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DAFTAR ISI 
Pengantar 
Sambutan Dekan Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya UII 
Sambutan Direktur Program 
Alur (Flowchart) dan Ketentuan Administrasi 
Proposal Tesis 
Penulisan Tesis 
Pedoman Tata Tulis 

Alur (Flow Chart) Penyusunan Tesis Mahasiswa Program Magister Profesi Psikologi UII 
Kebijakan Perpanjangan tesis
(Mengisi Berita acara tesis)

Kebijakan untuk Menyelesaikan/ Mengganti Judul/ Proses Awal Tesis
Syarat : (Wajib Key in TESIS), membayar perpanjangan TESIS dan membawa kartu bimbingan TESIS

Pendaftaran Ujian Tesis (Pengajaran ) dan Uji alat Pengumpul Data (Pengelola/ Penanggung Jawab Bidang

YUDISIUM PASCA SARJANA
Syarat: 
Menyerahkan Formulir Hasil Ujian dan perbaikan Tesis (Form. Pend.4) yang sudah ditandangani oleh ketiga dosen penguji TESIS kepada bagian Pengajaran 
	Menyerahkan CD yang berisi Naskah Publikasi tesis dari Bab I s/d. Bab V 
YUDISIUM PASCA SARJANA
Syarat Administrasi Fakultas : 
Menyerahkan 1 (satu) Tesis yang telah dijilid dan ditandatanganioleh seluruh dosen penguji Teiss dan menyerahkan 1 (satu) naskah Publikasi yang telah dijilid kepada dosen pembimbing utama. Formulir Bukti Penerimaan tesis dan naskah Publikasi dari dosne Pembimbing Utama dapat diminta di bagian Pengajaran
Menyerahkan 1 (satu) naskah publikasi yang telah dijilid dan telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Utama ke Perpustakaan Fakultas. Formulir Bukti Penerimaan Naskah Publikasi dari Perpustakaan Fakultas dapat diminta di bagian Pengajaran. 
Menyerahka tanda bukti penerimaan Tesis dari dosen pembimbing utama dan Tanda Bukti Penerimaan naskah Publikasi dari Perpustakaan kepada Bagian Akademik. 
Syarat Administrasi Universitas 
Disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan dari Universitas (diumumkan di masing-masing Fakultas)

Belum selesai
UJIAN I 
Syarat: KTM dan undangan ujian tesis
Pengambilan kartu bimbingan Tesis

Bimbingan tesis semester I 
s.d. Bulan .................
(setiap kali bimbingan, kartu bimbingan harap diisi)

Pendaftaran Ujian Tesis (pengajaran) dan Uji alat Pengumpul Data (Pengelola / penanggung Jawab Bidang)

Masa Perpanjangan Bimbingan tesis semester 2 s.d. Bulan.............

Syarat: key in, mengumpulkan slip SPP, print out KRS, dan kartu bimbingan 

Pendaftaran Ujian Tesis (pengajaran) dan Uji alat Pengumpul Data (Pengelola / penanggung Jawab Bidang)
UJIAN I 
Syarat: KTM dan undangan ujian tesis
Pembayaran SPP semester (termasuk tesis) tepat waktu
Pendaftaran tesis
(key in tesis)
PRINT OUT KRS TESIS
SEMINAR PROPOSAL 
Pembuatan proposal dibimbing pengelola
Penentuan dosne pembimbing tesis oleh pengelola

ADMINISTRASI
Pengambilan surat pernyataan menjaga etika dan surat kesediaan dosen pembimbing tesis

ADMINISTRASI
Menemui dosen pembimbing dengan membawa proposal Tesis

ADMINISTRASI
Pengembalian surat pernyataan menjaga etika dan surat kesediaan dari dosen pembimbing tesis
(disertai slip pembayaran SPP dan print out KRS)

Belum selesai
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Proposal Tesis 
Proposal tesis yang diajukan ke Program Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Indonesia terdiri atas: 
Halaman Judul 
Halaman Judul untuk proposal tesis yang diajukan ke Program Magister Profesi Psikologi UII telah memiliki bentuk standar yang meliputi beberapa hal untuk ditampilkan, yaitu Judul Penelitian, keterangan bahwa penelitian tersebut diajukan sebagai syarat perolehan gelar, logo Universitas, nama penyusun, nomor mahasiswa penyusun, nama program, nama Fakultas, nama Universitas, kota penulisan, dan tahun penulisan. Secara lebih lengkap, contoh sampul disampaikan di halaman lampiran. 
Halaman Persetujuan 
Format Halaman persetujuan juga dilampirkan pada halaman lampiran. 
Isi Proposal 
Isi proposal terdiri atas beberapa hal, yaitu: 
Latar Belakang 
Latar Belakang dalam proposal ini berisi rumusan masalah yang memuat penjelasan mengenai alasan-alasan tentang perlunya atau pentingnya judul penelitian tesis yang diangkat serta hal-hal yang dipandang menarik pada tesis tersebut. Latar Belakang Penelitian sebaiknya juga dilengkapi dengan berbagai data yang mendukung bagi penarikan asumsi dasar penelitian, selain itu juga memuat proses analisis yang menunjukkan adanya kesenjangan antara sebuah kondisi ideal dengan kenyataan yang menjadi dasar pengusulan penelitian. 
Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan Manfaat penelitian dalam proposal ini juga harus disebutkan secara spesifik dalam bentuk numerik.  
Keaslian Penelitian 
Bagian ini mengemukakan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diajukan. Penelitian yang dikemukakan ini tidak dibatasi dengan konteks negara manapun, tetapi diharapkan agar penelitian yang dikemukakan menggunakan pendekatan metodologis yang empirik sebagaimana pendekatan dalam disiplin psikologi. Selanjutnya, sub bab ini juga menyampaikan perbedaan antara berbagai penelitian terdahulu yang ditampilkan baik dari aspek topik, teori yang digunakan, metode, alat ukur, subyek, dan lain sebagainya. Model penyampaian sub bab keaslian penelitian ini adalah model narasi yang disajikan dalam bentuk paragraf dan bukan dalam bentuk numerik. 
Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan ini. Penyajian tinjauan pustaka ini sebaiknya menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab dan terpecahkan secara memuaskan. Berbagai fakta yang diungkapkan untuk mendukung pendapat peneliti harus diambil dari sumber asli, baik berupa buku referensi, data survey atau data media dan tidak boleh mengambil dari sumber kedua berupa tesis, skripsi, desertasi, dan lainnya. Semua literatur yang digunakan harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan literatur. Hal-hal yang terkait dengan model penukilan  literatur disampaikan dalam halaman lampiran.
Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran adalah uraian  kualitatif yang merupakan alur berpikir mahasiswa terkait dengan latar belakang permasalahan, variabel yang dimunculkan dan alternatif solusi yang ditawarkan dengan penelitian. Kerangka pemikiran disusun sebagai panduan untuk memecahkan masalah penelitian dan membangun rumusan hipotesis. Kerangka pemikiran sebaiknya juga disampaikan dalam bentuk bagan yang dijelaskan dalam narasi. 
Hipotesis 
Bagian ini memuat pernyataan singkat berupa kesimpulan sementara yang diperoleh berdasarkan analisis dalam tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara terhadap masalah yang dihadapi dalam konteks penelitian dan harus dibuktikan secara empiris. 
Metode Penelitian 
Metode Penelitian dalam proposal ini memuat beberapa hal, yaitu : 
	Identifikasi Variabel Penelitian 
Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Subyek Penelitian 
Rancangan Penelitian 
Prosedur Penelitian 
Analisis Data Penelitian 
 
Jadwal Penelitian 
Jadwal Penelitian menunjukkan tahap-tahap penelitian beserta rincian kegiatan masing-masing tahapan dan alokasi waktu yang direncanakan dalam satuan minggu/bulan. Jadwal penelitian ini sebaiknya disajikan dala  bentuk tabel yang mudah dipahami. 
Rincian Biaya 
Rincian Biaya merupakan alokasi anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian, baik berupa proses, insentif, transportasi, maupun bahan habis pakai. Rincian biaya ini sebaiknya juga disajikan dalam bentuk tabel. 

Tesis 
Tesis yang disusun untuk Program Magister Profesi Psikologi Unievrsitas Islam Indonesia terdiri atas beberapa ahl di bawah ini: 
Bagian Depan 
Halaman Sampul Depan
Halaman Judul 
Halaman Pengesahan 
Halaman Motto 
Halaman Pernyataan 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 
Intisari 
Intisari tesis ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Halaman ini diberi judul intisari untuk rangkumannya yang dalam bahasa Indonesia dan diberi judul abstract untuk rangkumannya yang dalam Bahasa Inggris. Halaman ini memuat rangkuman dari tujuan penelitian, metode yang digunakan dan hasil penelitian. Halaman ini diketik satu spasi dengan jenis font Times New Roman, Tahoma, arial atau Trebuchet dan ukuran font 10. 

Bagian Isi 
BAB I 		PENGANTAR 
	Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis) serta keaslian penelitian. 

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA 
	Bab II berisi tentang : 
	Penjelasan tentang Variabel Tergantung 

Penjelasan tentang Variabel bebas dan Variabel Moderator (jika ada)
Keterkaitan antara berbagai Variabel 
Hipotesis 

BAB III 	METODE PENELITIAN 
	Bab III terdiri atas beberapa hal, yaitu: 
	Identifikasi Variabel Penelitian 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Subyek Penelitian 
Rancangan Penelitian 
Prosedur Penelitian 
Analisis Data Penelitian 
BAB IV 	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
	Hasil penelitian dan pembahasan berisi tahapan penelitian yang dimulai dengan orientasi kancah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan perbagai proses awal sebelum pelaksanaan penelitian (perijinan, penentuan responden, dll). Pembahasan ini dilanjutkan dengan proses penyusunan alat ukur (tools) yang digunakan untuk penelitian, pelaksanaan penelitian serta proses analisis data sampai dengan hasil penelitian. Hasil penelitian harus diikuti dengan pembahasan teoritis yang menjelaskan hasil yang dicapai tersebut. 

BAB V 	KESIMPULAN DAN SARAN 
	Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah/hipotesis yang diajukan dengan mengacu kepada hasil analisis data yang dilakukan. Sementara saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas tujuan dan manfaat penelitian yang dilaksanakan. 



