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Assalamu’alaikum Wr Wb
Puji syukur kepada Alloh SWT, akhirnya Jurnal Psycho Idea Volume 17
Nomor 1 Tahun 2019, dapat diterbitkan. Edisi ini menjadi bukti semakin
meningkatnya apresiasi terhadap publikasi ilmiah bidang ilmu psikologi. Kami
selaku pengelola Jurnal Psycho Idea berusaha selalu melakukan pembenahan dan
perbaikan agar Jurnal ini dapat diterima oleh civitas akademika terutama yang
berkecimpung didalam ilmu psikologi. Pada volume ini, Jurnal Psycho Idea
menghadirkan sembilan artikel yang berisi isu-isu yang menarik dalam penelitian
psikologi.
Artikel pertama, membahas tentang sense of community dan wellness pada
mahasiswa. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan signifikan
antara sense of community dan wellness pada mahasiswa. Artinya, mahasiswa dengan
Sense of Community memiliki peluang lebih untuk mencapai kondisi yang sejahtera.
Artikel kedua tentang stres mahasiswa yang ditinjau dari koping religiusya.
Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara
koping religius dan stres yang dialami mahasiswa. Artinya semakin tinggi koping
religius mahasiswa sehingga semakin rendah stres yang dialami , begitu juga
sebaliknya.
Artikel ketiga. Kontribusi Dimensi-Dimensi Keadilan Organisasi dalam
Memprediksi Keinginan Berpindah Pada Karyawan PT. Y. Hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa keadilan organisasi dapat menimbulkan keinginan berpindah
sebesar.
Artikel keempat, membahas tentang bagaimana Membangun Identitas Sosial
dalam Organisasi Mahasiswa Pascasarjana. Penelitian kualitatif ini menunjukan
bahwa untuk membangun identitas sosial organisasi tersebut perlu adanya kesetaraan
posisi dalam organisasi yang terdiri dari berbagai macam latar belakang etnis, hal
tersebut dapat muncul dalam upaya-upaya menerima kritik dan masukan, membuka
ruang komunikasi, dan mengebangkan pola pikir mahasiswa pascasarjana.
Artikel kelima, tentang Pemahaman Konsep Belajar untuk Mengasah
Kecerdasan Majemuk. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Tindakan
(Action Research) dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kecenderungan
kecerdasan siswa kelas 4, 5, dan 6 di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumber Bening adalah
kecerdasan natural dan kecerdasan interpersonal. Selain itu, pemahaman yang
meningkat tentang konsep belajar untuk dapat mengasah kecerdasan majemuk siswa.
Artikel keenam. Bagaimana Remaja Panti Asuhan Memandang Masa
Depan? Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa contextual support

memengaruhi sebesar 8,7% pada orientasi masa depan yang terkait pendidikan dan
pekerjaan pada remaja panti asuhan tersebut.
Artikel ketujuh membahas dengan pendekatan fenomenologis mengenai
Intensi Pelaku Perundungan (Bullying) Di Sekolah. Hasil penelitian tersebut
menunjukan intensi pelaku adalah adanya perasaan ingin dihargai, diperlakukan adil,
diperhatikan, dan adanya kepuasan dengan melakukan perundungan.
Artikel kedelapan tentang Pengaruh Altruisme Terhadap Extra-Role
Behavior Pada Taruna Siaga Bencana (Tagana) Di Kabupaten Banyumas. Penelitian
tersebut menunjukan bahwa altruisme memengaruhi extra-role behavior sebesar 55,2
%, sedangkan altruisme memengaruhi variabel lainnya sebesar 44,8 % yang tidak
diteliti dalam penelitian tersebut.
Sebagai penutup, kami sajikan di artikel kesembilan membahas tentang
Perspektif Kebahagian Masyarakat yang Tinggal Dekat Tempat Pembuangan Akhir
Sampah Di Samarinda. Penelitian tersebut menunjukan bahwa orang yang tinggal di
dekat tempat pembuangan akhir sampah merasa bahagia, karena adanya saling
membantu meskipun hidup dalam keterbatasan tempat tinggal maupun makanan. Di
sisi lain, masyarakat juga merasa senang karena tempat kerja mereka dekat dengan
tempat tinggal dan tidak ada tekanan dalam bekerja
Kami berharap hadirnya Psycho Idea edisi Februari 2019 ini memberikan
manfaat dan bisa menginspirasi penelitian psikologi dari berbagai kajian.. Terima
kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

