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ABSTRAK 

Meskipun kini kegiatan judi telah dilarang keberadaannya oleh aparat keamanan, namun 
masih saja ada sebagian masyarakat yang terlibat di dalam perjudian. Salah satu jenis judi 
yang masih sering dilakukan adalah judi doro. Judi doro yang menggunakan burung dara 
sebagai objek perjudian untuk diadu ini, diminati oleh golongan masyarakat dari segala 
usia, jenis kelamin, pekerjaan dan etnis suku, karena itu tidak heran jika keberadaan judi 
doro ditengah-tengah masyarakat masih sangat subur dibandingkan jenis perjudian 
lainnya, bahkan berani ditampilkan secara terbuka. Apa yang membuat orang-orang 
meminati judi doro, menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih dalam hal-hal 
yang mempengaruhi perilaku penjudi burung dara. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penjudi doro 
yang diantaranya berperan membentuk dan memelihara perilaku judi doro. 

Penelitian ini tergolong studi pendahuluan dengan informan penelitian yang terdiri dari 
seorang pelatih burung doro dan seorang penjudi doro. Karakteristik informan adalah 
pria dewasa yang terlibat dalam kegiatan judi doro. Metode pengurnpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Jenis penelitian kualitatif ini 
menggunakan metode studi kasus. 

Dari basil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang 
berjudi burung dara berasal faktor eksternal berupa lingkungan sekitar yaitu lingkungan 
perjudian dan pengaruh ternan sebaya yang berrninat pada perjudian burung dara, serta 
keluarga yang mencakup: keluarga yang bertempat tingga1 di sekitar 1ingkungan 
perjudian, nilai-nilai perjudian dalam keluarga, pola asuh orang tua, konsistensi disiplin 
orang tua, dan problema keluarga. Faktor eksternal tersebut akhirnya mengarahkan minat 
individu pada perilaku berjudi burung dara dan mempengaruhi pola pikir, emosi serta 
moral individu secara keseluruhan untuk memelihara perilaku berjudi burung dara. 
Ditemukan juga kecenderungan pen judi doro melakukan perilaku negatif seperti perilaku 
alkoholik dan perilaku berjudi to gel. 

Saran antara lain ditujukan bagi penelitian selanjutnya untuk memperkaya kajian dengan 
penelitian kuantitatif, untuk orang tua supaya memperhatikan dan menerapkan cara-cara 
untuk menghindarkan anak-anak dari perilaku judi, serta bagi aparat keamanan agar 
dapat menangani penjudi doro dengan pembinaan moril. 
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