat lumayan banyak, sekitar 15 orang lah yang ikut dalam 

perjudian tersebut” 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 

Commented [A201]: MAJ 



 

132 
 

“yang saya lihat itu di pinggir sawah di halaman rumahnya Bang MG 

biasanya disana orang pada ngadu ayam” 

4. apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 

“kalau secara pastinya saya enggak begitu mengetahuinya tapi 

sepenglihatan saya waktu itu yang suka ayam bangkok disini sedikit cuma 

ada dua orang tapi lama kelamaan pada tertarik dan suka sama ayam jadi 

banyak dan sampai pada ngadu gitu” 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

“sabung ayam sudah melanggar, orang yang melakukan sudah 

menyimpang dari peraturan dan itu bisa kena sanksi” 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

“lumayan banyak sih, kalau ngadu ayamnya sendiri sekitar seminggu 

sekali lah, tapi setiap hari orang yang suka ngadu sering kumpul ngobrolin 

tentang ayam dan lain-lain. Tapi kalau untuk ngadunya sendiri seminggu 

sekali lah” 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

“sikap saya buat orang yang main judi benci aja dan ada jarak, soalnya 

saya tidak suka dengan perjudian, merusak sih” 

8. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

“belum pernah sih, yang ngadu lebih tua dari saya takut songong dan 

enggak menghormati yang umurnya lebih tua” 

9. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 
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“iyah sih kadang-kadang saya merasa terganggu dengan orang-orang yang 

mengadu ayam, kayanya ada rasa kesel gimana gitu ya udah saya biarin 

aja” 

10. Pernah tidak bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 

“wah soal itu saya kurang tahu” 

11. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 

“kalau ngerajia sih belum tapi tapi kalau polisi lewat sambil ngontrol 

pernah lihat” 

12. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 

“paling yaitu kadang-kadang orang yang ngadu berisik karena  main 

sorak-sorakan” 

13. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 

“yang saya rasakan kehidupan dimasyarakat sekrang enggak terlalu 

nyaman seperti dulu yang adem ayem dan tentram” 

 

 

 

 

Commented [A207]: MTAJ 

Commented [A208]: PSMP 

Commented [A209]: PBMR 

Commented [A210]: DSAJ 

Commented [A211]: PSYT 



 

134 
 

HASIL WAWANCARA 

MASYARAKAT KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara : 26 Maret 2017 

Waktu Wawancara : 19.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan  

 

Informan 

Nama Samaran : IBO 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 35 Tahun 

Pekerjaan  : PNS 

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

“iyah saya tahu” 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

“sekitar 10 s/d 30 orang lah yang ikut dalam perjudian tersebut” 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 
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“yang sepi dan jarang dilewati oleh orang banyak, biasnya di rumah Bang 

MG itu dihalaman rumahnya karena tempatnya sepi dan dipinggir sawah 

juga” 

4. apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 

“wah saya enggak begitu paham akan tetapi yang saya tahu waktu itu 

belum banyak seperti ini yang suka ngadu ayam tapi lama kelamaan 

banyak yang suka mengadu dan ikut dalam taruhan judi tersebut” 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

“itu sudah termasuk pelanggaran dan menyimpang dari masyarakat, ini 

bisa kena hukuman bagi pelakunya” 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

“enggak begitu sering sih paling sekitar 2 minggu sekali soalnya saya 

jarang dirumah” 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

“berjalan dengan baik, karena masih teman bermain dan nongkrong bareng 

jadi baik-baik saja” 

8. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

“menegur sih pernah tapi secara bercanda gitu menegurnya” 

9. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 

“untuk sampai saat ini kalau saya pribadi enggak terlalu terganggu sih, ya 

masing-masing aja gitu” 

10. Pernah tidak bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 
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“denger-denger sih pernah dan termasuk lurahnya pun karena kenal sama 

saya dia pernah ngomong sama saya tentang hal tersebut, duu lurah 

menegurnya tapi tetep aja main judi dan pindah tempat aja” 

11. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 

“belum pernah mungkin kalau lewat saja pernah lihat” 

12. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 

“yang saya rasakan mungkin kampung tidak nyaman lagi kali yah” 

13. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 

“kalau dulu sih nyaman tentran adem dan ayem mungkin karena sekrang 

ada yang suka ngadu ayam jadi lebih berbeda yang tidak terlalu nyaman” 
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HASIL WAWANCARA 

MASYARAKAT KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara : 27 Maret 2017 

Waktu Wawancara : 13.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan  

 

Informan 

Nama Samaran : Aji 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Usia    : 40 Tahun 

Pekerjaan  : IRT 

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

“oh iyah saya tahu kalau disini ada perjudian ayam” 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

“ada sekitar 10 orang lah ya yang ikut terlibat dalam ngadu ayam tersebut” 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 

“yang saya tahu itu yang sepi di deket sawah itu yang dirumahnya Bang 

MG” 
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4. apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 

“dulu itu sedikit yang yang memelihara dan hanya ngadu ayam biasa tapi 

sekrang banyak yang memelihara dan ngadunya pakai uang” 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

“itu udah menyimpang dari masyarakat , itu kan judi udah termasuk 

pelanggaran” 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

“lumayan banyak, sekitar 2 minggu sekali tapi setiap minggu dia main dan 

ngadu ayam” 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

“saya menjaga jarak, soalnya saya tidak suka dengan orang yang tukang 

ngadu dan khawatirnya takut anak saya nanti ikut kedalam perjudian 

tersebut. Lagian judi apa sih enaknya, mending uangnya digunakan baik-

baik” 

8. Dalam perjudian terkadang ada orang yang hanya menonton, bagaimana 

anda menyikapi oang tersebut? 

“ya tetep aja buruk karena sudah ikut main judi, entah dia ikut taruhan atau 

tidak yang penting dia sudah salah karena ikut ngadu, kalau emang dia 

baik seharusnya dia melarang walaupun dia tidak ikut taruh eh malah ikut 

nonton dan mendukung ngadu ayam” 

9. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

“pernah, waktu itu saya marah-marahin karena masih saudara kan malu-

maluin keluarga aja, selain saudara juga pernah saya marah-marahin” 
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10. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 

“iyah saya merasa terganggu, bagaimana nanti generasi penerus kampung 

kalau gini terus” 

11. Pernah tidak bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 

“dulu lurah pernah menegur tapi tetap aja masih ada” 

12. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 

“selama ini belum pernah dengar kalau terjadi rajia” 

13. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 

“yaitu kampung tidak senyaman dulu dan mungkin nanti generasi kita 

banyak yang melakukan” 

14. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 

“kampung sekrang ini tidak senyaman seperti dulu, kalau dulu nyaman 

sekarang sudah tidak, selain itu sekrang banyak yang datang bukan untuk 

kerjasama dan silaturahmi melainkan untuk ngadu ayam” 
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HASIL WAWANCARA 

MASYARAKAT KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara : 28 Maret 2017 

Waktu Wawancara : 19.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan  

 

Informan 

Nama Samaran : MG 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 35 Tahun 

Pekerjaan  : Pedagang 

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

“iyah saya tahu kalau dikampung ini ada sabung ayam” 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

“kurang lebih ada sekitar 10 s/d 20 orang yang ikut” 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 

“disini disamping rumah saya, biasanaya mereka ngadu ayamnya” 

4. apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 
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“wah soal itu saya kurang tahu” 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

“itu udah termasuk kedalam penyimpangan dan pelanggaran juga” 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

“karena saya pulang kerja sekitar 2 minggu sekali ya jadi sekitar 2 minggu 

sekali tapi kata istri saya seminggu sekali” 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

“kalau sekang agak kurang baik sih, habis kesal saya sama mereka” 

8. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

“dulu saya pernah marah-marah waktu lagi pada ngadu akhirnya bubar 

tapi tetep aja lanjut lagi ngadunya dipinggir sawah, selain itu mertua saya 

juga pernah marah-marah tapi tetep aja masih ada. Dulu itu waringnya 

sampai dicabutin tapi tetep aja masih lanjut” 

9. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 

“iyah saya merasa terganggu karena berisik” 

10. Pernah tidak bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 

“dulu sih lurah pernah ngomong tapi tetep aja masih ada” 

11. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 

“belum pernah mendengar saya soal itu” 

12. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 
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“yaitu sekarang keluarga saya lebih tertutup karena banyak yang tidak 

dikenal” 

13. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 

“kampung yang sekrang tidak senyaman kampung yang dulu” 
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HASIL WAWANCARA 

MASYARAKAT KAMPUNG GALIAN KUMEJING 

Tanggal Wawancara : 29 Maret 2017 

Waktu Wawancara : 19.00 s/d Selesai 

Tempat  : Rumah Informan  

 

Informan 

Nama Samaran : SUK 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 38 Tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

1. Apakah anda mengetahui kalau dikampung anda ada perjudian sabung 

ayam? 

“iyah tahu” 

2. Seberapa banyak orang yang anda ketahui mengikuti perjudian sabung 

ayam tersebut? 

“yang saya tahu sekitar 10 orang lah” 

3. Biasanya yang dijadikan tempat untuk sabung ayam itu yang seperti apa? 

“di belakang rumah saya, dipinggir sawah” 

4. apakah anda mengetahui asal muasal munculnya perjudian tersebut? 
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“saya kurang tahu soal itu” 

5. Bagaimana tanggapan anda melihat perjudian tersebut? 

“ya itu udah termasuk penyimpangan” 

6. Berapa kali anda pernah melihat perjudian dikampung anda? 

“sekitar 2 kali sepertinya soalnya saya jarang pulang soalnya ada tugas 

dari perusahaan, tapi kata istri saya disini sering ngadu ayam” 

7. Bagaimana sikap anda terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut? 

“kadang suka benci melihatnya, soalnya mencontohkan yang tidak baik 

buat generasi penerus, apalagi saya punya anak laki-laki takut nanti kalau 

sudah besar ikut-ikutan” 

8. Apakah anda pernah menegur pelaku sabung ayam tersebut? 

“kalau saya belum pernah, bagaimana mau negur saya aja jarang dirumah” 

9. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya perjudian tersebut? 

“kalau saya sendiri sih tidak mungkin kalau keluarga iyah karena pada saat 

mengadu berisik, selain saya khawatir juga takut anak saya yang kecil ini 

ikut-ikutan walaupun nonton” 

10. Pernah tidak bagian pemerintah setempat menegur para pelaku judi sabung 

ayam tersebut? 

“wah kurang tahu soal itu” 

11. Pernah tidak anda melihat atau mendengar pihak berwajib melakukan 

rajia? 

“selama ini saya belum pernah mendengar soal itu” 
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12. Adakah dampak yang anda rasakan setelah adanya perjudian sabung 

ayam? 

“ya mungkin itu sih berisiknya jadi suka mengganggu” 

13. Perubahan apa yang anda rasakan saat ini sebelum dan sesudah adanya 

perjudian sabung ayam tersebut? 

“kalau sekarang kampung ini kurang nyaman beda dengan dulu” 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1 

Kondisi Kandang Ayam Bangkok 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 15 Maret 2017) 

 

Gambar 2 

Proses Negosiasi Sebelum Ayam Ditarungkan 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 19 Maret 2017) 
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Gambar 3 

Proses Pemasangan Arena Pertandingan Waring 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 19 Maret 2017) 

 

Gambar 4 

Arena Pertarungan Ayam Yang Terbuat Dari Waring 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 19 Maret 2017) 
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Gambar 5 

Perjudian Sabung Ayam Menggunakan Waring 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 19 Maret 2017) 

 

Gambar 6 

Perjudian Abung Ayam Tidak Menggukan Waring 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 26 Maret 2017) 
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