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ABSTRAK 

Perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) di lingkungan 
kelompok penjudi, menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Perilaku 
pencarian informasi di kalangan penjudi selalu dikaitkan dalam dua hal. Pertama, 
informasi terkait dengan prediksi, analisis, dan peluang tentang kombinasi angka 
dalam proses taruhan. Hal ini umumnya ditemukan dalam perjudian lotere, togel, 
sport gambling—termasuk judi bola, animal race, bingo, dan sebagainya. 
Informasi yang akurat sangat diperlukan oleh para penjudi untuk melakukan 
analisis dan prediksi terkait dengan peluang kemenangan. Kedua, informasi cepat 
terkait dengan angka kombinasi yang keluar. Hal ini terutama ditemukan dalam 
judi lottere, termasuk judi toto gelap (togel) yang sangat populer di Indonesia. 

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif 
deskriptif yang bertujuan untuk perilaku pencarian informasi pada penjudi togel di 
Kelurahan Mojo Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan metode non-random dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang 
responden yang merupakan kelompok dari komunitas penjudi togel di kelurahan 
Mojo. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencarian informasi ini 
tidak membedakan umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan karena kegiatan 
pencarian informasi. Khususnya bagi pelaku judi ini pada dasarnya dilakukan 
karena adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuannya yang spesifik seperti 
kebutuhan dari segi ekonomi. Waktu yang dibutuhkan oleh penjudi dalam 
melakukan kegiatan pencarian informasi adalah berkisar antara 3-4 jam dalam 
sehari dan sumber yang digunakan dalam mencari informasi tentang nomer togel 
sebagian besar adalah berasal dari internet. Hal tersebut dapat membuat terjadinya 
kesenjangan yang ada pada diri penjudi terkait dengan kebutuhan informasi 
mereka. Kemajuan tekhnologi informasi, akses informasi para penjudi togel 
menjadi semakin mudah dan cepat. Penjudi togel mengikuti perkembangan jaman 
dengan memasang nomer togel secara online. 

Saran ini diberikan untuk penelitian selanjutnya dimana peneliti selanjutnya 
dapat meneliti lebih lanjut tentang perilaku pencarian informasi dari orang-orang 
yang berada dalam komunitas-komunitas unik yang lainnya seperti komunitas 
penjudi togel ini. Harapannya adalah agar mendapat gambaran tentang perilaku 
pencarian informasi dari masyarakat lingkungan berdasarkan kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. 
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