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ABSTRAKS! 


Agnn~ Dewantoro. 1197102Ut (2004). SkriPM h.uilllw Psikuklgi l:niversitas 
Aiilang1.?;a.. Makna Vang dan ~1otir da:am ~'Udi; Studi Etn6grafi 
Perjudian TogeJ pada .MBsyarakat Alulr Rumput. 

Penelitian ini mempunyai tokus kajian uniuk m..:manami bagaimana masyarakat 
level akar rumput memaknai uang dan moti[~motjfnya dalam pcrjudian TogeJ. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuaEtatif dengan model ctnografi yang 
bertujuan untuk melakukan deskripsi mendalam terhadap fokus kajian peneJitian. 
Informan penelitian dipilih bcrdasarkan metode pengambilan sampei purposijatau 
non*probability .'iamples~ yakni dcngan tujnan UOtuk memenuhi kriteria-kriteria 
yang sesuai dengan fokus kajian penelitian. Adapun alat pengumpul datanya 
adalah menggunakan observasi berperan·scrta dan wawancara mendalam. Cam ini 
memungkinkan peneli1i terlibar langsuog di dalam iapangan pcnelitian. 
Sedangkan mctode analisis data menggunakan metodc komparatif konstan {the 
CO!lStant comparative methodj. Kredibilitas pcnelitian dicapai mcla!ui pengujian 
secara triangula ..i: sumber yang ganda dan metodc yang ganda. 

Tcmuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa: (l) Pemaknaan alas liang dalam 
perjudian Togel menunjukkan transfonna·.;i yang penting dan progresif, bcrbeda 
dengan pemaknaan uang dalam kehid.upan sehari-harl. Makna tersenut diturunkan 
berdasarkan interaksi simbolik para infonnan dengan kontcks sosial perjudian 
logeL Makna tersebut antsra lain: makna uang "cepat", makna uang "panas", dan 
makna uang "'rejeki"; (2) Motif-motif dalam berjudi Togd menunjukkan motif 
ekQoomi, motif simbolik, dan motif hedonik. yang dalam prakteknya saling 
bersinergi untuk mcnjaga pcrilaku berjudi loge!, meskipun tdah mengabmi 
hanYilk kl.!kalahan dan kehilangan uang. 
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