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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur  

     Buku ini disusun dengan memenuhi kelengkapan unsur-unsur buku referensi, yaitu 

sesuai keilmuan dan riwayat kepakaran para penulis, terutama riwayat penelitian, 

mengandung nilai kebaruan terutama dalam hal meningkatkan kesehatan mental 

mahasiswa yang didasarkkan pada hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para 

penulisnya, mencantumkan daftar pustaka yang juga merujuk hasil penelitian dan 

publikasi para penulisnya, memiliki ISBN, dan diterbitkan oleh penerbit bereputasi 

baik.  

 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan  

     Ruang ligkup dan pembahasan buku “SPIRIT”: Intervensi Psikologis untuk 

Meningkatkan Kesehatan Mental Mahasiswa ini sangat bermanfaat untuk menjadi 

referensi yang memperkaya mata kuliah Intervensi Psikologi di bidang Klinis dan 

Psikologi Pendidikan serta mata kuliah Kesehatan Mental. Pembahasannya luas dan 

mendalam mencakup cara-cara meningkatkan kesehatan mental mahasiswa dengan 

mengubah cara berpikir, mengelola emosi, dan mengkomunikasikan perasaan yang 

sudah diujicobakan oleh penulisnya.  

 






