
 

 
 
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

 Penelitian membahas latar belakang keluarga dari pelaku judi togel online 

dan dampak yang ditimbulkan akibat perjudian togel online terhadap keluarga 

terutama dampak sosial dan ekonomi. Dari penjelasan tersebut, maka berdasarkan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profil keluarga pelaku perjudian togel online memiliki jumlah penghasilan 

atau perekonomian tingkat bawah/rendah, dimana hal ini ditandai dengan 

penghasilan yang didapat tiap bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan 

keluarga sesuai dengan jumlah tanggungan yang ada dalam keluarga. 

Selain itu faktor pendidikan terakhir yang hanya tamatan SMA membuat 

para keluarga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga.  

2. Dampak Sosial yang ditimbulkan dari perjudian togel online bagi keluarga 

adalah hubungan keluarga yang tidak harmonis mulai dari  renggangnya 

hubungan antara suami dan istri yang tentu diakibatkan jaranya interaksi 

yang terjadi ketika di rumah. Selanjutnya adalah terjadinya KDRT seperti 

marah-marah akibat tidak diberi uang untuk berjudi hingga perkelahian 

yang mengakibatkan istri dan anak meninggalkan rumah satu bulan yang 

menyebabkan pasangan tersebut hampir bercerai. Dampak lainnya adalah 

menyebabkan sang anak menjadi ikut berjudi, hal lainnya juga yang terjadi 

adalah suami mencuri uang istri hanya untuk berjudi. Dampak positif yang 



 

 
 
 

terlihat adalah sikap royal pejudi kepada keluarga ketika menang berjudi 

togel online ini.  

3.  Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat perjudian togel online yang 

berimbas pada menurunnya perekonomian keluarga. Bahkan para pelaku 

perjudian togel online rela meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga atau bahkan bermain togel online, demi memuaskan hasratnya 

sehingga keluarga terlilit hutang dan hal ini mengakibatkan keluarga 

semakin terjerembab ke dalam jurang kemiskinan. Hal terakhir berdampak 

pada terputusnya pendidikan sang anak akibat ketidakmampuan dalam hal 

pembiayaan. Namun ada juga dampak positif yang dirasakan yakni sedikit 

menambah penghasilan keluarga ketika mendapatkan kemenangan dari 

berjudi togel online. 

4. Adapun beberapa fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik seperti 

fungsi afeksi, dimana seharusnya fungsi ini menjadi landasan kokoh dalam 

menjalin hubungan antar anggota keluarga. Selanjutnya fungsi sosialisasi 

dan pendidikan tidak dijalankan dengan baik. Dimana seharusnya kepala 

keluarga memberikan sosialisasi yang tepat terhadap nilai-nilai maupun 

norma yang ada di masyarakat untuk membentuk kepribadian anak 

menjadi lebih baik. Disini digambarkan bahwa anak yang malah mengikuti 

perilaku berjudi sang ayah. Dan yang terakhir fungsi ekonomi yang 

meliputi pencarian nafkah, manajemen keuangan dan penggunaan dana 

untuk segala kebutuhan keluarga tidak berjalan dengan baik. Hal ini juga 

menjadi efek domino bagi keharmonisan yang terjadi dalam keluarga. 



 

 
 
 

4.2 Saran 

 Sehubungan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, penelitian yang 

peneliti lakukan jauh dari kata sempurna, maka peneliti memberikan beberapa 

saran terhadap pihak-pihak terkait. Berikut saran yang berikan terhadap penelitian 

ini: 

1. Kepada keluarga hendaknya dapat melarang anggota keluarganya yang 

bermain perjudian togel online ini sehingga hal tersebut tidak berdampak 

pada kehidupan keluarga. Selain itu peneliti juga menyarankan agar para 

pelaku perjudian togel online lebih bisa memanfaatkan waktu luangnya 

untuk mengerjakan hal-hal positif lain.  

2. Kepada pihak aparat penegak hukum, pemerintah nagari bahkan korong 

lebih di sosialisasikan lagi dampak negatif dari perjudian itu sendiri 

sehingga perilaku menyimpang tersebut tidak berdampak buruk terhadap 

keluarga dan lingkungan sekitar. Dan kejelasan penegakan aturan yang 

perlu ditegaskan kembali sehingga perjudian seperti ini bisa diberantas 

sampai ke akar-akarnya. 

 

 

 

 


