TATA CARA PENULISAN TESIS 
Tata cara penulisan tesis meliputi : Bahan dan Ukuran, Pengetikan, Penomoran, daftar dan gambar, dan penulisan nama. 
Bahan dan Ukuran 
Bahan dan ukuran yang dimaksud dalam buku panduan ini meliputi naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran. 
	Naskah
Naskah tesis dan proposal tesis dibuat pada kertas jenis HVS 80 gram dan tidak dibuat bolak-balik.  
	Sampul 

Sampul tesis dijilid dengan model hard cover. Tulisan yang terletak pada sampul sama dengan yangterdapat pada halaman judul. Contoh dapat dilihat dalam lampiran…. 
	Warna Sampul 

Warna sampul disesuaikan dengan warna jurusan, yaitu warna ……
	Ukuran

Ukuran naskah adalah 21 cm X 28 cm 
Pengetikan 
Ulasan untuk sub judul ini meliputi beberapa hal, yaitu: jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alenia baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah, dan letak simetris. 
	Jenis dan ukuran  Huruf
Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 atau Tahoa ukuran 11. 
	Bilangan dan Satuan
	Bilangan yang diketik dengan angka adalah bilangan yang apabilan dituliskan dalam bentuk huruf terdiri atas lebih dari atau sama dengan tiga kata dan tidak terletak di awal kalimat, missal: terdiri atas 102 subyek, lima belas aspek, dll.  
	Bilangan decimal ditandai dengan kima (,) dan bukan titik. 
	Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya, missal: kg, m, dll. 
	Jarak Baris 

Jarak antar baris dalam tulisan tesis dibuat dua spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul table dan gambar yang lebih dari satu baris, dan daftar pustaka. 
	Batas Tepi 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut: 
a. Tepi Atas 		: 4 cm 
b. Tepi Bawah 	: 3 cm 
c. Tepi Kiri 		: 4 cm 
d. Tepi Kanan 		: 3 cm 
	Pengisian Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan harus dari tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruang yang terbuang kecuali kalau akan memulai alenia baru, tabel dan gambar, sub judul, atau hal-hal yang sifatnya khusus. 
	Alenia Baru 

Alenia baru dimulai pada ketikan ke-6 dari batas tepi kiri. 

	Judul, sub Judul, Anak Sub Judul, dan lain- lain
	Judul harus ditulis dengan huruf besar (capital) semua dan diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. 
	Sub judul ditulis simetris di tengah-tengah, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, dan tidak diakhiri dengan titik. Kalimat pertama setelah sub judul dimulai dengan alenia baru. 
	Anak Sub Judul dimulai dari batas kiri tetapi hanya huruf pertama saja yang menggunakan huruf besar (kapital) dan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama setelah sub judul dimulai dengan alenia baru.

Sub anak sub judul mulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik dan diberi garis bawah. Kalimat pertama yang menyusul kemudian, diketik terus ke belakang dalam satu baris sub anak sub judul. Kecuali itu, sub anak sub judul juga bisa ditulis langsung berupa kalimat.  

Penomoran 
Penomoran Halaman 
Bagian awal laporan tesis, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan menggunakan angka romawi kecil yang diletakka di sudut kanan bawah. 
Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (bab I) sampai ke halaman terakhir (daftar pustaka) menggunakan angka latin sebagai nomor halaman. Adapun untuk peletakannya untuk halaman pertama masing-masing Bab diletakkan di tengah bawah sementara halaman kedua dan seterusnya dari satu bab diletakkan di sudut kanan atas. 

Penomoran Tabel 
Tabel diberi nomor urut dengan menggunakan angka arab dengan diberi identitas tentang table yang dimaksud. Adapun peletakannya adalah pada tengah halaman, 
Misal: 
Table 1. Jumlah pengguna kendaraan di DIY tahun 2000-2007 
Penomoran Gambar
Gambar diberi nomor urut dengan menggunakan angka arab dengan diberi identitas tentang gambar yang dimaksud. Adapun peletakannya adalah pada tengah halaman, 
Misal: 
Gambar 1. Siklus penyebaran virus Flu Burung di Kabupaten X 

Tabel dan Gambar 
Tabel 
Nomor table yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas table tanpa diakhiri dengan titik.
Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali memang panjang dan tidak memungkinkan untuk dibuat dalam satu halaman. Jika memang demikian, maka pada halaman lanjutan table dicantumkan nomor table da kata “lanjutan”, tanpa harus mengulang judul. 
Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas. 
	Kalau table lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat memanjang kertas, maka bagian atas table harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 
	Di atas dan di bawah table dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian pukuk dalam tesis. 

Tabel diketik secara simetris
Table yang lebih dari dua halaman atua yang harus dilipat, diletakkan dalam lampiran. 
Gambar 
Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya dimasukkan dalam kategori gambar dalam tulisan ini (tidak dibedakan). 
	Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. 
Gambar tidak boleh dipenggal 
Keterangan gambar dituliskan pada pada tempat-tempat yang lowong di dala gambar, dan jangan di halaman lain. 
Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggu kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 
Ukuran gambar diupayakan agar dalam ukuran yang sewajarnya (tidak terlalu kurus atau gemuk).
Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi. 
Bagan dan grafik dibuat dengan tinta hitam yang tidak larut dalam air dan garis lengkung grafik dibuat dengan bantuan kurva. 
Letak gambar diatur supaya simetris
Bahasa
Bahasa yang digunakan 
Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia yang baku. Akan tetapi dengan izin Pihak Pengelola Program Magister Profesi Psikologi UII, tesis dapat ditullis dengan bahasa Inggris. 

Bentuk Kalimat 
Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, engkau, dan lain-lain), tetapi dapat dibuat dalam bentuk pasif. Pada penyajian ucapat terima kasih dalam prakata, penggunaan kata “saya” bisa diganti dengan “penulis”.
Penggunaan Istilah
Istilah yag digunakan  dalam penulisan tesis ini adalah istilah Indonesia atauyang sudah diindonesiakan. Jika terpaksa harus menggunakan istilah asing, maka istilah tersebut dicetak miring (italic).
 
Ejaan
Ejaan yang digunaan adalah ejaan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

Kesalahan yang sering terjadi  
Kata penghubung, seperti sehingga, sedangkan, dan lainnya, tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat. 
	Kata depan, misalnya “pada”, seringkali dipakai tidak pada tempatnya. Misalnya: diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). 
	Kata “dimana” dan “dari” sering kurang tepat pemakaiannya, dan seringkali diperlakukan sebagaimana “where” dan “of” dalam bahasa Inggris 
Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan “ke” dan “di”
	Tanda baca harus dipergunakan secara tepat


Penulisan Nama 
Nama Penulis yang Diacu 
Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja, dan kalau lebih dari dua orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk. Atau et.al.:..
	Menurut Calvin (1978)........
Kecerdasan Emosi (Stein dan Book, 2001) terdiri atas berbagai...
.....kedua hal tersebut jelas berkaitan (Meisel,dkk, 2003). 

Nama Penulis dalam Daftar Pustaka 
Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah dkk atau et al saja. 
Contoh: 
Meisel,S.L., McCollough,J.P., Leckthaler,C.H., dan Waeisz,P.B., 2003......
Tidak boleh hanya : 
Meisel,S.L, dkk, 2003......

Nama Penulis lebih dari dua kata
Jika nama penulis terdiri dari dua kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, tengah, dan seterusnya. 
Contoh: 
	Mira Aliza Rahmawati ditulis: Rahmawati,M.A. , atau Rahmawati, Mira Aliza. 

Donald Fitgerald Othmer ditulis : Othmer,D.F.
 

Nama dengan garis penghubung 
Kalau nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di antara dua kata, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. 
Contoh: 
Sulastin-Sutrisno ditulis Sulastin-Sutrisno

Nama yang diikuti dengan singkatan 
Nama yang diikuti dengan singkatan,dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu kata yang ada di depannya. 
Contoh: 
	Mawardi,A.I. ditulis : Mawardi A.I

William D.Ross Jr ditulis Ross Jr.W.D

Derajat kesarjanaan 
Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. 

