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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang peroleh, dapat simpulkan: 

1. Terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dan 

religiositas secara bersama dengan dark triad of personality 

narapidana tipikor lapas Kedungpane Semarang. 

2. Terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosional 

dengan dark triad of personality narapidana tipikor lapas 

Kedungpane Semarang. 

3. Terdapat hubungan negatif antara orientasi intrinsik dengan 

narcissism narapidana tipikor lapas Kedungpane Semarang. 

4. Terdapat hubungan positif antara orientasi ekstrinsik dengan 

dark triad of personality narapidana tipikor lapas Kedungpane 

Semarang. 

5. Terdapat hubungan positif antara quest orientation dengan dark 

triad of personality narapidana tipikor lapas Kedungpane 

Semarang. 

 

B. SARAN 

1. Narapidana Tipikor 

Kecerdasan emosional merupakan salah satu indikator dari 

psikologi positif. Kecerdasan emosional yang tidak dapat 
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diregulasi dengan baik, bisa menimbulkan hal-hal negatif dalam 

diri. Untuk itu, narapidana tipikor perlu meregulasi diri 

kecerdasan emosional yang sehingga dapat dimanfaatkan 

secara tepat dan positif. Selain kecerdasan emosional, 

religiusitas juga merupakan prediktor positif bagi kesehatan 

mental dan perilaku pro sosial. Pilihan orientasi keagamaan 

yang tepat akan memberikan pengaruh positif dalam diri 

seseorang. Untuk itu, hendaknya narapidana tipikor 

mengorientasikan religiusitasnya kearah intrinsik. Orientasi 

intrinsik akan membentuk pribadi yang rendah hati, 

bertanggung jawab dan bermoral. 

2. Pihak Lapas  

Pihak lapas dapat membuat program pembinaan yang 

menyasar pada kemampuan regulasi diri warga binaan, 

sehingga  seluruh aspek mental yang mereka miliki termasuk 

kecerdasan emosional dan religiositas dapat dimanfaatkan dan 

diarahkan dengan tepat dan positif. Salah satu kegiatan awal 

yang dapat diberikan adalah pelatihan dan seminar mengenai 

regulasi diri yang kemudian dilanjutkan pelatihan cara 

memanfaatkan kecerdasan emosional dengan positif. Selain 

itu, pihak lapas dapat terus melanjutkan pembinaan kerohanian 

dengan fokus membantu warga binaan mengorientasikan 

keagamaan mereka kearah intrinsik. Pihak lapas juga perlu 
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memberikan pendidikan anti korupsi dan memberikan 

sosialisasi mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi kepada 

warga binaan sehingga mereka pun tidak kembali terjerat 

dalam kasus pidana korupsi dan kelak dapat membagi 

pengetahuan tersebut kepada orang-orang disekitar mereka, 

saat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan terhadap narapidana tipikor dengan 

berbagai jenis tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur 

dalam UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Adanya berbagai jenis tindak pidana korupsi 

membuat subjek penelitian menjadi beragam sehingga dapat 

memengaruhi proses-proses dalam penelitian yang pada 

akhirnya bisa berdampak pada hasil penelitian. Pada penelitian 

ini, karakteristik subjek tidak dibatasi secara spesifik. Untuk itu, 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan 

membatasi karakteristik subjek seperti memilih narapidana 

tipikor yang terbukti melakukan suatu perbuatan untuk 

mendapat keuntungan finansial atau memperkaya diri sendiri 

maupun kelompok. 

 

 

 


