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ABSTRAK  

Kemajuan sebuah organisasi dipengaruhi oleh adanya loyalitas yang dimiliki oleh 

anggota organisasi dalam bekerja. Variabel yang berkorelasi dengan loyalitas 

kerja salah satunya adalah psychological well being . Psychological well being 

adalah sebuah perasaan puas dan bahagia serta menerima diri dengan poitif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Psychological 

Well being dengan Loyalitas Kerja anggota Polisi Polres Lombok Tengah. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah  “ada hubungan antara Psychological well 

being dengan loyalitas kerja anggota polisi polres lombok tengah”. Subyek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang anggota polisi yang bertugas di 

polres lombok tengah dengan menggunakan random sampling. Metode analis data 

menggunakan analisis korelasi Bivariate Spearman dengan menggunakan fasilitas 

SPSS versi 20.0. Hasil analisis data diperoleh nilai koefisien Korelasi ( rxy) 

sebesar = 0,461 pada taraf signifikansi 0,000 < 0,05 ( signifikan). Hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara Psychological 

Well Being dengan Loyalitas Kerja Anggota Polisi Polres Lombok Tengah. 

Semakin tinggi Psychological Well Bening maka semakin tinggi Loyalitas Kerja.  

Kata Kunci : Psychological Well Being, Loyalitas Kerja.  
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                                                        ABSTRACT 

 The success of the organization is influenced by employee loyality. The 

variable corelated by loyality employee is psychological well being. 

Psychological weel being ia an individual contentment, hapoiness and positive 

self acceptance. The purpose of this research to examine the correlation between 

psychological well being and police officer’s work loyality at polres Lombok 

Tengah. This study useda sample of 100 police officer who are working in 

Polres Lombok tengah taken by random sampling. Analysis of this research data 

using Bivariate Correlation Spearman Analysis Techniques using SPSS version 

20.0. Koefisien correlation (rxy) = 0,0461 p = 0,000 < 0,05 ( significant. The 

result shows there is positive correlation between psycholgical well being and 

police officer’s work loyality at Polres Lombok tengah. The higher 

psychological well being yhay belong to individual, will improve the work 

loyality.  

. 

 

Key Word : Psychological Well Being,  Work Loyality.  
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A. PENDAHULUAN.  

1. Permasalahan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia biasa disingkat Polri adalah Kepolisian 

Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polisi 

sebagai aparat pemerintah, maka organisasi kepolisian berada dalam lingkup 

pemerintah. Dalam kaitannya dengan pemerintah, lembaga kepolisian Republik 

Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia, yaitu 

antara lain, memelihhara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Polisi bertugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. 

Suatu organisasi selalu memiliki aturan dalam rangka meningkatkan kinerja, 

profesionalisme, budaya organisasi, maupun kebersamaan, kehormatan, dan 

kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan 

pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

institusi tersebut.  

Sebagai bagian dari organisasi pemerintah,  maka anggota polisi haruslah 

mematuhi aturan yang ada dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.  Kegiatan 

yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi adalah bagaimana ia melakukan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan atau peranan 

dalam suatu organisasi.  
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  Bagi organisasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan 

hal yang harus dipatuhi oleh setiap anggota demi terwujudnya tujuan instansi. 

Berdasarkan hal itu maka dibutuhkan loyalitas kerja pada anggota polisi. 

Loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan seseorang terhadap suatu hal yang 

bukan hanya merupakan kesetiaan fisik semata, namun lebih pada kesetiaan non 

fisik seperti pikiran dan perhatian. Secara tradisional, loyalitas karyawan 

dipahami sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercipta. Ketika seseorang 

bergabung dengan organisasi, dengan sendirinya dia akan bersikap loyal, bertahan 

dalam organisasi dan melakukan yang terbaik untuk organisasi. Di lain pihak, 

organisasi diasumsikan akan selalu memperhatikan perkembangan karyawan, 

memberikan yang dibutuhkannya. Loyalitas kerja beararti kesediaan karyawan 

dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran dan waktu untuk ikut serta 

mencapai tujuan perusahaan dan menyimpan rahasia organisasi selama orang itu 

masih berstatus sebagai karyawan ( Sudimin, 2003).  

Kewajiban loyallitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai 

anggota organisasi. Sebagai anggota organisasi, ia harus mendukung tujuan – 

tujuan organisasi dan  melibatkan diri untuk turut  merealisasikan tujuan 

organisasi. Selain itu,  karyawan  juga harus menghindari segala sesuatu yang 

bertentangan dengan organisasi  tersebut.  

Martin (2012), secara umum mendefinisikan tiga loyalitas penting dalam 

pekerjaan. Loyalitas pertama, disebut sebagai loyalitas pada organisasi, loyalitas 

kerja dan loyalitas panggilan. Bentuk loyalitas yang pertama dan paling sederhana 

adalah loyalitas pada perusahaan atau orgnisasi. Di sini karyawan merasa “hidup 
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dan matinya” bagi tempat ia berkerja. Namun di era saat ini tuntutan organisasi 

bukanlah hanya sekedar loyal tetapi loyal plus kontribusinya. Jadi, organisasi 

menganggap bahwa karyawan yang loyal adalah yang memberikan kontribusi. 

Yang tidak produktif, tidak berguna dan tidak menghasilkan dipersilahkan untuk 

meninggalkan organisasi. Realita ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi 

hanya mengandalkan royalitas organisasi. Dengan demikian, loyalitas pada 

organisasi tidaklah cukup.  Loyalitas level kedua yakni loyalitas pada profesi. 

Dalam hal ini, karyawan tidak hanya bekerjadi suatu organisasi, tetapi berupaya 

memberikan kontribusi bagi organisasi melalui profesi. Dimanapun seseorang 

bekerja, akhirnya bukan lagi menjadi isu penting. Yang utama bagi anggota 

organisasi yang membangun loyalitas pada level dua ini adalah memberikan nilai 

dan kontribusi semaksimal mungkin dimanapun mereka berkarya dan bertugas. 

Dalam pikiran anggota organisasi, kontribusi mereka adalah melalui kualitas 

pekerjaannya sebagai seseorang yang professional. Namun diatasnya, terdapat 

jenis loyalitas tertinggi serta terpenting yang membuat pekerjaan begitu 

bermakna. Loyalitas ketiga disebut sebagai loyalitas panggilan. Dalam hal ini 

orang tidak hanya sekedar bekerja melainkan memiliki pemaknaan yang lebih 

dalam mengapa dirinya bekerja di suatu perusahaan. Singkatnya, orang yang 

mencapai level ini menemukan alasan yang lebih mendalam bagi pekerjaan yang 

dilakukan yang membuatnya setia pada profesinya. Menurut Sunarto ( 2009), 

Loyalitas karyawan terbentuk karena adanya penghargaan finansial memadai, 

masa kerja relatif lama dan citra lembaga yang sudah baik. 
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Dalam melakukan tugasnya, anggota polisi dituntut untuk selalu siap 

kapanpun dan dimanapun. Dalam melakukan tugasnya, para anggota polisi harus 

siap dengan resiko kerja yang mungkin terjadi dilapangan. Para anggota 

merelakan waktu berkumpul dengan teman maupun keluarga serta 

mempertaruhkan nyawanya pada saat menjalankan tugas demi keamanan negara. 

Hampir sebagian hidup para anggota polisi dihabiskan di tempat kerja.  

Loyalitas kerja anggota polisi sangat diperlukan dalam organisasi. Polisi 

sebagai pengayom dan pengaman masyarakat dan  Negara harus siap dalam 

menghadapi berbagai keadaan yang terjadi di lapangan. Berbagai jenis kejadian 

yang sering dialami anggota polisi adalah  seperti konflik yang melibatkan 

anggota polisi dan warga sipil, kerusuhan yang terjadi antar masyarakat serta 

pelayanan masyarakat dan pengamanan lalu lintas  yang menguras banyak waktu 

dan tenaga.  

Oleh karena itu, dalam hal ini polisi harus sadar akan peran serta 

fungsinya sebagai aparat Negara. Apabila para anggota polisi tidak memiliki 

loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya maka dapat mengakibatkan konflik, 

pelayanan masyarakat akan mengalami gangguan yang dapat  mengakibatkan 

situasi tidak kondusif dan teratur serta banyaknya aksi kriminal yang terjadi di 

masyarakat. Apabila para anggota polisi tidak memiliki loyalitas terhadap 

pekerjaannya, maka akan mengakibatkan kurangnya rasa percaya masyarakat 

terhadap lembaga Kepolisian. Jika hal itu terjadi, maka akan sulit untuk 

memperbaiki citra Negara Indonesia  yang tidak mempercayai hukum yang ada di 

Negara Republik Indonesia.  
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Seseorang yang memiliki loyalitas yang tinggi akan lebih stabil dan 

produktif dalam bekerja,  sedangkan anggota yang memiliki loyalitas yang rendah 

akan kesulitan dengan organisasi serta akan mudah berpindah pada organisasi lain 

dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada organisasi.  

Dalam organisasi, hal yang menjadi sumber kepuasan terbesar bagi 

karyawan untuk menumbuhkan loyalitas karyawan adalah hal-hal yang bersifat 

emosional dan personal. Faktor  yang mempengaruhi loyalitas karyawan bukanlah 

uang atau financial, melainkan kualitas hubungan antara karyawan dan manager (  

Seitjipto, 2008).  

Menurut Ryff ( 1995) Psychological Well Being adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Apabila loyalitas pada organisasi di 

miliki oleh anggota organisasi, maka akan berdampak positif bagi kelangsungan 

organisasi tersebut.  Ryff ( 1995) mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki 

Psychological Well Being yang tinggi memperlihatkan sikap yang lebih positif 

dan respon yang lebih baik terhadap berbagai situasi kehidupannya dibandingkan 

dengan karyawan yang memiliki Psychological Well Being yang rendah.  

Dalam pandangan ilmu psikologi, Psychological Well-being adalah 

kesejahteraan jiwa yang dapat diterima setiap orang. Artinya, memiliki 

Psychological Well-being yang dapat digambarkan dengan seberapa positif 

seseorang menghayati dan menjalankan fungsi-fungsi psikologisnya dalam hidup.   

Kadarwati, (2003) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas kerja salah satunya adalah Psychological Well Being. 

Psychological Well Being merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hidup. 
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Dengan bahagia, setiap orang merasakan kehidupan yang nyaman. Kebahagiaan 

adalah dambaan setiap individu dalam hidupnya. Setiap individu memiliki 

persepsi, makna dan penghayatan yang berbeda atas kebahagiaannya tersebut.  

Psychological Well-Being dianggap sangat penting dimiliki  oleh para 

anggota polisi. Dengan dimilikinya  Psychological well being tinggi pada anggota 

polisi maka akan meningkatkan loyalitas kerja anggota polisi.  

2. Rumusan Masalah  

 Berdasarakan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “apakah ada hubungan  positif antara Psychological Well Being dengan 

Loyalitas Kerja anggota polisi Polres Lombok Tengah ?” 

 

3.Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan positif 

antara Psychological Well Being dengan loyalitas kerja anggota kepolisian 

Polres Lombok Tengah. . 

4. Manfaat Penelitian 

Secara teorotis penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. 

Maanfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan 

pengembangan ilmu psikologi dan menambah sumber kepustakaan untuk 

dapat dijadikan sumber referensi teotitis untuk menunjang penelitian yang 

berhubungan dengan psycholigical well being dan hubungannya dengan 

loyalitas kerja dimasa yang akan datang.  Secara praktis diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai  hubungan Psychological Well Being 
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Anggota Polisi Polres Lombok Tengah dan diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan pemikiran bagi organisasi dalam mengatasi masalah yang 

berhubungan dengan Psychological Well-Being dan loyalitas kerja.  

 

B. Kerangka Dasar Teori  

   1. Psychological Well being  

 

Psychological well being merupakan bagian dari ranah psikologi 

positif.  Psychological well-being diartikan sebagai suatu pencapaian penuh dari 

potensi psikologis dan merupakan suatu kondisi individu yang dapat menerima 

kekuatan dan kelemahan diri yang disertai dengan adanya sikap positif terhadap 

diri sendiri dan orang lain, memiliki tujuan hidup dan dapat membuat hidup 

lebih bermakna, mengembangkan relasi positif dengan orang lain, memiliki 

pribadi yang mandiri, dan mampu untuk mengendalikan lingkungan serta 

mampu mengeksplorasi serta mengembangkan dirinya (Ryff, 1989). 

Psychological well being merupakan suatu hal yang berhubungan 

dengan pengalaman dan keadaan diri yang berfungsi optimal. Ada dua 

prospektif dari pandangan filsafat tentang psychological well being, pertama 

tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Pandangan tersebut 

merupakan pandangan hedonic. Kedua, tujuan hidup manusia dalam 

pencapaian kebahagiaannya dengan cara mengaktualisasikan dirinya (Ryan & 

Deci, 2001). 

Menurut Ryff (1989), psychological well being merupakan ukuran 

multidimensi dari perkembangan psikologis dan  kesehatan mental. Bradburn 

mendefinisi psychological well being merupakan sebuah kebahagiaan yang 

menjadi tujuan tertinggi dari kesejahteraan psikologis yang ingin dicapai oleh 

setiap manusia (Ryff, 1989). 

 

 



8 
 

2. Loyalitas Kerja  

  Menurut kamus besar bahasa Indonesia loyalitas berarti patuh atau setia. 

Sudimin (2003) mengemukakan, loyalitas kerja adalah kesediaan karyawan 

dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran dan waktu untuk ikut serta 

mencapai tujuan perusahaan dan menyimpan rahasia perusahaan serta tidak 

melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan selama orang itu 

masih berstatus sebagai karyawan. Kecuali menyimpan rahasia, hal-hal itu hanya 

dapat dilakukan ketika karyawan masih terikat hubungan kerja dengan 

perusahaan tempatnya bekerja. Fletcher (dalam Sudimin, 2003) merumuskan 

loyalitas sebagai kesetiaan kepada seseorang dan tidak meninggalkan atau 

membelot serta tidak menghianati yang lain pada waktu yang diperlukan.  

Menurut Hasibuan (2011), Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan 

dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Meyer dan 

Herscovits, loyalitas merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan dan 

perusahaannya. 

Steers & Porter  (1983) mengemukakan pendapat tentang loyalitas adalah 

hubungan aktif antara individu atau antara bawahan dan atasan sedemikian rupa 

sebagai individu sehingga individu bersedia memberikan pelayanan terbaik pada 

atasan.  

Steers & Porter  (dalam Nitisemito 2002 ) mengemukakan, loyalitas 

kepada perusahaan sebagai sikap, yaitu sejauh mana seseorang karyawan 

mengidentifikasikan tempat kerjanya yang ditunjukan dengan keinginan untuk  

bekerja dan berusaha sebaik-baiknya dan loyalitas terhadap perusahaan sebagai 

perilaku, yaitu proses dimana seseorang karyawan mengambil keputusan pasti 

untuk tidak keluar dari perusahaan apabila tidak membuat kesalahan yang ekstrim. 
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C. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif 

yaitu pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, 

konkrit, teamati, dan terukur, hubungan variabelnya bersifat akibat dimana data 

penelitiannya berupa angka-angka dan analisis variabelnya menggunakan statistik 

Populasi pada penelitian ini ada anggota polisi polres lombok tengah. 

Jumlah syubyek dalam penelitian ini adalah 100 orang anggota polisi polres 

lombok tengah yang pengambilan sampelnya menggunakan random sampling. 

Teknik analisa data menggunakan teknik analisis korelasi Bivariate Spearman. 

Sebelum dilakukan uji hipotesie, sebelumnya dilakukan dulu uji normalitas 

sebaran dan linieritas hubungan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS ( Statistic Package for Sosial Science) versi 20.0. 

hipotesis diterima apabila menunjukkan hasil p < 0,05.   

D. Hasil Penelitian  

Hasil Uji Validasi dan Realibilitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PSYCHOLOGY

CAL_WELL_BEI

NG 

LOYALITAS_KE

RJA 

N 100 100 

Normal Parameters
a
 Mean 78.09 87.94 

Std. Deviation 8.182 10.568 

Most Extreme Differences Absolute .193 .103 

Positive .193 .103 

Negative -.093 -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.931 1.030 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .239 
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Hasil uji normalitas skala Psychologycal Well Being dan skala Loyalitas 

Kerja menunjukkan bahwa skala Psychologycal Well Being memiliki signifikansi 

0,001 < 0,05 , yang berarti sebaran data adalah tidak normal. Pada skala Loyalitas 

kerja menunjukkan tingkat signifikansi 0,239 yang berarti sebaran data adalah 

normal.  

 

E. Hasil Uji Linieritas 

Berdasarkan hasil uji linieritas antara variabel Psychologycal well Being 

dengan Loyalitas Kerja menunjukkan p = 0,000 < 0,05 maka kedua variabel 

tersebut memiliki hubungan linier 

F. Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data menggunakan Program SPSS 

versi 20.0 dengan analisis korelasi Bivariate Spearman menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi ( rxy) sebesar = 0,461 pada taraf signifikansi ( p) = 0,000. Oleh 

karena taraf signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka antara variabel 

bebas Psychologycal Well Being ( X) dengan  Loyalitas Kerja ( Y) mempunyai  

hubungan signifikan.  

 

G. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis di atas diketahui bahwa 

Psychologycall Well Being memiliki hubungan positif dengan Loyalitas Kerja 

Anggota Polisi Polres Lombok Tengah. Hal ini berarti semakin tinggi 

Psychological seseorang maka semakin tinggi pula loyalitas kerja yang dimiliki.  

Hal ini didukung oleh yang dikemukakan Ryff bahwa Psychological Well 

Being adalah salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa psychological well being merupakan 

salah satu faktor yang berperan dalam loyalitas kerja anggota polisi di Polres 

Lombok Tengah.  

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya rasa loyal pada anggota polisi 

terhadap pekerjaannya. Melihat fakta dilapangan bahwa banyak anggota polisi 

dalam melakukan tugasnya tidak memikirkan waktu dalam bertugas. Dalam 

melakukan tugasnya, polisi tidak mengenal waktu dan harus siap menerima tugas 

kapanpun dan dimanapun sesuai dengan perintah yang diterima serta anggota 

polisi harus bersedia ditempatkan dimana saja walaupun wilayah terpencil 

sekalipun. Menurut Ryff ( 1989), loyalitas kerja dipengaruhi oleh psychological 

well being  yang dimiliki oleh anggota organisasi.  

Psychologycal well being merujuk pada perasaan perasaan seseorang 

mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Psychological well being dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi dimana individu terbebas dari tekanan yang dialami dan 

menilai diri dan kehidupan secara positif.  

Ryff & Singer ( 2008 ) mengistilahkan kebahagiaan sebagai psychological 

well being. Ryff ( 1989) mengkontribusikan kesejahteraan psikologis dengan 

mengemukakan enam dimensi psychological well being yaitu penerimaan diri 

( self acceptance), memiliki hubungan yang positif dengan orang lain  ( positive 

relationship with others) . kemandirian dalam menentukan hidupnya ( autonomy ), 

memiliki penguasaan yang baik terhadap lingkungan ( enviromental mastery). 
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Memiliki tujuandan arti  hidup ( purpose of life), dan memiliki perkembangan 

pribadi yang berkelamjutan ( personal growth ).  

Ciri-ciri yang dimiliki oleh individu yang memiliki psychological well being 

yang baik adalah menerima berbagai aspek positif dan negatif terhadap dirinya 

maupun masa lalu, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, mampu 

mengambil keputusansendiri dan mandiri, merasa kompeten dan mampu 

mengelola lingkungan, memiliki arah dan tujuan hidup, merasakan adanya 

perkembangan potensi diri dan merasa semakin berpengetahuan dan efektif.  

Psychological well being sangat perlu dimiliki oleh anggota polisi karena 

apabila dalam suatu organisasi anggotanya memiliki psychological well being 

yang tinggi maka anggota organisasi akan mempersepsikan dirinya serta hiduonya 

dengan positif. Hal ini akan mengakibatkan anggota merasa nyaman dengan tugas, 

suasana kerja serta organisasinya. Anggota organisasi yang memiliki pandangan 

positif terhadap pekerjaannya akan merasa senang dengan pekerjaannya sehingga 

menimbulkan perasaan sayang dan nyaman ketika bekerja pada organisasinya 

sehingga menyebabkan timbulnya loyalitas kerja yaitu perasaan setia dan rasa 

tidak ingin pindah bekerja pada organisasi lain.  

Apabila anggota organisasi tidak memiliki psychological well being yang baik 

maka loyalitas terhadap organisasiny akan menurun dan akan mengakibatkan 

kemunduran bagi organisasi dalam mencapai tujuan serta akan mengalami 

kesulitan, dan kepercayaan masyarakat pada polisipun akan berkurang.  

Hasil penelitian ini didukung beberapa hasil penelitian yang dikemukakan 

oleh Harter, Schmid dan Keyes ( 2002) yang mengemukakan bahwa karyawan 
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yang sejahtera dalam bekera akan memiliki loyalitas yang tinggi. Karyawan yang 

bekerja dengan bahagia akan memiliki kinerja yang baik. Karyawan yang 

sejahtera akan merasa puas dan lebih menikmati pekerjaannya. Dengan bahagia, 

karyawan tidak menganggap pekerjaan mereka sebagai suatu beban melainkan 

suatu tantangan dan dorongan untuk melakukan pekerjaannya dengan giat.  

Robertson dan Cooper ( dalam sianturi dan Zulkarnain 2013) menjelaskan 

bahwa dengan memiliki karyawan yang sejahtera akan memberikan keuntungan 

bagi organisasi seperti loyalitas, kepuasan serta produktivitas. Wright et al, (2007) 

mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki psychological well being lebih 

dapat menyelesaikan masalah masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya. 

Anisa dan Zulkarnain (2013) mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki 

psychological yang baik memiliki komitment yang tinggi. Hal ini membuktikan 

bahwa psychological well being sangat bermanfaat bagi organisasi.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis 

mengenai psychological well being berhubungan positif dengan loyalitas kerja 

diterima. 

H. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis di atas diketahui bahwa 

Psychologycall Well Being memiliki hubungan positif dengan Loyalitas Kerja 

Anggota Polisi Polres Lombok Tengah.   

Hubungan antar variabel memiliki hubungan positif yang memiliki arti 

semakin tinggi tingkat Psychologycal Well Being yang dimiliki oleh anggota 

polisi Polres Lombok Tengah maka semakin tinggi loyalitas kerja yang dimiliki. 

Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “ada hubngan positif antara 

Psychologycal Well being dengan Loyalitas kerja Anggota Polisi Polres Lombok 

Tengah 
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I. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didaat, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut :  Bagi polisi diharap bagi anggota polisi untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkatkan psychological well being yang dimiliki 

dengan cara menyempatkan diri bergaul dan mengakrabkan diri dengan anggota 

lainnya dan saling berbagi pengalaman sehingga dapat membentuk hubungan 

positif dengan orang lain. Bagi Instansi, diharapkan instansi meningkatkan 

psychological well being anggota polisi di Polres Lombok Tengah dengan cara 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mengadakan kegiatan pertemuan 

rutin bagi anggota polisi sehingga para anggota dapat berinteraksi dan berbagi 

pengalaman satu sama lain. Dan  bagi peneliti  peneliti lain yang berminat 

mengembangkan atau melanjutkan penelitian dan tentang hubungan antara 

psychological well being dengan loyalitas kerja diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan alat ukur yang dibuat agar lebih tepat 

pengukurannya dan menambah jumlah subyek penelitian agar lebih representatif.  
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