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BAB I 

KERANGKA PENULISAN 

 

Tesis dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi  

1. Bagian awal dari tesis terdiri dari: 

i. Halaman Sampul 

ii. Halaman Judul 

iii. Halaman Pengesahan 

iv. Halaman Identitas Tesis 

v. Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis 

vi. Halaman Riwayat Hidup 

vii. Halaman Kata Pengantar 

viii. Halaman Abstrak 

ix. Halaman Abstract 

x. Halaman Daftar Isi 

xi. Halaman Daftar Tabel 

xii. Halaman Daftar Gambar 

xiii. Halaman Daftar Lampiran 

2. Bagian Utama Tesis 

Bagian utama tesis memuat i) pendahuluan, ii) tinjauan pustaka, iii) rnetode 

penelitian, iv) hasil dan pembahasan, dan v) kesimpulan dan saran. 

BAB I. PENDAHULUAN  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. METODE PENELITIAN 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

3. Bagian Akhir Tesis 

Bagian akhir Tesis memuat daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

BAGIAN AWAL TESIS 

 

2.1. Sampul 

Tesis mahasiswa dicetak hard-cover dengan menggunakan kertas berwarna kuning 

(seperti pada Lampiran 1). Demikian pula untuk tesis dalam bentuk soft-file, halaman 

sampul harus berlatarbelakang (background) warna kuning. Pada sampul tersebut tercetak: 

judul tesis, kata tesis, lambang Universitas Brawijaya,  nama lengkap penulis, nomor induk 

mahasiswa tanpa kata NIM, nama Program Studi yaitu Program Studi Magister 

Statistika, nama Minat penelitian tesis, nama jurusan yaitu Jurusan Statistika, nama 

fakultas yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, nama perguruan tinggi 

yaitu Universitas Brawijaya, kota perguruan tinggi berada yaitu Malang, dan tahun 

dinyatakan lulus ujian tesis dengan angka Arab. Semua huruf dicetak dengan huruf besar 

atau kapital kecuali "oleh" yang dicetak dengan huruf kecil, dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

a. Judul tesis dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas. Ditulis dengan huruf kapital 

dengan jenis huruf Arial 11 pt dan spasi 1,5. 

b. Lambang Universitas Brawijaya berbentuk segi lima dengan sisi-sisinya melengkung 

ke luar, diameter 4,5 cm, dan tidak memuat tulisan sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Statuta UB. 

c. Nama Mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat. Di bawah nama 

dicantumkan nomor induk mahasiswa (tanpa tulisan NIM). 

d. lnstansi pembuatan tesis ialah program studi asal mahasiswa yaitu Program Studi 

Magister Statistika, Minat xxxx, Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang dan disusun secara rata tengah 

ke bawah. Asal jurusan terpisah satu spasi dengan minat. 

e. Tahun penyelesaian tesis adalah tahun ujian tesis terakhir dan ditempatkan di bawah 

kata Malang dengan menggunakan angka Arab. 

 

2.2. Halaman Judul 

Halaman judul tesis berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul, hanya 

ditambahkan keterangan tentang maksud Tesis tersebut, dicetak di atas kertas putih. Letak 

penulisan maksud tersebut di bawah nomor induk mahasiswa yang bersangkutan. Format 

halaman judul ada pada Lampiran 2. 
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2.3. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan memuat judul tesis, nama penulis dan kata-kata pengesahan, 

tanda tangan Komisi Pembimbing yang terdiri atas Ketua dan Anggota, serta pengesahan 

Ketua Jurusan. Format lembar pengesahan seperti pada Lampiran 3. 

 

2.4. Halaman Identitas Tesis 

Halaman ini berisi tentang identias tesis yang terdiri atas judul dalam Bahasa 

Indonesia dan dalam Bahasa Inggris, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, asal 

program studi dan bidang peminatan mahasiswa. Halaman ini juga menginformasikan 

tentang Komisi Pembimbing dan Tim Dosen Penguji, serta tanggal pelaksanaan ujian akhir 

tesis. Format lembar identitas tesis ada pada Lampiran 4. 

 

2.5. Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis 

Halaman pernyataan memuat pernyataan yang harus diisi oleh penulis tesis. Lembar 

pernyataan ini berisi tentang keorisinalan tesis yang disusun oleh penulis. Halaman 

pernyataan merupakan pernyataan penulis tesis yang bersifat mengikat atas karya tesis. 

Format lembar pernyataan ada pada Lampiran 5. 

 

2.6. Halaman Riwayat Hidup 

Halaman riwayat hidup berisi narasi singkat perjalanan akademik mahasiswa hingga 

menyelesaikan jenjang pendidikan di Program Studi Magister Statistika. Di pojok kiri atas 

disertakan pas foto berwarna berukuran 3x4 sebagaimana yang digunakan pada foto ijazah 

magister yang akan diterimakannya. Format lembar riwayat hidup ada pada Lampiran 6. 

  

2.7. Halaman Kata Pengantar 

Kata pengantar memuat uraian singkat tentang maksud penulisan tesis, penjelasan-

penjelasan, dan ucapan terima kasih. Pada kata pengantar tidak boleh ada hal-hal yang 

bersifat ilmiah. Format lembar kata pengantar ada pada Lampiran 7. 

 

2.8. Halaman Abstrak dan Abstract 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan paling banyak 5 (lima) kata 

kunci pada bagian akhir. Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, cara/ metode yang digunakan penelitian, hasil dan 

kesimpulan penelitian. Tidak ada tinjauan kepada pustaka sehingga murni dari pemikiran 

penulis. Tujuan penelitian diambil/disarikan dari tujuan penelitian dalam bab pendahuluan, 

cara penelitian disarikan dari metode penelitian. Jumlah kata dalam abstrak antara 300 - 
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400 kata dan ditulis dalam satu alinia rata kanan kiri. Kata kunci ditulis berdasarkan urutan 

abjad dan antar kata kunci dibedakan dengan tanda baca koma (,). Format lembar 

abstrak/abstract ada pada Lampiran 8 dan 9. 

 

2.9. Halaman Daftar Isi 

Halaman Daftar Isi berisi tentang judul bab, sub bab dan anak sub bab pada tesis. 

Daftar isi diketik secara teratur dan diurut menurut nomor halamannya. Pada daftar isi 

memuat semua bagian pada tesis yaitu bagian awal kecuali halaman sampul, halaman 

judul, dan halaman pengesahan, bagian utama, dan bagian akhir tesis. Judul bab diketik 

dengan huruf kapital sedangkan judul sub dan anak sub bab diketik dengan huruf kecil 

kecuali huruf pertama tiap kata diketik dengan huruf besar (capitalize each word). Baik judul 

bab ataupun anak bab tidak diakhiri titik (hal ini dikarenakan judul bukanlah sebuah 

kalimat). Jarak pengetikan antara baris judul anak bab yang satu dengan anak bab yang 

lain adalah 1,5 spasi. Contoh lembar daftar isi ada pada Lampiran 10. 

 

2.10. Halaman Daftar Gambar dan Halaman Daftar Tabel 

Jika dalam tesis terdapat banyak tabel dan gambar (lebih dari satu), perlu ada daftar 

tabel dan gambar yang dibuat dalam halaman terpisah dari daftar isi yaitu pada halaman 

daftar tabel dan halaman daftar gambar. Judul DAFTAR TABEL dan DAFTAR GAMBAR 

diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan rata tengah. Nomor tabel/ 

gambar menggunakan angka Arab. Pengetikan dimulai pada batas kiri pengetikan, diikuti 

judul tabel/ gambar. Jarak pengetikan tabel/ gambar pertama dengan judul daftar tabel/ 

gambar adalah 3 spasi, sedangkan jarak pengetikan judul (teks) tabel/ gambar yang lebih 

dari satu baris diketik 1,5 spasi dan jarak antar judul tabel/ gambar 1,5 spasi. Contoh 

halaman daftar tabel ada pada Lampiran 11, sedangkan contoh halaman daftar gambar 

terdapat pada Lampiran 12. 

 

2.11. Halaman Daftar Lampiran 

Pada halaman ini disajikan keterangan atau angka-angka tambahan di mana jika 

keterangan ini dimasukkan ke tubuh tesis akan mengganggu jalannya penjelasan (cerita). 

Lampiran yang umum antara lain: contoh perhitungan, peta, data dan lain-lain. Judul 

DAFTAR LAMPIRAN diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan rata 

tengah. Nomor lampiran menggunakan angka Arab. Pengetikan dimulai pada batas kiri 

pengetikan, diikuti judul lampiran. Jarak pengetikan lampiran pertama dengan judul daftar 

lampiran adalah 3 spasi, sedangkan jarak pengetikan judul (teks) lampiran yang lebih dari 
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satu baris diketik 1,5 spasi dan jarak antar judul lampiran 1,5 spasi.. Contoh lembar daftar 

lampiran ada pada Lampiran 13. 
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BAB III 

BAGIAN UTAMA TESIS 

 

3.1. Pendahuluan 

Bab ini memuat sub bab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. Susunan ini berlaku untuk tesis melalui percobaan, 

survai, dan studi literatur. 

a. Latar belakang masalah dalam tesis memuat penjelasan mengenai alasan-alasan 

mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik, 

penting dan perlu diteliti. Diuraikan pula kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam 

lingkup permasalahan yang lebih luas. Keaslian penelitian dikemukakan dengan 

menunjukkan secara tepat bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan 

oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang 

sudah pernah dilakukan. Keaslian penelitian dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. 

b. Perumusan masalah dalam tesis memuat masalah yang akan diteliti dan dipecahkan, 

biasanya berupa kalimat tanya. Kalimat perumusan masalah tersebut mengandung 

parameter yang akan dipakai dalam penelitian serta variabel-variabel yang akan 

digunakan. 

c. Tujuan penelitian harus menyebutkan secara khas tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

beberapa hal tujuan penelitian sudah tersiratdi dalam judul penelitian. 

d. Manfaat penelitian memuat manfaat yang dicapai dan akan dicapai dari hasil tesis 

tersebut. 

e. Batasan masalah memuat pembatasan terhadap suatu tahapan atau proses yang 

dapat dilewati tanpa harus dilakukan atau diasumsikan memenuhi suatu kondisi 

tertentu bukan yang tertulis pada judul tesis. 

 

3.2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian dan 

hipotesis (bila ada). Tinjauan pustaka diperlukan dalam menyusun kerangka pemikiran 

yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada dalam menarik suatu hipotesis. Pada bagian 

tinjauan pustaka dibahas tentang teori yang melandasi masing-masing obyek yang diteliti. 

Selain itu, juga dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

obyek penelitian yang akan dilakukan serta menunjukkan bahwa permasalahan yang akan 

diteliti belum terpecahkan secara memuaskan. Pustaka yang digunakan sebaiknya 

merupakan terbitan baru dan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya (misalnya 

textbook, handbook, journal, majalah, dan internet). Proses sitasi pustaka WAJIB 

menggunakan aplikasi sistem sitasi seperti Zotero, Mendeley, atau yang sejenisnya dengan 
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gaya sitasi APA 6/7 atau Harvard yang tersinkronisasi dengan penulisan pada Halaman 

Daftar Pustaka. Gaya sitasi APA 6/7 atau Harvard dimodifikasi ke dalam Bahasa Indonesia, 

misal et al diganti dengan dkk dan dilakukan secara konsisten untuk semua sitasi yang 

dilakukan. Petunjuk praktikum dan catatan kuliah tidak boleh digunakan sebagai 

pustaka. 

Penyebutan tentang rumus/ persamaan/ formula pada tinjauan pustaka harus disertai 

dengan penjelasan setiap besaran/ lambang/ notasi yang tertera pada rumus/ persamaan/ 

formula. Penjelasan setiap besaran/ lambang/ notasi dapat dinyatakan dalam bentuk narasi 

atau poin. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Pada metode penelitian terdapat uraian terinci tentang data dan prosedur penelitian. 

Data meliputi tentang sumber data, data, variabel yang dirinci dalam bentuk tabel terdiri 

atas nomor, kode, nama, satuan, dan skala pengukuran. Untuk penelitian yang melibatkan 

pengambilan data primer, maka harus disertai dengan informasi tentang populasi dan 

ukurannya, sampel dan ukurannya, teknik pengambilan sampel, rancangan alat ukur yag 

digunakan berupa kuesioner, angket atau yang alat ukur lainnya yang sesuai. 

Prosedur penelitian menceritakan tentang tahapan penelitian dari awal hingga 

diperoleh kesimpulan. Prosedur dapat dinyatakan dalam bentuk narasi atau poin dengan 

menyertakan nomor rumus/ persamaan/ formula yang digunakan untuk penghitungan dan 

telah disebutkan sebagaimana pada bab tinjauan pustaka. Prosedur penelitian disusun 

sedetil mungkin agar pembaca yang ingin melakukan penelitian serupa dapat 

melakukannya dengan benar. Di akhir uraian prosedur penelitian disebutkan paket program 

apa saja yang digunakan untuk penghitungan atau analisis. Selain itu, WAJIB disertakan 

diagram alir (flowchart) penelitian merujuk pada prosedur penelitian yang telah diuraikan. 

 

3.4. Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak 

dipisahkan menjadi sub judul tersendiri. 

a. Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto atau 

bentuk lain dan ditempatkan sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar pembaca 

lebih mudah mengikuti uraian. Pada alinea pertama bab ini sebaiknya dikemukakan 

bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar yang nomornya 

disebutkan. 

b. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritis, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Disamping itu, sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 
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3.5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. 

a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil 

penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. 

b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis terkait penelitian pada 

tesis yang telah dilakukan, ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis, yang 

ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran 

tidak merupakan suatu keharusan. 
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BAB IV 

BAGIAN AKHIR TESIS 

 

4.1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang disitasi dalam tesis dan disusun ke 

bawah menurut abjad nama akhir dari penulis pertama. Proses sitasi pustaka WAJIB 

menggunakan aplikasi sistem sitasi seperti Zotero, Mendeley, atau yang sejenisnya dengan 

gaya sitasi APA 6/7 atau Harvard yang tersinkronisasi dengan penulisan pada Halaman 

Daftar Pustaka. Gaya sitasi APA 6/7 atau Harvard dimodifikasi ke dalam Bahasa Indonesia, 

misal et al diganti dengan dkk dan dilakukan secara konsisten untuk semua sitasi yang 

dilakukan. Contoh tata cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada Lampiran 16. 

 

4.2. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi 

untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama tesis. Data yang 

dilampirkan harus relevan dengan permasalahan. Setiap lampiran harus diberi nomor dan 

judul.  
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BAB V 

BAGIAN TESIS UNTUK PROPOSAL TESIS 

 

Proposal tesis mencakup sebagian dari laporan tesis, yaitu 

1. Bagian awal dari tesis yang digunakan pada proposal tesis adalah 

i. Halaman Sampul 

ii. Halaman Daftar Isi 

iii. Halaman Daftar Tabel 

iv. Halaman Daftar Gambar 

v. Halaman Daftar Lampiran 

2. Bagian Utama dari tesis yang digunakan pada proposal tesis adalah 

BAB I. PENDAHULUAN  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3. Bagian Akhir Tesis memuat daftar pustaka dan lampiran. 

 

  



 
 

12 

BAB VI 

PEDOMAN UMUM PENULISAN TESIS 

 

6.1. Ukuran Kertas dan Batas-Batas Pengetikan 

Penulisan Laporan Tesis harus mematuhi aturan sebagai berikut. 

o Ukuran kertas A4 (20,99 cm x 29,7 cm), HVS 80 gram. 

o Jenis huruf Arial, ukuran 11 pt. 

o Ukuran batas-batas sebagai berikut: 

- batas atas, batas bawah dan batas kanan masing-masing 2,5 cm, 

- batas kiri 3,5 cm 

o Spasi 1,5 

o Ruang halaman naskah diisi penuh sesuai batas dan rata kanan-kiri (justify), 

kecuali alinea baru, persamaan matematika, daftar, tabel, gambar atau hal-hal 

yang khusus. 

 

6.2. Pengetikan 

Pengetikan Laporan Tesis mengikuti beberapa hal, sebagai berikut. 

a. Awal alinea dimulai pada jarak 1 cm dari batas kiri. 

b. Penulisan angka pada awal kalimat harus dieja dalam huruf, kecuali angka yang 

berada di dalam kalimat ditulis dengan angka. Misalnya: Sepuluh data yang 

digunakan ... dst 

c. Pengetikan untuk judul bab, sub bab dan anak sub bab, sebagai berikut. 

- Pengetikan "Bab" dan "judul" bab diletakkan rata tengah dengan jarak 1,5 

spasi. 

- Jarak judul bab dengan isi (uraian) naskah atau judul sub bab adalah 3 

spasi. 

- Jarak judul sub bab atau judul anak sub bab dengan isi (uraian) naskah 

adalah 1,5 spasi. 

- Penomoran judul bab menggunakan penomoran romawi kapital dan 

penomoran sub bab dibatasi hanya sampai dengan anak sub bab dengan 

menggunakan penomoran Arab bersesuaian dengan letak judul sub bab 

dan anak sub bab. Misalnya: 2.1.3 artinya bab II, sub bab 1 dan anak sub 

bab 3 

- Judul bab menggunakan huruf kapital semuanya (cetak tebal/bold), judul 

sub bab menggunakan huruf kapital pada awal suku kata saja kecuali 

kata sambung (cetak tebal/bold), sedangkan judul anak sub bab 
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menggunakan huruf kapital hanya pada awal kalimat judul (cetak 

tebal/bold). 

- Kalimat pertama setelah judul sub bab atau judul anak sub bab, di mulai 

dengan alinea baru (1 cm dari batas kiri) atau dimulai dengan paragraf 

baru. Pergantian antar bab, tidak disisipi kertas kosong. 

d. Penomoran halaman. Penomoran halaman pada naskah Tesis mengikuti 

beberapa hal sebagai berikut: 

- Bagian awal tesis. Penomoran halaman pada bagian awal Tesis dimulai 

dari halaman sampul sampai akhir bagian awal tesis menggunakan angka 

romawi kecil (i, ii, iii, ...... dst) di tengah bawah. Halaman sampul tidak 

perlu dinyatakan halamannya, namun tetap mendapatkan penomoran 

halaman. 

- Bagian utama dan bagian akhir tesis. Penomoran halaman pada bagian 

utama dan akhir tesis menggunakan angka arab (1,2,3, dst) di luar bawah 

dengan ketentuan untuk halaman bab diletakkan di tengah bawah dan 

untuk selain halaman bab diletakkan di sisi kanan bawah. 

e. Penomoran gambar atau tabel dimulai dengan nomor bab dari gambar atau 

tabel itu berada dilanjutkan dengan nomor urutan gambar atau tabel, misalnya 

Tabel 2.3 artinya tabel tersebut berada pada bab 2 dengan urutan tabel ke-3. 

Contoh penulisan judul gambar dan tabel ada pada Lampiran 13. Jika ada tabel 

yang diletakkan pada lampiran, maka penomoranya ditulis berdasarkan urutan 

angka, misalnya 7. artinya tabel terletak pada lampiran 7. 

f. Penomoran rumus/ persamaan/ formula. Setiap rumus/ persamaan/ formula 

diberi nomor dimulai dengan nomor bab dari rumus/ persamaan/ formula 

tersebut berada dilanjutkan dengan nomor urutan rumus/ persamaan/ formula 

yang diletakkan di sebelah kanan akhir rumus/ persamaan/ formula dengan 

menggunakan tanda kurung. Contoh: 

!" = $!"%&
#'('#')$%'#& + $ !&'% +

(!)(
*" ,

+
~.(-.!)"     (2.4) 

artinya rumus/ persamaan/ formula tersebut terletak pada bab 2 dengan urutan 

persamaan ke-4. 

 

6.3. Pemakaian Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalimat-

kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kami, kita, 

engkau, dan lain-lain), tetapi dibuat berbentuk pasif. Penyajian ucapan terima kasih pada 

kata pengantar, saya diganti dengan penulis. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia 
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atau yang telah diserap atau dibakukan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, harus 

dicetak miring. Hindari penggunaan kata dimana yang mengacu pada kata "where" dalam 

Bahasa inggris. 

 

6.4. Cara Mengutip Pustaka 

Cara mengutip pustaka acuan menggunakan penulisan sesuai tata tata cara 

penulisan daftar pustaka yang dipergunakan. Proses sitasi pustaka WAJIB menggunakan 

aplikasi sistem sitasi seperti Zotero, Mendeley, atau yang sejenisnya dengan gaya sitasi 

APA 6/7 atau Harvard yang tersinkronisasi dengan penulisan pada Halaman Daftar 

Pustaka. Gaya sitasi APA 6/7 atau Harvard dimodifikasi ke dalam Bahasa Indonesia, misal 

et al diganti dengan dkk dan dilakukan secara konsisten untuk semua sitasi yang dilakukan. 

Untuk penulisan pustaka dengan tata cara urut abjad nama penulis pengutipan dilakukan 

dengan cara mengutip nama penulis. Nama penulis yang diacu dalam uraian hanya 

disebutkan nama awal dari penulis seperti yang tertera dalam Daftar Pustaka, dan kalau 

lebih dari 2 orang, hanya penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk. Contoh: 

- Menurut Astutik, dkk. (2018) .... dst 

- Analisis cluster menurut Hair, dkk. (2010) merupakan teknik multivariat yang digunakan 

untuk … dst 

- Goodness measure merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung link 

dibagi dengan kemungkinan link yang terbentuk berdasarkan ukuran kelompok (Tyagi 

dan Sharma, 2012).  

- Besarnya nilai / yang diinputkan adalah 0 < / < 1 (Dutta, dkk., 2005). 

- … algoritma pengelompokan untuk mendapatkan hasil pengelompokan yang lebih baik 

dan robust (Bunkers dan James, 1996; He, dkk., 2005; Yoon, dkk., 2006). 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Format Halaman Sampul Proposal Tesis dan Laporan Tesis 
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Lampiran 2. Format Halaman Judul Tesis 
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Lampiran 3. Format Halaman Pengesahan Tesis 
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Lampiran 4. Format Halaman Indentitas Tesis 
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Lampiran 5. Format Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis 
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Lampiran 6. Format Halaman Riwayat Hidup 
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Lampiran 7. Format Kata Pengantar 
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Lampiran 8. Format Penulisan Abstrak 
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Lampiran 9. Format Penulisan Abstract 
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Lampiran 10. Contoh Daftar Isi 
 

 

  



 
 

26 
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Lampiran 11. Contoh Halaman Daftar Gambar 
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Lampiran 12. Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 13. Contoh Halaman Daftar Lampiran 
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Lampiran 14. Contoh Halaman Daftar Pustaka 
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Lampiran 15. Contoh Penulisan Judul Gambar/Tabel 

 

 

 

 
 


