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SOP UJIAN TESIS 
MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI UGM 

 

UJIAN TESIS 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN 

Ujian tesis adalah proses mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk 
memperoleh gelar magister di bidang psikologi profesi. Tahapan ujian tesis adalah : ujian 
komprehensif, seminar hasil dan ujian tesis. 

TUJUAN 

1. Menguji  kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang teori dan metode penelitian 
secara komprehensif 

2. Membuktikan bahwa mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah yang dipertahankan di 
depan tim penguji 

KEBIJAKAN 

A. PERSYARATAN 
1. Ujian komprehensif 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa 
b. Telah mengikuti  PKPP 
c. Telah mengikuti  kuliah teknik penulisan  tesis 
d. Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing 
e. Ethical clearence 

2. Seminar hasil 
a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa 
b. Telah menyelesaikan penulisan tesis secara  lengkap 
c. Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing 

3. Ujian tesis  
a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa 
b. IPK min 2.75 
c. Telah lulus semua matakuliah yang diambil 
d. Telah mengikuti seminar hasil minimal 3 kali yang dibuktikan dengan tanda tangan 

ketua seminar hasil di log book 
e. Telah melalui seminar hasil penelitian 
f. Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing 
g. Ringkasan naskah publikasi dalam bahasa Inggris 

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 

Ujian tesis ditempuh melalui proses : 
a. Ujian komprehensif  yang didasarkan pada  proposal tesis 
b. Seminar hasil yaitu penyajian hasil penelitian sementara 
c. Ujian tesis yaitu ujian akhir dari hasil tulisan yang telah disajikan dalam seminar hasil 
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C. KELULUSAN 
1. Ujian komprehensif 

a. Mahasiswa memahami teori dan metode yang digunakan 
b. Mahasiswa memahami  proses  penelitian yang direncanakan 
c. Kriteria: lulus dengan perbaikan minor dan melakukan penelitian ; lulus dengan 

perbaikan dan melakukan penelitian ; ujian ulang 
d. Nilai kelulusan adalah C (lihat panduan penulisan tesis) 

 
2. Seminar hasil 

a. Hasil penelitian  disajikan dengan baik 
b. Mahasiswa dapat menguasai proses dan hasil penelitian yang dilakukan 
c. Analisis data dilakukan secara akurat 
d. Kriteria : dapat mendaftar ujian ; diperbaiki dan dapat mendaftar ujian ; seminar 

ulang 
e. Tidak ada nilai 

 
2. Ujian tesis 

a. Sistematika penulisan berdasarkan ketentuan program 
b. Mahasiswa mampu  mempertahankan penelitian  yang dilakukan atas sanggahan tim 

penguji 
c. Isi  tesis mempunyai  bobot ilmiah yang tinggi serta ada unsur  kebaharuan 
d. Nilai kelulusan adalah C (lihat panduan penulisan tesis) 
e. Nilai akhir tesis adalah nilai rata-rata ujian komprehesif dan ujian tesis 

 
D. ANGGARAN 

Biaya penyelenggaran ujian tesis dikeluarkan dari dana Masyarakat Magister Psikologi Profesi. 
Besarnya biaya disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi UGM 
untuk ujian tesis  
 

PETUGAS 

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

PERALATAN 

 
Peralatan yang diperlukan untu ujian tesis : 
1. Berita acara ujian tesis 
2. Lembar catatan perbaikan tesis 
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 
6. Lebar rekapitulasi nilai akhir 

PROSEDUR  
PELAKSANAAN 

 
Prosedur pelaksanaan ujian tesis diatur sebagai berikut : 
1. Ujian berlangsung selama 2 jam 
2. Ujian dibuka oleh ketua siding   
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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 ke luar ruangan 
6. Ketua sidang mengisi berita acara dan kelengkapan administrasi lainnya 
7. Ketua sidang memimpin rapat hasil ujian tesis dan melengkapi catatan revisi  yang harus 

dilakukan (jika ada) 
8. Ketua sidang memanggil mahasiswa masuk kembali ke ruangan dan mengumumkan hasil ujian 
9. Ketua sidang menutup ujian 
10. Semua perlengkapan diambil oleh petugas administrasi 

 

 

Disiapkan oleh Diperiksa oleh Di sahkan oleh 
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