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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang semakin 

pesat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kreativitas manusia 

semakin meningkat dan mendorong penemuan-penemuan di bidang teknologi. 

Salah satu produk kreativitas manusia tersebut adalah internet. Kemajuan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya revolusi 

interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-

aktivitas sosial. Menurut Soekanto (2001: 191), terdapat dua syarat utama dalam 

sebuah interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Perkembangan 

teknologi dewasa ini, telah menyebabkan seseorang melakukan kontak sosial 

tidak hanya melalui hubungan badaniyah, tetapi juga melalui hubungan jarak jauh 

yang dijembatani oleh media komunikasi seperti internet. 

Media internet dapat menghubungkan orang untuk berkomunikasi tanpa 

batasan jarak dan waktu.  Internet dapat diakses melalui komputer atau 

smartphone sehingga orang semakin mudah mengakses internet. Selain itu 

tumbuh suburnya warung internet membuat orang dengan mudah menggunakan 

internet. Melalui internet orang dapat berkomunikasi, mengakses informasi, 

mengunduh file, dan bermain game.  

Saat ini, perkembangan internet tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan. 

Di pedesaan, konsep tentang desa dan masyarakatnya saat ini telah mengalami 

perubahan yang cukup besar akibat berkembangnya teknologi informasi, seperti 

internet. Adanya internalisasi nilai-nilai budaya barat akibat mudahnya akses 

teknologi internet di pedesaan telah membawa dampak terhadap perubahan gaya 

hidup masyarakat di pedesaan, terutama di kalangan remaja desa. Internet tumbuh 

dan berkembang dengan pesat hingga ke pelosok desa sehingga orang-orang 

desapun dengan mudah dapat mengakses internet. Tidak terkecuali di Desa 

Kauman Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Remaja-remaja di daerah ini 

dapat dengan mudah mengakses internet karena di sana disediakan area hotspot 
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sehingga orang dengan mudah mengakses internet melalui Wifi tanpa membayar. 

Area hotspot ini awalnya disediakan untuk memberikan kemudahan bagi orang-

orang di desa tersebut mengakses informasi sehingga orang-orang di desa tersebut 

tidak ketinggalan informasi. 

Namun penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan 

orang untuk permainan judi. Awalnya remaja-remaja di Desa Kauman Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali mengakses game online, selanjutnya karena rasa 

penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi online. 

Permainan di internet yang seharusnya menjadi media bermain dan menyegarkan 

pikiran sebagai kebutuhan psikologis manusia justru menjadi hal yang 

menjerumuskan ketika pemanfaatanya tidak lagi pada nilai guna. Permainan 

online sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan 

hal-hal yang seringkali dilarang di kehidupan sebenarnya, misalkan berjudi. Dari 

hasil observasi, permainan judi online yang diakses oleh remaja di desa tersebut 

antara lain adalah judi bola, poker, casinos, dan lain-lain.  

Menurut  Kartono (2014: 58), perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja 

yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan 

menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa 

permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau 

belum pasti hasilnya. Ketidakpastian hasil tersebut, memunculkan banyak angan-

angan yang terkadang meleset dari harapan dan memunculkan ketegangan yang 

berbeda dalam setiap penjudi. 

Permainan yang meniti beratkan pada untung-untungan dan spekulasi ini 

paling sering terjadi di ranah sosial. Adanya harapan yang besar agar bisa 

merubah kehidupan, menyebabkan orang selalu ketagihan untuk ikut serta 

mengadu nasib. Persoalan ini semakin sulit di atasi ketika dibenturkan dengan 

situasi perekonomian. Semakin mahalnya barang-barang kebutuhan hidup, 

menyebabkan seseorang mencari alternatif agar bisa keluar dari tekanan 

situasional tersebut. 

Judi Bola Online, adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling 

besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun 
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dalam bisnis judi bola online ini. Judi bola online itu meliputi pertandingan-

pertandingan local sampai level international sampai pertandingan tertinggi di 

ajang piala dunia. Sedangkan judi Poker adalah permainan kartu bukan 

keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, 

dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu sehingga 

menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang. 

Awalnya remaja hanya sesekali mengikuti permainan judi online, namun 

lama-kelamaan remaja akan kecanduan. Menurut Soleman (2009: 31) sebagian 

besar permainan online hampir selalu berdampak negatif baik secara sosial, psikis, 

dan fisik sehingga menyebabkan munculnya kecanduan bermain permainan 

online. Secara sosial hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena 

waktu bersama menjadi jauh berkurang. Secara psikis, pikiran menjadi terus 

menerus memikirkan permainan yang sedang dimainkan. Selain sulit konsentrasi 

terhadap studi, pekerjaan, sering bolos terkadang juga sampai menghindari 

pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena dengan bermain permainan online, individu 

menjadi acuh tak acuh, kurang peduli terhadap hal-hal yang terjadi di 

sekelilingnya.  

Selain itu secara fisik akan terkena paparan cahaya radiasi komputer yang 

dapat merusak saraf mata dan otak. Kesehatan jantung menurun akibat kurang 

beristirahat selama bermain permainan online. Ginjal dan lambung juga 

terpengaruh akibat banyak duduk, kurang minum, lupa makan karena keasyikan 

main. Hal tersebut berlanjur diikuti dengan berat badan menurun karena lupa 

makan, atau bisa juga bertambah karena banyak dari pemain yangt bermain 

permainan online disertai aktivitas makan makanan kecil dan kurang olahraga. 

Secara istilah, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu 

mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari 

adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, 

pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti 

hasilnya (Kartono, 2014: 58). Ketidakpastian hasil tersebut, memunculkan banyak 

angan-angan yang terkadang meleset dari harapan dan memunculkan ketegangan 

yang berbeda dalam setiap penjudi. Permainan yang meniti beratkan pada untung-



 4 

untungan dan spekulasi ini paling sering terjadi di ranah sosial. Adanya harapan 

yang besar agar bisa merubah kehidupan, menyebabkan orang selalu ketagihan 

untuk ikut serta mengadu nasib. Persoalan ini semakin sulit di atasi ketika 

dibenturkan dengan situasi perekonomian. Semakin mahalnya barang-barang 

kebutuhan hidup, menyebabkan seseorang mencari alternatif agar bisa keluar dari 

tekanan situasional tersebut. 

Bagi remaja yang sudah kecanduan terhadap perjudian adalah sangat sukar 

untuk kembali ke jalan yang benar namun ada juga yang melakukan permainan 

secara iseng-iseng saja. Mereka berjudi hanya sekedar untuk menghabiskan waktu 

saja atau mungkin rileks, dan juga yang berjudi untuk hiburan setelah melakukan 

pekerjaan di kantor maupun di perusahaan. Tetapi kesempatan demi kesempatan 

akan membina mereka menjadi suatu kebiasaan. Begitu besarnya pengaruh 

perjudian terhadap diri penjudi menimbulkan kesukaran untuk meninggalkan 

permainan judi, terutama mereka yang sudah tergolong penjudi berat. Setelah 

penulis uraikan di atas mengenai pengaruh perjudian pada diri penjudi, di bawah 

ini akan diuraikan mengenai pengaruhnya terutama akibat-akibat yang 

ditimbulkan pada masyarakat itu sendiri. 

Islam sebenarnya dengan tegas menyebutkan bahwa perjudian sangat tidak 

diperbolehkan atau dengan kata lain diharamkan. Ini tercermin pada Al-Quran 

Surat Al-Imron ayat 90 : “Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman 

keras, perjudian, undian, dan taruhan adalah kotoran dari perbuatan setan. 

Jauhilah, agar kalian berbahagia”. Perjudian memang bisa membawa perubahan, 

dalam hal ini jika menang. Akan tetapi ketika melihat efek yang ditimbulkannya, 

perjudian bisa dibilang sebagai salah satu promotor rusaknya tatanan kepribadian 

seseorang. 

Perjudian juga sudah mulai merambah lingkup pedesaan, sehingga 

diperlukan penangan yang serius tidak hanya oleh pemerintah atau aparatur 

penegak hukum saja, akan tetapi juga tokoh agama dan masyarakat pada 

umumnya. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan bahaya yang akan ditimbulkan 

bersifat berakar pinak dan membudaya. Mengingat perilaku yang sudah terbentuk 
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secara langsung maupun tidak akan memunculkan produk dari adanya modeling 

pada generasi berikutnya. 

Perjudian yang tadinya hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

sekarang perjudian tergolong sebagai suatu tindak pidana, atau dapat disebut 

sebagai suatu tindak kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan 

agama, kesusilaan, moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan 

masyarakat, Bangsa, Negara, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1974 tentang penertiban perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian 

sebagai kejahatan. 

 Perjudian juga berpengaruh pada diri sendiri, seperti malas bekerja, ingin 

mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibanya. Akibat dari 

sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri 

sendiri, maupun kerugian pada masyarakat. Bila hal tersebut dihubungkan dengan 

suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan 

berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala 

bidang, terutama bidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sehingga tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya pribadi 

yang kuat dan tangguh dikalangan masyarakat. Namun apabila rakyat atau 

masyarakat telah dihinggapi penyakit judi, maka dapat mengakibatkan 

pemborosan, kemiskinan dan juga menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Jelas perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila di biarkan 

akan berpengaruh buruk pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: 

”FAKTOR PENYEBAB KECANDUAN JUDI ONLINE DI KALANGAN 

REMAJA SEBAGAI DAMPAK DARI WIFI HOTSPOT DI DESA KAUMAN, 

KEMUSU, BOYOLALI.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  
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1. Bagaimanakah perilaku remaja di Desa Kauman Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali yang kecanduan judi online? 

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan remaja di Desa Kauman Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali menjadi kecanduan judi online? 

3. Apakah penyediaan area Hotspot (Wifi) menjadi salah satu penyebab remaja di 

Desa Kauman Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali kecanduan judi 

online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan perilaku remaja di Desa Kauman Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali yang kecanduan judi online 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja di Desa Kauman 

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali menjadi kecanduan judi online 

3. Untuk mengetahui penyediaan area Hotspot (Wifi) telah menjadi salah satu 

penyebab remaja di Desa Kauman Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali 

kecanduan judi online 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pengetahuan tentang perkembangan jati diri 

remaja 

b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai upaya 

mengantisipasi maraknya permainan judi online di internet 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah tentang 

penyediaan akses internet yang baik 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat 

dalam rangka memberikan penilaian, tanggapan, dan sikap terhadap 
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adanya ekses negatif terhadap internet yang timbul karena penyalahgunaan 

area hotspot (wifi). 

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi orang tua untuk memberikan 

masukan bagi anak remajanya agar tidak mendekati hal-hal yang berbau 

judi karena dapat merusak moral. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Hotspot (Wi-Fi) adalah sarana terkoneksinya jaringan internet tanpa kabel, 

dengan menggunakan standar wireless fidelity, namun demikain dalam 

menjalankan hotspot diperlukan sarana lain, seperti Notebook, laptop, PDA 

yang memiliki fasilitas wireless LAN 

2. Kecanduan adalah keadaan bergantung terhadap sesuatu dan dilakukan secara 

terus menerus atau berulang-ulang 

3. Judi Online adalah permainan judi yang dimainkan dengan sambungan 

internet melalui jaringan komputer (computer network), bisa menggunakan PC 

(personal computer), atau smartphone, dan biasanya dimainkan oleh banyak 

pemain dalam waktu yang bersamaan dimana antar pemain bisa saling tidak 

mengenal 

4. Kecanduan terhadap judi online adalah kesenangan saat bermain judi karena 

memberi rasa kepuasan tersendiri, sehingga ada perasaan untuk mengulang 

lagi kegiatan menyenangkan yang ditawarkan ketika bermain judi online 

5. Indikator yang ditunjukkan remaja yang kecanduan judi online adalah cemas, 

frustasi, marah ketika tidak melakukan permainan, perasaan bersalah pada saat 

bermain, terus bermain meskipun sudah tidak menikmati lagi, teman atau 

keluarga mulai berpendapat ada sesuatu yang tidak beres dengan individu 

karena judi online, masalah dalam kehidupan sosial, masalah dalam hal 

finansial atau hubungan dengan orang lain. 


