KATA PENGANTAR

Memperbaiki dan memperbaiki, itulah semangat yang terus kami pegang dalam mengelola
Jurnal Ilmu Perilaku. Karena spirit itu, pada setiap edisi, kami selalu melakukan inovasi
baru. Pada edisi kali ini, kami sudah memproses seluruh naskah secara online lewat Open
Journal System (OJS), tidak lagi menggunakan surel. Sedangkan pada edisi-edisi sebelumnya,
kami masih mengunggah naskah melalui quick submit di OJS.
Di luar itu, mulai edisi ini, kami juga menambahkan geneologi atau riwayat naskah. Pada
artikel yang kami terbitkan, kami telah menambahkan keterangan tentang tanggal
pengajuan, revisi, serta penerimaan naskah. Dengan keterangan ini, pembaca dapat
memperoleh informasi tentang rata-rata durasi pemrosesan naskah di Jurnal Ilmu Perilaku.
Selanjutnya, sama dengan edisi sebelumnya, pada edisi ini kami juga masih menerbitkan
lima artikel. Semuanya merupakan hasil riset empiris. Artikel pertama adalah tentang
tentang pengaruh musik terhadap proses memahami sebuah bacaan. Selanjutnya, kami
sajikan sebuah artikel yang membahas tentang hubungan antara makna kerja dan komitmen
organisasi. Satu artikel lagi menyajikan hasil riset tentang dampak futsal pada siswa sekolah
dasar. Artikel yang keempat membahas tentang pengaruh mindfullness terhadap
kemampuan individu untuk mengontrol perilaku. Terakhir, kami sajikan sebuah artikel
menarik tentang pengaruh menulis naratif dalam meredakan gejala depresi.
Kami ingin sampaikan juga bahwa pada tahun ini Jurnal Ilmu Perilaku telah mendapatkan
Akreditasi Sinta 3 dari Kementrian Riset dan Teknologi. Prestasi ini adalah capaian dan hasil
kerja banyak pihak. Mulai dari penulis, reviewer, tim editor, admin, juga lembaga yang
menaungi jurnal kami. Untuk itu semua, kepada semua pihak, kami ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
Secara khusus, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan
kepada seluruh mitra bestari yang sudah meluangkan waktu untuk mereview naskahnaskah di jurnal kami. Hanya karena kesediaan dan kesukarelaan mereka untuk mereview
naskah tersebut, maka Jurnal Ilmu Perilaku bisa terus terbit secara berkelanjutan. Dengan
semakin banyaknya naskah berkualitas yang masuk di Jurnal Ilmu Perilaku, kami berharap
mereka lebih senang dan tertantang dalam mereview naskah-naskah selanjutnya.
Kepada seluruh pembaca yang budiman, kami berharap, beberapa artikel yang kami
terbitkan ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru. Selain itu, kami juga mengajak
para pembaca semua untuk menerbitkan naskah terbaiknya di jurnal kami. Semoga ikhtiar
kami yang kecil ini dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu
psikologi di Indonesia. Selamat membaca!
Salam,

Redaksi

