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UJIAN KOMPREHENSIF 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENGERTIAN Evaluasi terhadap prestasi akademik sebagai hasil pendidikan dilaksanakan 

melalui penilaian kelas, seminar, ujian komprehensif, pemantauan penulisan 
disertasi, kelayakan disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka. 
 
Ujian komprehensif adalah ujian tertutup guna menilai mutu dan kelayakan 
proposal disertasi yang telah mendapatkan pembimbingan dan persetujuan Tim 
Promotor. 
 

TUJUAN 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 

 

KEBIJAKAN 

PERSYARATAN 
1. Mahasiswa lulus semua matakuliah yang disyaratkan (matakuliah Wajib, 

Wajib Minat, dan Pilihan, sejumlah 20 sks) dengan IPK minimal 3,25 dan 
sebelum pelaksanaan penelitian disertasi 

2. Nilai TOEFL Internasional 500 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Bahasa 
(PPB) UGM atau institutional TOEFL, kecuali bagi lulusan perguruan tinggi 
luar negeri yang berbahasa pengantar Bahasa Inggris 

3. Mahasiswa harus sudah lulus ujian komprehensif paling lambat dua 
semester sejak masa tempuh perkuliahan maksimal berakhir. 

 
PENGUJI 
1. Tim Penguji terdiri dari Dekan  sebagai Ketua Tim Penguji  atau yang ditunjuk 

untuk mewakili, Tim Promotor, dan empat orang penguji lain yang 
ditetapkan oleh Pengelola dengan mempertimbangkan usul dari Promotor. 
Paling tidak satu orang anggota Tim Penguji, selain Tim Promotor, harus 
berasal dari luar UGM. 

2. Ujian komprehensif dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat 
orang penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Promotor, dan dua orang 
anggota penguji yang salah-satunya berasal dari luar UGM. 

 
PENILAIAN 
1. Penilaian dalam ujian komprehensif mencakup beberapa aspek, yaitu:  

a. penguasaan perspektif dan teori psikologi baik yang bersifat umum 
maupun bidang khusus psikologi, 

b. kemampuan merumuskan dan menuliskan hasil pemikiran, 
c. penguasaan metodologi penelitian psikologi, dan  
d. kemampuan penalaran. 

2. Penilaian dalam ujian komprehensif dinyatakan sebagai ’lulus tanpa 
perbaikan’, ‘lulus dengan perbaikan’, atau ’tidak lulus’. Ketua Tim Penguji 
tidak ikut memberikan penilaian dalam ujian komprehensif. 

3. Hasil ujian komprehensif merupakan keputusan rapat Tim Penguji, yang 



merangkum hasil penilaian masing-masing penguji. Keputusan dapat 
merupakan kesepakatan bersama untuk menyatakan lulus atau tidak lulus, 
atau merupakan keputusan atas dasar suara terbanyak. 

4. Keputusan hasil ujian disampaikan langsung kepada mahasiswa sesudah 
rapat Tim Penguji. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berubah statusnya 
menjadi Calon Doktor atau Promovendus. 

Catatan: 
1. Lulus tanpa perbaikan:  

Mahasiswa yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan, bisa melakukan 
penelitian. 

2. Lulus dengan perbaikan: 
a. Waktu perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian 

Komprehensif. 
b. Perbaikan dilakukan dengan berkonsultasi dengan anggota tim penguji. 
c. Apabila proposal disertasi telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran 

anggota tim penguji yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari 
masing-masing anggota penguji, Calon Doktor diijinkan untuk melakukan 
penelitian/pengambilan data. 

d. Apabila perbaikan tidak selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, mahasiswa 
diwajibkan untuk mengulang  Ujian Komprehensif lagi.  

e. Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Dekan atas usulan Tim Promotor. 
f. Apabila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, peserta Program Doktor 

tidak diperkenankan melanjutkan studi. 
3. Tidak lulus: 

a. Apabila peserta dinyatakan tidak lulus, ujian ulangan hanya boleh 
diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) 
bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama.  

b. Perbaikan dilakukan dengan berkonsultasi dengan anggota tim penguji. 
c. Sama dengan butir 2c, 2d, 2e, dan 2f. 

 
UJIAN ULANGAN 
Ujian komprehensif ulangan bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus hanya 
diadakan satu kali dan harus dilaksanakan dalam waktu maksimal enam bulan 
terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama. 
1. Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Pengelola atas usulan Tim Promotor. 
2. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif ulangan tidak diperkenankan 

melanjutkan studi, dan dinyatakan tidak mampu melanjutkan dan 
menyelesaikan studi. 

 

PETUGAS 

Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian komprehensif: 

1. Petugas administrasi akademik 
2. Petugas administrasi keuangan 
3. Tim Promotor 
4. Tim Penguji 
5. Dekanat sebagai pemimpin ujian  
 

PERALATAN 

Peralatan yang diperlukan untuk ujian komprehensif: 
1. Buku panduan akademik 
2. Formulir ujian komprehensif 
3. Berita acara ujian komprehensif 
4. Lembar catatan perbaikan proposal 
5. Lembar presensi 



6. Lembar penilaian 
7. Konsumsi (Snack atau makan siang) 
 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Proses pendaftaran ujian komprehensif: 
1. Mahasiswa mendaftar di bagian akademik Program Doktor dengan 

membawa formulir Ujian Komprehensif (Form-UK) 
2. Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi 

Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM yang masih berlaku dengan skor 
minimal 550; 

3. Mempunyai nilai tes kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku 
berupa: 

a. Academic English Proficiency Test (AcEPT) UGM dengan skor 

minimal 268 atau;  

b. IELTS dengan skor minimal 5.5 atau;  

c. TOEFL Internet-Based (IBT) dari lembaga bahasa milik universitas 

dibawah Kemendikbud dan Kemenag dengan skor minimal 62 

atau;  

d. TOEFL Computer-Based Test (CBT) dari lembaga bahasa milik 

universitas dibawah Kemendikbud dan Kemenag dengan skor 

minimal 180 atau;  

e. TOEFL Institutional Testing Program (ITP) dari lembaga bahasa 

milik universitas dibawah Kemendikbud dan Kemenag dengan skor 

minimal 500; 

f. Fotokopi kartu mahasiswa; 
g. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan; 
h. Kartu bimbingan disertasi; 
i. Sudah lulus internship 

4. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan 
5. Kartu bimbingan disertasi 
6. Menunggu jadwal pelaksanaan ujian komprehensif yang diberitahukan 

seminggu kemudian 
 
Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif diatur sebagai berikut: 

7. Ujian Komprehensif dipimpin Dekan Fakultas Psikologi UGM sebagai 
Ketua Penguji atau yang ditunjuk untuk mewakili. 

8. Sebelum ujian dimulai, ketua menjelaskan kepada anggota tim penguji 
bahwa: 



9. Setelah mahasiswa dipersilahkan masuk, kemudian yang bersangkutan 
diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya selama 
20 menit. 

10. Setelah presentasi selesai, penguji diberi kesempatan untuk memberikan 
pertanyaan-pertanyaan, masing-masing anggota penguji mendapatkan 
waktu kurang lebih 20 menit, dan Tim Promotor masing-masing 
mendapatkan waktu kurang lebih 10 menit untuk memberikan 
pertanyaan, (pemberian waktu kepada Anggota Penguji diatur dan 
dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji). 

11. Pertanyaan yang diajukan satu persatu, tidak 2 atau 3 sekaligus (apabila 
jawaban berkepanjangan supaya dihentikan).  

12. Pertanyaan dimulai dari penguji dan Tim Promotor paling akhir.  
13. Sesudah ujian selesai, mahasiswa dipersilahkan meninggalkan ruang ujian. 

Tim penguji memberikan komentar mengenai hasil ujian dimulai dari 
Promotor, dan mengumpulkan lembar hasil ujian yang telah dibagikan 
dengan kriteria: 

14. Lulus tanpa perbaikan  
15. Lulus dengan perbaikan 
16. Tidak lulus 
17. Kemudian mahasiswa dipersilahkan masuk ruang ujian, untuk diberitahu 

tentang hasil ujiannya. 
18. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian 

Komprehensif berubah  statusnya menjadi Calon Doktor. 
 

 



Alur pelaksanaan Ujian Komprehensif: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Aktif Program Doktor Psikologi UGM  

Mendaftar dengan mengisi form-UK 

 

Persyaratan: 
1. Lulus semua matakuliah yg disyaratkan dg IPK minimal 3,25 
2. Mengumpulkan naskah proposal disertasi yg disetujui Tim 

Promotor (9) 

3. Nilai TPA 550 (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik 
Pascasarjana (PAPs) UGM 

4. Nilai TOEFL 500 (tidak berlaku untuk lulusan PT Luar Negeri yg 
bahasa pengantarnya bahasa Inggris) 

5. Fotokopi KTM, bukti pembayaran SPP 
6. Kartu bimbingan disertasi 
Menunggu jadwal pelaksanaan ujian komprehensif (1 minggu kemudian) 

Pelaksanaan ujian komprehensif: 
1. Dipimpin oleh Dekan/yg mewakili 
2. Presentasi mahasiswa ± 20 menit 
3. Pertanyaan dari Tim Penguji dan Tim Promotor 
4. Penilaian hasil ujian 

Lulus tanpa perbaikan Lulus dgn perbaikan Tidak lulus 

Perbaikan proposal 
disertasi 

Lebih dari 3 bulan Ujian Ulangan 

Tidak lulus 

Tidak diperkenankan 
melanjutkan studi 

Lulus 

Calon Doktor 


