PENGANTAR REDAKSI
Assalamu’alaikum Wr Wb
Dengan mengucap puji syukur kepada Alloh SWT, akhirnya Jurnal Psycho
Idea Volume 16 Nomor 1 Tahun 2018, telah terbit. Terbitnya 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 sejumlah tulisan yang berisi isu-isu yang menarik dalam penelitian
psikologi.
Artikel pertama, mengkaji tentang hope pada wanita yang mengikuti
program bayi tabung. Artikel ini menyajikan hasil penelitian yang menarik dalam
bidang psikologi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hope pasien
berulang lebih tinggi daripada pasien baru. Willpower pasien berulang lebih tinggi
daripada pasien baru. Hasil ini menunjukan bahwa kegagalan pasien berulang
membuat tekad untuk mendapatkan keturunan lebih besar dari pasien baru.
Artikel kedua, merupakan hasil kajian psikologis pada pelaku pembunuhan
dengan korban lebih dari satu orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
perilaku membunuh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti relasi antara pelaku
dengan ayah, pengalaman masa lampau yang berhubungan dengan tindak kekerasan,
tindakan impulsif dan situasi pembelaan diri. Setelah membunuh menimbulkan
perasaan bingung, ketakutan dan bayangan rasa bersalah.
Artikel ketiga, merupakan hasil penelitian di bidang psikologi industri dan
organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan
kontrak psikologis terhadap etos kerja pada karyawan kontrak di Universitas X dan
kontrak psikologis berpengaruh sebesar 42,9 % terhadap etos kerja karyawan kontrak
(R = square = 0,429).
Artikel keempat, merupakan penyajian yang menarik tentang alat tes minat.
Peneliti melakukan uji validitas konstrak Tes Minat Indonesia melalui komponen
minat kesehatan.
Artikel kelima, menyajikan hasil penelitian tentang pengaruh komitmen
organisasional dan kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior.
Artikel keenam, mengkaji tentang Resiliensi Anak Tunggal Yang Memiliki
Orangtua Tunggal Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah. Artikel ini memberikan
gambaran dampak sosial psikologis kondisi ekonomi orangtua terhadap kondisi
psikososial anak.

Sebagai penutup, kami sajikan di artikel ketujuh tentang proses pengambilan
keputusan menjadi lesbi. Peneliti menyoroti kehidupan sosial remaja yang memiliki
gangguan orientasi seksual.
Kami berharap hadirnya Psycho Idea edisi Februari 2018 ini memberikan
manfaat dan bisa menginspirasi penelitian psikologi dari berbagai kajian.. Terima
kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

