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HUBUNGAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING DENGAN KOMITMEN 
ORGANISASI PADA PRAJURIT TNI-AU ABDULRACHMAN SALEH MALANG 

 

Steffy Ardhya One Putri Iskandar 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

steviskandar@gmail.com 
 
 

Abstrak 
 
Komitmen organisasi yaitu keinginan seseorang untuk mempertahankan posisinya dalam 
organisasi dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya agar tujuan organisasi dapat tercapai. 
Komitmen organisasi merupakan aspek penting dalam kemilteran karena berkaitan dengan 
keterlibatannya didalam organisasi. Setiap individu yang telah melaksanakan tugasnya dengan 
baik, memiliki tujuan akhir yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Psychological well-being 
adalah bagaimana seseorang dapat merasakan kebermaknaan dalam hidupnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara psychological well-being dengan 
komitmen organisasi prajurit TNI-AU Lanud Abdulrachman Saleh. Metode pengumpulan 
data menggunakan skala psychological well-being dan komitmen organisasi dengan metode 
analisa data korelasi product moment. Subjek penelitian ini sebanyak 290 prajurit diambil 
melalui teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien r = 
0,853 dan p = 0,000 yang artinya terdapat hubungan positif  signifikan antara psychological 
well-being dengan komitmen organisasi, yaitu semakin tinggi psychological well-being maka 
semakin tinggi komitmen organisasi. Sebaliknya, semakin rendah psychological well-being 
maka semakin rendah komitmen organisasinya. 
 
Kata kunci : Psychological Well-Being, Komitmen Organisasi, Prajurit TNI-AU  
 
Organizational commitment is a person's desire to maintain its position in the organization to 
carry out the task as well as possible so that organizational goals can be achieved. 
Organizational commitment is an important aspect in the military because it is related to its 
involvement in the organization. Every individual who has done a good job, have the ultimate 
goal of achieving prosperity. Psychological well-being is how one can feel the 
meaningfulness in life. This study aims to determine whether there is a relationship between 
psychological well-being and organizational commitment TNI-AU Lanud Abdul Rachman 
Saleh. Methods of data collection using a scale of psychological well-being and 
organizational commitment by the method of data analysis product moment correlation. 
Subjects of this study as many as 290 soldiers were taken by simple random sampling 
technique. The results show the value of the coefficient r = 0.853 and p = 0.000, which means 
there is a significant positive relationship between psychological well-being and 
organizational commitment, ie the higher psychological well-being, the higher organizational 
commitment. Conversely, the lower psychological well -being, the lower the commitment of its 
organization. 
 

Key Words: Psychological Well-Being, Organizational Commitment, Indonesian Air Force  

 

mailto:steviskandar@gmail.com


 

2 
 

Indonesia mengenal sebuah instansi kemiliteran dengan istilah Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ABRI) sebagai suatu pertahanan negara. Telah tercantum dalam UU No.2 tahun 
1988 mengenai angkatan bersenjata terdiri dari beberapa kontingen, diantaranya yaitu TNI-
AU (Angkatan Udara), TNI-AD (Angkatan Darat), TNI-AL (Angkatan Laut), dan Polisi 
Republik Indonesia (Petronila, 2013). Prajurit TNI dibagi menjadi tiga tingkat kepangkatan, 
yaitu Tamtama, Bintara dan Perwira. Semua anggota kemiliteran memang harus bersedia 
mengorbankan dirinya atau bahkan nyawanya sendiri untuk kedaulatan bangsa. Untuk itu, 
menjadi seorang anggota TNI memanglah tidak mudah. Diperlukan orang-orang yang 
memiliki fisik dan motivasi yang kuat, disiplin yang tinggi, serta mental yang kuat untuk 
menjadi prajurit TNI (Pamungkas, 2014).  

Seperti pada umumnya, semua anggota militer dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang 
berarti para anggota prajurit TNI wajib menaati peraturan yang berlaku, karena penegak 
hukum yang juga merupakan abdi negara harus menjadi panutan yang baik bagi masyarakat 
sekitar. Lanud Abdulrachman Saleh Malang merupakan sebuah instansi kemiliteran yang 
membawahi beberapa satuan militer, yaitu Skadron Udara, Depo Pemeliharaan, dan Skadron 
Teknik.  

Setiap orang yang telah menjadi bagian dalam suatu organisasi memang harus mematuhi 
aturan yang ada didalamnya dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, begitupun 
dengan anggota militer. Manusia merupakan penggerak dari organisasi, artinya kemajuan dan 
kemunduran sebuah organisasi tergantung bagaimana sekelompok individu didalamnya 
mampu mewujudkan tujuan-tujuan organisasi tersebut (Zulkarnain dalam Anisa & 
Zulkarnain, 2013).  

Menurut Tella, dkk (dalam Anisa & Zulkarnain, 2013) suatu organisasi dapat berjalan secara 
efektif dan efisien apabila orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut memiliki semangat 
kerja yang tinggi, komitmen serta kepuasan dalam bekerja. Hal ini membuktikan bahwa 
karyawan dapat menentukan kemajuan suatu organisasi dengan cara mengatribusikan dirinya 
didalam organisasi dengan baik, selalu berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya agar 
tujuan organisasi dapat tercapai (Luthans dalam Hasan & Lenny, 2012), hal itulah yang dapat 
disebut sebagai komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini merupakan hal yang sangat 
penting bagi organisasi dan individu itu sendiri. Menurut Porter (dalam Suseno & Sugiyanto, 
2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi yang tinggi dapat berdampak positif bagi 
perusahaan. Oleh sebab itu, para anggota militer juga dituntut untuk memiliki komitmen 
organisasi yang tinggi agar visi untuk mewujudkan postur TNI-AU yang profesional, efektif, 
efisien, modern, dinamis dan handal dalam rangka menegakkan serta mempertahankan 
kedaulatan dan keutuhan NKRI dapat tercapai. 

Faktanya, masih terdapat beberapa anggota militer yang kurang memiliki komitmen 
organisasi tinggi dengan ketidakdisiplinan pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil 
wawancara tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2015 kepada bagian Bintara Pengumpulan 
Perkara Hukum Lanud Abdulrachman Saleh bahwa masih banyak anggota TNI yang tercatat 
melanggar peraturan, seperti halnya kasus yang ada pada Lanud Abdulrachman Saleh Malang, 
dijelaskan bahwa kasus-kasus yang menonjol pada tahun 2015 ini adalah kasus desersi dan 
mangkir kerja atau perbuatan yang menarik diri dari kewajibannya sebagai anggota militer. 
Dikatakan masuk dalam kategori desersi apabila prajurit TNI tidak memberikan keterangan 
pada dinas selama 30 hari, sedangkan jika kurang dari 30 hari maka disebut mangkir kerja. 
Jenis pelanggaran seperti ini termasuk dalam pelanggaran Pasal 87 ayat 2 KUHPM yang 
berbunyi “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadirannya tanpa 
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izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari 
empat hari diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan”. Setiap 

tahunnya juga mengalami perubahan jumlah anggota yang melanggar peraturan, dimulai pada 
tahun 2005 hingga 2015 seperti yang tertera pada tabel berikut: 

Tabel 1. Jumlah perkara pelanggaran dalam Lanud Abdulrachman Saleh Malang 

TAHUN 
JUMLAH 

PERKARA 
TERPIDANA JENIS PERKARA / KASUS 

2005 3 3 Desersi 
2006 9 9 Mangkir Kerja 
2007 20 20 Asusila 
2008 8 8 Perkawinan Tidak Sah 
2009 15 15 Perjudian 
2010 21 21 Penganiayaan 
2011 8 8 Penipuan 
2012 18 18 Pelanggaran UUD No. 12/1951 
2013 5 5 Pemalsuan Surat 
2014 11 11 

 2015 8 8   
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan pada setiap 
tahunnya.  Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Dalam Skadron Udara 
4 bahwa akan selalu ada pelanggaran ringan yang biasa terjadi pada setiap satuan, diantaranya 
yaitu tidak mencukur rambut, pakaian seragam tidak rapi, tidak membawa SIM atau surat 
pengendara. Pelanggaran ringan seperti itu biasanya akan dikenai sanksi yang sesuai misalnya 
dengan pembinaan fisik seperti lari, push up, sit up dan sebagainya.  

Pada tanggal 29 Juni 2015 juga tercatat kasus serupa pada Lanud Halim Perdana Kusuma 
Jakarta mengenai desersi dalam waktu damai selama kurang lebih tiga bulan dan 
penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI-AU. Sanksi yang diperoleh dari pelanggaran ini 
yaitu dilakukan pemberhentian secara tidak hormat oleh Komandan Lanud Halim Perdana 
Kusuma sebagai prajurit TNI-AU (dalam Jusuf, 2015).   

Ketaatan terhadap peraturan memang sudah menjadi kewajiban bagi warga negara, terutama 
para pengabdi negara. Bagi seluruh anggota militer, kedisiplinan merupakan hal yang mutlak 
untuk dipatuhi demi terwujudnya tujuan instansi militer. Berdasarkan hal tersebut, maka para 
prajurit TNI harus lebih memahami mengenai arti komitmen dalam berorganisasi. Komitmen 
organisasi adalah usaha mengidentifikasikan dan melibatkan diri serta tetap berharap menjadi 
anggota dalam organisasi tersebut (Robbin dalam Hasan & Lenny, 2012). Menurut Greenberg 
& Baron (dalam Anisa & Zulkarnain, 2013), seseorang yang memiliki komitmen organisasi 
tinggi, akan lebih stabil dan produktif dalam bekerja sehingga hal tersebut juga dapat 
menguntungkan organisasi. Sedangkan apabila seseorang memiliki komitmen organisasi yang 
rendah maka akan mengalami kesulitan dalam organisasinya, serta akan mudah berpindah 
pada organisasi yang lain, dan hal ini juga akan dapat merugikan organisasi. Untuk dapat 
menjadi suatu organisasi yang efektif dan efisien diperlukan karyawan yang memiliki 
semangat kerja, komitmen dan juga kepuasan dalam dirinya agar dapat mencapai tujuan 
organisasi (Tella, dkk dalam Anisa & Zulkarnain, 2013).  
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Hal-hal yang dilakukan organisasi juga dapat berpengaruh penting dalam pembentukan 
komitmen karyawan. Dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan, 
sehingga karyawan pun juga akan mengatribusikan dirinya dengan baik dalam organisasi. 
Sumbangan yang diberikan organisasi yaitu dapat berupa gaji, fasilitas dan juga status. Eslami 
& Gharakhani (2012) menyebutkan bahwa gaji dan status pekerjaan memiliki hubungan yang 
signifikan dengan komitmen organisasi. Karyawan akan merasa organisasi mengapresiasi 
hasil kinerjanya dengan memberikan imbalan yang dapat memuaskan satu atau lebih 
kebutuhannya. Dengan begitu terdapat keseimbangan antara harapan dan kenyataan sehingga 
karyawan dapat merasa puas dan menunjukkan sikap dan hubungan positif pada organisasi 
sehingga dapat membentuk komitmen organisasi (Aktami, 2008). Memiliki kemampuan 
untuk berhubungan positif dengan orang lain merupakan salah satu dimensi yang ada dalam 
psychological well-being. Selain itu ketika kebutuhan karyawan dapat dipenuhi dan timbul 
kepuasan maka akan tercipta kesejahteraan dalam diri karyawan, sehingga dapat 
memunculkan psychological well-being (kesejahteraan psikologis), karena kesejahteraan yang 
didapatkan merupakan salah satu pendorong seseorang dapat meraih psychological well-
being. Chen dan Lee (dalam Eslami & Gharakhani, 2012) mengatakan bahwa kepuasan kerja 
dapat terkait dengan kinerja, produktivitas organisasi. Namun ketidakpuasan karyawan juga 
dapat berdampak pada tingkat absensi dan pengunduran diri.  Dengan adanya pelanggaran 
kedisiplinan oleh beberapa TNI-AU Abdulrachman Saleh menunjukkan bahwa kurangnya 
komitmen organisasi dalam dirinya. Seorang pengamat kemiliteran menyatakan bahwa 
penyebab prajurit TNI melakukan pelanggaran yaitu karena kurangnya kesejahteraan yang 
diterima sehingga seolah-olah melegalkan tindakan indisipliner (dalam Nur, 2014). Hal ini 
membuktikan bahwa kurangnya kesejahteraan dapat mengakibatkan munculnya pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. Sehingga pelanggaran tersebut dapat 
berdampak bagi komitmen organisasinya.  

Kesejahteraan setiap individu berbeda-beda, tergantung bagaimana cara masing-masing 
individu dalam menyikapi kesejahteraan tersebut. Sebagai contoh kesejahteraan psikologis 
yang disebut juga psychological well-being. Psychological well-being ini dianggap penting  
karena dengan adanya psychological well-being, seseorang dapat menjalankan fungsi 
psikologisnya dengan baik (Chow dalam Misero & Hawadi, 2012). Seperti menurut Ryff 
(dalam Sari & Suprapti, 2013) mengatakan bahwa psychological well-being merupakan suatu 
kondisi dimana seseorang mampu memiliki sikap yang positif dalam dirinya, dapat membuat 
keputusan dengan baik, dan memiliki tujuan hidup sehingga menjadikan hidupnya menjadi 
lebih bermakna. Dalam Undang-undang No.13 (2003) menyebutkan bahwa kesejahteraan 
karyawan merupakan suatu pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani yang 
diberikan organisasi, sehingga karyawan dapat meningkatkan produktivitas dalam lingkungan 
kerja. Maka berdasarkan hal tersebut,  psychological well-being dianggap penting diterapkan 
dalam diri karyawan, khususnya bagi anggota militer. Apabila instansi memberikan 
kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan, maka para prajurit TNI juga akan memiliki komitmen 
organisasi yang tinggi dengan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya sehingga tercapai 
visi dan misi organisasi kemilteran tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa & Zulkarnain (2013) menyebutkan bahwa terdapat 
adanya hubungan positif antara kesejahteraan psikologis dan komitmen organisasi, semakin 
tinggi nilai kesejahteraan psikologis, maka semakin tinggi pula komitmen organisasinya. 
Karyawan yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi maka akan memaksimalkan 
kinerjanya didalam organisasi tersebut. Apabila karyawan merasa kebutuhannya telah 
terpenuhi dalam organisasi, maka akan memunculkan perasaan puas dalam dirinya. Ketika 
karyawan merasa puas dengan apa yang diperoleh, maka keinginan untuk tetap bertahan 
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dalam organisasi tersebut juga dapat dimunculkan. Namun terdapat perbedaan dalam 
penelitian yang dilakukan penulis, dimana subjek yang digunakan yaitu dalam lingkup 
organisasi kemiliteran yang lebih menuntut kedisiplinan dan komitmennya dalam 
menjalankan tugas. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Eslami & Gharakhani 
(2012) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi. Karyawan yang memiliki kesejahteraan dan juga kepuasan tentunya akan 
terdorong untuk berusaha sebaik dalam bekerja, seperti menaati peraturan dalam organisasi 
(disiplin) agar tercapai tujuan organisasi. Sehingga hal tersebut mampu memicu adanya 
pembentukan komitmen organisasi, seperti penelitian Hasan & Lenny (2012) yang 
mengatakan terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan disiplin. Ketika kepuasan kerja 
tinggi, maka kedisiplinan karyawan juga tinggi. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk 
diteliti mengingat adanya pelanggaran kedisiplinan TNI-AU Lanud Abdulrachman Saleh 
yang selalu terjadi dan dilatar belakangi oleh kesejahteraan, sehingga dapat berdampak pada 
komitmen organisasi prajurit TNI. 

Kesejahteraan dapat berupa fasilitas maupun pendapatan. Karyawan yang mendapatkan 
sesuatu atas hasil kerja yang sesuai akan merasakan kebahagiaan dalam dirinya dan 
memicunya untuk bekerja lebih baik. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & 
Wikanestri (2015), wirausahawan yang dikategorikan memiliki kesejahteraan psikologis atau  
psychological well being tinggi adalah individu yang cenderung memiliki tujuan hidup yang 
jelas dan mampu menerima diri. Bila ditinjau dari pendapatan yang terus meningkat, 
psychological well being wirausahawanpun juga meningkat. Hal ini berarti ada pengaruh 
antara besarnya pendapatan dengan psychological well being. Lanjut dengan penelitian Ryff 
& Keyes (1995) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat dua dari enam dimensi 
yang terkait dari psychological well being yaitu penerimaan diri dan juga penguasaan 
lingkungan. Individu yang mampu menguasai lingkungan organisasinya akan merasa nyaman 
dan berusaha untuk tidak berpindah pada organisasi lain. Perasaan nyaman tersebut erat 
kaitannya dengan kebahagiaan individu. Seperti halnya penelitian Meyer & Maltin (2010) 
yang menyatakan adanya hubungan positif antara komitmen afektif dan kesejahteraan 
karyawan.  

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah disampaikan tersebut maka dapat dirumuskan 
masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara 
psychological well-being dengan komitmen organisasi dari para prajurit militer Lanud 
Abdulrachman Saleh? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan 
Psychological Well-Being dengan komitmen organisasi anggota militer Angkatan Udara. 
Sedangkan manfaat bagi peneliti disini sebagai media penambahan ilmu psikologi khususnya 
dalam bidang industri dan organisasi terkait komitmen organisasi dan juga psychological well 
being. Selain itu, dengan mengetahui kedua hubungan antara psychological well being dengan 
komitmen organisasi, kita dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan komitmen 
organisasi ditinjau dari aspek-aspek yang mempengaruhi. Sehingga diharapkan prajurit TNI 
AU Lanud Abdulrachman Saleh mampu meningkatkan kedisiplinan yang dapat berpengaruh 
pada komitmen organisasinnya, serta diharapkan menjadi pertimbangan bagi instansi 
kemiliteran untuk lebih menegakkan kedisiplinan antar anggota sehingga para anggota 
mampu memiliki komitmen organisasi dan Psychological Well-Being yang tinggi sehingga 
kinerja para anggota militer dapat membawa citra yang baik pada masyarakat.   
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Komitmen Organisasi 

Menurut Mowday (dalam Meiyanto & Santhoso, 1999), komitmen organisasi merupakan 
sebuah sikap yang berbentuk keterikatan antara individu dengan organisasi dan merefleksikan 
kekuatan relatif dari identifikasi psikologis karyawan serta keterlibatannya dengan organisasi. 
Sama halnya dengan Mowday, Porter, dkk (dalam Gebremichael & Rao,1974) juga 
mengatakan hal yang serupa mengenai komitmen organisasi, dimana konsepnya menyebutkan 
bahwa terdapat kekuatan efektif mengidentifikasi dan juga bagaimana individu tersebut 
terlibat dalam organisasi. Seorang karyawan yang memiliki komitmen organisasi tinggi, akan 
lebih termotivasi untuk selalu hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan dari 
organisasi tersebut (Suseno & Sugiyanto, 2010). Sehingga, individu yang melakukan mangkir 
atau meninggalkan tugas tanpa memberi keterangan selama beberapa hari tidak dapat 
dikatakan memiliki komitmen yang tinggi dalam organisasi. Komitmen organisasi disini 
berfokus pada proses bagaimana individu tersebut berpikir mengenai keterikatannya pada 
organisasi tersebut (Mowday, dkk dalam Anisa & Zulkarnain, 2013). Luthans (dalam Hasan 
& Lenny, 2012) mengartikan komitmen organisasi sebagai sebuah keinginan individu yang 
kuat untuk tetap menjadi anggota dalam organisasi, berusaha bekerja sebaik mungkin sesuai 
dengan tujuan organisasi dan memiliki keyakinan dalam organisasi tersebut. Apabila para 
prajurit TNI mampu mengatribusikan dirinya pada negara melalui instansi kemiliteran 
tersebut dengan bekerja sesuai tujuan instansi, serta mematuhi aturan yang berlaku tanpa 
melanggar peraturan dan tetap mempertahankan posisinya dalam jabatan kemiliteran tersebut, 
maka komitmen organisasinya sudah terbentuk. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
komitmen organisasi adalah suatu upaya individu yang relatif dalam mengidentifikasi 
keadaan psikologis dan bagaimana keterlibatannya didalam organisasi tersebut, serta 
berupaya untuk dapat tetap bertahan sebagai anggota organisasi dengan bekerja keras untuk 
dapat melaksanakan tujuan organisasi. 

Dalam komitmen organisasi ini, Mowday, dkk (dalam Hasan & Lenny, 2012) menyebutkan 
macam-macam komitmen organisasi, yaitu: (1) Identifikasi dengan organisasi adalah sebuah 
dasar komitmen organisasi. Idetifikasi karyawan ini dapat ditunjukkan melalui kebijaksanaan 
setiap organisasi, nilai-nilai pribadi dan nilai organisasi, serta kebanggan untuk menjadi 
anggota organisasi. (2) Peranan dan tanggung jawab pekerjaan dalam organisasi. Karyawan 
yang memiliki komitmen organisasi tinggi, tentunya akan selalu menerima dan mengerjakan 
tugas-tugas sebagaimana mestinya. (3) Evaluasi dalam organisasi yaitu loyalitas. Karyawan 
dengan komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki adanya loyalitas dalam bekerja dan 
merasa memiliki organisasi tersebut. (4) Kesediaan dalam menampilkan usaha. Kesediaan 
untuk melaksanakan pekerjaan baik itu diluar jobdesk nya merupakan karyawan yang 
memiliki komitmen organisasi tinggi. (5) Keinginan tetap berada dalam organisasi. Karyawan 
yang memiliki keyakinan untuk bertahan lebih lama dalam organisasinya adalah karyawan 
yang memiliki komitmen organisasi tinggi.  

Komitmen organisasi tidak dapat terbentuk begitu saja, adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi menurut Mowdey, dkk (dalam Gebremichael & Rao, 2013) adalah: (1) 
Kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai-nilai organisasi . (2) Kesediaan 
untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh atas nama organisasi. (3) Keinginan yang 
kuat untuk mempertahankan keanggotaan. 

Stum (dalam Sopiah, 2008) menyebutkan faktor yang dapat membetuk komitmen organisasi 
diantaranya yaitu  : (1) Budaya keterbukaan. Antara perusahaan dan karyawan harus saling 
mendukung satu sama lain agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pekerjaan. 
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(2) Kepuasan. Suatu perusahaan harus dapat memfasilitasi kebutuhan karyawan agar 
karyawan dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. (3) 
Kesempatan individu untuk berkembang. Karyawan dalam perusahaan harus memiliki 
keinginan dan kemauan untuk dapat mengembangkan potensinya dengan memanfaatkan 
kesempatan yang ada dalam perusahaan. (4) Disiplin. Seorang karyawan harus memiliki 
kedisiplinan terhadap dirinya dan juga tugas-tugasnya dalam perusahaan, agar mampu bekerja 
secara maksimal. (5) Penghargaan kerja yang sesuai. Perusahaan harus dapat memberikan 
reward atau penghargaan yang sesuai dengan kinerja karyawan, agar karyawan mampu 
memenuhi kebutuhannya dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. 

Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi tersebut, terlihat 
bahwa memang kedisiplinan dapat membentuk komitmen organisasi seseorang. Sama halnya 
dengan permasalahan terkait kurangnya kedisiplinan yang ada dalam Lanud Abdulrachman 
Saleh. 

Psychological Well-Being 

Ryff (dalam Sari & Suprapti, 2013) mengartikan psychological well-being sebagai suatu 
situasi dimana seseorang dapat memiliki sikap yang positif pada dirinya dan juga orang lain, 
dapat membuat keputusan, membuat lingkungannya dapat berjalan sesuai dengan 
kebutuhannya, memiliki tujuan hidup sehingga hidup menjadi lebih bermakna, dan juga 
berusaha mengembangkan dirinya. Selain itu, menurut Waterman (dalam Ryff & Keyes, 
1995) menyampaikan bahwa aspek fungsi positif tertentu, seperti halnya realisasi tujuan 
hidup seseorang yang membutuhkan usaha dan juga disiplin yang mungkin bertentangan 
dengan kebahagiaan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang ingin 
tujuan hidupnya dapat terwujud, maka usaha dan juga kedisiplinan sangat diperlukan 
walaupun memang harus berjuang diawal, namun individu juga harus yakin bahwa 
kebahagiaan akan dapat dicapai apabila diraih dengan sungguh-sungguh. Terdapat 6 dimensi 
yang perlu diketahui dalam Psychological well-being ini Ryff (dalam Anggraeni dan Cahyati, 
2012): 

1. Self acceptence (penerimaan diri). Suatu kondisi dimana seseorang mampu menerima 
dirinya secara keseluruhan baik dari masa lalunya maupun saat ini. Seseorang yang 
mampu bersikap positif pada dirinya adalah individu yang dapat menerima berbagai 
aspek yang ada dalam dirinya baik ataupun buruk, mampu mengaktualisasikan dirinya 
dalam lingkungan, mampu bekerja dengan maksimal, dan selalu menilai positif akan 
hidup yang dijalaninya. 

2. Positive relation with others (hubungan positif dengan orang lain). Hubungan positif 
dengan orang lain merupakan kemampuan individu untuk menjalin suatu hubungan 
yang baik dengan lingkungannya, termasuk orang-orang yang berada dalam 
lingkungan tersebut. Selain itu, individu juga dapat berhubungan baik dengan hangat 
pada lingkungannya, mampu membina kepercayaan, peduli kepada kesejahteraan 
orang lain, dapat menunjukkan empati pada orang lain, afeksi, serta dapat memahami 
dan melakukan menerima dan memberi dalam hubungannya dengan orang lain. 

3. Autonomy (otonomi). Kemampuan seseorang untuk dapat bebas, namun masih dapat 
untuk mengatur hidup dan juga perilakunya, serta mampu untuk membuat keputusan, 
tahan terhadap tekanan sosial.  

4. Environmental mastery (penguasaan lingkungan). Penguasaan lingkungan yaitu 
kemampuan untuk dapat mengatur lingkungannya, memanfaatkan kesempatan yang 
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ada di lingkungan, dan juga mampu menciptakan lingkungan tersebut sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan oleh individu.  

5. Purpose of life (tujuan hidup). Tujuan hidup yaitu ketika individu memiliki 
pemahaman yang jelas dan juga arah hidupnya, memiliki keyakinan bahwa individu 
mampu mencapai tujuan hidupnya, serta mampu memaknai kehidupannya di masa 
lalu untuk perbaikan dikehidupan selanjutnya.  

6. Personal growth (pertumbuhan pribadi). Pertumbuhan pribadi ini ditunjukkan dengan 
munculnya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam dirinya, selalu 
memandang dan berasumsi bahwa dirinya mampu untuk mengambangkan potensi 
yang dimilikinya, meyadari perubahan positif yang ada dalam dirinya serta dapat 
menjadi individu yang lebih efektif dan memiliki wawasan yang berkembang. 

Berdasarkan dimensi yang telah disebutkan, kita dapat mengetahui apa saja hal-hal yang 
termuat dalam psychological well being dan bagaimana saja karakter seseorang yang dapat 
dikatakan memiliki psychological well being tinggi dan rendah.  

Psychological well-being memiliki faktor yang dapat mempengaruhi, diantaranya: faktor 
demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi (Ryff & Keyes, 1995). 
Dalam faktor ini, kematangan usia juga dapat mempengaruhi kesejahteraan secara psikologis 
karena sebagian besar anggota militer yang masih memasuki usia dewasa awal cenderung 
berubah-ubah secara kognitif dan afektifnya, lain halnya dengan anggota yang telah berusia 
dewasa tengah atau yang telah menikah. Selain itu, jenis kelamin juga dapat berpengaruh 
karena sebagian besar wanita kurang merasa puas terhadap apa yang didapatkannya 
dibandingkan dengan anggota laki-laki. Kemudian status sosial ekonomi juga cenderung 
menjadi faktor munculnya stress bagi para anggota yang telah berumah tangga, dan akan 
cenderung kurang merasa puas. 
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Komitmen organisasi tinggi Komitmen organisasi rendah 

Psychological well being 

Tinggi Rendah 

- Mampu menerima segala aspek baik 
dan buruk yang ada dalam dirinya 

- Mampu menjalin hubungan yang baik 
dengan rekan kerja atau lingkungan 
kerja 

- Mampu bertahan terhadap tekanan 
sosial 

- Memiliki keyakinan bahwa dirinya 
mampu mencapai tujuan hidup 

- Percaya diri untuk mampu 
mengembangkan potensi yang 
dimiliki 

- Kurang mampu menerima segala aspek 
baik dan buruk yang ada dalam dirinya 

- Kurang mampu menjalin hubungan yang 
baik dengan rekan kerja atau lingkungan 
kerja 

- Kurang mampu bertahan terhadap tekanan 
sosial 

- Tidak memiliki keyakinan bahwa dirinya 
mampu mencapai tujuan hidup 

- Tidak percaya diri untuk mengembangkan 
potensi yang dimiliki 

 

- Dapat bekerja dengan maksimal dan 
selalu optimis dengan apa yang 
dikerjakan 

- Merasa nyaman dan betah untuk 
tinggal dalam organisasi  

- Mampu menghadapi dan 
menyelesaikan setiap 
permasalahannya didalam 
menjalankan tugas 

- Memanfaatkan kesempatan yang ada 
dalam organisasi  

- Merasa memiliki organisasi tersebut 

- Tidak dapat bekerja dengan maksimal dan 
pesimis dengan apa yang dikerjakan  

- Merasa tidak nyaman dan tidak betah untuk 
tinggal dalam organisasi  

- Mudah stress dan berkeinginan untuk 
berpindah pada pekerjaan yang lain 

- Tidak memanfaatkan kesempatan yang ada 
dalam organisasi  

- Tidak merasa memiliki organisasi tersebut 

 

Kurang memiliki keinginan yang kuat 
untuk mempertahankan keanggotaanya 
sebagai prajurit TNI-AU 

Memiliki keinginan yang kuat untuk 
mempertahankan keanggotaanya 
sebagai prajurit TNI-AU 
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Hubungan Psychological well-being dengan Komitmen Organisasi 

Sama halnya dengan organisasi-organisasi pada umumnya, organisasi kemiliteran juga 
memiliki kriteria khusus dalam penerimaan anggotanya, seperti harus memiliki fisik yang 
prima, motivasi dan disiplin kerja yang tinggi, serta kesehatan yang baik pada jasmani 
maupun rohaninya (Pamungkas, 2014). Hal ini dikhususkan karena organisasi militer juga 
memiliki visi tersendiri yaitu untuk mewujudkan postur TNI-AU yang profesional, efektif, 
efisien, modern, dinamis dan handal dalam rangka menegakkan serta mempertahankan 
kedaulatan dan keutuhan NKRI, oleh karena itu diadakan runtutan seleksi penerimaan 
anggota yang cukup ketat. Berhasil atau tidaknya visi organisasi militer dapat ditentukan oleh 
para prajurit itu sendiri, karena prajurit TNI merupakan penggerak dari organisasi kemiliteran 
(Aktami dalam Zulkarnain dalam Anisa & Zulkarnain, 2013). 

Berdasarkan hal tersebut, seluruh prajurit TNI-AU diwajibkan mampu melaksanakan tugas 
dengan sebaik-baiknya serta menegakkan peraturan demi mempertahankan kedaulatan 
bangsa. Begitu pula sebaliknya, organisasi kemiliteran juga harus mampu untuk dapat 
memberikan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan prajurit. Kesejahteraan disini 
meliputi dua hal yaitu kesejahteraan fisik berupa kesehatan jasmani, dan juga kesejahteraan 
psikologis (psychological well-being) berupa apa yang dirasakan oleh individu dalam 
melaksanakan kegiatannya sehari-hari (Anisa & Zulkarnain, 2013). Kesejahteraan psikologis 
(psychological well-being) menurut Ryff (dalam Sari & Suprapti, 2013) adalah suatu perasaan 
positif yang dimiliki individu kepada dirinya dan juga orang lain, dan juga mampu memiliki 
hubungan yang positif dengan orang lain, dapat membuat keputusan serta mampu memiliki 
tujuan hidup yang jelas sehingga hidupnya akan menjadi lebih bermakna. 

Seseorang akan memiliki kesejahteraan secara psikologis (psychological well-being) yang 
tinggi apabila individu tersebut memiliki hal positif yang lebih mendominasi dari pada hal 
negatif (Bradburn dalam Dodge dkk, 2012). Jika prajurit TNI memiliki psychological well-
being yang tinggi, maka prajurit akan memiliki hal positif seperti lebih bersemangat dan 
selalu optimis dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu bekerja dengan maksimal dan 
mewujudkan tujuan organisasi. Selain itu juga prajurit TNI akan merasa nyaman dan betah 
untuk tinggal dalam organisasi kemiliteran ketika dapat menjalin hubungan yang baik dengan 
rekan kerjanya, maka tidak ada keinginan untuk berpindah pada organisasi yang lain. Prajurit 
TNI yang mampu bertahan terhadap tekanan sosial akan mampu menghadapi dan 
menyelesaikan setiap permasalahannya didalam menjalankan tugasnya, hal ini berarti bahwa 
daya tahan terhadap stress dari prajurit terbilang tinggi. Selanjutnya, jika prajurit TNI 
memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensinya, maka individu akan 
memanfaatkan kesempatan yang ada dalam organisasi dan juga merasa memiliki organisasi 
tersebut. 

Sehingga, apabila prajurit memiliki kemampuan yang ada dalam dimensi psychological well-
being, maka akan berdampak pada bagaimana prajurit tersebut dalam menjalankan tugasnya 
sebagai prajurit TNI, serta membentuk komitmen organisasi menjadi tinggi. 

Sebaliknya, prajurit TNI yang memiliki psychological well-being rendah, biasanya kurang 
mampu untuk menerima segala aspek yang ada dalam dirinya yang membuat prajurit menjadi 
pesimis dalam menjalankan tugasnya karena kurang adanya kepuasan akan kondisi yang 
dimilikinya. Selain itu prajurit juga tidak mampu untuk membina hubungan yang baik pada 
lingkungan kerja terutama rekan kerjanya, hal ini dapat berdampak pada ketidaknyamanan 
untuk bertahan dalam organisasi kemiliteran dan memiliki keinginan untuk berpindah pada 
organisasi yang lain. Kemudian kurang adanya kemampuan untuk bertahan dalam tekanan 
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sosial, hal ini juga dapat berdampak pada tingkat stress prajurit dan ketika stress mencapai 
tingkat yang tinggi, maka prajurit cenderung tidak akan sanggup untuk bertahan dalam 
organisasi kemiliteran. Prajurit juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat 
mengembangkan potensi yang dimiliki dan berakibat prajurit cenderung pasif dan tidak 
merasa memiliki organisasi tersebut. 

Jadi, ketika prajurit kurang memiliki psychological well-being, maka perilakunya dalam 
menjalankan tugas juga tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi sehingga 
membentuk komitmen organisasi yang rendah. 

Beberapa hal tersebut, menunjukkan adanya hubungan antara psychological well-being 
dengan komitmen organisasi, dimana dalam dimensi yang ada dalam psychological well-
being sendiri mengatakan bahwa individu yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan 
lingkungan kerja (rekan kerja), mampu bertahan terhadap tekanan sosial yang ada dalam 
lingkungan kerja, memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu mencapai tujuan hidup, dan juga 
percaya diri untuk mampu mengembangkan potensi yang dimiliki termasuk individu yang 
memiliki psychological well-being tinggi. Sedangkan, seseorang dapat dikatakan memiliki 
komitmen organisasi yang tinggi ketika individu tersebut memiliki loyalitas dalam bekerja 
atau merasa memiliki organisasi tersebut. Selain itu juga salah satu faktor dari terbentuknya 
komitmen organisasi adalah dengan adanya kesempatan individu untuk berkembang, yaitu 
memiliki keinginan dan kemauan untuk mengembangkan potensinya dengan memanfaatkan 
kesempatan yang ada dalam organisasi. 

Hipotesis  

Ada hubungan positif antara psychological well-being dengan komitmen organisasi. Semakin 
tinggi psychological well-being maka akan semakin tinggi pula komitmen organisasi yang 
dimiliki prajurit TNI-AU. Begitupun sebaliknya, semakin rendah psychological well-being 
maka akan semakin rendah pula komitmen organisasi yang dimiliki prajurit TNI-AU 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, dimana peneliti ingin 
menguji hubungan dari kedua variabel serta mengukur signifikan data yang diperoleh. 
Pendekatan ini menggunakan data berupa angka yang dapat diolah dengan menggunakan uji 
statistik (Sugiyono, 2011). 

Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan yaitu para prajurit TNI-AU yang sedang dalam 
masa dinas di Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Populasi yang terhitung sebanyak 1465 
prajurit, dan berdasarkan tabel Isaac & Michael (dalam Sugiyono, 2011) menyebutkan bahwa 
jumlah populasi 1500 dengan taraf kesalahan 5% sampel yang diambil minimal 283 subjek. 
Namun peneliti melakukan penyebaran instrumen sebanyak 303 eksemplar pada prajurit TNI-
AU dan instrumen yang didapatkan kembali oleh peneliti sebanyak 290 eksemplar. Sehingga 
sampel dalam penelitian ini sejumlah 290 prajurit. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik simple random sampling yaitu teknik sampling yang dilakukan secara 
acak dalam satu populasi (Sugiyono, 2011).  
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Variabel dan Instrumen Penelitian 

Disini terdapat dua variabel yaitu yang pertama variabel (X), dimana variabel (X) ini adalah 
Psychological Well-Being yang berarti suatu perasaan puas dalam diri individu terhadap apa 
yang didapat dari hasil kerja sendiri sehingga berdampak pada perilakunya ketika bekerja.  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur psychological well-being TNI-AU yaitu dengan  
menggunakan skala likert yang telah diadaptasi sebelumnya dan digunakan dalam penelitian 
Andayani (2015) terdiri dari 42 item. Instrumen ini dapat mengungkap 6 dimensi, diantaranya 
yaitu self acceptance (penerimaan diri), positive relation with others (hubungan positif 
dengan orang lain), autonomy (otonomi), environmental mastery (penguasaan lingkungan), 
purpose in life (tujuan hidup), dan personal growth (pertumbuhan pribadi). 
 
Tabel 2. Hasil Analisis Indeks validitas skala psychological well-being 
 

Skala 
Indeks  

Validitas 

Psychological Well Being Scale 0,999 – 1,00  
 
Tabel diatas merupakan indeks validitas dari 42 item yang diuji menunjukkan skor validitas 
mencapai 0,999 – 1,00 yang berarti keseluruhan item memenuhi uji validitas. 
 
Tabel 3. Hasil Analisis Reliabilitas skala psychological well-being 
 

Skala Alpha Keterangan 
Psychological Well-Being 0,919 Reliabel 

 

Didalam tabel tersebut menunjukkan uji reliabilitas dari skala psychological well being 
menghasilkan nilai mencapai 0,919 yang menyatakan bahwa instrumen psychological well 
being ini reliabel. Sehingga dengan tingginya nilai validitas dan reliabilitas skala ini, maka 
peneliti menggunakannya sebagai alat ukur dalam penelitian. 

Selanjutnya variabel (Y) yang merupakan komitmen organisasi yaitu keyakinan pada diri 
sendiri untuk yang kuat tetap bertahan pada pekerjaan yang telah dijalaninya dan menjalankan 
tugas-tugas sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dari keinginannya memasuki organisasi. 
 
Dalam mengukur komitmen organisasi, peneliti menggunakan instrumen milik Ingarianti, TM 
(2014) yang berupa skala likert dan telah diujikan sebelumnya. Instrumen ini dapat 
mengungkap aspek kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai-nilai 
organisasi, kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh atas nama organisasi, 
dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Item skala 
merupakan pernyataan favorabel dan unfavorabel yang terdiri dari lima pilihan jawaban, yaitu 
SS (sangat setuju), S (setuju), N (Netral), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).  
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Tabel 4. Hasil Analisis Uji Validitas Skala Komitmen Organisasi 
 

Aspek  
Indeks  

Validitas 
Kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai-
nilai organisasi 

0,387 – 0,600 

Kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh 
atas nama organisasi 

0,374 – 0,578 

Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan 0,529 – 0,680 
 
Data validitas tersebut menyampaikan bahwa hasil dari setiap aspek dalam skala komitmen 
organisasi yaitu > 0,3. Sehingga item-item yang ada dalam skala terbilang valid. 
 
Tabel 5. Hasil Analisis Reliabilitas skala Komitmen Organisasi 
 

Skala R alpha    Status 

                       Komitmen Organisasi 0,938  Reliabel 
 
Data reliabilitas tersebut dapat terlihat bahwa semua aspek yang ada dalam skala komitmen 
organisasi terbilang reliabel, nilai reliabel dari keseluruhan skala menyebutkan angka 0,938 
dan skala komitmen organisasi terbilang reliabel.  
 
Sama halnya dengan skala psychological well being, skala komitmen organisasi ini juga 
menunjukkan nilai yang cukup tinggi dalam uji validitas dan reliabilitasnya. Hal tersebut 
menjadi alasan utama bagi peneliti menggunakan kedua skala ini dalam penelitian.  
 
Prosedur dan Analisa Data  

1. Tahap Persiapan 
a. Menyiapkan alat ukur berupa instumen skala komitmen organisasi dan skala 

psychological well-being. 
b. Melakukan try out pada kesatuan Skadron Udara 4 dalam Lanud Abdulrachman 

Saleh dengan menyebarkan instrumen pada 100 responden yaitu prajurit TNI-AU. 
c. Melakukan uji validitas dan reliabilitas pada data-data yang telah diperoleh dari 

hasil try out. Setelah dilakukan uji coba, pada skala psychological well being 
terdapat 15 item yang gugur dari 42 item. Sedangkan 27 item terbilang valid dan 
skor validitasnya yaitu 0,378 – 0,692 dengan skor reliabilitas mencapai 0,919. 
Selanjutnya pada skala komitmen organisasi, hasil try out menunjukkan 5 item 
yang gugur dari 40 item dan 35 item yang terbilang valid menunjukkan skor 
validitas mencapai 0,224 – 0,783 dengan skor reliabilitas 0,929. Sehingga 
berdasarkan hasil try out dari kedua instrumen, maka dapat dikatakan layak untuk 
digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.   
 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Mengurus surat perizinan penelitian pada pihak Lanud Abdulrachman Saleh 

melalui bagian administrasi, kantor psikologi, dinas personel dan POM AU. 
b. Melakukan penyebaran instrumen pada prajurit TNI-AU Lanud Abdulrachman 

Saleh dari beberapa kesatuan. 
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c. Pengumpulan data-data yang diperoleh. 
d. Setelah data-data telah terkumpul maka selanjutnya yaitu dilakukan entry data 

yang kemudian dilanjutkan dengan analisa data menggunakan perhitungan statistik 
SPSS karena penelitian ini bersifat kuantitatif. 

e. Kemudian data-data yang telah di entry dilakukan analisa data dengan 
menggunakan Product Moment, dimana teknik ini dapat melihat hubungan antara 
satu variabel X yaitu psychological well being dengan variabel Y yaitu komitmen 
organisasi. 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 6. Deskripsi Subjek 

Kategori 
 

Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin 

   
 

Laki-laki 279 96% 

 
Perempuan 11 4% 

Usia 
   

 
< 31 tahun 91 31% 

 
31-42 tahun 91 31% 

 
>42 tahun  108 38% 

Masa Kerja 
   

 
< 6 tahun 77 27% 

 
7-15 tahun 81 28% 

  > 15 tahun 132 45% 
 

Hasil Analisa Data 

Korelasi antara psychological well-being dengan komitmen organisasi pada prajurit TNI-AU 
Lanud Abdulrachman Saleh: 

Tabel 7. Hasil Korelasi product moment 

Koefisien 
Korelasi (r) 

Koefisien 
Determinasi (r2) 

Sig / P Keterangan Kesimpulan 

0,853 0,727 0,000 P ≤ 0,05 Signifikan 
 

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil analisis bahwa nilai r = 0,853, p = 0,000; p < 
0,05. Nilai dari taraf siginifikansi (p) adalah 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 yang berarti  
menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara psychological well-being 
dengan komitmen organisasi pada prajurit TNI-AU Lanud Abdulrachman Saleh, serta 
hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Kemudian nilai koefisien korelasi (r) menunjukkan nilai 0,853 yang berarti adanya hubungan 
positif antara psychological well-being dengan komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan 
semakin tinggi psychological well-being maka akan semakin tinggi pula komitmen organisasi 
yang dimiliki prajurit TNI-AU. Begitupun sebaliknya, semakin rendah psychological well-
being maka akan semakin rendah pula komitmen organisasi yang dimiliki prajurit TNI-AU. 
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Selain itu, nilai koefisien determinasi (r2) dalam tabel yaitu sebesar 0,727 yang berarti 
pengaruh dari psychological well-being terhadap komitmen organisasi yaitu sebesar 72,7%. 

 

DISKUSI 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, ditemui adanya hubungan positif antara 
psychological well-being dengan komitmen organisasi pada prajurit TNI-AU Lanud 
Abdulrachman Saleh, dengan nilai koefisien korelasi (r) senilai 0,853 dan nilai signifikansi 
(p) yaitu sebesar 0,000. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa 
kesejahteraan secara psikologis (psychological well-being) yang dimiliki oleh prajurit TNI-
AU terdapat hubungan dengan komitmen organisasi dalam bekerja. Semakin prajurit TNI-AU 
memiliki psychological well-being yang tinggi, maka komitmen yang dibentuk dalam 
organisasi juga akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya semakin prajurit TNI-AU kurang 
memiliki psychological well-being, maka semakin rendah pula komitmen organisasi yang 
dibentuk. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peranan psychological well-being dalam 
membentuk komitmen berorganisasi oleh prajurit TNI-AU. Selain itu organisasi juga perlu 
memperhatikan kesejahteraan para individu yang bekerja dalam organisasi tersebut, karena 
hal tersebut juga akan dapat berdampak pada produktivitas pekerja dan juga mempengaruhi 
proses pembentukan komitmen seseorang (Joshi, 2010). Ketika organisasi mampu memenuhi 
kebutuhan dari individu yang bekerja dalam organisasi tersebut, individu tentu akan merasa 
nyaman dan ingin mempertahankan posisinya dalam organisasi. Saat individu merasa 
organisasi memperhatikan kesejahteraan dan juga kebutuhannya, serta individu merasa 
dirinya dibutuhkan dalam organisasi tersebut merupakan suatu hal yang penting pula dalam 
pembentukan komitmen organisasi (Mowday, dkk dalam Anisa & Zulkarnain, 2013). 
Kesejahteraan yang diberikan organisasi dapat berupa upah atau gaji dan juga fasilitas yang 
ada dalam organisasi ketika bekerja.  

Dampak yang ditimbulkan dari kesejahteraan psikologis (psychological well-being) sangat 
tinggi pada tingkat motivasi karyawan karena hubungan kerja yang lebih baik, kemanan kerja, 
gaji dan juga tunjangan lainnya dapat menciptakan kepuasan kerja pada karyawan, sehingga 
hal tersebut mampu membuat karyawan lebih produktif, mampu mengurangi ketidakhadiran 
dalam bekerja, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain (Kaur, 2013). 
Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis akan mampu menjalin hubungan baik 
dengan orang lain terutama rekan kerja, sehingga hubungan baik yang terjalin tersebut dapat 
menciptakan suasana yang nyaman dan membuat individu merasa betah untuk tetap berada 
dalam organisasi. Hal ini juga dapat mendorong individu untuk memaksimalkan pekerjaan 
yang diberikan organisasi dan juga disiplin dengan meminimalisir absensi kerja. Kedisiplinan 
juga merupakan salah satu faktor pembentuk komitmen organisasi, dimana individu yang 
memiliki komitmen tinggi harus memiliki kedisiplinan pada dirinya sendiri serta tugas-
tugasnya dalam organisasi. Semakin banyak keseimbangan psikologis yang dimiliki 
seseorang, maka akan semakin besar pula kontribusinya didalam organisasi sehingga hal 
tersebut mampu membentuk komitmen organisasi. Hal inilah yang membuat psychological 
well-being berkorelasi positif dengan komitmen organisasi. 

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Jain & Cooper (2009) mendapatkan hasil 
bahwa terdapat hubungan yang positif antara psychological well-being dengan komitmen 
organisasi. Hal ini membuktikan bahwa ketika seseorang mampu menerima segala aspek baik 
dan buruk yang ada dalam dirinya, mampu membina hubungan yang baik dengan rekan kerja 
dan menguasai lingkungan kerja, mampu untuk dapat mengatur hidupnya, memiliki tujuan 
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hidup dalam masa mendatang, serta selalu percaya diri untuk dapat mengembangkan potensi 
yang dimiliki dalam organisasi akan dapat mempengaruhi seseorang dalam membentuk 
komitmen dalam berorganisasi. 

Setiap individu tentunya memiliki tingkat komitmen dalam berorganisasi yang berbeda, 
namun menjadi prajurit TNI dituntut untuk mampu berkomitmen dengan organisasi demi 
mempertahankan kedaulatan bangsa. Seseorang yang memiliki komitmen organisasi tinggi 
tentu akan dapat bekerja menjalankan tugasnya dengan maksimal sesuai dengan tujuan 
organisasi. Disamping itu organisasi juga harus memberikan timbal balik pada prajurit dengan 
memenuhi kebutuhan prajurit. Seperti yang tertera dalam penelitian Lew (2010) menyebutkan 
mengenai exchange theory yaitu sejauh mana organisasi menghargai kinerja karyawan dengan 
memberikan kesejahteraan yang diharapkan karena kesejahteraan adalah kebutuhan yang 
harus dipenuhi oleh organisasi. Apabila kesejahteraan yang diberikan oleh organisasi dapat 
memenuhi kebutuhan karyawan, maka karyawan akan semakin berusaha bertahan dalam 
organisasi tersebut.  

Selain itu, pengalaman selama bekerja juga dapat melatarbelakangi munculnya komitmen 
dalam berorganisasi. Menurut Cherrington (dalam Teresia & Suyasa, 2008) karyawan dengan 
pengalaman kerja yang menyenangkan cenderung akan memiliki komitmen organisasi yang 
lebih tinggi. Apabila karyawan mendapatkan sikap yang positif oleh rekan kerja, merasa 
organisasi telah memenuhi apa yang diinginkan, serta merasa dirinya penting dalam 
organisasi, maka keinginan untuk tetap bertahan dalam organisasi pun juga dapat meningkat 
karena adanya rasa nyaman. Dengan adanya pengalaman kerja yang menyenangkan tersebut, 
berarti individu telah dapat menguasai dan memahami lingkungan kerja. Penguasaan 
lingkungan disini termasuk salah satu aspek yang ada dalam psychological well-being. 
Apabila individu mampu menguasai lingkungan kerjanya dengan baik serta mampu 
memanfaatkan kesempatan yang ada dalam organisasi, individu tersebut akan berusaha 
semaksimal mungkin menyelesaikan tugasnya dalam organisasi sesuai dengan tujuan 
organisasi. Selain itu, rekan-rekan kerja juga dapat mempengaruhi seseorang untuk tetap 
tinggal dalam organisasi. Ketika rekan-rekan kerja memberikan sikap positif, individu 
cenderung betah bekerja dalam organisasi sehingga memunculkan komitmen organisasi yang 
tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa psychological well-being merupakan 
salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada komitmen organisasi. Oleh karena itu, 
kesejahteraan karyawan adalah hal yang cukup diminati individu dalam organisasi (Harter, 
dkk, 2002). Dalam penelitiannya Harter, dkk (2002) juga menyebutkan bahwa karyawan yang 
memiliki psychological well-being tinggi, akan dapat bekerja dengan maksimal, tingkat 
absensi rendah, tepat waktu dan juga efisien dalam bekerja. Hal ini tentunya juga 
berhubungan dengan kedisiplinan pekerja yang termasuk dalam faktor pembentuk komitmen 
organisasi. Seperti halnya fenomena yang terjadi dalam instansi kemiliteran mengenai 
ketidakdisiplinan dengan melakukan absensi kerja selama 30 hari berturut-turut, sehingga 
dikeluarkan sanksi yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota militer 
memiliki komitmen organisasi yang tinggi dan adanya pelanggaran tersebut juga 
dilatarbelakangi oleh faktor kesejahteraan yang dianggap kurang. 

Seperti yang tertera dalam hasil penelitian bahwa angka koefisien determinasi (r2) senilai 
0,727 yang artinya hubungan antara psychological well-being dengan komitmen organisasi 
sebesar 72,7%. Dengan demikian, apabila kesejahteraan prajurit dipenuhi oleh organisasi, 
maka akan muncul perasaan puas yang didapatkan sehingga prajurit TNI-AU cenderung akan 
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berusaha memaksimalkan kinerjanya dengan mematuhi segala aturan yang ada dalam 
organisasi dan juga berkeinginan yang kuat dalam mempertahankan keanggotannya tersebut. 
Sedangkan 27,3% yang tersisa dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kepuasan kerja, kesiapan 
untuk berubah, budaya organisasi dan juga gaya kepemimpinan. 

Adapun kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu waktu pelaksanaan yang 
terbilang cukup panjang dalam melaksanakan penelitian ini karena kondisi subjek yang terlalu 
sibuk sehingga instrumen penelitian tidak dapat dikembalikan pada saat itu juga. Selain itu, 
perijinan dalam instansi kemiliteran tidaklah mudah. Harus melalui prosedur yang benar-
benar terarah dalam instansi militer dan hal ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. 
Ada pula banyak rahasia negara dalam instansi kemiliteran sehingga peneliti tidak 
diperbolehkan memperoleh data yang diharapkan dalam Lanud Abdulrachman Saleh Malang. 
Kemudian kelemahan yang ditemui dalam skala penelitian yaitu tidak dapat mencantumkan 
demografi subjek secara lengkap seperti pangkat dan kesatuan karena instansi kemiliteran 
sangat menjaga kerahasiaan identitas anggotanya yang berfungsi sebagai pengamanan. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara psychological well-being dengan komitmen organisasi prajurit TNI-AU Lanud 
Abdulrachman Saleh dengan nilai koefisien korelasi (r) senilai 0,853 dan taraf siginifikansi 
(p) 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin prajurit TNI-AU memiliki 
kesejahteraan secara psikologis (psychological well-being) maka semakin tinggi pula tingkat 
komitmen orgasnisasi yang ditunjukkan ketika menjalankan tugas dalam organisasi. 
Sebaliknya, semakin prajurit TNI-AU tidak memiliki kesejahteraan secara psikologis 
(psychological well-being) maka akan semakin rendah pula komitmen organisasi yang 
ditunjukkan ketika menjalankan tugas dalam organisasi. 

Implikasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan organisasi mampu 
memenuhi kebutuhan para prajurit TNI-AU sehingga terpenuhi kesejahteraan yang dapat 
menimbulkan rasa puas sebagai apresiasi kinerja oleh prajurit agar seluruh prajurit TNI-AU 
dapat menjalankan tugas negara dengan sebagaimana mestinya, serta dapat mewujudkan visi 
organisasi yaitu mewujudkan postur TNI-AU yang profesional, efektif, efisien, modern, 
dinamis dan handal dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan 
keutuhan NKRI. Dengan demikian komitmen organisasi dalam Lanud Abdulrachman Saleh 
akan tetap terjaga dan dapat membawa citra yang baik bagi masyarakat. 
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Blue Print Skala Komitmen Organisasi 

NO. ASPEK 
PERNYATAAN 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

1. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan 
dan nilai-nilai organisasi. 

1,2,3,4,5,6,7 21, 22, 23, 24, 
25, 26 

2. Kesediaan untuk menggunakan usaha yang 
sungguh-sungguh atas nama organisasi 

27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 

8, 9, 10, 11, 12, 
13 

3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan 
keanggotan dalam organisasi 

14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 

34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

Total item 21 19 

Blue Print Skala Psychological Well Being 

NO. ASPEK 
PERNYATAAN 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

1. Autonomy 
Kemampuan seseorang untuk dapat bebas, namun 
masih dapat untuk mengatur hidup dan juga 
perilakunya, serta mampu untuk membuat 
keputusan, tahan terhadap tekanan sosial 

1, 2, 4, 24 
 

5, 27, 7 
 

2. Enviromental Mastery 
Kemampuan untuk dapat mengatur lingkungannya, 
memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan, 
dan juga mampu menciptakan lingkungan tersebut 
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu. 

8, 30, 10, 32 
 

12, 34, 14 
 

3. Personal Growth 
Munculnya perasaan mengenai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dalam dirinya, selalu 
memandang dan berasumsi bahwa dirinya mampu 
untuk mengambangkan potensi yang dimilikinya, 
meyadari perubahan positif yang ada dalam dirinya 
serta dapat menjadi individu yang lebih efektif dan 
memiliki wawasan yang berkembang 

36, 16 
 

38, 18, 40, 20, 
42 

 

4. Positive Relations With Others 
Kemampuan individu untuk menjalin suatu 
hubungan yang baik dengan lingkungannya, 
termasuk orang-orang yang berada dalam 
lingkungan tersebut 

22, 23, 3, 25 
 

26, 6, 28 
 

5. Purpose in Live 
Memiliki pemahaman yang jelas dan juga arah 
hidupnya, memiliki keyakinan bahwa individu 
mampu mencapai tujuan hidupnya, serta mampu 
memaknai kehidupannya di masa lalu untuk 
perbaikan dikehidupan selanjutnya 

29, 9 
 

31, 11, 33, 13, 
35 

 

6. Self  Acceptance 
Suatu kondisi dimana seseorang mampu menerima 
dirinya secara keseluruhan baik dari masa lalunya 
maupun saat ini 

15, 37, 17, 39 19, 41, 21 
 

Total item 20 22 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
 Dengan Hormat, 
 Dalam rangka penelitian Saya pada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Malang, maka saya mohon bantuan Saudara untuk mengisi skala penelitian berikut. 
 Perlu Saudara ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk tujuan 
penelitian, dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. Oleh karena itu, Saudara tidak 
perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pernyataan yang tersedia, karena Saya akan 
menjamin kerahasiaan jawaban yang Saudara berikan. Tidak ada jawaban yang benar atau 
salah, sebab semua jawaban mempunyai makna dalam penelitian ini.  

Besar harapan Saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah Saudara isi. 
Atas kesediaan Saudara dalam membantu penelitian ini, Saya ucapkan terimakasih. 
Wassalammu’alaikum Wr. Wb 
         Hormat Saya, 
 
 
        Steffy Ardhya One Putri Iskandar  
 
 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan ketentuan : 
SS  : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan 
S  : Bila Anda Setuju dengan pernyataan 
N  : Bila Anda Netral dengan pernyataan 
TS  : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan 
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan Pernyataan 

2. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru. 
Contoh : 

 
 Jawaban yang ingin diganti  

 Jawaban yang sudah diganti 

 
3. Berikan jawaban semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
4. Beberapa pernyataan menyebutkan kata “organisasi”, yang berarti organisasi adalah 

tempat dimana Saudara bekerja saat ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SS S N TS STS 
X     

X X    
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Isilah identitas Saudara di bawah ini : 
Nama (inisial) : 
Usia : 
Masa Kerja   :       < 6 tahun              7 – 15 tahun            > 15 tahun 
Jenis Kelamin   :        Laki-laki              Perempuan   

 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

SS S N TS STS 
1. Saya menaati semua peraturan yang ada dalam 

organisasi ini meskipun ada peraturan yang 
kurang sesuai dengan hati nurani saya 

     

2. Meskipun tidak sejalan dengan visi dan misi 
yang ada dalam organisasi, saya tetap 
menjalankannya dengan baik 

     

3. Nilai-nilai yang diterapkan didalam organisasi 
ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya miliki 

     

4. Saya percaya bahwa segala peraturan yang 
berlaku didalam organisasi adalah demi 
kebaikan semua prajurit 

     

5. Tujuan yang dimiliki organisasi menjadi tujuan 
saya juga 

     

6. Saya mendukung dan melaksanakan apa yang 
menjadi keputusan organisasi 

     

7. Menurut saya kebijakan yang ada dalam 
organisasi sesuai dengan harapan saya 

     

8. Saya tidak bersedia melakukan tugas tambahan 
ketika jam kerja saya telah selesai 

     

9. Saya tidak mau membantu mengerjakan tugas 
bagian lain jika tidak diberi imbalan 

     

10. Saya bisa meninggalkan pekerjaan untuk 
menyelesaikan keperluan lain diluar tugas 

     

11. Percuma saja saya berusaha dengan keras untuk 
organisasi namun imbalannya tidak sepadan 

     

12. Saya merasa tidak bertanggung jawab bila 
kerahasiaan dalam organisasi terbongkar 

     

13 Saya tidak ingin mendedikasikan diri 
sepenuhnya untuk organisasi 

     

14. Saya bersedia untuk tetap menjadi prajurit di 
Lanud Abdulrachman Saleh sampai pensiun 

     

15. Selama bekerja di organisasi ini saya merasa 
nyaman sehingga tidak ada alasan untuk berhenti 
menjadi prajurit TNI-AU 

     

16. Meskipun ada kesempatan, saya tidak berpikir 
untuk keluar dari organisasi ini 

     

17. Saya berencana untuk bekerja di organisasi ini 
dalam jangka waktu yang panjang 

     

18. Dengan bekerja di organisasi ini, saya yakin 
masa depan saya terjamin 
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19. Saya merasa nyaman bekerja di organisasi ini 
dan tidak memiliki keinginan untuk keluar 

     

20. Bagi saya organisasi ini adalah tempat bekerja 
paling baik 

     

21. Tidak masalah jika sesekali saya melanggar 
peraturan yang ada dalam organisasi 

     

22. Menurut saya, tidak semua peraturan di 
organisasi harus dipatuhi dan ditaati 

     

23. Saya tidak sepenuhnya mendukung apa yang 
menjadi keputusan organisasi 

     

24. Saya tidak peduli dengan tujuan yang dimiliki 
oleh organisasi karena tidak sesuai dengan 
tujuan saya 

     

25. Saya tidak peduli dengan peraturan organisasi 
karena peraturan itu menghambat pekerjaan saya 

     

26. Saya tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di 
organisasi karena bertentangan dengan 
pandangan hidup saya 

     

27 Saya tidak menerima semua kebijakan dalam 
organisasi karena saya tidak sepaham dengan 
kebijakan tersebut 

     

28 Saya bersedia menambah jam kerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan 

     

29. Saya bekerja seoptimal mungkin demi 
tercapainya keberhasilan organisasi 

     

30. Saya merasa ikut bertanggung jawab atas 
keberhasilan dan kegagalan organisasi 

     

31. Bagi saya lebih penting mencapai tujuan 
organisasi dari pada kenaikan pangkat atau gaji 

     

32. Saya senang melibatkan diri untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi 

     

33. Saya bersedia mengerjakan tugas selain 
pekerjaan yang seharusnya 

     

34. Jika diberi ijin, saya ingin berhenti menjadi 
prajurit TNI-AU dan mencari peluang yang lebih 
baik di organisasi lain 

     

35. Saya sedang memikirkan alternatif untuk pindah 
ke organisasi lain 

     

36. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk tetap 
bekerja di organisasi ini, sehingga saya bisa 
kapan saja meninggalkan organisasi kemiliteran 
ini 

     

37. Saya ingin beralih kerja di organisasi lain yang 
lebih menguntungkan 

     

38. Jika ada tawaran saya ingin mencoba bekerja di 
organisasi lain 

     

39. Saya selalu mencari-cari informasi mengenai 
peluang kerja yang lain diluar organsisasi ini 
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40. Saya merasa tidak perlu banyak pertimbangan 
untuk meninggalkan organisasi ini 

     

 

Petunjuk Pengisian  
 
Sebelum anda mengerjakan, perhatikan petunjuk pengisian berikut ini :  

1. Bacalah pertanyaan dengan seksama dan berilah tanda centang (√) pada lembar 

jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan diri Anda, dengan penilaian sebagai 
berikut :  

 Semakin kecil angka yang dipilih maka semakin menunjukkan ketidaksesuaian 
pernyatan dengan keadaan diri Anda.  

 Semakin besar angka yang dipilih maka semakin menunjukkan kesesuaian 
pernyataan dengan keadaan diri Anda.  

2. Semua jawaban adalah benar asalkan sesuai dengan keadaan pribadi Anda. 

Contoh : 
 

 Jawaban yang ingin diganti  

 Jawaban yang sudah diganti 

3. Usahakan semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewatkan. 

NO PERNYATAAN 1 2 3 4 
1. Saya tidak takut menyampaikan pendapat saya meskipun berbeda 

dengan pendapat kebanyakan orang 
    

2. Apa yang dilakukan orang lain biasanya tidak mempengaruhi 
keputusan yang saya buat 

    

3. Rekan kerja saya menilai saya sebagai seseorang yang suka 
meluangkan waktu untuk orang lain 

    

4. Saya lebih bahagia menjadi diri saya sendiri dari pada menjadi 
pribadi yang lain agar dapat diterima dilingkungan organisasi 

    

5. Saya cenderung khawatir terhadap penilaian orang lain tentang 
diri saya 

    

6. Saya sering kali merasa kesepian karena memiliki hanya sedikit 
teman untuk berbagi 

    

7. Saya kesulitan menyampaikan pendapat bila dalam situasi yang 
tidak pada umumnya 

    

8. Saya termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap segala 
aktifitas yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari 

    

9. Saya suka menyusun berbagai rencana masa depan dan saya akan 
berusaha untuk mewujudkannya 

    

10. Saya dapat mengatur segala urusan dengan baik     
11. Aktifitas sehari-hari saya sering kali bersifat remeh dan tidak 

penting bagi saya 
    

12. Saya tidak cocok dengan orang-orang disekitar saya     
13. Saya merasa sia-sia menetapkan target yang ingin saya capai pada 

diri saya sendiri 
    

14. Saya sering kali merasa kurang puas dengan hidup saya karena     

1 2 3 4 

√    

√ √   
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saya sangat sulit mengaturnya 
15. Saya merasa bahwa segalanya berjalan mengarah pada yang 

terbaik meskipun saya telah melakukan kesalahan di masa lalu 
    

16. Saya yakin bahwa saya dapat menjadi orang yang lebih baik 
dengan kemampuan yang saya miliki 

    

17. Saya merasa nyaman tentang diri saya sendiri ketika saya 
membandingkan diri saya dengan orang lain 

    

18. Saya tidak ingin merubah cara-cara lama dalam melakukan 
banyak hal untuk hidup saya yang sudah berjalan dengan baik 

    

19. Orang lain lebih banyak mendapatkan hal-hal yang baik 
dibandingkan dengan diri saya 

    

20. Saya merasa tidak nyaman dalam situasi baru yang 
mengharuskan untuk merubah kebiasaan saya dalam melakukan 
beberapa hal 

    

21. Saya merasa penilaian terhadap diri saya tidak sepositif 
dibandingkan orang lain menilai dirinya 

    

22. Kebanyakan orang menilai saya penuh cinta dan kasih saying     
23. Saya merasa nyaman melakukan percakapan pribadi maupun 

beramai-ramai dengan orang lain 
    

24. Saya meyakini pendapat saya meskipun tidak sama dengan 
pendapat kebanyakan orang 

    

25. Saya dapat mempercayai orang lain dan merekapun dapat 
mempercayai saya 

    

26. Saya sering kali merasa kesepian karena memiliki hanya sedikit 
teman untuk berbagi 

    

27. Saya seringkali merubah keputusan jika keluarga dan orang lain 
tidak menyetujuinya 

    

28. Menurut saya kebanyakan orang lain memiliki lebih banyak 
teman dibandingkan dengan saya 

    

29. Saya aktif membuat rencana-rencana dalam hidup saya     
30. Saya mampu menangani segala urusan pribadi saya     
31. Saya cenderung lebih fokus menjalani kehidupan saat ini dari 

pada memikirkan rencana-rencana masa depan saya  
    

32. Saya termasuk orang yang peduli terhadap lingkungan kerja dan 
juga orang-orang disekitar 

    

33. Saya tidak tahu apa yang ingin saya raih dalam hidup     
34. Saya sering kali merasa kewalahan melakukan aktifitas dalam 

kehidupan sehari-hari saya 
    

35. Saya merasa belum melakukan segala hal yang seharusnya 
dilakukan dalam hidup ini 

    

36. Saya berpendapat bahwa memiliki pengalaman baru dapat 
memberikan kesempatan untuk menambah wawasan diri saya 

    

37. Saya tidak ingin mengubah masa lalu saya     
38. Saya tidak tertarik pada kegiatan yang dapat mengembangkan 

wawasan diri saya 
    

39. Saya merasa percaya diri dan memiliki sikap positif tentang diri 
saya 

    

40. Saya merasa belum mengembangkan potensi diri dengan baik     
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41. Saya merasa kecewa terhadap berbagai pencapaian saya dalam 
hidup 

    

42. Saya tidak bias memberikan pengetahuan yang baru pada orang 
lain 
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1. Validitas dan Reliabilitas Skala Komitmen Organisasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.911 40 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item_1 154.96 241.433 .307 .911 

item_2 155.06 244.663 .101 .913 

item_3 155.14 237.213 .385 .910 

item_4 154.61 240.463 .366 .910 

item_5 155.07 236.813 .485 .909 

item_6 154.82 235.644 .609 .908 

item_7 155.26 237.608 .379 .910 

item_8 155.59 250.042 -.113 .917 

item_9 154.93 236.894 .370 .910 

item_10 154.97 234.777 .504 .909 

item_11 154.86 228.627 .772 .905 

item_12 154.96 228.827 .657 .906 

item_13 155.21 238.976 .268 .912 

item_14 154.67 238.163 .338 .911 

item_15 154.48 235.989 .516 .909 

item_16 154.61 236.786 .455 .909 
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item_17 155.18 232.856 .330 .912 

item_18 154.88 242.511 .214 .912 

item_19 154.68 236.078 .488 .909 

item_20 154.63 234.922 .566 .908 

item_21 155.61 238.301 .167 .916 

item_22 154.96 227.312 .757 .905 

item_23 155.09 234.669 .533 .908 

item_24 155.09 238.426 .431 .910 

item_25 155.01 239.141 .519 .909 

item_26 155.01 241.747 .353 .910 

item_27 156.49 243.828 .096 .914 

item_28 155.31 243.873 .103 .914 

item_29 154.71 238.491 .537 .909 

item_30 154.83 230.951 .683 .907 

item_31 155.27 224.785 .621 .907 

item_32 155.08 235.307 .442 .909 

item_33 155.11 228.261 .646 .906 

item_34 155.11 230.564 .556 .908 

item_35 154.90 232.737 .662 .907 

item_36 154.83 233.941 .597 .908 

item_37 154.85 230.957 .704 .906 

item_38 154.86 230.162 .745 .906 

item_39 155.11 229.715 .519 .908 

item_40 154.81 234.903 .545 .908 
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Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.929 35 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item_1 138.07 223.015 .319 .928 

item_3 138.25 219.058 .390 .928 

item_4 137.72 222.204 .372 .928 

item_5 138.18 218.674 .491 .927 

item_6 137.93 217.803 .601 .926 

item_7 138.37 219.023 .402 .928 

item_9 138.04 219.291 .353 .929 

item_10 138.08 216.761 .507 .927 

item_11 137.97 210.696 .783 .924 

item_12 138.07 211.136 .657 .925 

item_13 138.32 220.947 .264 .930 

item_14 137.78 220.295 .329 .929 

item_15 137.59 217.598 .535 .926 

item_16 137.72 218.547 .465 .927 

item_17 138.29 216.067 .299 .931 

item_18 137.99 224.050 .224 .929 

item_19 137.79 218.127 .486 .927 
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item_20 137.74 216.720 .578 .926 

item_22 138.07 209.399 .768 .924 

item_23 138.20 216.687 .534 .926 

item_24 138.20 219.737 .462 .927 

item_25 138.12 220.814 .534 .927 

item_26 138.12 223.339 .366 .928 

item_29 137.82 220.654 .522 .927 

item_30 137.94 212.946 .692 .925 

item_31 138.38 207.511 .612 .926 

item_32 138.19 216.822 .463 .927 

item_33 138.22 210.254 .658 .925 

item_34 138.22 212.941 .550 .926 

item_35 138.01 215.040 .654 .925 

item_36 137.94 216.057 .596 .926 

item_37 137.96 212.827 .720 .925 

item_38 137.97 212.211 .755 .924 

item_39 138.22 212.153 .512 .927 

item_40 137.92 216.680 .558 .926 

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, didapatkan nilai r tabel senilai 

0.195 dengan df 100. Suatu item dapat dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. Maka dari 

hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut, dinyatakan 5 item yang tidak memenuhi syarat 

yaitu < 0.195 dan dinyatakan gugur. Item-item tersebut diantaranya item 2, item 8, item 21, 

item 27 dan item 28, sedangkan 35 item yang terbilang valid memiliki nilai validitas > 0.195 

yaitu 0,214 – 0,745. 

Setelah dilakukan uji kembali dari 35 item yang valid, didapatkan hasil reliabilitas senilai 

0.929. Maka instrumen ini dapat dikatakan layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian 

karena nilainya telah memenuhi syarat valid dan reliable, serta dapat mewakili aspek-aspek 

yang ada. 
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Psychological Well-Being 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.827 42 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item_1 125.42 175.074 .488 .818 

item_2 126.38 189.349 -.098 .831 

item_3 126.63 193.528 -.239 .838 

item_4 125.16 176.843 .449 .819 

item_5 125.44 183.178 .163 .827 

item_6 125.03 177.545 .482 .819 

item_7 125.41 175.780 .476 .818 

item_8 125.23 177.209 .458 .819 

item_9 125.42 178.792 .308 .823 

item_10 125.57 178.369 .315 .823 

item_11 125.08 176.983 .498 .819 

item_12 125.17 183.254 .152 .827 

item_13 125.33 181.415 .216 .825 

item_14 125.39 182.543 .150 .828 

item_15 126.50 188.616 -.059 .833 

item_16 125.27 173.936 .571 .816 
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item_17 125.43 177.258 .373 .821 

item_18 126.51 200.919 -.474 .846 

item_19 125.42 177.155 .475 .819 

item_20 125.35 177.604 .472 .819 

item_21 125.23 178.300 .437 .820 

item_22 125.70 172.495 .563 .815 

item_23 125.72 176.992 .358 .821 

item_24 126.17 188.244 -.042 .831 

item_25 125.62 171.491 .563 .815 

item_26 125.13 177.407 .485 .819 

item_27 125.41 176.244 .469 .819 

item_28 125.54 183.443 .157 .827 

item_29 125.59 169.962 .668 .812 

item_30 125.38 174.521 .582 .816 

item_31 125.94 188.562 -.058 .833 

item_32 125.40 177.939 .351 .822 

item_33 125.37 175.266 .364 .821 

item_34 125.28 174.668 .484 .818 

item_35 125.53 180.393 .250 .825 

item_36 125.50 172.354 .552 .815 

item_37 126.93 202.955 -.619 .846 

item_38 125.34 184.509 .091 .829 

item_39 125.57 171.803 .567 .815 

item_40 125.61 177.957 .347 .822 

item_41 125.12 176.814 .496 .819 

item_42 125.20 177.596 .393 .821 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.906 30 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item_1 93.92 192.014 .559 .902 

item_4 93.66 194.570 .494 .903 

item_6 93.53 196.817 .461 .903 

item_7 93.91 193.982 .498 .903 

item_8 93.73 194.522 .525 .902 

item_9 93.92 201.731 .163 .909 

item_10 94.07 200.874 .187 .908 

item_11 93.58 196.367 .470 .903 

item_13 93.83 205.132 .045 .910 

item_16 93.77 191.654 .611 .901 

item_17 93.93 193.217 .481 .903 

item_19 93.92 194.458 .545 .902 

item_20 93.85 194.735 .553 .902 

item_21 93.73 196.482 .470 .903 

item_22 94.20 188.586 .659 .900 

item_23 94.22 193.103 .455 .903 
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item_25 94.12 190.834 .533 .902 

item_26 93.63 196.821 .457 .903 

item_27 93.91 193.275 .543 .902 

item_29 94.09 187.759 .693 .899 

item_30 93.88 191.925 .639 .901 

item_32 93.90 194.212 .450 .903 

item_33 93.87 194.316 .355 .906 

item_34 93.78 192.153 .531 .902 

item_35 94.03 197.201 .330 .906 

item_36 94.00 189.091 .621 .900 

item_39 94.07 188.571 .633 .900 

item_40 94.11 193.796 .461 .903 

item_41 93.62 196.097 .474 .903 

item_42 93.70 196.374 .396 .904 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.919 27 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item_1 84.38 181.935 .578 .915 
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item_4 84.12 184.773 .500 .916 

item_6 83.99 187.485 .441 .917 

item_7 84.37 184.276 .500 .916 

item_8 84.19 185.408 .499 .916 

item_11 84.04 186.907 .458 .917 

item_16 84.23 182.745 .580 .915 

item_17 84.39 183.796 .473 .917 

item_19 84.38 183.874 .588 .915 

item_20 84.31 184.297 .590 .915 

item_21 84.19 186.176 .498 .916 

item_22 84.66 178.247 .692 .913 

item_23 84.68 182.785 .479 .917 

item_25 84.58 182.286 .495 .916 

item_26 84.09 186.608 .480 .916 

item_27 84.37 183.326 .556 .915 

item_29 84.55 178.371 .689 .913 

item_30 84.34 182.368 .637 .914 

item_32 84.36 184.657 .445 .917 

item_33 84.33 183.900 .378 .919 

item_34 84.24 181.861 .558 .915 

item_35 84.49 186.111 .381 .918 

item_36 84.46 179.463 .624 .914 

item_39 84.53 178.757 .644 .914 

item_40 84.57 182.510 .524 .916 

item_41 84.08 186.600 .463 .917 

item_42 84.16 186.681 .394 .918 
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Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, didapatkan nilai r tabel senilai 

0.195 dengan df 100. Suatu item dapat dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. Maka dari 42 

item pernyataan terdapat 27 item yang valid dengan nilai validitas 0.378 – 0.692. Namun 

terdapat 15 item yang tidak memenuhi syarat yaitu < 0.195 dan dinyatakan gugur. Item-item 

tersebut diantaranya item 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 28, 31, 37, dan 38.  

Setelah dilakukan uji kembali dari 27 item yang valid, didapatkan hasil reliabilitas senilai 

0.919. Maka instrumen ini dapat dikatakan layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian 

karena nilainya telah memenuhi syarat valid dan reliable, serta dapat mewakili aspek-aspek 

yang ada. 
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SKALA PENELITIAN 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb  
 Dengan Hormat, 
 Dalam rangka penelitian Saya pada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Malang, maka saya mohon bantuan Saudara untuk mengisi skala penelitian berikut. 
 Perlu Saudara ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk tujuan 
penelitian, dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. Oleh karena itu, Saudara tidak 
perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pernyataan yang tersedia, karena Saya akan 
menjamin kerahasiaan jawaban yang Saudara berikan. Tidak ada jawaban yang benar atau 
salah, sebab semua jawaban mempunyai makna dalam penelitian ini.  

Besar harapan Saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah Saudara isi. 
Atas kesediaan Saudara dalam membantu penelitian ini, Saya ucapkan terimakasih. 
Wassalammu’alaikum Wr. Wb 
 
 
 
         Hormat Saya, 
 
 
        Steffy Ardhya One Putri Iskandar  
 
 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan ketentuan : 
SS  : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan 
S  : Bila Anda Setuju dengan pernyataan 
N  : Bila Anda Netral dengan pernyataan 
TS  : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan 
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan Pernyataan 

2. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru. 
 
Contoh : 

 
 Jawaban yang ingin diganti  

 Jawaban yang sudah diganti 

 
3. Berikan jawaban semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
4. Beberapa pernyataan menyebutkan kata “organisasi”, yang berarti organisasi adalah 

tempat dimana Saudara bekerja saat ini. 
 
 
 
 

 

SS S N TS STS 
X    

 

X X   
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Isilah identitas Saudara di bawah ini : 
Nama (inisial) : 
Usia : 
Masa Kerja   :       < 6 tahun              7 – 15 tahun            > 15 tahun 
Jenis Kelamin   :        Laki-laki              Perempuan   

 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

SS S N TS STS 
1. Saya menaati semua peraturan yang ada dalam 

organisasi ini meskipun ada peraturan yang kurang 
sesuai dengan hati nurani saya 

     

2. Nilai-nilai yang diterapkan didalam organisasi ini 
sesuai dengan nilai-nilai yang saya miliki 

     

3. Saya percaya bahwa segala peraturan yang berlaku 
didalam organisasi adalah demi kebaikan semua 
prajurit 

     

4. Tujuan yang dimiliki organisasi menjadi tujuan saya 
juga 

     

5. Saya mendukung dan melaksanakan apa yang 
menjadi keputusan organisasi 

     

6. Menurut saya kebijakan yang ada dalam organisasi 
sesuai dengan harapan saya 

     

7. Saya tidak mau membantu mengerjakan tugas bagian 
lain jika tidak diberi imbalan 

     

8. Saya bisa meninggalkan pekerjaan untuk 
menyelesaikan keperluan lain diluar tugas 

     

9. Percuma saja saya berusaha dengan keras untuk 
organisasi namun imbalannya tidak sepadan 

     

10. Saya merasa tidak bertanggung jawab bila 
kerahasiaan dalam organisasi terbongkar 

     

11. Saya tidak ingin mendedikasikan diri sepenuhnya 
untuk organisasi 

     

12. Saya bersedia untuk tetap menjadi prajurit di Lanud 
Abdulrachman Saleh sampai pensiun 

     

13. Selama bekerja di organisasi ini saya merasa nyaman 
sehingga tidak ada alasan untuk berhenti menjadi 
prajurit TNI-AU 

     

14. Meskipun ada kesempatan, saya tidak berpikir untuk 
keluar dari organisasi ini 

     

15. Saya berencana untuk bekerja di organisasi ini dalam 
jangka waktu yang panjang 

     

16. Dengan bekerja di organisasi ini, saya yakin masa 
depan saya terjamin 

     

17. Saya merasa nyaman bekerja di organisasi ini dan 
tidak memiliki keinginan untuk keluar 

     

18. Bagi saya organisasi ini adalah tempat bekerja paling 
baik 

     

19. Menurut saya, tidak semua peraturan di organisasi      
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harus dipatuhi dan ditaati 
20. Saya tidak sepenuhnya mendukung apa yang menjadi 

keputusan organisasi 
     

21. Saya tidak peduli dengan tujuan yang dimiliki oleh 
organisasi karena tidak sesuai dengan tujuan saya 

     

22. Saya tidak peduli dengan peraturan organisasi karena 
peraturan itu menghambat pekerjaan saya 

     

23. Saya tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di 
organisasi karena bertentangan dengan pandangan 
hidup saya 

     

24. Saya bekerja seoptimal mungkin demi tercapainya 
keberhasilan organisasi 

     

25. Saya merasa ikut bertanggung jawab atas 
keberhasilan dan kegagalan organisasi 

     

26. Bagi saya lebih penting mencapai tujuan organisasi 
dari pada kenaikan pangkat atau gaji 

     

27. Saya senang melibatkan diri untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi organisasi 

     

28. Saya bersedia mengerjakan tugas selain pekerjaan 
yang seharusnya 

     

29. Jika diberi ijin, saya ingin berhenti menjadi prajurit 
TNI-AU dan mencari peluang yang lebih baik di 
organisasi lain 

     

30. Saya sedang memikirkan alternatif untuk pindah ke 
organisasi lain 

     

31. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk tetap bekerja di 
organisasi ini, sehingga saya bisa kapan saja 
meninggalkan organisasi kemiliteran ini 

     

32. Saya ingin beralih kerja di organisasi lain yang lebih 
menguntungkan 

     

33. Jika ada tawaran saya ingin mencoba bekerja di 
organisasi lain 

     

34. Saya selalu mencari-cari informasi mengenai peluang 
kerja yang lain diluar organsisasi ini 

     

35. Saya merasa tidak perlu banyak pertimbangan untuk 
meninggalkan organisasi ini 
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Petunjuk Pengisian  
 
Sebelum anda mengerjakan, perhatikan petunjuk pengisian berikut ini :  

1. Bacalah pertanyaan dengan seksama dan berilah tanda centang (√) pada lembar 

jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan diri Anda, dengan penilaian sebagai 
berikut :  

 Semakin kecil angka yang dipilih maka semakin menunjukkan ketidaksesuaian 
pernyatan dengan keadaan diri Anda.  

 Semakin besar angka yang dipilih maka semakin menunjukkan kesesuaian 
pernyataan dengan keadaan diri Anda.  

2. Semua jawaban adalah benar asalkan sesuai dengan keadaan pribadi Anda. 

Contoh : 
 

 Jawaban yang ingin diganti  

 Jawaban yang sudah diganti 

3. Usahakan semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewatkan. 

 
NO PERNYATAAN 1 2 3 4 
1. Saya tidak takut menyampaikan pendapat saya meskipun berbeda 

dengan pendapat kebanyakan orang 
    

2. Saya lebih bahagia menjadi diri saya sendiri dari pada menjadi 
pribadi yang lain agar dapat diterima di lingkungan organisasi 

    

3. Saya sering kali merasa kesepian karena memiliki hanya sedikit 
teman untuk berbagi   

    

4. Saya kesulitan menyampaikan pendapat bila dalam situasi yang 
tidak pada umumnya 

    

5. Saya termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap segala 
aktifitas yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari 

    

6. Aktifitas sehari-hari saya seringkali bersifat remeh dan tidak 
penting bagi saya 

    

7. Saya yakin bahwa saya dapat menjadi orang yang lebih baik 
dengan kemampuan yang saya miliki. 

    

8. Saya merasa nyaman tentang diri saya sendiri ketika saya 
membandingkan diri saya dengan orang lain 

    

9. Orang lain lebih banyak mendapatkan hal-hal yang baik 
dibandingkan dengan diri saya 

    

10. Saya merasa tidak nyaman dalam situasi baru yang 
mengharuskan untuk merubah kebiasaan saya dalam melakukan 
beberapa hal 

    

11. Saya merasa penilaian terhadap diri saya tidak sepositif 
dibandingkan orang lain menilai dirinya 

    

12. Kebanyakan orang menilai saya penuh cinta dan kasih sayang     
13. Saya merasa nyaman melakukan percakapan pribadi maupun 

beramai-ramai dengan orang lain 
    

14. Saya dapat mempercayai orang lain dan mereka pun dapat 
mempercayai saya 

    

1 2 3 4 

√    

√ √   
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15. Saya sering kali merasa kesepian karena memiliki hanya sedikit 
teman untuk berbagi   

    

16. Saya seringkali merubah keputusan jika keluarga dan orang lain 
tidak menyetujuinya 

    

17. Saya aktif membuat rencana-rencana dalam hidup saya     
18. Saya mampu menangani segala urusan pribadi saya     
19. Saya termasuk orang yang peduli terhadap lingkungan kerja dan 

juga orang-orang disekitar 
    

20. Saya tidak tahu apa yang ingin saya raih dalam hidup     
21. Saya seringkali merasa kewalahan melakukan aktifitas dalam 

kehidupan sehari-hari saya 
    

22. Saya merasa belum melakukan segala hal yang seharusnya 
dilakukan dalam hidup ini. 

    

23. Saya berpendapat bahwa memiliki pengalaman baru dapat 
memberikan kesempatan untuk menambah wawasan diri saya. 

    

24. Saya merasa percaya diri dan memiliki sikap positif tentang diri 
saya. 

    

25. Saya merasa belum mengembangkan potensi diri dengan baik.     
26. Saya merasa kecewa terhadap berbagai pencapaian saya dalam 

hidup 
    

27. Saya tidak bisa memberikan pengetahuan yang baru pada orang 
lain. 
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HASIL INPUT PENELITIAN SKALA KOMITMEN ORGANISASI 
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HASIL INPUT SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
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INPUT DATA SPSS 
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HASIL PENELITIAN OUTPUT SPSS 

a. Deskripsi Subjek 

 

usia_ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

< 31 tahun 91 31.4 31.4 31.4 

31-42 tahun 91 31.4 31.4 62.8 

>42 tahun 108 37.2 37.2 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 

jenis_kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 279 96.2 96.2 96.2 

Perempuan 11 3.8 3.8 100.0 

Total 290 100.0 100.0  
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masa_kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

<6 tahun 77 26.6 26.6 26.6 

>15 tahun 132 45.5 45.5 72.1 

7-15 tahun 81 27.9 27.9 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 

b. Uji Normalitas Data 
1) Skala Komitmen Organisasi 

Suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai sig > 0,05 dan nilai sig pada skala komitmen organisasi mencapai 0,350 yang 
berarti data tersebut normal. 
 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KO1 

N 290 

Normal Parametersa,b Mean 90.07 
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Std. Deviation 9.872 

Most Extreme Differences 

Absolute .055 

Positive .029 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .932 

Asymp. Sig. (2-tailed) .350 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

2) Skala Psychologycal Well-Being 
Suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai sig > 0,05 dan nilai sig pada skala psychological well-being mencapai 0,432 yang 
berarti data tersebut normal. 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PWB 

N 290 

Normal Parametersa,b Mean 80.70 
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Std. Deviation 10.737 

Most Extreme Differences 

Absolute .051 

Positive .051 

Negative -.037 

Kolmogorov-Smirnov Z .872 

Asymp. Sig. (2-tailed) .432 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

c. Uji Korelasi 

Correlations 

 KO1 PWB 

K

O

1 

Pearson Correlation 1 .853** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 290 290 

PPearson Correlation .853** 1 
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W

B 

Sig. (2-tailed) .000  

N 290 290 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

 

 


