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ABSTRACT 

 

Gambling is gambling with the Dove means bird in the race to snitch pigeon 

flying up to speed at the finish line that has been prepared and determined by 

Committee "pigeon Shootout". Activities in Surabaya, "pigeon fight" is still often 

seen its existence. Although major cities including Surabaya, but activities "Buffalo 

doro" just done a specific time that is a Sunday or a holiday. "pigeon" or pigeons 

before following the race must be trained first, train is done every evening in order to 

"doro" can be more sensitive to power browse. 

 The theory used to analyze Gambling Pigeons in Banyu Urip Surabaya using 

the theory of Deviant behavior of Edwin H. Shuterland. As for this type of research i. 

qualitative descriptive. This research was conducted in Kelurahan Banyu Urip 

Surabaya. The methods used to collect the data that is using in-depth interviews 

(Indept interview) with the informant research, Namely with Purposive Sampling 

techniques. The results of this research indicate: the behavior of the save the Gambler 

dove in Banyu Urip Surabaya, explains on the one hand the existence of gambling 

pigeons are considered as a normal thing, because the community saw a dove as a 

gambling entertainment. But on the other hand considers gambling a dove as a 
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problem of its own, because of the disturbing public order and comfort in the area 

around Buffalo pigeons do. 

Keywords: Deviant Behavior, Pigeon Gambling. 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Judi merpati adalah judi dengan sarana burung yang di lombakan untuk 

mengadu kecepatan terbang merpati hingga sampai di garis finish yang telah di 

persiapkan dan ditentukan oleh panitia “adu merpati”. Di Surabaya kegiatan “adu 

doro” masih sering terlihat eksistensinya. Walaupun Surabaya termasuk kota besar, 

akan tetapi kegaiatan “adu merpati” hanya dilakukan waktu tertentu yaitu hari 

Minggu atau hari libur. “merpati” atau burung merpati sebelum mengikuti lomba 

harus di latih terlebih dahulu, latihanya dilakukan setiap sore hari agar “merpati” nya 

bisa lebih peka daya jelajahnya. 

 Teori yang digunakan untuk menganalisis Perjudian Merpati di Banyu Urip 

Surabaya menggunakan teori Perilaku Menyimpang Edwin H Shuterland. Adapun 

tipe penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Banyu Urip Surabaya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu 

menggunakan wawancara mendalam (Indept interview)  dengan informan penelitian, 

yaitu dengan teknik Purposive Samplin. Hasil penelitian ini menunjukan : Perilaku 

Menyimpan Masyarakat Pejudi Merpati di Banyu Urip Surabaya, menjelaskan di satu 

sisi adanya judi merpati dianggap sebagai suatu hal yang biasa, karena masyarakat 

melihat judi merpati sebagai sebuah hiburan. Namun disisi lain menganggap judi 

merpati sebagai suatu permasalahan sendiri, karena mengganggu ketertiban dan 

kenyamanan di daerah sekitar adu merpati dilakukan. 

Kata Kunci: Judi Merpati, Perilaku Menyimpang 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 Di era modern seperti sekarang 

ini berbagai macam jenis perjudian 

banyak ditemukan di tingkat lapisan 

masyarakat. Mulai dari jenis perjudian 

modern seperti tebak skor bola yang 

melibatkan kalangan investor dan 

operasionalnya yang menggunakan 

teknologi informasi internet sampai 

perjudian tradisional seperti judi togel, 

sabung ayam, adu kambing, judi balap 

hewan peliharan dan lain-lain. Secara 

istilah. Perjudian adalah pertaruhan 

dengan sengaja yaitu mempertaruhkan 

satu nilai atau sesuatu yang dianggap 

bernilai dengan menyadari adanya 

resiko dan harapan-harapan tentu ada 

suatu peristiwa-peristiwa dalam setiap 

permainan, pertandingan, perlombaan 

dan kejadian-kejadian yang tidak atau 

belum pasti hasilnya ( Kartono,2009).  

 Perjudian akhirnya secara 

resmi atau secara hukum dilarang oleh 

pemerintah dan dianggap sebagai suatu 

hukum tindak pidana atau kejahatan 

sebagaimana yang sudah tertuang 

dalam UU No.7 Tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian, yang kemudian 

dipertegas pelaksanaanya dalam pasal 

101 dan 541 KUHP, PP No. 9 Tahun 

1981 dan Instruksi Pangkop Kamtib 

No. Ins 004/KPOKAM/IV/1971. Hal 

ini dilakukan pemerintah dengan 

alasan bahwa perjudian dapat merusak 

sendi-sendi ekonomi dan moral 

bangsa. Perjudian diramalkan akan 

melahirkan generasi-generasi penerus 

bangsa yang tidak berkualitas, pasrah 

terhadap nasib dan tidak ingin maju 

Simandjuntak (1981:194). Judi merpati 

adalah judi dengan sarana burung yang 

di lombakan untuk mengadu kecepatan 

terbang banyak merpati untuk sampai 

di garis finish yang telah dipersiapkan 

dan ditentukan oleh panitia “adu 

doro”. Di Surabaya kegiatan “adu 

doro” terlihat masih sering terlihat 

eksistensinya. Kegiatan judi merpati 

biasanya dilakukan setiap hari Minggu 

sore, dengan adanya “adu doro” 

tersebut dapat dipastikan ada kegiatan  

perjudian yang dimana masing-masing 

orang menjagokan “doro” nya sesuai 

pilihanya sendiri yang sedang di adu, 

apabila pilihan “doro” yang di adunya 

menang maka orang tersebut 

mendapatkan hasil uang taruhan . 



Dimana perjudian yang seharusnya 

diberantas oleh Aparat Kepolisian tapi 

nyatanya tidak ada sanksi apa-apa bagi 

orang yang melakukan judi “adu 

doro”. Berdasarkan data yang di 

peroleh di wilayah hukum Polrestabes 

Surabaya, masih banyak di jumpai 

tempat-tempat perjudian, seperti judi 

burung merpati “adu doro” di Banyu 

Urip, Sidotopo, Pemakaman Kembang 

Kuning yang menjadi titik berkumpul 

kalangan orang-orang  penjudi “adu 

doro’’terutama di daerah Banyu Urip.  

Kegiatan “adu doro” sendiri sudah 

melibatkan sebagian anak-anak dalam 

kegiatannya, yang seharusnya anak 

belajar dan bermain sesuai dengan 

umurnya tapi anak sudah di ajarkan 

tata cara bermain “adu doro”tersebut. 

Selain judi yang dilakukan di Banyu 

Urip perjudian merpati juga di lakukan 

di daerah Karang Asem yang pada hari 

Rabu (1/8/2017). Anggota Polsek 

Tambaksari melakukan penggerebekan 

arena judi merpati sekitar pukul 15.00 

WIB. Sedikitnya 40 orang yang diduga 

terlibat judi merpati diciduk dan 

dibawa ke Mapolrestabes Surabaya 

beserta barang bukti burung merpati, 

keranjang burung dan alat kentungan.  

ketika dilakukannya  penggerebekan 

judi merpati terbesar di Surabaya itu 

terjadi karena adanya aduan atau 

informasi dari masyarakat yang resah 

karena tempat tinggalnya digelar judi 

yaitu di antaranya judi dadu, judi 

merpati, judi adu Ayam, hingga judi 

togel. Semakin gencarnya kasus yang 

sedang boming yang terjadi di 

lingkungan masyarakat, di gelarnya 

operasi pemberantasan judi yang 

dilakukan oleh jajaran pihak kepolisian 

dapat menurunkan jumlah angka 

kriminalitas yang sedang terjadi  

(http://lensaindonesia.com/2017/08/01/

dibiarkan). Selain itu judi merpati juga 

terjadi di daerah Ploso Surabaya yang 

di obrak-abrik oleh petugas gabungan 

yang melakukan operasi yang terdiri 

dari jajaran tiga pilar di kecamatan 

Tambaksari Surabaya menyimpulkan 

adanya geliat perjudian di lokasi 

tersebut. Dalam hal ini jajaran 

Koramil, Pol PP, dan Polisi 

menghancurkan pegupon yang terdiri 

di area Ploso tersebut. Dari hasil razia 

judi merpati di Ploso Timur RW X, di 

Kelurahan Ploso memberikan sanksi 
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merobohkan setidaknya 11 titik 

pagupon dan  setidaknya ada 4 buah 

pagupon yang di robohkan oleh 

pemiliknya sendiri. Mengantisipasi 

bila nanti suatu saat adanya tindakan 

yang dilakukan oleh petugas aparat 

hukum. 

(http://faktualnews.co/2018/01/11/aren

a-judi-merpati-ploso).  

              Menurut  Narwoko & Suyanto 

(2004:97), Perilaku menyimpang 

menyiratkan kesan, meskipun tidak 

ada masyarakat yang seluruh warganya 

dapat mentaati dengan patuh seluruh 

aturan norma sosial yang berlaku, 

tetapi apabila terjadi pelanggaran yang 

dilakukan oleh seseorang, maka hal itu 

dianggap telah mencoreng aib sendiri, 

keluarga maupun komunitas besarnya. 

Selain itu meresahkan warga sekitar 

lokasi arena perjudian merpati, pada 

umumnya para pemain burung merpati 

bukan masyarakat sekitar namun 

masyarakat pendatang atau daerah 

lain. Hal ini secara membuat kondisi 

keamanan daerah sekitar mengalami 

keresahan selain karena judi doro, 

yang di khawatirkan orang tua jika 

anak-anak kecil sekitar lokasi tersebut 

terkena dampaknya, seperti disuruh 

melepaskan burung merpati ataupun 

menjaga bekupon merpati dengan 

embel-embel di kasih uang, 

   Pemerintah dengan hal ini berusaha 

keras untuk menekan atau mengurangi 

penyebaran dan memberantas tindak 

perjudian pada masyarakat lapisan 

bawah, namun fakta yang terjadi di 

lapangan menunjukan bahwa lapisan 

bawah semakin meningkat dan 

berkembang. Hal ini terjadi lantanan 

masyarakat lapisan bawah memandang 

judi memiliki nilai positif bagi dirinya. 

Keadaan atau fenomena ini akhirnya  

melahirkan pertanyaan terkait masalah 

perjudian: Bagaimana masyarakat 

lapisan bawah memandang atau 

mempersepsikan penjudi? Menurut 

Gibson (1998:17) Kebanyakan orang 

sering salah kaprah dalam menilai 

suatu masalah hanya dari satu sudut 

pandang saja, padahal setidaknya 

masih banyak sudut pandang lain yang 

mempengaruhi. Persepsi yang dimiliki 

individu terhadap suatu hal atau objek 

mungkin mengalami perberbedaan dari 

keadaan nyatanya dan mungkin pula 

berbeda dengan persepsi individu 
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lainnya ketika melihat lingkungan atau 

objek yang sama. Seperti Menurut 

Furnham dan Argyle (1998:116-117)        

Mengungkapkan bahwa perjudian 

yang marak tidak hanya diikuti oleh 

penjudi yang patologis tetapi juga 

penjudi non-patologis. Hal ini dapat 

dilihat dari jutaan orang yang setiap 

harinya bermain judi, baik mereka 

yang berasal dari status sosial ekonomi 

yang tinggi maupun yang rendah. 

Mereka bermain judi dalam berbagai 

macam bentuk permainan, tetapi hal 

ini tidak lantas dapat dikatakan bahwa 

mereka semua itu adalah pecandu atau 

penjudi patologis. Adapun suatu 

penyebab-penyebab yang membuat 

seseorang melakukan tindak perjudian, 

diantaranya yaitu: 

a. Kekurangan ekonomi 

Masyarakat dengan semacam 

ini secara sadar membutuhkan 

rangsangan untuk melakukan 

perbaikan diri terhadap dalam 

hal kondisi ekonomi,  

b. Cara cepat atau mudah sekali 

mendapatkan uang . 

c. Kesempatan mendapatkan uang 

lebih besar dari pada kerja. 

d. Mengadu nasib. 

e. Mendapatkan sebagian dari 

penghasilan tambahan, dan lain 

sebagainya. 

 Akibat-akibat seseorang yang 

melakukan perjudian menurut Menurut 

Kartono, kartini (2009;81-84), 

Kebiasaan berjudi mengkondisikan 

mental individu menjadi ceroboh, 

malas, mudah berspekulasi dan cepat 

mengambil resiko tanpa pertimbangan. 

Ekses lebih lanjut antara lain 1. 

Mendorong orang untuk melakukan 

tindakan upaya penggelapan uang 

seperti di kantor/dinas. 2. Energy dan 

pikiran jadi berkurang, karena sehari-

harinya didera oleh nafsu judi dan 

kerakusan ingin menang dalam jangka 

waktu pendek. 3. Badan menjadi lesu 

dan sakit-sakitan, dikarenakan  kurang 

tidur, serta selalu dalam keadaan 

tegang tidak imbang.4. Pikiran 

menjadi kacau, sebab selalu digoda 

oleh harapan-harapan yang tidak 

menentu.5. Pekerjaan menjadi telantar, 

karena segenap minatnya tercurah 

pada keasyikan berjudi. 6. Anak istri 

dan rumah tangga sudah tidak lagi 

diperhatikan selayaknya. 7, Di dalam 



hatinya jadi mudah rapuh, mudah 

tersinggung dan cepat tersulut marah, 

bahkan sering eksplosif meledak-ledak 

secara membabi buta. 8. Mentalnya 

terganggu dan pada akhirnya menjadi 

sakit, sedangkan kepribadiannya labil. 

9. Orang selalu lalu terdorong dengan 

suatu keinginan melakukan tindak 

kriminal, guna mencari modal untuk 

mencari pemuas nafsu judinya secara  

tidak dapat terkendali. Setiap orang 

mulai berani melakukan tindak 

perbuatan seperti, mencuri, berbohong, 

dan menipu, mencopet, menodong, 

merampok, membunuh, teruntuk lagi 

mendapatkan tambahan modal guna 

berjudi. Akibatnya, jumlah angka 

kriminalitas naik dengan drastis dan 

setiap keamanan kota di setiap daerah-

daerah pinggiran menjadi sangat rawan 

dan tidak aman. 10. Ekonomi rakyat 

saat ini mengalami kegoncangan-

kegoncangan sehingga membuat setiap 

orang akan bersikap spekulatif dan 

untung-untungan, kurang serius dalam 

mengawali karir usaha kerjanya. 11 

Diseret oleh nafsu judi yang berl arut-

larut, kurang iman kepada Tuhan, 

sehingga mudah tergoda melakukan 

tindakan asusila jelas, bahwa rakyat 

kecillah yang paling menderita ditimpa 

oleh ekses-ekses judi.  

 Dengan maksud Penelitian ini 

membahas mengenai masalah Perilaku 

Menyimpang Masyarakat Penjudi 

Merpati di Banyu Urip Surabaya 

Secara melihat bagaimana para penjudi 

burung merpati dalam kegiatan sehari-

hari yang terjadi di kalangan penjudi 

merpati 

RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana proses terjadinya 

perilaku menyimpang pada 

masyarakat  penjudi merpati di 

Banyu Urip Surabaya. 

b. Apa permasalahan yang timbul 

adanya perjudian merpati di 

Banyu Urip Surabaya 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Berbagai studi mengenai Adu 

merpati telah banyak di teliti 

seperti yang telah dilakukan 

oleh  Hera pada tahun 2017, 

yang terjadi di wilayah daerah 

Kelurahan Kapas Madya Baru 

Kecamatan Tambaksari kota 

Surabaya Studi mengenai 



tentang Keterlibatan Anak 

Dalam Kegiatan Adu Doro. 

Dari hasil studi penelitian yang 

dilakukan menunjukan, bahwa 

setiap anak terlibat dalam 

kegiatan adu doro mayoritas 

bukan karena keturunan tapi 

karena proses belajar yang 

melihat teman sebayanya juga 

mengikuti kegiatan adu doro. 

Anak terlibat dalam kegiatan 

adu doro karena terjadi adanya 

dorongan dari diri sendiri, 

teman sebaya dan lingkungan. 

Keterlibatan anak dapat terjadi 

karena kontrol internal dan 

kontrol eksternal yang lemah 

sehingga tidak dapat sanksi 

yang diberikan pada anak yang 

terlibat dalam kegiatan adu 

doro.  

b. Selain itu studi juga dilakukan 

oleh Suheriyanto pada tahun 

2010. Mengenai “Penyelsaian 

sengketa “adu doro” di wilayah         

sekitar Gubeng Klingsingan, 

Kelurahan Gubeng, Kecamatan 

Gubeng, Kota Madya Surabaya 

adalah dalam kelompok “adu 

doro” dengan adanya  suatu 

kesepakatan-kesepakatan yang 

sudah terjalin berupa menjaga 

keamanan dan kenyamanan 

kampung dengan RT/RW dan 

aparat kelurahan, sehingga ada 

kecenderungan meski tidak 

sengaja dan demi kepentingan 

bersama ada fasilitas berupa 

tempat dan waktu yang 

diberikan oleh aparat penguasa 

untuk melaksanakan kegiatan 

“adu doro” tersebut. Jika 

terdapat aksi yang dianggap 

unsur kecurangan yang terjadi 

di dalam aktifitas “adu doro” 

maka hal tersebut di selsaikan 

melalui mekanisme-mekanisme 

yang diatur sendiri, baik secara 

langsung dengan melakukan 

penghajaran terhadap pelaku 

yang berniat curang  atau bisa 

dilakukan secara mediasi yang 

di fasilitasi oleh orang-orang 

yang dipercaya bertanggung 

jawab dikalangan kelompok 

tersebut.   

 

 



KERANGKA PEMIKIRAN  

Menurut“Asosiasi Diferensial”. 

Shuterland, penyimpangan adalah 

konsekuensi dari kemahiran dan 

tindakan yang dipelajari dari norma-

norma yang menyimpang, terutama 

dari kegiatan atau di antara teman-

teman sebaya yang menyimpang. 

(Shuterland,Budirahayu.2011:91). 

Teori Asosiasi deferensial digunakan 

untuk mengetahui adanya kalangan 

judi merpati “adu doro” di kecamatan 

Banyu Urip kota Surabaya.   

Teori perilaku menyimpang 

dipelajari dengan melibatkan semua 

mekanisme yang terlibat dalam proses 

belajar. Dengan ini Mengungkapkan 

bahwa “ kejahatan merupakan ekspresi 

dari nilai-nilai kebutuhan umum 

karena perilaku kriminal merupakan 

ekpresi nilai dan kebutuhan yang 

sama” (cohen, Lindesmith dan 

Schuessler, hal 10). Jadi orang yang 

melakukan penyimpangan karena 

adanya depresi, keinginan diri sendiri, 

status atau karena materi. Jika ibarat  

Dikaitkan dengan penelitian ini, 

bagaimana perilaku menyimpang 

masyarakat penjudi merpati di Banyu 

Urip Surabaya, maka suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh orang-orang itu 

berasal dari proses belajar yang dilihat 

oleh orang-orang tersebut, dengan 

melihat secara terus-menerus maka 

secara tidak langsung maka seseorang 

itu juga akan belajar melakukan 

dengan apa yang dia lihat. Proses 

belajar dapat dilakukan oleh anak 

berdasarkan teori ini lebih menjurus 

bahwa faktor utama dari proses belajar 

seseorang adalah lingkungan.  

 Adapun teori Asosiasi 

Diferensial memiliki 9 proposisi: 

a. Perilaku menyimpang adalah 

hasil dari proses belajar yang 

dipelajari, berarti jika perilaku 

menyimpang bukan hasil dari 

keturunan atau diwariskan dari 

orang tua. 

b. Perilaku menyimpang dapat 

dipelajari semisal seseorang 

berinteraksi dengan orang-

orang yang ada di sekitarnya 

sehingga komunikasi nantinya  

dilakukan secara intim. 

c.  Pengaruh dasar utamanya 

adalah dari suatu kelompok-

kelompok personal yang intens. 



Dan media massa, seperti 

televisi, koran, majalah juga 

memberikan dampak pengaruh 

penuh terhadap pembentukan 

kepribadian  walaupun hanya 

sekundernya. 

d. Hal-hal yang dipelajari dalam 

proses perilaku menyimpang 

adalah : (1) teknis-teknis 

penyimpangan, (1) adanya 

motif, dorongan, rasionalisasi 

dari lingkungan dan sikap-

sikap menyimpang. 

e. Adanya motif dan dorongan 

untuk berperilaku menyimpang 

itu dipelajari dari pengertian-

pengertian yang baik dan tidak 

baik menurut mereka. Sehingga 

lingkungan yang menjadi 

tempat sosialisasi memberikan 

definisi - definisi norma dan 

nilai terkadang menurut kita 

baik belum tentu orang lain 

melihatnya baik. 

f.  Bila seseorang tersebut  akan 

mengalami penyimpangan bisa  

dikarenakan  melanggar norma 

yang lebih menguntungkan. 

g. Terbentuknya dari asosiasi 

diferensial itu sangat bervariasi 

tergantung dari frekuensi, 

durasi, prioritas dan intensitas. 

h. Proses bagaimana mempelajari 

penyimpangan perilaku melalui 

kelompok yang juga memiliki 

jenis pola-pola dan mekanisme 

tertentu. Ini berarti tidak ada 

proses yang lebih unik untuk 

memperoleh sesuatu cara  

berperilaku menyimpang. 

Walaupun setiap tingkah laku yang 

menyimpang merupakan ekspresi 

dari kebutuhan umum, perilaku 

menyimpang tidak dapat di beda-

bedakan berdasarkan kebutuhan 

umum sehari-hari, karena perilaku 

menyimpang pun sebagai ekspresi 

dari nilai-nilai dan kebutuhan yang 

sama. 

METODE PENELITIAN 

 Dalam studi penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian deskriptif 

,dimana tipe penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dimaksudkan 

memberikan dan menginterpretasikan 

objek sesuai dengan apa adanya 

(Best,1981 : 119). Dan menggunakan 



Dari paradigma Definisi sosial ini 

memandang bahwa ilmu sosial sebagai 

analisis terhadap socially meaningful 

action melalui pengamatan langsung 

dan terperinci terhadap pelaku sosial 

yang bersangkutan menciptakan dan 

memelihara atau mengelola dunia 

sosial mereka. 

       Pada penelitian ini dilakukan 

secara purposive yang dilakukan di 

Banyu Urip Kidul dikarenakan yaitu: 

1. Lokasi ini masih belum pernah ada 

penelitian yang terkait perilaku 

menyimpang penjudi merpati. 

2. Di Banyu Urip adalah daerah yang 

rawan sekali terhadap kriminalitas, 

prostitusi di dekat daerah doly 

yang merupakan asset terbesar di 

Asia tenggara yang belum lama ini 

di tutup. 

3. Di Banyu Urip banyak sekali 

perjudian yang dilakukan secara 

tersembunyi-sembunyi yang akan 

menghindarkan dari ancaman 

petugas. 

Pihak yang menjadi Sasaran 

untuk penelitian ini terutama: 

1. Masyarakat yang ikut berperan 

aktif dalam praktik penjudian 

merpati di Banyu Urip 

Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 15 Agustus 2016 sampai 

selesai. Dimana tempat dilaksanakanya 

penenelitian ini mengenai Perilaku 

Menyimpang Masyarakat Penjudi 

Merpati di Banyu Urip Surabaya. 

Tehnik penentuan informan 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode teknik Purposive. menurut 

Sugiyono(2001:61) menyatakan bahwa 

Purposive adalah teknik penentuan 

sampel dengan karakteristik dan 

pertimbangan tertentu. Dalam studi 

peneliti akan menetapkan karakteristik 

subjek penelitian sebagai berikut: 

a. Memiliki burung merpati. 

b. Masyarakat yang tergabung 

dalam kalangan judi merpati di 

Banyu Urip Surabaya. 

Penetapan kriteria informan dilakukan 

untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan penggalian data ketika di 

lokasi penelitian, sehingga peneliti 

bisa lebih terfokus pada kriteria 

informan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Melihat dari lamanya 



mengikuti perjudian merpati di Banyu 

Urip Surabaya. 

        Dalam penelitian tentang 

penjudi merpati yang berada di Banyu 

Urip diperlukan data dari subjek 

penelitian, data akan diperoleh melalui 

wawancara. Selain dengan melakukan 

observasi, peneliti akan melakukan 

suatu wawancara mendalam (indepth 

interview) diteruska dengan  pedoman 

wawancara (interviewguide). Teknik 

pengumpulan data ini berdasarkan diri 

pada laporan tentang diri sendiri atau 

self-report, atau setidaknya pada 

pengetahuan dan atau keyakinan 

pribadi. selanjutnya Penelitian juga 

akan menanyakan secara langsung dan 

rinci tentang hal-hal yang perlu di 

tanyakan dengan kebutuhan penelitian 

sesuai podoman  wawancara terkait 

topik penelitian yang diangkat. Hasil 

dari wawancara  mendalam akan di 

catat  sebagai hal yang sangat penting 

dalam penelitian. 

 Selain itu melalui wawancara 

mendalam (indepthinterview), dalam 

penelitian ini juga diperoleh data 

sekunder studi pustaka, melakukan 

penelusuran dengan  berbagai sumber 

resmi seperti buku, situs internet, dan 

lain-lain data sekunder sangat 

diperlukan untuk memperkuat serta 

memperjelas isi analisis permasalahan 

judi merpati. 

 Setelah semua data terkumpul, 

maka langkah berikutnya adalah 

proses Pengelolahan dan Analisa Data. 

Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah data yang sudah tersedia dari 

berbagai sumber-sumber, yaitu dari 

wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan dilapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, dan sebagainya Moleong 

(2005:147). Setelah data ditelah, 

dipelajari dan dibaca, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan reduksi 

data yang bertujuan untuk membuat 

rangkuman berupa inti dan selanjutnya 

penyusunan dalam rangka satuan-

satuannya. Satuan ini kemudian 

dikategorisasikan dengan  melakukan 

koding. Kemudian langkah terakhir 

mengadakan pemeriksaan keabsahan 

data dan selanjutnya melakukan tahap 

penafsiran data yang nanti bertujuan 

mengolah hasil sementara sehingga 

menjadi teori substantif dalam studi ini 



dengan menggunakan sebuah metode 

kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu 

upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan sebuah data, 

mengorganisasikan data, memilih-

memilahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang diceritakan 

kepada orang lain.   

 Sugioyono menjelaskan dalam 

Metode Analisa Modal Miles & 

Huberman (1984), mengemukakan 

dalam analisa data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga data menunjukkan kejenuhan 

data. Sehingga pola analisis data yaitu: 

1.  Reduksi Data Data yang diperoleh 

dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak perlu dilakukan pencatatan 

secara teliti dan lebih rinci. 

Menurut Sugiono (2011:147) 

Reduksi data diartikan sebagai 

proses memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan 

polanya, pemilihan, pemusatan 

perhatian pada  penyederhanaan, 

dan trasformasi data yang muncul 

dari catatan di lapangan. Reduksi 

dilakukan secara terus-menerus 

selama pengumpulan data tersebut 

berlangsung. Dengan demikian data 

yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah si peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Reduksi data dapat 

dibantu dengan elektonik yaitu bisa 

dengan menggunakan komputer 

mini,selanjutnya  memberikan kode 

pada aspek-aspek tertentu.  

2. Penyajian Data Setelah data 

direduksi, maka sesuai langkah 

selanjutnya adalah mendisplai atau 

menyajikan data. Penyajian data 

bisa dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya Sugiono 

(2011:149). Sedangkan menurut 

Miles dan Huberman (1984) 

menyatakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif.  

Selanjutnya melakukan penyajian 

data selain dengan teks naratif, juga 



dapat berupa Grafik, Matrik, 

Network (jaringan kerja) dan Chart. 

Dengan menyajikan data, maka 

nantinya akan mempermudah untuk 

memahami apa yang akan terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah 

dipahami berdasarkan data yang 

telah tersedia dan telah terperinci.  

3.  Dan Penarikan Kesimpulan Dari 

pengumpulan data, selanjutnya  

peneliti mulai mencari arti benda-

benda, pola-pola, penjelasan, 

bahkan sebuh alur sebab-akibat. 

Kesimpulan terakhir tergantung 

pada besarnya catatan lapangan 

yang didapat. Penarikan kesimpulan 

merupakan pembuktian kembali 

yang akan dilakukan guna mencari 

pembenaran dalam fokus penelitian 

sehingga validitas dapat tercapai.   

4. Penyajian Data Penarikan data 

merupakan deskripsi data dalam 

bentuk teks naratif berdasarkan 

kumpulan informasi yang tersusun 

guna untuk melakukan penarikan 

kesimpulan. 

5. Penarikan Sebuah Kesimpulan Dan 

Verifikasi Data Penarikan dari 

kesimpulan dan ferivikasi data yaitu 

mencari dari setiap gejala yang 

diperolehnya di lapangan. Mencatat 

keteraturan atau pola penjelasan 

dan konfigurasi yang mungkin ada, 

alur kausalitas dan proporsi. Selama 

penelitian ini masih berlangsung, 

setiap kesimpulan yang diterapkan 

akan terus menerus di ferivikasikan 

hingga nanti benar-benar diperoleh 

konklusi yang valid dan kokoh. 

 PEMBAHASAN 

Sebuah teori ini menjelaskan 

bagaimana penyimpangan itu terjadi 

melalui proses pembelajaran dimana 

Shuterland membagikan gagasan 

kedalam Sembilan proposisi yang 

merupakan rumusan atau poin-poin 

penting untuk  menganalisis sebuah 

penyimpangan pejudi merpati. Proses 

penyimpangan penyimpangan penjudi 

merpati bukan didapatkan dari proses 

pewarisan sifat secara biologis, hal 

tersebut bisa didapatkan dari teman 

sekitar, dan semakin banyak waktunya 

di habiskan untuk temannya dan 

lingkungan yang banyak mengikuti 

dan terlibat kegiatan judi merpati “adu 



doro” yang nantinya menyebabkan 

informan terdorong untuk lebih 

mengetahui dan mempelajari serta 

melakukan hal tersebut. Pembelajaran 

menjadi pemain atau pelaku terdapat 

dalam teori yang dikemukakan oleh 

Shuterland yaitu Asosiasi Deferensial 

membagi Sembilan proposisi penting 

yaitu: 

Dasar sebuah Perilaku menyimpang 

tidak diwariskan, maksudnya adalah 

perilaku meyimpang yang dilakukan 

oleh pelaku penjudi merpati bukan 

karena pewarisan sifat atau karena 

faktor keturunan dari orang tuanya. 

Hal ini diperkuat dengan beberapa 

informan bahwa salah satu faktor yang 

membuat informan mengikuti judi 

merpati “adu doro” yakni melalui 

faktor teman sebayanya. 

 Sehingga jika dikaitkan dengan 

teori Asosiasi Deferensial yang 

menganggap perilaku menyimpang 

penjudi merpati tidak diwariskan dari 

orang lain maka hal tersebut  benar 

dari 5 informan yang menyatakan 

keterlibatannya dalam permainan judi 

merpati di pengaruhi dari teman 

sebayanya, diri sendiri dan lingkungan 

penjudi merpati. Lingkungan keluarga 

dalam mengetahui hal ini menganggap 

bahwa kegiatan judi merpati yang 

berada di Banyu Urip menganggap 

hanya sebagai ajang hiburan atau 

tontonan yang gratis, walaupun 

sesungguhnya keluarga menilai hal 

tersebut menyalahi aturan jika di 

campurkan judi, namun keluarga juga 

menginginkan agar anaknya tidak 

terjebak dalam kegiatan negatif. Akan 

tetapi informan kalah dorongan dari 

dirinya sendiri dan teman sebayanya 

serta kesenangan dan hiburan yang 

informan dapatkan menyebabkan 

informan tetap mengikuti kegiatan 

tersebut. 

   Berdasarkan wawancara dengan 

informan, awal pembelajaran tentang 

kegiatan “adu doro” didapatkan dari 

teman-teman yang selalu berkumpul, 

  Manusia adalah mahluk individu tapi 

bukan hanya itu, manusia juga mahluk 

sosial yang memelihara eksistensinya 

dengan berinteraksi dengan manusia 

lainnya dalam bermasyarakat. Karena 

tidak manusia yang bisa hidup tanpa 

bantuan dari orang lain dan tanpa 

berhubungan atau berinteraksi dengan 



sesamanya. Sehingga tidak secara 

langsung berhubungan dengan orang 

lain atau berinteraksi secara intens 

juga akan membentuk kepribadian. 

Seperti pepatah “jika kita bergaul 

dengan pengusaha maka akan ikut 

kaya, tapi jika kita bergaul dengan 

Pencuri maka kita akan ikut menjadi 

residivis”. Seperti itulah lingkungan 

dan pergaulan yang menyimpang maka 

pengikutnya juga akan menyimpang 

juga, sama dengan penelitian ini 

apabila sering berinteraksi dengan 

kalangan penjudi merpati maka tidak 

menutup kemungkinan mendorong 

informan untuk mengikuti kegiatan 

adu doro. 

   Perilaku menyimpang akan 

ada karena manusia menyerap 

informasi dan motivasi dari orang-

orang terdekat di sekitar, pada 

proposisi kedua Shuterland percaya 

bahwa setiap orang-orang bisa untuk 

melakukan tindakan menyimpang jika 

selalu dihadapkan dengan perilaku 

menyimpang tersebut. Berawal ketika 

informan berkumpul dan bergaul 

dengan teman lainya yang mengikuti 

kegiatan “adu doro” dengan adanya 

memperkuat bahwa perilaku 

menyimpang dipelajari dalam interaksi 

yang intens dengan orang lain di dalam 

komunikasi. 

Kelompok adalah sekumpulan orang 

yang mempunyai tujuan bersama yang 

berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai tujuan bersama, mengenal 

satu sama lain dan memandang mereka 

bagian dari kelompok tersebut (Deddy 

Mulyana,2005). Menurut Informan 

dan temannya memang tidak secara 

resmi komunikasi dengan teman-

temanya intens maka hal ini bisa 

disebut dengan kelompok. 

  Dalam hal ini komunikasi antara 

informan dan teman-teman bermainya 

telah terjalin sejak lama, dan hubungan 

antara informan dan teman-temannya 

telah akrab satu sama lain sudah saling 

percaya, sehingga pada saat berkumpul 

temannya pun saling membicarakan 

tentang perjudian adu merpati, dan 

selalu memberikan informasi secara 

terus menerus membuat informan 

mulai tertarik apalagi adanya iming-

iming tidak lama pasti akan terpikat 

dengan ajakan teman yang lain 



mengikuti kegiatan judi merpati di 

lingkungan Banyu Urip. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

berada di lapangan mengenai Perilaku 

Menyimpang Masyarakat Penjudi 

Merpati di Banyu Urip dengan 

menggunakan sebuah Teori Perilaku 

Menyimpang atau (Teori Belajar atau 

Sosialisasi) Edwin W Sutherland  

mengenai proses  belajar. 

a.   Pada kalangan judi merpati di 

Banyu Urip Surabaya ini 

memberikan penjelaskan di 

satu sisi adanya judi merpati 

dianggap sebagai suatu hal 

yang biasa, karena masyarakat 

melihat judi merpati sebagai 

sebuah hiburan. Namun di sisi 

lain menganggap judi merpati 

sebagai suatu permasalahan 

tersendiri, karena mengganggu 

ketertiban dan kenyamanan di 

daerah sekitar adu merpati 

dilakukan. 

b. Perilaku Menyimpang kegiatan 

adu merpati di Banyu Urip 

awalnya hanya sebagai ajang 

permainan balap keindahan 

terbang, Namun lambat laun 

mengakibatkan sebuah proses 

perubahan yang merambah 

dengan menggunakan uang 

taruhan sebagai media bentuk 

permainan burung merpati 

untuk mengetahuai kecepatan 

dan ketangkasan burung.  

c. Permasalahan yang timbul dari 

adanya judi merpati di 

masyarakat  Banyu Urip seperti 

perputaran uang judi (ekonomi) 

selain menyumbang dan  

meningkatnya tindak kekerasan 

dalam rumah tangga maupun 

sosial. Karena keinginan dan 

tujuan ingin mendapatkan 

untung dan keterlibatan anak- 

anak di daearah sekitar. 
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