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ABSTRAK 

Judi adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas 
sebuah permainan atau kejadian yang tidak bisa diprediksi dan pesertanya bersifat 
sukarela. Bentuk judi yang umum seperti judi kartu, olahraga, balapan kuda, dan 
mesin slot (Prakash, Avasthi, & Benegal, 2011). Akses informasi yang kian 
canggih dan mudah didapatkan, membuat para penjudi dengan mudah 
mendapatkan informasi tentang judi dan  memudahkan para penjudi mengakses 
judi secara online. Impulsive Sensation Seeking dapat memprediksi seseorang 
penjudi patologis pada judi poker online (Barault & Varescon, 2013). Penelitian 
ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara Impulsif Sensation Seeking 
dengan simtom gangguan judi online. 

Metode penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Sebanyak 
119 subjek baik pria maupun wanita yang pernah atau masih berhubungan dengan 
judi online menjadi subjek dalam penelitian ini. Angket kemudian disebarkan dan 
dapat diisi secara online. 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada korelasi antara ImpSS dengan  
simtom gangguan judi dengan nilai r = .002 dan p = .262, dimana r < .05 atau 
dapat disimpulkan ada signifikansi, yang berarti ada korelasi atau hubungan 
antara ImpSS dengan simtom gangguan judi online. Simtom gangguan judi 
memiliki asosiasi dengan keseruan ketika sedang berjudi dan lama berjudi. GSAS 
memiliki asosiasi dengan variabel jenis judi yang dimainkan dan perasaan ketika 
bermain judi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah, pada penelitian 
selanjutnya peneliti harus dapat meyakinkan pada subjek bahwa penelitian ini 
hanya sekedar penelitian dan tidak terkait dengan hukum sehingga subjek lebih 
leluasa untuk mengisi sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu data kualitatif 
hendaknya dimasukkan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan agar data kualitatif 
dan kuantitatif dapat saling melengkapi informasi sehingga dapat memberi 
penjelasan yang luas dan akurat   
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