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PENGERTIAN

TUJUAN

Kuliah teknik penulisan tesis adalah serangkaian kegiatan perkuliahan tatap muka, diskusi dan
pembimbingan tentang Teknik Penulisan Tesis yang sesuai dengan tuntutan program.
Penyelenggaraan kuliah ini terutama dilakukan karena bentuk tesis Magister Psikologi Profesi
berbeda dengan Magister Psikologi. Kuliah ini diselenggarakan bersamaan dengan konsultasi tesis
awal dengan dosen pembimbing tesis. Materi yang diberikan berkisar dengan Teknik Penulisan
Tesis. Sebelum mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, mahasiswa diharapkan sudah
mempunyai topik tesis, sehingga pembagian dosen pembimbing telah disesuaikan antara topik
dengan keahlian atau minat dosen
1. Membimbing mahasiswa agar penulisan tesis dilakukan dengan benar, terutama sistematika
yang berkaitan dengan APA Publicaion Manual
2. Mempersingkat waktu penulisan proposal tesis melalui kegiatan terstruktur
A. PERSYARATAN
1. Mahasiswa telah menyelesaikan PKPP
2. Mengulang satu mata kuliah
3. Mahasiswa dimungkinkan ujian PKPP oleh Himpsi
4. Menyelesaikan tugas-tugas tepat pada waktunya

KEBIJAKAN

B. ANGGARAN
Biaya penyelenggaran kuliah Teknik Penulisan Tesis dikeluarkan dari dana Masyarakat
Magister Psikologi Profesi. Besarnya biaya disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
Fakultas Psikologi UGM
C. PELAKSANAAN
1. Kuliah dilaksanakan selama 10 kali tatap muka @ 100 menit
2. Pembimbingan dengan dosen pembimbing
3. Evaluasi oleh sekretaris bidang
4. Koreksi oleh asisten bidang

PETUGAS

Petugas yang bertanggungjawab pada pelaksanaan ujian tesis :
1. Ketua program studi
2. Sekretaris bidang
3. Pembimbing tesis
4. Asisten bidang
5. Petugas administrasi
6. Petugas keuangan
7. Petugas tempat
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PERALATAN

Peralatan yang diperlukan untu ujian tesis :
1. Lembar Presensi
2. Ceklis pemeriksaan proposal
3. Buku Bimbingan tesis
4. Panduan penulisan tesis
5. Materi perkuliahan

Pelaksanaan kuliah TPT dilangsungkan sebagai berikut :

PROSEDUR
PELAKSANAAN

1. Bagian Tesis meminta para calon dosen pembimbing tesis yang memiliki penelitian payung dan
akan mengikut sertakan mahasiswa profesi, menginformasikan kepada bagian tesis, kemudian
bagian tesis mengumumkan k pada mahasiswa atas persetujuan Ketua program studi
2. Pada saat evaluasi akhir bersama PKPP, mahasiswa diminta untuk mulai mencari topik tesis dan
mengumpulkannya di bagian administrasi tesis pada minggu berikutnya
3. Seminggu berselang, mahasiswa mengumpulkan topik tesis dan mengusulkan calon dosen
pembimbing
4. Bagian administrasi tesis merekap topik tesis dan pembimbingnya usulan mahasiswa kemudian
menyerahkan kepada ketua program studi
5. Ketua program studi melakukan rapat bersama korbid dan menentukan dosen pembimbing
6. Ketua program studi menyerahkan hasil rapat kepada bagian administrasi tesis
7. Ketua program studi memeriksa hasil pengetikan akhir nama mahasiswa, topik tesis dan dosen
pembimbingnya. Jika ketua program studi menyetujui, bagian administrasi tesis mulai
menelpon calon pembimbing tesis. Isi telpon meminta kesediaan untuk membimbing tesis a/n
mahasiswa yang memilih
8. Segera setelah dosen pembimbing menyetujui, maka mahasiswa diminta mengambil surat
permintaan menjadi pembimbing tesis dan memberikannya pada calon dosen pembimbing.
9. Dosen menanda tangani surat persetujuan akan mengembalikan ke bagian administrasi tesis.
10. Pembimbingan dimulai bersamaan dengan kuliah TPT. Pada saat pembimbingan, mahasiswa
mulai mengisi buku bimbingan tesis
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