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Kata Pengantar 

Assalamualikum wr. wb 

Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku 

Panduan Ujian Komprehensif ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku 

panduan ini menjadi acuan bagi seluruh mahasiswa dan dosen Program 

Magister Psikologi UIN Jakarta dalam melaksanakan sidang/ujian 

komprehensif.   

Ujian komprehensif merupakan salah satu upaya pimpinan Fakultas dan 

Program Studi Magister Psikologi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 

penulisan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa.  Buku panduan ini bertujuan 

untuk memberikan pedoman serta acuan bagi mahasiswa untuk dapat 

membuat kajian literatur secara baik, benar dan terarah. 

Pada ujian komprehensif ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan 

kajian teoritis yang terkait dengan riset tugas akhirnya dalam bentuk tesis. 

Kajian teoritis terkait ujian komprehensif ini bersifat pembahasan yang bersifat 

menyeluruh atas tema riset yang dipilih oleh mahasiswa untuk tugas penulisan 

tesis, atau dalam bahasa yang populer di kalangan akademisi disebut "State of 

the Art".  

Selain itu, dalam  ujian komprehensif  ini mahasiswa dituntut melakukan  

kajian literatur (review literature) secara sistematis di bawah bimbingan dosen 

dan Program Studi Magister Psikologi. Upaya ini diharapkan dapat  

meningkatkan kualitas lulusan dalam menguasai teori-teori psikoogi dan 

penerapannya dalam penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

Tim penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

berbagai pihak yang membantu penulisan dan penerbitan buku panduan ini. 

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Psikologi 
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UIN Jakarta berserta jajarannya dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. Semoga kebaikan mereka menjadi amal saleh di sisi Allah SWT.  

Tim penyusun berharap semoga buku panduan ini bermanfaat bagi seluruh 

mahasiswa Program Magister Psikologi UIN Jakarta.  Diharapkan bagi 

pengguna dan pembaca dapat memberikan koreksian dan saran, karena 

dengan berjalannya waktu, tentunya akan ada kondisi yang perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan untuk penyempurnaan buku panduan ini 

Akhirnya semoga buku panduan ini bermanfaat. Amin.  

Wassalamu’alaikum wr. wb     

Ciputat,   Februari 2020  

  

 

Prodi Magister Psikologi  
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BAB I 

PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Definisi ujian komprehensif 

Ujian Komprehensif adalah upaya mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam memahami dan mengembangkan materi-materi perkuliahan yang 

sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Ujian komprehensif juga 

dipahami sebagai proses mempertahankan hasil kajian teoritis terhadap tema 

penelitian (state of the art) yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana 

penelitian atau proposal penelitian tesis.  

Bahan ujian komprehensif terdiri dari 2 bab yaitu bab 1 yang berisi 

pendahuluan (sekurang-kurangnya terdiri dari latar belakang penelitian, 

pertanyaan penelitian dan metode penelitian), dan bab 2 yang berisi kajian teori 

atau state of the art (sekurang-kurangnya terdiri dari definisi konsep dan teori, 

sejarah konsep dan teori, alat ukur dan perkembangannya dari awal sampai 

akhir) 

 

2. Tujuan ujian komprehensif 

Tujuan ujian komprehensif adalah untuk:  

a. Menilai kemampuan penalaran dan analisis mahasiswa terkait tema 

riset atau variabel dependen yang menjadi fokus kajian. 

b. Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan teori-teori 

yang sesuai dengan disiplin keilmuan program studi dan kajian topik 

riset pada tesis mahasiswa. 

c. Membuktikan bahwa mahasiswa mampu memahami teori dan metode 

penelitian, serta mampu merencanakan penelitian ilmiah yang 

dipertahankan di depan tim penguji.   

3. Syarat mengikuti ujian komprehensif  
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a. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan kuitansi 

pembayaran SPP semester berjalan. 

b. Telah mengambil mata kuliah wajib dan mata kuliah wajib minat utama 

sebanyak 33 sks. 

c. Mengisi form pendaftaran ujian komprehensif.  

d. Melampirkan foto copy transkip nilai/IPK yang sudah ditanda-tangani  

Ketua Prodi atau Sekretaris Prodi.  

e. Melampirkan 2 (dua) naskah, terdiri dari 

1) Reviu literatur (draft kajian komprehensif) terkait toeri utama yang 

digunakan untuk konsep penyusunan tesis dengan daftar pustaka 

(mengacu APA Manual Publication, Edisi 7) 

2) Resume jurnal/daftar artikel ilmiah yang telah direviu) 

f. Semua dokumen dimasukkan kedalam map berwarna kuning. 

 

4. Alur dan Proses Ujian Komprehensif  

1. Pada awal semester 3, setiap mahasiswa mengusulkan tema riset 

kepada prodi magister (Minggu ke-1). 

2. Menyiapkan penulisan tema riset (Bab 1 dan Bab 2) selama minggu ke-

2, minggu ke-3 dan minggu ke-4). 

3. Mendiskusikan tema riset dengan dosen dan kolega (minggu ke-5). 

4. Melakukan pendaftaran ujian komprehensif (minggu ke-6). 

5. Pelaksanaan ujian komprehensif (minggu ke-7). 

6. Masa perbaikan bab 1 dan 2 serta pengajuan pembimbing proposal tesis 

(minggu ke-8).  
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Alur Proses Ujian Komprehensif 

 

 

5. Pelaksanaan ujian komprehensif  

Ujian komprehensif dilakasanakan pada minggu ke-7 semester 3 dalam 

rentang waktu 5 hari dengan waktu yang disepakati oleh tim penguji dan 

mahasiswa. 

a. Peran Mahasiswa  

1) Menyerahkan bahan ujian komprehensif kepada dosen penguji paling 

lambat tiga hari sebelum pelaksanaan ujian.  

2) Membuat bahan paparan dalam format power point dan menyiapkan 

perangkat yang   diperlukan seperti laptop. 

3) Menyajikan bahan resentasi selama kurang lebih sepuluh menit di 

hadapan tim penguji. 

 

b. Peran dosen  

1)  Membaca bahan ujian dan memberi catatan kritis atau masukan 

terkait tema riset dan state of the art dari teori yang digunakan oleh 

mahasiswa.  
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2) Memberikan pertanyaan, masukan, saran   dan komentar 

terhadap bahan yang telah disiapkan dan/atau dipresentasikan  

mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian komprehensif. 

3) Memberi nilai hasil ujian komprehensif di lembar penilaian yang 

disediakan.  

4) Memberikan pernyataan tertulis bahwa tema riset dan teori yang 

digunakan layak diteruskan menjadi proposal penelitian. 

 

Catatan: Ujian komprehensif bersifat terbuka dan para mahasiswa 

yang sedang tidak ujian atau kuliah diharapkan untuk 

menghadirinya sebagai proses pembelajaran.   

 

6. Penilaian  

   Aspek yang dinilai dalam ujian komprehensif adalah sebagai berikut:  

a) Pemahaman dan penguasaan terhadap tema penelitian dan teori yang 

digunakan.  

b) Keterbacaan tulisan dan masalah yang dikemukakan mahasiswa 

dalam bahan ujian komprehensif (bab 1 dan bab 2). 

c) Originalitas/ novelty tema riset yang ditulis.  

d) Jumlah referensi minimal 20 dari sumber otoritatif, terutama jurnal 

internasional dan/buku teks yang berbahasa asing. 

7. Tindak lanjut 

Setelah ujian komprehensif, mahasiswa merangkum seluruh masukan, 

koreksian, saran, dan komentar penguji dalam bentuk matriks (nomor, halaman, 

saran, keterangan). Jika terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait masukan 

atau saran, mahasiswa diminta melakukan klarifikasi kepada dosen penguji.  

Berdasarkan matriks saran/masukan tersebut, mahasiswa melakukan 

revisi untuk kemudian diserahkan kepada tim penguji. Selanjutnya, tim penguji 

membaca hasil revisi dan memberikan persetujuan atau pernyataan tertulis 

bahwa revisi yang dilakukan mahasiswa sudah tepat dan benar, sesuai kaidah  
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BAB II 

FORMAT PENYAJIAN MATERI UJIAN KOMPREHENSIF 

Materi ujian komprehensif mencakup kajian literatur yang dijadikan dasar dan 

acuan rencana/proposal penelitian. Hasil kajian literatur disusun dengan format 

sebagai berikut.  

Bagian I  

Pendahuluan. Di bagian ini dinyatakan pentingnya memilih tema riset dan 

relevansinya bagi pengembangan ilmu psikologi atau celah riset. 

Bagian II 

Kajian Literatur (State of the art)  

1. Definisi tema riset atau variabel psikologi yang dikaji (20%) 

a. Bagian ini berisi berbagai definisi variabel psikologi menurut para pakar 

yang relevan dengan fokus kajian.  

b. Mahasiswa melakukan analisis terhadap definisi yang ada, kemudian 

memilih salah satu definisi atau membuat sintenis definisi baru.  

2. Menelaah proses perkembangan teori dari awal sampai akhir (state of the 

art) terkait tema riset atau variabel psikologi yang dipilih sebagai minat 

penelitian dan menegaskan relevansi dan pentingnya penggunaan teori 

(60%) 

3. Variabel Independen atau Faktor Penjelas tema riset  

a. Bagian ini menguraikan variabel yang menjelaskan tema penelitian atau 

faktor yang mempengaruhi variabel dependen yang dipilih dalam riset serta 

mempertegas celah penelitian yang bisa diisi dan dijawab dalam penelitian. 

b. Pada bagian akhir dari uraian tentang faktor atau variabel penjelas, peneliti 

harus menentukan atau menegaskan kebaruan yang bisa disumbangkan 
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untuk pengembangan ilmu. 

4. Alat Ukur atau Instrumen 

a. Bagian ini berisi uraian alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

variabel (DV) penelitian. Deskripsi yang diberikan mencakup nama alat 

ukur, nama pengembang dan tahun, dimensi, contoh item, dan informasi 

tentang validitas dan reliabilitas (jika ada).  

b. Di bagian akhir pemaparan, peneliti memberikan pernyataan alat ukur 

mana yang akan digunakan dalalam penelitian sekarang  serta 

alasannya.,  
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BAB III 

PENUTUP 

Buku panduan ujian komprehensif ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi  

mahasiswa dan dosen dalam mempersiapkan dan melaksanakan ujian 

komprehensif. Sifat buku pedoman ini dinamis, artinya sebagai dokumen hidup 

yang senantiasa diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman.  
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Lampiran  

1. Ringkasan hasil telaah literatur 

No Judul Literatur/Artikel Peneliti Metode Kesimpulan 

     

     

     

  

2. Form penilaian  

No Aspek yang dinilai Keterangan 

1 Keluasan dan kedalaman kajian teori   

2 Pemahaman dan penguasaan terhadap kajian 

teori utama  

 

3 Originalitas/ novelty  

4 Kuantitas dan kualitas referensi yang digunakan   

 

3. Rangkuman Saran Tim Penguji 

Nama Dosen Penguji  : 

Nama Mahasiswa  : 

NIM     : 

No Halaman/Bagian Saran Perbaikan 

   

   

   

   

 

 


