SOP UJIAN KOMPREHENSIF
MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI UGM
UJIAN KOMPREHENSIF
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGERTIAN

TUJUAN

KEBIJAKAN

Ujian komprehensif adalah proses mempertahankan rencana penelitian yang akan dilakukan,
untuk sebagai awal dari serangkaian tugas penulisan tesis. Materi ujian adalah pemahaman dan
penguasaan tentang rencana penelitian, teori, serta metode yang terkait dengan penelitan yang
akan dilakukan. Rencana penelitian ditulis dalam bentuk proposal sesuai dengan tata aturan
penulisan tesis yang terdapat dalam panduan penulisan tesis untuk Magister Psikologi Profesi.
1. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang rencana penelitian yang terdiri
dari teori dan metode penelitian serta hal-hal pokok yang terkait
2. Membuktikan bahwa mahasiswa mampu memahami teori dan metode penelitian dan mampu
merencanakan penelitian ilmiah yang dipertahankan di depan tim penguji
A. PERSYARATAN
a) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Magister Profesi Psikologi
b) Mempunyai sekor PAPS, minimal 450 yang dikeluarkan oleh Direktur Akademik (DA) UGM
c) Memiliki sekor AcCept minimal 350 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Bahasa (PPB)
UGM
d) Menyerahkan tinjuan singkat mengenai teori utama yang digunakan untuk konsep
penyusunan tesis dan telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.
e) Menyerahkan bukti Telah mengikuti kuliah Teknik Penulisan Tesis dan dinyatakan dapat
melanjutkan (L) menulis proposal
f) Telah lulus semua matakuliah atau memperbaiki nilai maksimal satu mata kuliah
kemagisteran
g) Telah dinyatakan layak untuk lulus PKPP oleh Himpsi dan menyerahkan laporan PKPP
kepada Fakultas Psikologi UGM..
h) IPK minimal 2,75
i) Proposal yang ditulis telah disetujui oleh dosen pembimbing tesis untuk dilaksanakannya
ujian komprehensif.
j) Melampirkan isian ethical clearance sesuai dengan tuntutan tempat penelitian.
k) Telah menghadiri ujian komprehensif sebanyak tiga kali
B. UJIAN
1. Dosen Penguji terdiri dari
a. Dosen pembimbing tesis sebagai penguji merangkap ketua ujian (1 orang)
b. Dosen penguji anggota (2 orang: 1 orang ahli bidang ilmu, 1 orang ahli metode
penelitian)
2. Proses ujian
1. Ujian berlangsung selama 2 jam
2. Ujian dibuka oleh ketua siding
3. Mahasiswa presentasi selama 15 – 20 menit
4. Pertanyaan oleh penguji. Tiap-tiap penguji mendapat kesempatan bertanya antara 20 – 30
menit
5. 15 menit sebelum ujian berakhir mahasiswa diminta untuk keluar ruangan
6. Ketua sidang mengisi berita acara dan kelengkapan administrasi lainnya
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7. Ketua sidang memimpin rapat hasil ujian tesis dan melengkapi catatan revisi yang harus
dilakukan (jika ada)
8. Ketua sidang memanggil mahasiswa masuk kembali keruangan dan mengumumkan hasil ujian
9. Ketua sidang menutup ujian
Semua perlengkapan diambil oleh petugas administrasi
C. KELULUSAN
l) Lulus tanpa perbaikan isi/materi.
 Nilai A
m) Lulus dengan perbaikan minor
 Nilai A/B atau B
Waktu untuk memperbaiki proposal maksimum 1 (satu) bulan.
n) Lulus dengan perbaikan mayor
 Nilai C
 Waktu untuk memperbaiki proposal maksimum 2 (dua) bulan.
o) Tidak lulus dan diuji ulang
 Nilai D
 Waktu untuk memperbaiki proposal maksimum 3 (tiga) bulan.
p)
Nilai ujian komprehensif adalah rata-rata nilai yang diberikan oleh semua penguji dan
dinyatakan dalam huruf A, A/B, B, B/C, C, D dan E. Nilai kelulusan minimal C
D. ANGGARAN
Biaya penyelenggaran ujian tesis dikeluarkan dari dana Masyarakat Mapro. Besanya biaya
disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi UGM untuk ujian
komprehensif.
Honorarium pembimbing disampaikan pada saat pembimbingan telah selesai (ujian akhir)

PETUGAS

PERALATAN

Petugas yang bertanggungjawab pada pelaksanaan ujian tesis adalah
1. Ketua sidang
2. Tim penguji
3. Petugas administrasi ujian
4. Petugas administrasi keuangan

Peralatan yang diperlukan untu ujian tesis
1. Berita acara ujian komrehensif
2. Lembar catatan perbaikan proposal
3. Lembar presensi
4. Petugas administrasi menyiapkan kelengkapan administrasi dan minum serta snack atau makan
siang (jika melewati jam 12 siang) bagi tim penguji
5. Lembar penilaian

Prosedur pelaksanaan ujian tesis diatur sebagai berikut:
PROSEDUR
PELAKSANAAN

a. Mahasiswa melengkapi syarat-syarat yang ujian komprehensif
b. Mahasiswa mendatar di bagian tesis Magister psikologi profesi
c. Petugas Bagian tesis mengecek persyaratan jika persyaratannya sudah lengkap, proposal
tesis disampaikan pada kaprodi
d. Kaprodi menentukan dosen pembimbing
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e. Berkas diambil petugas bagian tesis kemudian bagian tesis menghubungi pembimbing dan
dosen penguji untuk menentukan waktu ujian
f. Petugas mengirim berkas proposal kepada dosen penguji
g. Pada saat ujian petugas menyiapkan: proses verbal, presensi, lembar penilaan, snaks dan
honorarium
h. Petugas mendaftar nama dosen pembimbin dan penguji untuk diberikan kepada bagian
personaia guna penerbitan SK
i. Pembimbing merangkap ketua uian membuka ujian dan mempersilahkan mahasiswa
presentasi rencana penelitiannya (15 menit) kemudian mempersilahkan dosen penguji untuk
mengajukan pertanyaan (@ 20 – 30 menit) dan terakhir ketua tim penguji / pembimbing
mengajukan pertanyaan. Sementara itu dosen diminta untuk menandatangani daftar hadir
dan proses verbal
j. Setelah selesai ujian, mahasisswa diersilakan keluar ruangan
k. Dosen member penilaian
l. Setelah selesa memberikan penilaian, mahasiswa diminta masuk kembali ke ruangan
m. Ketua penguji mengumumkan hasil ujian beserta nilainya dan revisi yang harus dilakukan
serta batas waktu revisi
n. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal berkait dengan revisi.
o. Jika mahasiswa sudah jelas, ujian ditutup. Petugas menambl berkas ujian
p. Petugas menkopi catatan revisi dan memerikan pada mahasiswa
q. Petugas mengarsip berkas
r. Selesai
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