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KULIAH TEKNIK PENYUSUNAN DISERTASI 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Teknik Penyusunan Disertasi adalah matakuliah seminar yang mengajarkan, 

mendiskusikan, serta melatih keterampilan menulis usul disertasi. 

 

TUJUAN 1. Mahasiswa mampu menghasilkan usul penelitian disertasi yang berkualitas, 
yang mengkaji isu-isu terkini perkembangan psikologi 

2. Mahasiswa mampu membuat draft usul penelitian disertasi yang disiapkan 
untuk ujian komprehensif 

3. Akan dapat dihasilkan disertasi yang mempunyai potensi sebagai trendsetter 
kajian di bidang psikologi 

 

KEBIJAKAN 

1. Jumlah sks untuk matakuliah TPD adalah 2 sks 
2. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk seminar 
3. Pokok bahasan dalam matakuliah ini dibagi dalam tiga hal pokok penulisan, 

yaitu: 
a. Pembahasan tentang peta permasalahan dan latar belakang 

permasalahan penelitian, yang kemudian diujudkan dalam penulisan Bab 
1 

b. Pengembangan peta teori dan pembahasan tentang teori-teori dasar 
yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang kemudian ditulis 
sebagai Bab 2 

c. Pengkajian model metodologi dan rancangan penelitian, yang diujudkan 
dalam penulisan Bab 3 

4. Pengampu matakuliah adalah promotor disertasi mahasiswa dengan 
disupervisi oleh ko-promotor 

 

PETUGAS 

Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 
1. Tim Promotor 
2. Petugas bagian administrasi akademik 

 

PERALATAN 

Peralatan yang dibutuhkan: 
1. SK supervisor 
2. Kartu Rencana Studi 
3. Proposal penelitian disertasi 
 



 

PROSEDUR 
PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa memilih TPD dari matakuliah yang ditawarkan melalui Kartu 
Rencana Studi (KRS) online 

2. Mahasiswa bersama dengan promotor merencanakan kegiatan perkuliahan 
selama satu semester dengan paling banyak tujuh kali pertemuan. 
Pertemuan ini menyeminarkan isi dan kualitas masing-masing bab usul 
penelitian 

3. Sesi seminar dibagi menjadi empat, yaitu mengembangkan, menulis, serta 
mengevaluasi kualitas isi: (1) bab 1, (2) bab 2, (3) bab 3, serta (4) 
keseluruhan isi usul disertasi dalam sesi seminar pra-proposal disertasi 

4. Mahasiswa menindaklanjuti hasil-hasil seminar tersebut dengan melakukan 
perbaikan-perbaikan, melalui konsultasi yang intensif dengan promotor dan 
ko-promotor 

5. Mahasiswa menindaklanjuti hasil seminar tersebut dengan membuat 
proposal penelitian disertasi yang siap untuk dievaluasi dalam forum ujian 
komprehensif 

 
Alur pelaksanaan Kuliah Teknik Penyusunan Disertasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mahasiswa Aktif Program Doktor Psikologi UGM  

Mengisi KRS 

 

Perencanaan perkuliahan bersama Tim Promotor 

 

Pelaksanaan kuliah (paling banyak 7x pertemuan) 

 

Hasil dari Kuliah TPD: proposal disertasi 

 


