
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan 

Sekarang ini hidup sangat susah seperti lapangan pekerjaan yang sulit 

didapat, ini disebabkan oleh perekonomian yang tidak stabil yang melanda 

negeri ini. Kehidupan ini juga tidak dapat dihindari oleh orang-orang Bagan 

Siapi-api yang hidup merantau di Cilacap, karena orang-orang Bagan Siapi-

api hanya dapat mengandalkan hidup dari hasil laut. 

Hasil survey preliminary peneliti tentang kehidupan riil orang-orang 

Bagan Siapi-api di Cilacap tidak sesuai dengan harapan orang-orang Bagan 

Siapi-api. Orang-orang Bagan Siapi-api masih hidup sebagai kaum 

minoritas karena di Cilacap mayoritas orang-orang Jawa. Sebagai kaum 

minoritas, orang-orang Bagan Siapi-api harus hidup dengan apa adanya 

seperti pindah-pindah rumah karena sebagian besar orang-orang Bagan 

Siapi-api tidak mampu membeli rumah dan hanya mampu mengontrak 

rumah. Hal tersebut mengingat lapangan pekerjaan yang terbatas dan 

sumber  daya manusia yang dimiliki para warga Bagan Siapi-api hanya 

bermata pencarian sebagai nelayan yang bermukim di Cilacap. Inilah yang 

membuat sebagian warga Bagan Siapi-api mencari tambahan penghasilan 

dari pekerjaan dan aktivitas yang melanggar hukum seperti perjudian, 

pencurian dan penipuan (Sarwono,2001 h.3). 
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Sebagai kaum minoritas Orang Bagan Siapi-Api sering berkumpul. 

Untuk mengisi waktu ketika berkumpul orang-orang Bagan Siapi-api ada 

sebagian bermain judi seperti bermain judi kartu, mahyong,dan lain-lainya. 

Kebiasaan bermain judi ketika berkumpul itu membuat orang-oarng Bagan 

Siapi-api menjadi hal yang rutin baik dalam acara besar maupun sehari-

hari. Hal ini dikarenakan adanya dorongan yang kuat untuk mengejar 

kemenangan.  

Dari hasil survey preliminary peneliti sebelum melakukan penelitian 

kira-kira jumlah orang Bagan Siapi-api yang bermain judi ada 200 orang 

dan ternyata para pria dan wanita Bagan Siapi-api melakukan perjudian 

dengan diam-diam. Pria dan wanita Bagan Siapi-api takut dengan aparat 

yang berwajib. Perjudian yang mereka lakukan dapat berupa judi Singapur 

dan judi kartu. Judi Singapur sangat diminati karena judi ini sangat 

menguntungkan dengan cara bisa memasang dua nomor, tiga nomor, dan 

empat nomor. Kemenangan yang bervariasi berasal dari berapa nomor yang 

dipasang dan jumlah nominal yang dipertaruhkan. Judi ini sangat 

menguntungkan bagi si pemasang dan juga pengepulnya karena pengepul 

mendapatkan beberapa persen dari kemenangan dari pemasang yang 

menang. Judi ini sangat murah karena minimal nominal yang di 

pertaruhkan bisa sebesar Rp 2000,00. Judi ini dilaksanakan seminggu 

empat kali.  

Fenomena di atas muncul karena adanya solidaritas kelompok. Lott 

dan Lott (Sarwono, h. 89) mengemukakan dampak solidaritas kelompok 
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terhadap perilaku kelompok adalah reaksi agresif terhadap gangguan, 

evaluasi yang berlebihan tentang keunggulan kelompoknya, persepsi 

tentang kesamaan antar pribadi dalam hal sikap perilaku dan kepribadiaan, 

komunikasi yang bebas hambatan, konformitas yang kuat pada standar 

kelompok yang berkaitan dengan sikap dan penampilan. Karena  memiliki 

kesamaan antar warga dalam hal sikap perilaku dan kepribadiaan, maka 

orang-orang Bagan Siapi-siapi yang tinggal di Cilacap berkumpul satu 

sama lain. Seringnya berkumpul dan bermain judi maka timbul judi 

patologis yang membuat mereka merasa dorongan untuk menang. Ciri-ciri 

penjudi tipe ini adalah seperti ketidakmampuannya melepaskan diri dari 

dorongan-dorongan untuk berjudi, terobsesi untuk berjudi dan secara terus-

menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa 

dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh 

perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan 

sosial atau lingkungan disekitarnya (Johanes Papu, 2002) 

Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu 

mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap benilai, dengan 

menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang 

tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono, 1985, h. 68).  

Masalah yang timbul dari bermain judi yaitu perilaku judi patologis  

pada kaum pria dan wanita Bagan Siapi-Api berkaitan dengan adanya kaum 

pria dan kaum wanita Bagan Siapi-Api yang tidak bermain judi. Kaum pria 
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dan wanita Bagan Siapi-api yang tidak bermain judi tersebut akan 

dikucilkan dari kelompok. Menurut kaum pria dan wanita Bagan Siapi-Api 

bermain judi dapat memperat hubungan kaum pria dan wanita Bagan Siapi-

Api sebagai kaum minoritas. Dampak lain bermain judi ini adalah bahwa 

anak-anak mereka akan menggangap bermain judi sebagai hal (kegiatan) 

sehari-hari yang dilakukan oleh orang tuanya. Dampak lain dari bermain 

judi adalah penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam satu atau 

beberapa jenis permainan judi cenderung mengangap bahwa keberhasilan 

atau kemenangan dalam bermain judi diperoleh karena keterampilan yang 

dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat 

mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemengan. 

Mereka sering kali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang 

diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi 

mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagi kekalahan 

tetapi dianggap sebagai hampir menang, sehingga mereka terus memburu 

kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan. 

Dari pengamatan awal di lapangan oleh peneliti terdapat beberapa 

penyebab yang mungkin mempengaruhi kegiatan ini terus berlangsung . 

Pertama, sebagian kaum pria dan wanita Bagan Siapi-api sudah kecanduan 

judi. Kedua, kaum pria dan wanita Bagan Siapi-api yang sering berjudi ini 

terpengaruh oleh kelompoknya atau dari lingkungannya yang mendukung 

mereka untuk memasang taruhan, meski mereka tahu hukuman pidana 

untuk judi yang tergolong pelanggaran ringan. Ketiga, berjudi sudah 
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dianggap sebagai peristiwa atau perilaku yang biasa, sehingga masyarakat 

bersikap acuh tak acuh. 

Seringnya berkumpul juga memperlihatkan kepribadian kaum pria dan 

wanita Bagan Siapi-api, yaitu harga dirinya. Seringnya berkumpul juga 

memperlihatkan kepribadian kaum pria dan wanita Bagan Siapi-api, yaitu 

harga dirinya. Menurut Centi (h.11,1993) budaya masyarakat tidak hanya 

menetapkan bagaimana orang harus bertindak, tetapi juga bagaimana orang 

harus tampil dan tampak. Dalam setiap budaya ada pria dan wanita ideal, 

anak ideal, bayi ideal. Cita-cita budaya yang ada dalam masyarakat itu juga 

menjadi unsur cita-cita diri individu, kecocokan individu dengan cita-cita 

masyarakat itu mempunyai peran penting dalam pembentukan gambaran 

diri individu atau harga diri individu.  

Harga diri merupakan bagian dari konsep diri. Seperti di kemukakan 

oleh Frey ( dalam Nurcahyaningsih, 2003, h. 20) harga diri merupakan 

terminologi evaluasi yang menjelaskan keputusan positif, dan negatif yang 

merupakan salah satu bagian dari konsep diri. Harga diri juga diartikan 

sebagai suatu kepercayaan tentang seberapa berharganya diri seseorang 

sebagai dasar untuk suatu evaluasi diri secara keseluruhan. Pada umumnya 

harga diri dipakai sebagai dasar evaluasi diri secara keseluruhan.  

Allport (dalam Nurcahyaningsih, 2003, h.21) mendukung pernyataan 

di atas dengan berpendapat bahwa pada dasarnya harga diri adalah evaluasi 

terhadap diri sendiri. Coopersmith (dalam Ling dan Dariyo, 2002, h. 38) 

menerangkan bahwa harga diri merupakan evaluasi individu terhadap 
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dirinya sendiri secara positif atau negatif. Evaluasi ini memperlihatkan 

bagaimana individu menilai dirinya sendiri, diakui atau tidaknya 

kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya.  

Mart (dalam Nurcahyaningsih, 2003, h. 38) mengatakan bahwa harga 

diri adalah penilaian terhadap diri seorang, di mana seseorang merasa 

dihargai dan dibutuhkan dalam suatu anggota kelompok masyarakat. 

Penilaian diri tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, sosial dan 

perilakunya. Mike Cardwell mengartikan harga diri (self-esteem) sebagai 

nilai yang kita tempatkan terhadap diri kita sendiri (2003, h. 219). 

Sedangkan Kartini Kartono dan Dali Gulo (1987, h. 441) mengartikan 

harga diri sebagai kesan seseorang mengenai dirinya yang dianggap baik. 

Harga diri dipengaruhi oleh kelas sosial, jenis kelamin, urutan 

kealahiran, kemampuan akademis, dan dukungan sosial. Peneliti ingin 

meneliti harga diri penjudi pria dan wanita Bagan Siapi-api ditinjau dari 

jenis kelamin karena menurut Dusek (dalam Siregar 2006) mengatakan 

wanita mudah terkena gangguan terhadap bentuk tubuh dibandingkan pria, 

secara khusus harga diri wanita cenderung rendah. Hal ini di dukung oleh 

dari hasil penelitian Blok dan Robin (dalam Ling dan Dariyo, h. 39, 2002) 

yang secara konsisten melakukan penelitian mengenai harga diri, 

menemukan bahwa harga diri wanita menurun drastis dibandingkan pria. 

Pada usia 8 tahun diperoleh data 60% wanita memiliki penilaian positif 

terhadap dirinya. Namun pada usia 16 tahun keatas hanya 27 % wanita saja 

yang menilai diri mereka positif. Sedangkan 67% pria yang menilai positif 
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terhadap dirinya pada usia sekolah dasar, lalu pada usia dewasa  46% yang 

merasa bahagia dengan dirinya. Dari persentase tersebut dapat dijelaskan 

bahwa kaum pria memiliki harga diri yang tinggi atau merasa senang dan 

menilai dirinya positif dibandingkan kaum wanita. 

Setereotipe adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang 

tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara 

umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu setereotipe yang 

berkembang berdasarkan pengertian jenis kelamin , yaitu perempuan. 

Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai 

ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan 

terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan 

pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domistik atau 

kerumahtanggaan. Konsep jenis kelamin ialah suatu sifat laki-laki dan 

perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat baik secara kultural maupun 

sistemik. Misalnya perempuan secara kultural dikenal lemah lembut, 

cantik, emosional atau keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional 

jantan dan perkasa. Sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan dan berubah 

dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. Hal ini tidak hanya 

terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan 

masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara. Hal ini yang 

menyebabkan harga diri wanita lebih rendah dari pada harga diri pria dan 

ditambah ada perasaan pada penjudi pria yang sangat terampil dalam satu 

atau beberapa jenis permainan judi cenderung mengangap bahwa 
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keberhasilan atau kemenangan dalam bermain judi diperoleh karena 

keterampilan yang dimilikinya sehingga menganggap penjudi wanita tidak 

terampil bermain judi walupun penjudi wanita sering bermain judi.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti ingin mengadakan 

penelitian dengan judul “ Harga diri penjudi Bagan Siapi-api di Cilacap 

ditijau dari perbedaan jenis kelamin”. 

 

B.  Tujuan  

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah 

mengetahui perbedaan antara harga diri penjudi pria Bagan siapi-api 

dengan harga diri penjudi wanita Bagan Siapi-api. 

C. Manfaat 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan bidang patologi sosial  

khususnya dari sosial dan psikologi kepribadian. 

 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan referensi 

masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui tentang perbedaan harga 

diri penjudi pria dengan harga diri penjudi wanita. 
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