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Abstrak. Pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan agar Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang dibina dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Keberhasilan 
pembinaan salah satunya ditentukan oleh kesadaran warga binaan pemasyarakatan sendiri untuk mengikuti 
pembinaan. Keberadaan mereka di dalam LAPAS harus diterima sebagai suatu keadaan yang mau tidak mau 
dijalani dengan penuh rasa syukur. Aspek rasa syukur ini perlu diteliti untuk peningkatan proses pembinaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lima dimensi besar kepribadian (The Big Five 
Personality) dengan rasa syukur pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Subyek dalam penelitian ini adalah 50 orang 
warga binaan pemasyarakatan di LAPAS Wanita Klas IIA Malang. Pengukuran variabel penelitian dilakukan 
dengan menggunakan kuisioner. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan crosstabs menggambarkan 
distribusi frekuensi antara the big five personality dengan gratitude warga binaan pemasyarakatan. Dengan hasil 
sebagai berikut tipe kepribadian Agreeableness sebagai tipe kepribadian terbanyak dari subyek yaitu sebesar 
56,0% dan sebanyak 28 orang memiliki tingkat gratitude sedang sebesar 35,7 % (10 orang subyek) dan tingkat 
gratitude tinggi sebesar 64,3% (18 orang subyek) serta tipe kepribadian Extraversion sebagai tipe kepribadian 
terbanyak kedua dengan subyek sebesar 22% atau sebanyak 11 orang yang seluruhnya memiliki gratitude tingkat 
tinggi atau sebesar 100 %. Dari hasil uji regresi linier ganda dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara the big five personality dengan gratitude warga binaan pemasyarakatan dengan arah yang positif 
dengan nilai koefisien B untuk Openness to experience 0,317, Extraversion 0,525, Agreeableness 0,352, 
Conscientouines 0,305 dan Neuroticism 0,337. Berdasarkan nilai koefisien Beta Tipe kepribadian Extraversion 
merupakan tipe kepribadian dominan yang mempengaruhi gratitude yaitu sebesar 0.323. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan adanya hubungan antara the big five personality dengan gratitude warga binaan pemasyarakatan 
dimungkinkan karena warga binaan pemasyarakatan telah memiliki kesadaran bahwa hanya dengan bersyukur 
mereka dapat menjalani pidananya dengan baik. 

Kata Kunci: The Big Five Personality, Gratitude, Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

Pendahuluan 

Syukur merupakan sebuah moral yang mengatur tingkah laku manusia (Bono & McCullough, 2006). Terdapat 3 
fungsi yang menjadikan rasa syukur (gratitude) sebagai sebuah moral yang relevan (McCullough, 2001): 1. A 
moral barometer function, yaitu membantu seseorang untuk mempresepsikan bahwa seseorang mampu 
melakukan perubahan lebih baik dari sebelumnya dan memaknai perilaku orang lain lebih kepada hal yang positif. 
Hal ini dapat dirasakan karena adanya rasa syukur yang menyertainya; 2. A moral motif function, orang yang 
bersyukur mampu memotivasi dan merangsang dirinya untuk berperilaku prososial seperti menjadi orang yang 
saling memberi satu sama lain, fungsi ini juga menjadi dasar dari seseorang untuk bersikap altruisme; 3. A moral 
reinforce function, sebagai penguat moral yang mendorong seseorang untuk terus berperilaku prososial maupun 
dermawan hingga dimasa mendatang (penguat). Juga membuat seseorang untuk lebih mudah beradaptasi dengan 
cepat dan baik. 
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Orang yang bersyukur menurut Emmons, McCullough dan Tsang (2004) akan termotivasi untuk 
melakukan perilaku prososial, terdorong untuk mempertahankan perilaku tersebut dan enggan untuk melakukan 
perilaku interpersonal yang merusak.  

Gratitude memiliki posisi yang cukup penting dalam psikologi positif (Toussant & Friedman, 2009). 
Keterikatan syukur dengan berbagai hal seperti harapan, kepuasan hidup, kebahagian, well-being, religiusitas dan 
spritualitas yang memiliki hubungan positif dan berkorelasi negative dengan stress dan depresi. (McCullough. 
dkk, 2002) menyimpulkan bahwa syukur mampu menunjukkan dasar dari karakter kepribadian seseorang karena 
syukur juga memiliki posisi sebagai sesuatu yang mampu mengungkapkan dengan jelas mengenai berbagai hal 
yang berkaitan dengan kepribadian manusia dan fungsi sosial.  

Kesimpulan yang diperoleh mengenai teori rasa syukur adalah pertama mereka sepakat bahwa syukur 
merupakan bagian dari fungsi-fungsi psikologi yang membantu manusia untuk menjaga dan mempertahankan 
keharusannya atau kewajibannya kepada sesama manusia. Kedua, syukur berada di bawah sekumpulan atribusi 
yang lebih spesifik yaitu ketika sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan dinilai positif. Ketiga, 
berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dipercaya bahwa syukur merupakan jenis pengalaman yang 
menyenangkan dan berhubungan dengan kepuasan, kebahagian dan harapan (Emmons, McCullough dan Tsang, 
2004).  

Rasa syukur secara klasik menggambarkan sifat positif kepribadian dengan menunjukkan pandangan, 
orientasi dan penelitian positif dalam hidup (Wood, Maltby, Stewart & Joseph, 2008). 

Karakteristik kepribadian setiap manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berbagai macam 
kebudayaan di dunia membuat karakteristik kepribadian setiap bangsa beragam. Indonesia dengan berbagai 
macam suku bangsa memiliki karakteristik yang unik dalam setiap suku bangsanya, sehingga penelitian 
kepribadian di Indonesia menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti (Mastuti, 2005). 

Pendapat lainnya menyatakan bahwa kepribadian adalah karakteristik yang menetap dalam diri seseorang 
yang menggambarkan perilaku individu yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya (Mc Crae,1992). 
Pada dasarnya setiap orang memiliki personality traits yaitu suatu karakteristik yang abadi yang menggambarkan 
perilaku individu (Pervin, Cervone & John, 2005). 

Menurut McCrae big five personality dibangun dengan menggunakan pendekatan yang sederhana. Peneliti 
meneliti unit dasar kepribadian dengan melakukan pengamatan dan menganalisa kata-kata orang dalam 
kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan kepribadian seseorang (Pervin, Cervone & John, 2005). Pada 
akhirnya dihasilkan five factors dari kepribadian yaitu Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism 
serta Openness to experience. Penilaian dalam kepribadian lima besar tidak menghasilkan satu trait tunggal yang 
dominan tetapi menunjukkan seberapa kuat setiap trait dalam diri seseorang.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan rasa syukur mempunyai korelasi dengan masing-masing sifat dari 
The Big Five, orang yang memiliki rasa syukur akan memiliki sifat terbuka,menyenangkan,teliti dan hanya sedikit 
memiliki rasa tegang. Berkaitan dengan Neuroticism rasa syukur memiliki korelasi yang negative dengan amarah 
depresi dan perasaan mudah tersinggung (Wood Alex M, Joseph Stephen, Maltby John, 2008) 

Warga binaan pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan narapidana sebagai pribadi yang sedang 
menghadapi masalah hukum dan menjalani pidana didalam lembaga pemasyarakatan diharapkan tetap memiliki 
rasa syukur meskipun selama berada di lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai masalah psikologis antara 
lain kehilangan keluarga (loss of family), kehilangan kontrol diri (loss of control), kehilangan model (loss of model) 
dan kehilangan dukungan (loss of stimulation) (Cooke, Baldwin & Howison, 2008) selain itu tembok lembaga 
pemasyarakatan juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak (loss of liberty). Sykes (Poernomo, 1981) 
menambahkan pula bahwa narapidana juga mengalami kehilangan yang lain berupa hubungan dengan lawan jenis 
(loss of heteroseksual relationship), kehilangan hak untuk menentukkan segala sesuatunya sendiri (loss of 
autonomi), kehilangan hak memiliki barang dan mendapat pelayanan (loss of goods and services), kehilangan rasa 
aman (loss of security). Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi baik fisik 
maupun psikologis seorang narapidana.  

Penjara adalah lingkungan yang tidak nyaman dan membuat tertekan (Greve & Enzmann 2003). Dalam 
Undang - Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan 
merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan atau narapidana 
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak pidana sehingga dapat diterima kembali 
dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pidana penjara bukan lagi tindakan balas 
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dendam tetapi lebih sebagai tindakan pembinaan, peningkatan kesadaran narapidana untuk mau mengubah diri 
sendiri kearah yang lebih baik. Perlakuan terhadap narapidana menjadi lebih manusiawi. Narapidana diperlakukan 
sebagai subyek pembinaan.  

Traits kepribadian merupakan salah satu aspek yang berhubungan erat dengan bagaimana seorang 
narapidana membuat dirinya merasa sejahtera di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut konsepnya rasa 
syukur seharusnya memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan hidup / Subjective Wellbeing (Bono, Emmons 
& Mc Cullough, 2006) 

Rasa Syukur 

Kata syukur dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar “syakara” 
yang artinya berterima kasih, bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukr, syukraan yang artinya rasa terima kasih 
(Ida Fitri Shobihah, 2013). Syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai rasa terima kasih 
kepada Allah SWT, dan untunglah (menyatakan perasaan lega, senang dan sebagainya). 

Menurut istilah syara’, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWTdengan 
disertai ketundukan kepada-Nya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah SWT 
(Muhammad Syafi’ie el-Bantanie, 2009). 

Imam Ghazali (dalam Nur Hichkmah. R. H. A Suminto, 1983) menjelaskan bahwa syukur tersusun atas 
tiga perkara, yakni: 

a. Ilmu, yaitu pengetahuan tentang nikmat dan pemberinya, serta meyakini bahwa semua nikmat berasal 
dari Allah SWT dan yang lain hanya sebagai perantara untuk sampainya nikmat, sehingga akan selalu memuji 
Allah SWT dan tidak akan muncul keinginan memuji yang lain. Sedangkan gerak lidah dalam memuji-Nya hanya 
sebagai tanda keyakinan. 

b. Hal (kondisi spiritual), yaitu karena pengetahuan dan keyakinan tadi melahirkan jiwa yang tentram. 
Membuatnya senantiasa senang dan mencintai yang memberi nikmat, dalam bentuk ketundukan, kepatuhan. 
Mensyukuri nikmat bukan hanya dengan menyenangi nikmat tersebut melainkan juga dengan mencintai yang 
memberi nikmat yaitu Allah SWT. 

c. Amal perbuatan, ini berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan, yaitu hati yang berkeinginan untuk 
melakukan kebaikan, lisan yang menampakkan rasa syukur dengan pujian kepada Allah SWT dan anggota badan 
yang menggunakan nikmat-nikmat Allah SWT dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-
Nya. 

Syukur mencakup tiga sisi (Muhammad Quraish Shihab,1996), yaitu : 

a. Syukur dengan hati yakni menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh semata-mata karena 
anugerah dan kemurahan dari ilahi, yang akan mengantarkan diri untuk menerima dengan penuh kerelaan tanpa 
menggerutu dan keberatan betapa pun kecilnya nikmat tersebut. 

b. Syukur dengan lidah yakni mengakui anugerah dengan mengucapkan al-Hamdulillah serta memuji-Nya. 

c. Syukur dengan perbuatan yakni memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai tujuan 
penganugerahannya serta menuntut penerima nikmat untuk merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat 
tersebut oleh Allah SWT. 

Big Five Personality 

Model perbedaan individu akan mudah ditunjukkan dengan beberapa level yang disebut dengan “Lima Besar” 
dimensi. Goldberg (Pervin, 2000) menyatakan penemuan penelitiannya mengenai dimensi bahwa “Besar” artinya 
ada beberapa sub-sub faktor yang lebih spesifik pada sifat seseorang. “Lima Besar” hampir tidak dapat dijangkau 
dan abstrak dalam hierarki kepribadian. Eysenck menyebut dengan “Faktor- faktor super”. Meskipun berbeda 
dalam terminologi untuk “Lima Besar“, faktor yang dimaksud, antara lain Neuroticism (N) atau Neuroticism, 
Extraversion (E) atau Ekstraversi, Opennes to experience (O) atau Keterbukaan atas pengalaman, Agreeableness (A) 
atau Kesepakatan, dan Conscientiousness (C) atau Ketelitian. John (1990) membuat singkatan atas kelima Faktor 
Kepribadian tersebut dengan OCEAN, Sedangkan Digman dan Hogan (1996) menyebutkan dengan istilah 
Neuroticism (N) mencakup perasaan-perasaan negatif, cemas, sedih, mudah tersentuh, nervous. Faktor 
Keterbukaan atas pengalaman (O) meliputi keterbukaan, kedalaman dan mental individual yang kompleks dan 
pengalaman hidup. Ekstraversi (E) dan faktor Kesepakatan (A) termasuk interpersonal bahwa seseorang dapat 
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bekerjasama dan bergaul dengan orang lain. Terakhir adalah yang disebut dengan faktor Ketelitian (C), 
menyangkut tugas dan capaian serta kontrol yang merupakan persyaratan sosial. 

Goldberg (Pervin, 2000) mengilustrasikan arti dari faktor-faktor tersebut. Kepekaan emosi yang 
merupakan bagian dari Neuroticism (N) dengan sisi lain dari perasaan negatif termasuk kecemasan, sedih, mudah 
tersinggung, dan gugup. Faktor Keterbukaan atas pengalaman (O) digambarkan dengan keluasan, kedalaman dan 
kompleksitas dari mental individu dalam pengalamanhidup. Faktor Ekstraversi (E) dan faktor Kesepakatan (A), 
kedua sifat tersebut lebih bersifat interpersonal, yang berarti perbuatan seseorang dalam kaitan-nya dengan 
orang lain. Faktor ketelitian (C) telah dijelaskan di awal, lebih berkait-an dengan tugas dan perilaku sebagai 
tujuan akhir dan pengendalian diri sebagai faktor sosial. 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

 Berdasarkan pasal 1 point 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang 
dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien 
Pemasyarakatan. Narapidana berdasarkan pasal 1 point 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah 
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. 

 Sementara menurut kamus besar bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman (orang yang 
sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). 

Metode Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian korelasi (Correlation Reseach) artinya penelitian ini hendak 
menguji dan menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variable. Selain itu, penelitian korelasi bertujuan untuk 
menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variable berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variable lain, 
berdasarkan koefisiensi korelasi (Azwar, 2009). Populasi dari penelitian ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan 
di LAPAS Wanita Klas IIA Malang dengan sampel sebanyak 50 orang. Teknik Sampling yang digunakan adalah non 
probability sampling – purposive sampling. 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan uji coba terpakai, yaitu pengambilan data 
untuk kepentingan uji coba alat ukur sekaligus uji hipotesis. Dalam penelitian ini, proses pengambilan dan 
pengumpulan data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner yang terdiri dari kuisioner The Big Five Personality 
dan kuisioner Gratitude. 

Kepribadian diukur dengan menggunakan The Big Five Personality diukur dengan menggunakan Big Five 
Inventory (BFI) yang dikemukakan oleh John, O. P., & Srivastava, S. (1999), terdiri dari 41 item. 

Blue print dari kuisioner ini dapat dilihat pada tabel 1. Subyek diminta untuk menentukan pilihan dari 
aitem pertanyaan dengan skor favourable sebagai berikut : 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1 
2. Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2 
3. Setuju (S) dengan nilai 3 
4. Sangat Setuju (SS) dengan nilai 4 

Untuk skoring unfavourable berlaku sebaliknya dengan aitem favourable. 

Dimensi 
Aitem 

Total 
Favourable UnFavourAble 

Opennesss to Experience 5,10,14,19,24,28,38,41 33,39 10 
Extraversion 1,15,25,34 6,20,29 7 
Agreeableness 7,16,21,30,40 2,11,35 8 
Conscientouines 3,12,26,31,36 8,17,22 8 
Neuroticism 4,13,18,27,37 9,23,32 8 
Total 27 14 40 

Rasa syukur diukur dengan menggunakan Gratitude Questioner (GQ-6) yang dikemukakan oleh 
McCullough, M.E., Emmons, R. A., & Tsang, J. (2002), terdiri dari 6 item. 

Blue print dari kuisioner ini dapat dilihat pada tabel 2. Subyek diminta untuk menentukan pilihan dari aitem 
pertanyaan dengan skor favourable sebagai berikut : 

1. Sangat Tidak Setuju dengan nilai 1 
2. Tidak Setuju dengan nilai 2 
3. Sedikit Tidak Setuju dengan nilai 3 
4. Netral dengan nilai 4 
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5. Agak Setuju dengan nilai 5 
6. Setuju dengan nilai 6 
7. Sangat Setuju dengan nilai 7 

Untuk skoring unfavourable berlaku sebaliknya dengan aitem favourable. 

Uji validitas terhadap kedua kuisioner penelitian dilakukan dengan  teknik Content Validity. Content Validity 
adalah validitas instrumen yang memiliki kandungan butir-butir aitem yang dibuat sesuai dengan topik penelitian 
dan bisa menggali jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan (Azwar, 2010). 
Validitas dalam penelitian ini, nilai correlated Item-total correlation untuk seleksi aitem r > 0,3. 

Uji validitas terhadap kedua kuisioner penelitian dilakukan dengan  teknik Content  
 

Dimensi 
Aitem 

Total 
Favourable UnFavourable 

Rasa Sykur dalam hidup 1  1 

Catatan panjang untuk disyukuri 2  1 

Banyak hal yang tidak disyukuri  3 1 

Bersyukur ada dalam beragam orang 4  1 

Menghargai cerita dalam hidup 5  1 

Waktu terasa panjang tanpa syukur  6 1 

Total 4 2 6 

Validity. Content Validity adalah validitas instrumen yang memiliki kandungan butir-butir aitem yang dibuat sesuai 
dengan topik penelitian dan bisa menggali jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang sudah 
dirumuskan (Azwar, 2009). Validitas dalam penelitian ini, nilai correlated Item-total correlation untuk seleksi aitem 
r > 0,3. 

Pengujian reliabilitas adalah uji coba untuk mengetahui konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang 
mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2009). Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 
23 dengan teknik Cronbach alpha dengan nilai > 0,6. 

Sebelum dilakukan uji tabulasi silang (crosstabs) antara Variabel The Big Five Personality dan Variabel Gratitude 
terlebih dahulu dilakukan uji Distribusi Variabel penelitian yang meliputi Variabel The Big Five Personality dan 
Variabel Gratitude. Uji Tabulasi silang ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat gratitude dari masing-masing 
dimensi kepribadian. 

Selain itu juga dilakukan analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji Normalitas 
yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi 
normal, dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan nilai probabilitas > 0,05. Uji Multikoliniaritas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi 
yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah 
terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu kepengamatan yang lain serta uji Auto Korelasi untuk melihat 
apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa 
analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh 
ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan 
menggunakan teknik tabulasi silang antar variabel dan teknik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 
23,0.for windows. 
 

Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pada variabel BFI dan Gratitude memiliki r-hitung > 
r-tabel (0,300) sehingga disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada kedua variabel tersebut telah valid. 

Instrumen dikatakan reliabel, jika nilai alpha crobach sama dengan atau di atas 0,6. Berdasarkan hasil uji 
reliabilitas diketahui bahwa nilai alpha crobach pada variabel BFI dan Gratitude berada di atas 0,6 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut telah reliabel. 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian (Variabel Big Five Personality) 
BFI Frekuensi Prosentase (%) 

Opennesss to experience 6 12,0 
Extraversion 11 22,0 
Agreeableness 28 56,0 
Conscientouines 4 8,0 
Neuroticism 1 2,0 

Total 50 100,0 
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 50 responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini, 28 

(56%) diantaranya masuk dalam tipe kepribadian Agreeableness, 11 orang (22%) lainnya masuk dalam tipe 
kepribadian Extraversion, 6 orang (12%) masuk dalam tipe kepribadian Openness to experience, 4 orang (8%) 
masuk dalam tipe kepribadian Conscientouines dan 1 orang (2%) masuk dalam tipe kepribadian Neuroticism. 

Tabel. 2. Variabel Gratitude (Rasa Syukur) 
Gratitude Frekuensi Prosentase (%) 
Rendah 0 0 
Sedang 13 26 
Tinggi 37 74 

Total 50 100 
Berdasarkan tabel, terlihat bahwa dari 50 orang yang dijadikan sampel pada penelitian ini, 37 orang (74%) 

diantaranya memiliki gratitude yang tinggi dan 13 orang (26%) sisanya memiliki gratitude yang sedang.    

Tabel. 3. Hasil Uji Tabulasi Silang Antara The Big Five Personality Dengan Gratitude 

BFI 
Gratitude 

Total 
Sedang Tinggi 

Openness to experience 3 (50,0%) 3 (50,0%) 6 (100%) 
Extraversion 0 11 (100%) 11 (100%) 
Agreeableness 10 (35,7%) 18 (64,3%) 28 (100%) 
Conscientouines 0 4 (100%) 4 (100%) 
Neuroticism 0 1 (100%) 1 (100%) 

Total 13 (26,0%) 37 (74,0%) 50 (100%) 
Berdasarkan tabel terlihat bahwa dari 6 orang dengan tipe kepribadian Openness to experience, masing-

masing 3 orang diantaranya memiliki gratitude yang tinggi dan sedang. Pada 28 orang dengan tipe kepribadian 
Agreeableness, 18 orang diantaranya memiliki gratitude yang tinggi dan 10 orang lainnya memiliki gratitude yang 
sedang. Pada responden dengan tipe kepribadian Extraversion 11 orang, Conscientouines 4 orang dan Neuroticism 1 
orang semuanya memiliki gratitude yang tinggi. 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan Uji Linier Berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi sebagai berikut : 

Uji Normalitas 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 
terhadap nilai residual hasil persamaan regresi serta metode grafik normal PP-plot. Bila probabilitas hasil uji 
Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. 
Hasil Uji Asumsi Normalitas 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi residual 
regresi yang terbentuk lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas 
tersebut terpenuhi. 

Jika menggunakan grafik PP-Plot dapat dilihat bahwa titik-titik dari data mendekati garis diagonal sehingga dapat 

dinyatakan bahwa model tersebut menyebar secara normal. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

  Kolmogorov-Smirnov Z   Nilai sig. Keterangan 

0,638 0,810 Menyebar Normal 
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Gambar 1. Hasil uji normalitas 
 
Dengan menggunakan normal pp plot pada gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik data 
berada di sekitar garis diagonal regresi maka dinyatakan bahwa residual menyebar normal atau asumi normalitas 
terpenuhi. Baik menggunakan pengujian statistic maupun normal pp plot didapatkan bahwa residual menyebar 
normal atau asumsi normalitas terpenuhi. 

Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel - 
variabel independen yang dapat di lihat melalui Variance inflantion Factor (VIF). Nilai VIF yang bisa ditolernasi 
adalah 10. Apabila VIF variabel independen<10 berati tidak ada multikolinearitas. 
 
Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Multikolineritas 

Variabel  Bebas VIF Keterangan 

Openness to experience 2,877 Non Multikolinearitas 

Extraversion 1,424 Non Multikolinearitas 

Agreeableness 1,819 Non Multikolinearitas 

Conscientouines 1,224 Non Multikolinearitas 

Neuroticism 1,829 Non Multikolinearitas 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki Variance Inflation Factor 
lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara varibel bebas dalam 
penelitian ini. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji pendeteksian heteroskedastisitas dapat pula dilakukan dengan metode grafik yaitu dengan melihat grafik plot 
antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 
SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – 
Y sesungguhnya). Hasil pengujian menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Grafik Scatterplot 
 
Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di 
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
Selain menggunakan metode grafik, pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan juga dengan metode 
pengujian statistik uji Rank Spearman. Uji Rank Spearman dilakukan dengan mengkorelasikan variabel bebas 
terhadap nilai residualnya. Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan terjadi homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 
maka akan terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Rank Spearman dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 5. Hasil Uji Rank Spearman 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. > 0,05 maka disimpulkan terjadi homoskedastisitas atau 
dengan kata lain asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas telah terpenuhi baik secara grafik maupun pengujian 
secara statistik. 

Uji Autokorelasi 

Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson. Berikut hasil perhitungan DW dengan 
menggunakan regresi. 

Tabel 6. Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi 

Dl Du 4-du 4-dl dw Interprestasi 

1,335 1,771 2,229 2,665 1,924 
Tidak terjadi 
autokorelasi 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui bahwa du < dw < 4-du (1,771<1,924<2,229) 
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

Variabel bebas Sig. Keterangan 
Openness to experience 0,843 Homoskedastisitas 
Extraversion 0,777 Homoskedastisitas 
Agreeableness 0,823 Homoskedastisitas 
Conscientouines 0,944 Homoskedastisitas 
Neuroticism 0,670 Homoskedastisitas 
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Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

Tabel 6. Ringkasan Regresi Linier Berganda 
Variabel Unstandar-

dized Coefi-
cients 
(B) 

Standar-dized 
Coefi-cients 

 

t hitung Sig Kete-rangan 

(Constant) -14,696  -4,276 0,000 Signifikan 
Openess to experience 0,317 0,234 2,112 0,040 Signifikan 
Extraversion 0,525 0,323 4,148 0,000 Signifikan 
Agreeableness 0,352 0,213 2,415 0,020 Signifikan 
Concientouines 0,305 0,214 2,963 0,005 Signifikan 
Neuroticism 0,337 0,242 2,745 0,009 Signifikan 
Adjusted R2       
F-hitung            
Sig.F     
F-tabel              
t-tabel  

              

=    0,791 
=  38,144 
=    0,000 
=    2,427 
=    2,015 
=    0,050 

      Variabel terikat pada regresi ini adalah Gratitude sedangkan variabel bebasnya adalah Opennesss to experience, 
Extraversion, Agreeableness, Conscientouines dan Neuroticism. Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas 
adalah: 

Y = -14,696 + 0,317 X1 + 0,525 X2 + 0,352 X3 + 0,305 X4 + 0,337 X5 + ε 
Keterangan : 
Y : Gratitude 
X1 : Opennesss to experience 
X2 : Extraversion 
X3 : Agreeableness 
X4 : Conscientouines 
X5 : Neuroticism 
ε : Error 

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. bo = -14,696 
 Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel bebas (Openness to experience, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientouines dan Neuroticism) maka variabel Gratitude adalah sebesar -14,696. Atau dengan 
kata lain Gratitude akan bernilai sebesar -14,696 sebelum atau tanpa adanya variabel Openness to experience, 
Extraversion, Agreeableness, Conscientouines dan Neuroticism (Openness to experience, Extraversion, Agreeableness, 
Conscientouines dan Neuroticism = 0). 

2. b1 =  0,317 
 Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap variable Openness to experience 

meningkat 1 satuan, maka Gratitude akan meningkat sebesar 0,317 kali atau dengan kata lain setiap 
peningkatan Gratitude dibutuhkan variabel Openness to experience sebesar 0,317 dengan asumsi variabel bebas 
yang lain tetap (Extraversion, Agreeableness, Conscientouines dan Neuroticism = 0). 

3. b2 =  0,525 
 Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap variable Extraversion meningkat 1 

satuan, maka Gratitude akan meningkat sebesar 0,525 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Gratitude 
dibutuhkan variabel Extraversion sebesar 0,525 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (Openness to 
experience, Agreeableness, Conscientouines dan Neuroticism = 0).  

4. b3 =  0,352 
Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap variable Agreeableness meningkat 1 
satuan, maka Gratitude akan meningkat sebesar 0,352 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Gratitude 
dibutuhkan variabel Agreeableness sebesar 0,352 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (Openness to 
experience, Extraversion, Conscientouines dan Neuroticism = 0).  

5. b4 =  0,305 
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 Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap variable Conscientouines meningkat 1 
satuan, maka Gratitude akan meningkat sebesar 0,305 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Gratitude 
dibutuhkan variabel Conscientouines sebesar 0,305 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (Openness to 
experience, Extraversion, Agreeableness dan Neuroticism = 0).  

6. b5 =  0,337 
 Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap variable Neuroticism meningkat 1 

satuan, maka Gratitude akan meningkat sebesar 0,337 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Gratitude 
dibutuhkan variabel Neuroticism sebesar 0,337 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (Openness to 
experience, Extraversion, Agreeableness dan Conscientouines = 0).  

Pengujian Hipotesis 

(1) Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yaitu Openness to experience, Extraversion, 
Agreeableness, Conscientouines dan Neuroticism mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel Gratitude. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, dengan cara 
membandingkan nilai Fhitung hasil analisis regresi dengan nila Ftabel pada taraf nyata α = 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel regresi di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 38,144. Nilai 
ini lebih besar dari F tabel (38,144 > 2,427) dan nilai sig. F (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Hal  ini 
menunjukkan bahwa variabel Openness to experience, Extraversion, Agreeableness, Conscientouines dan 
Neuroticism secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Gratitude. 

(2) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas Openness to experience, Extraversion, Agreeableness, 
Conscientouines dan Neuroticism secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 
Gratitude.  

Berdasakan hasil analisis regresi, pada variabel Openness to experience diperoleh nilai thitung sebesar 2,112 
dengan signifikansi sebesar 0,040. Karena |thitung| > ttabel (2,112 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,040 < 0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Openness to experience berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi Openness to experience 
maka Gratitude akan semakin meningkat. 

Pada variabel Extraversion diperoleh nilai thitung sebesar 4,148 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena 
|thitung| > ttabel (4,148 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel Extraversion berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, 
artinya semakin tinggi Extraversion maka Gratitude akan semakin meningkat. 

Pada variabel Agreeableness diperoleh nilai thitung sebesar 2,415 dengan signifikansi sebesar 0,020. Karena 
|thitung| > ttabel (2,415 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,020 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel Agreeableness berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, 
artinya semakin tinggi Agreeableness maka Gratitude akan semakin meningkat. 

Pada variabel Conscientouines diperoleh nilai thitung sebesar 2,963 dengan signifikansi sebesar 0,005. Karena 
|thitung| > ttabel (2,963 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,005 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel Conscientouines berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang 
positif, artinya semakin tinggi Conscientouines maka Gratitude akan semakin meningkat. 

Pada variabel Neuroticism diperoleh nilai thitung sebesar 2,745 dengan signifikansi sebesar 0,009. Karena 
|thitung| > ttabel (2,745 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,009 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel Neuroticism berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, 
artinya semakin tinggi Neuroticism maka Gratitude akan semakin meningkat. 

(3) Koefisien determinasi 

Berdasarkan tabel regresi di atas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,791 atau 79,1%. Artinya 
bahwa keragaman Gratitude dipengaruhi oleh 79,2% variabel bebas Openness to experience, Extraversion, 
Agreeableness, Conscientouines dan Neuroticism. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 20,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar variabel yang diteliti. 
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Untuk menentukan variabel bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam 
suatu model regresi linier, maka digunakan nilai Koefisien Beta (Beta Coefficient). Berdasarkan tabel hasil 
analisis regresi terlihat bahwa variabel yang memiliki koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel 
Extraversion dengan nilai koefisien beta sebesar 0,323. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 
dominan mempengaruhi variabel Gratitude adalah variabel Extraversion. 

Pembahasan 
Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan diterimanya hipotesis yaitu terdapat hubungan yang signifikan 

dengan arah yang positif antara lima dimensi besar kepribadian (The Big Five Personality) dengan rasa Syukur 
(Gratitude) pada Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Wanita Klas IIA Malang. Dari hasil uji distribusi silang 
(crosstabs) antara The Big Five Personality dengan Gratitude didapatkan hasil 6 orang dengan tipe kepribadian 
Openness to experience, masing-masing 3 orang diantaranya memiliki gratitude yang tinggi dan sedang, warga 
binaan pemasyarakatan dengan tipe kepribadian ini cenderung mampu untuk menyerap hal-hal baru dalam 
kehidupannya, dengan pembinaan kesadaran beragama yang diberikan di dalam LAPAS mereka mulai menyadari 
kesalahannya selama ini dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME. Pada 28 orang dengan tipe kepribadian 
Agreeableness, 18 orang diantaranya memiliki gratitude yang tinggi dan 10 orang lainnya memiliki gratitude yang 
sedang, warga binaan pemasyarakatan dengan tipe kepribadian Agreeableness dengan cirri kepribadian yang 
percaya pada keinginan baik orang lain membuat mereka menerima pembinaan kepribadian yang dilakukan di 
dalam LAPAS dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME. Pada responden dengan tipe kepribadian 
Extraversion 11 orang, Conscientouines 4 orang dan Neuroticism 1 orang semuanya memiliki gratitude yang tinggi, 
warga binaan pemasyarakatan dengan tipe Extraversion memiliki keterbukaan dalam menerima hal-hal baru, sifat 
mereka yang mudah bersosialisasi membuat mereka mensyukuri kondisi yang mereka alami saat ini di dalam 
LAPAS sebagai konsekuensi dari perbuatn pidana yang telah mereka lakukan. Conscientouines sebagai pribadi 
yang bertanggungjawab dan memiliki kesadaran menjadikan mereka memiliki rara syukur tinggi sebagai bentuk 
tanggungjawab mereka terhadap kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha untuk memperbaiki diri dan lebih 
meningkatkan rasa taqwa dalam bentuk kebersyukuran sedangkan untuk warga binaan pemasyarakatan dengan 
tipe Neuroticism dengan kepribadian pencemas yang dimiliki oleh Neuroticism menjadikan Tuhan sebagai satu-
satunya tujuan untuk menghilangkan perasaan sedih, cemas dan gelisah yang terwujud dalam bentuk rasa syukur 
karena Tuhan YME masih memberikan nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupannya 

Rasa syukur memiliki korelasi dengan masing-masing bidang dari The Big Five Personality. Hal ini sesuai 
dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya korelasi antara the domains and facets dari The Big Five 
Personality dengan bersyukur dan SWLS (Wood, Joseph, Maltby, 2008). 

Berdasarkan hasil analisis regresi terlihat bahwa nilai parameter atau koefisien regresi dari masing-masing 
tipe kepribadian memiliki pengaruh terhadap rasa syukur (Gratitude). Sementara itu variabel yang memiliki 
koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel Extraversion dengan nilai koefisien beta sebesar 0,323. Maka dapat 
dinyatakan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel Gratitude adalah variabel Extraversion.Hal 
ini dikarenakan rasa syukur memiliki korelasi dengan masing-masing dari masalah keterbukaan, maksudnya orang 
yang bersyukur akan memiliki sifat terbuka, menyenangkan, teliti dan sedikit tegang (Wood, Joseph, Maltby, 
2008). Sehubungan dengan Extraversion, rasa syukur memiliki hubungan yang positif dikarenakan rasa syukur 
memiliki kecenderungan berkaitan dengan kehangatan dan kehidupan berkelompok sebagaimana ciri dari 
kepribadian Extraversion yang memiliki kemampuan bersosialisasi, agresif, antusias dan optimistik. 

Dari hasil uji regresi juga diperoleh adjusted R square sebesar 0,791 atau 79,1 % yang artinya bahwa 
Gratitude dipengaruhi oleh 79,2% variabel bebas Openness to experience, Extraversion, Agreeableness, 
Conscientouines dan Neuroticism. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 20,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
variabel yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa The big Five Personality memiliki hubungan dengan  Gratitude 
pada warga binaan pemasyarakatan di LAPAS Wanita Klas IIA Malang sementera itu sisanya bisa jadi dipengaruhi 
oleh Happiness, Satisfaction,Positive Negative Affect, Sosial Support maupun hal-hal lainnya.    

 

Penutup 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara The Big Five 
Personality dengan Gratitude, yang berarti bahwa masing-masing tipe kepribadian dari lima dimensi besar 
kepribadian memberikan pengaruh pada gratitude. 

Hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Aspek dari kepribadian The Big Five Personality yaitu variabel Openness to experience diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,112 dengan signifikansi sebesar 0,040. Karena |thitung| > ttabel (2,112 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,040 



S E M I N A R  A S E A N 

2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY  

© Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016 

 

490 

 

< 0,05), variabel Openness to experience berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah 
pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi Openness to experience maka Gratitude akan semakin meningkat 

2. Aspek kepribadian The Big Five Personality yaitu variabel Extraversion diperoleh nilai thitung sebesar 4,148 
dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena |thitung| > ttabel (4,148 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,000 < 0,05), 
variabel Extraversion berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, 
artinya semakin tinggi Extraversion maka Gratitude akan semakin meningkat. 

3. Aspek kepribadian The Big Five Personality yaitu variabel Agreeableness diperoleh nilai thitung sebesar 2,415 
dengan signifikansi sebesar 0,020. Karena |thitung| > ttabel (2,415 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,020 < 0,05), 
variabel Agreeableness berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, 
artinya semakin tinggi Agreeableness maka Gratitude akan semakin meningkat. 

4. Aspek kepribadian The Big Five Personality yaitu variabel Conscientouines diperoleh nilai thitung sebesar 2,963 
dengan signifikansi sebesar 0,005. Karena |thitung| > ttabel (2,963 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,005 < 0,05), 
variabel Conscientouines berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, 
artinya semakin tinggi Conscientouines maka Gratitude akan semakin meningkat. 

5. Aspek kepribadian The Big Five Personality yaitu Variabel Neuroticism diperoleh nilai thitung sebesar 2,745 
dengan signifikansi sebesar 0,009. Karena |thitung| > ttabel (2,745 > 2,015) atau sig. t < 5% (0,009 < 0,05), 
variabel Neuroticism berpengaruh signifikan terhadap variabel Gratitude dengan arah pengaruh yang positif, 
artinya semakin tinggi Neuroticism maka Gratitude akan semakin meningkat. 

Masing-masing dari tipe kepribadian yaitu Opennes to experience. Extraversion. Agreeableness, Conscientouines dan 
Neuroticism memiliki sisi positif dan negatif dari yang membuat subyek dalam penelitian ini merasa perlu 
mendekatkan diri dan bersyukur atas segala nikmat dan cobaan yang Tuhan berikan kepada mereka.  
Kehidupan di dalam LAPAS tidak lantas membuat warga binaan pemasyarakatan putus asa terhadap Sang 
Pencipta namun mereka lebih mendekatkan diri dengan harapan dapat dipermudah segala urusannya, 
dilimpahkan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga serta dijadikan pengalaman di dalam LAPAS ini sebagai 
suatu peringatan dari Tuhan YME agar dikemudian hari kelak mereka dapat lebih berhati-hati dan senantiasa 
mendekatkan diri kepada Tuhan YME, hal ini Nampak dari hasil distribusi frekuensi Gratitude yang menunjukkan 
tingkat sedang dan tinggi dan tidak terdapat tingkat Gratitude yang rendah pada 50 orang subyek penelitian. 
Dengan rasa syukur ini mereka berharap dapat menjalani pidana dengan tenang dan baik hingga selesai masa 
pidananya serta dapat bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Pada dasarnya setiap manusia 
memiliki fitrahnya sebagai hamba Tuhan YME. Kesibukan akan urusan duniawi yang membuat warga binaan 
pemasyarakatan sebelum masuk LAPAS  tidak mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang salah, 
perbuatan yang melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum.  
Untuk itu diperlukan pembinaan kesadaran beragama sebagai upaya agar warga binaan pemasyarakatan dapat 
diteguhkan imannya, kembali menjadi hamba Tuhan yang bertaqwa, menjalankan segala perintah-NYA dan 
menjauhi segala larangan-NYA. 
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