
ABSTRAKS 

 

Siswoyo, Doni Agung. 2012. Hubungan Antara Konsep diri Dengan sikap 

terhadap judi. Skripsi. Malang : Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Maulana malik ibrahim Malang. Pembimbing: Fathul Lubabin Nuqul, M.Si  

Kata Kunci : Konsep diri, sikap terhadap judi  

 

Konsep diri atau self concept adalah seluruh pandangan individu tentang diri 

fisik maupun psikisnya, dan pandangan terhadap diri ini bersifat unik. Konsep diri 

meliputi: kesadaran akan pandangan, pendapat, dan penilaian seseorang terhadap 

dirinya sendiri yang meliputi diri fisik, diri pribadi, diri keluarga, diri moral-etik dan 

juga diri sosial yang diperoleh melalui proses interaksi dengan lingkungan secara 

terus-menerus dan terdiferensiasi. 

Sikap terhadap judi adalah tindakan atau tingkah laku menerima atau menolak 

terhadap perilaku perjudian berdasarkan penilaian individu terhadap judi.  Adapun 

Aspek-aspek sikap terhadap judi meliputi: Bias kognitif, Nilai pro judi, 
Kepercayaan irasional, Mengejar keuntungan. 

Penelitian ini adalah penelitian korelasional kualitatif, bertujuan untuk 

mengetahui hubungan konsep diri dengan sikap terhadap judi.  Hipotesis yang di 

ajukan adalah bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dan sikap terhadap judi.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel konsep diri sebagai variabel 

bebas dan veriabel sikap terhadap judi sebagai variabel terikat.  Sampel dari penelitian 

ini adalah mahasiswa psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim malang, sebanyak 100 

mahasiswa, tehnik sampling yang di gunakan adalah purposif random.  instrumen 

yang di gunakan adalah angket  konsep diri  dg menggunakan skala pengukuran likert 

dan GABS (Gambling Attitudes and Beliefs Survey)untuk variabel sikap judi.  

Validitas alat ukur di peroleh dari hasil korelasi product moment person dan 

reliabilitas dari alpha cronbach dengan hasil α=0,819 untuk konsep diri dan α=0,924 

untuk sikap judi. Metode analisis data menggunakan korelasi product momen person.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara 

konsep diri dan sikap terhadap judi adalah nilai signifikasi -0,595. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis yang di ajukan diterima dibuktikan dengan  adanya 

hubungan yang negatif antara konsep diri dan sikap terhadap judi, yang artinya 

semakin tinggi tingkat konsep diri maka akan semakin rendah sikap terhadap judi dan 

juga sebaliknya semakin rendah tingkat konsep diri akan semakin tinggi tingkat sikap 

terhadap judi. 

 


