SOP PENULISAN TESIS
MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENULISAN TESIS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tesis adalah penelitian empiris dalam bidang ilmu sesuai dengan Minat Utama. Penelitian
dilakukan oleh mahasiswa Program Magister Psikologi Profesi, berisi sumbangan baru bagi
PENGERTIAN

perkembangan ilmu pengetahuan dan profesi psikologi
Tesis merupakan bagian tugas akhir dari syarat kelulusan untuk mencapai gelar Magister Psikologi
Profesi (M.Psi) dengan bobot 6 sks

TUJUAN

KEBIJAKAN

Membuktikan secara ilmiah ilmu psikologi karya ilmiah secara integrative sebagai bukti
kemampuan melakukan penelitian terapan di bidang profesi psikologi
A. PERSYARATAN
Mahasiswa dapat mengambil tesis jika:
1. Telah menyelesaikan Praktik Kerja Profesi Psikologi atau sedang menempuh ujian Himpsi
2. Telah lulus semua mata kuliah atau mengulang 1 (satu) matakuliah (bukan matakuliah
keprofesian)
3. IPK minimal 2.75
B. Isi Tesis
1. Tesis merupakan penelitian empiris (penelitian yang berangkat dari data asli yang
dikumpulkan dari lapangan) dalam bidang ilmu sesuai dengan Minat Utama.
2. Tesis merupakan jawaban atas kebutuhan pofesi psikologis atau luarannya dapat
digunakan secara praktis oleh para psikolog profesional.
3. Topik penelitian dimungkinkan bentuk terapi, intervensi organisasi, penyusunan alat
asesmen psikologis, atau penyusunan prosedur terapi.
4. Bentuk tesis dimungkinkan :
a. Penelitian asli atau replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain
(bedakan dengan duplikasi) dengan subjek berbeda atau seting berbeda
b. Penelitian dengan tema baru atau lanjutan dari kasus Praktik Kerja Profesi Psikologi
(PKPP), dengan memperluas subjek penelitian atau memperdalam kajian
c. Penelitian mandiri atau bagian dari penelitian payung yang dilakukan dosen
5. Tesis ditulis dalam bentuk naskah publikasi dilengkapi dengan lampiran antaralain:
a. Data-data dan analisisnya
b. Proses penyusunan alat ukur, modul, program dan sebagainya yang digunakan dalam
tesis
c. Surat-surat keterangan lain yang dibutuhkan
d. Summary teori dasar yang digunakan dalam penelitian
C. Pembimbing Tesis
1. Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing tesis
2. Pembimbing tesis adalah dosen tetap Fakultas Psikologi UGM yang berpendidikan S3
3. Penentuan pembimbing:
a. Mahasiswa mengusulkan kepada pengelola maksimal dua calon dosen pembimbing tesis
sesuai daftar yang dikeluarkan oleh Program Studi Magister Psikologi Profesi
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b. Pengelola menentukan dosen pembimbing tesis berdasarkan :
i. Beban bimbingan dan beban pekerjaan dosen yang bersangkutan di Fakultas
Psikologi UGM baik S1, S2 Sains dan Profesi, maupun S3
ii. Kesesuaian antara topik dan minat serta bidang keahlian dosen yang bersangkutan
c. Pembimbingan tesis diawali ketika mahasiswa menulis proposal sampai mahasiswa
menyerahkan tesis yang telah dinyatakan lulus dan direvisi serta diserahkan pada
Program Pendidikan Psikologi Profesi
D. Penggantian pembimbing
Penggantian pembimbing hanya dimungkinkan jika :
b. Waktu bimbingan telah berjalan dua (2) semester tetapi tidak ada kemajuan
c. Ada alasan yang jelas baik dari sisi mahasiswa maupun dosen pembimbing tesis. Alasan
diberikan secara tertulis kepada pengelola
d. Penggantian pembimbing dilakukan atas sepengetahuan dosen pembimbing sebelumnya
dan koordinator bidang serta persetujuan pengelola
E. Waktu penulisan tesis
Waktu untuk menyelesaikan tesis yang tercepat adalah 6 bulan
F. Penentuan kelulusan
Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah mengikuti proses di bawah ini dan memenuhi
persyaratan kelulusan:
1. Ujian komprehensif
2. Seminar Hasil
3. Ujian tesis
G. ANGGARAN
Biaya pembimbingan tesis dikeluarkan dari dana Masyarakat Mapro. Besanya biaya disesuaikan
dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi UGM.

PETUGAS

PERALATAN

Petugas yang bertanggungjawab terhadap tugas ini adalah:
1. Kaprodi (bersama Sekbid menentukan pembimbing tesis)
2. Sekbid (bersama Kaprodi menentukan pembimbing tesis)
3. Petugas administrasi akademik urusan tesis
4. Petugas administrasi urusan keuangan
Peralatan yang dibutuhkan:
1. Daftar Pembimbing Tesis Magister Psikologi Profesi
2. Form usulan bimbingan tesis
3. Permohonan menjadi pembimbing tesis
4. Buku bimbingan tesis
5. Pernyataan kesediaan pembimbing tesis
6. Kartu Rencana Studi
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PROSEDUR
PELAKSANAAN

Proses penulisan tesis disusun sebagai berikut:
1. Dosen yang mempunyai penelitian mengumumkan kepada mahasiswa tentang topic
penelitiannya
2. Mahasiswa memilih topik dan mengajukan nama 2 calon dosen pembimbing
3. Kaprodi menentukan dosen pembimbing tesis
4. Menginformasikan bimbingan tesis berdasarkan kesesuaian antara topik yang ingin ditulis
mahasiswa dengan penelitian dosen atau minat dosen
5. Ketika dosen pembimbing telah menyetujui untuk membimbing mahasiswa, dosen mengisi
isian kesediaan membimbing tesis dan diserahkan kepada bagian akademik urusan tesis.
6. Bagian akademik mengumumkan kepada mahasiswa tentang dosen pembimbing dan
mahasiswa mulai melakukan pembimbingan tesis
7. Bersama dosen pembimbing, mahasiswa mendiskusikan rancangan penelitian dan ditulis dalam
satu outline
8. Pada saat itu juga mahasiswa mengikuti kuliah Teknik Penulisan Tesis (TPT)
9. Selama mahasiswa menulis TPT, mahasiswa terus berkonsultasi dengan dosen pembimbing
tentang isi tesis dan berproses dalam TPT untuk teknik penulisan tesis
10. Dalam kuliah TPT, mahasiswa dibimbing oleh 3 asisten pembimbing TPT
11. Hasil penulisan proposal dikonsuliasikan teknik penulisannya dengan pembimbing TPT dan
berkonsultasi isi (materi) dengan dosen pembimbing tesis
12. Jika teknik penulisan telah dinilai benar, maka mahasiswa mendapatkan surat keterangan yang
menyatakan klasifikasi L (lanjutkan) jika teknik penulisannya sudah tepat dan P (perbaiki) jika
teknik penulisannya belum tepat sesuai dengan aturan tata tulis.
13. Proposal yang sudah disetujui teknik penulisannya dan isi tesisnya dapat diajukan untuk ujian
komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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