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KOMPONEN VERIFIKASI

ISI PENULISAN TESIS

SESUAI

PENULISAN:

1 Kertas dan Margin
2 Huruf
3 Ukuran huruf

4 Spasi
5 Indentasi
6 Penomoran halaman

7 Penomoran sub-bab
8 Bahasa
9 Istilah asing dan bahasa latin
11 Penulisan satuan

A4 80 gram, kanan 3 cm, kiri 4 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm
Times New Roman normal
Naskah 12, judul bab 12 (kapital, rata tengah), judul tesis 12-14
(kapital, rata tengah), tulisan dalam tabel 9 -11
(menyesuaikan kebutuhan)
Naskah 2 spasi, jarak judul tabel & tabel 1 spasi, tulisan dalam
tabel 1 spasi
ketuk dari tepi kiri bidang pengetikan
- Front matter dengan huruf romawi di tengah bawah
- Naskah di bab awal – akhir dengan huruf Arab dimulai dari
angka 1 (satu), dan seterusnya dan ditaruh di kanan atas.
- Nomor halaman pada judul bab ditulis di bagian bawah tengah.
- Lampiran tidak diberikan nomor halaman tapi nomor lampiran.
Konsisten sesuai panduan. (yakni: I > A > 1 > a > 1)
Bahasa Indonesia baku sesuai EYD, kecuali istilah khusus yang
masih menggunakan bahasa aslinya.
Ditulis cetak miring.
Mengikuti standar internasional

II STRUKTUR PENULISAN:
A Bagian Awal

1 Halaman sampul luar dan dalam
2 Halaman persetujuan
pembimbing
3 Halaman pengesahan penguji
4 Halaman pernyataan bebas
plagiarism
5 Abstrak Bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris
6 Kata pengantar
7 Daftar isi
8 Daftar tabel
9 Daftar gambar
10 Daftar lampiran
B Bagian Isi
1 Pendahuluan
2 Tinjauan Pustaka
3 Metode Penelitian
4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
5 Kesimpulan dan Saran
C Daftar Pustaka
D Lampiran

Mengikuti format panduan
Mengikuti format panduan
Mengikuti format panduan
Mengikuti format panduan
Maksimal 250 kata, 1 spasi dan kata kunci
Ditujukan kepda pihak-pihak yang telah membantu penelitian
Memuat judul bab, sub-bab, anak bab)
Nomor urut, judul dan halaman tabel
Memuat nomor, judul dan halaman
Memuat nomor urut, judul lampiran
Terdiri dari sub bab latar belakang, perumusan masalah, tujuan,
hhipotesis dan manfaat penelitian
Sistem pengutipan mengikuti penulisan dengan satu nama
belakang dan tahun
Terdiri dari; bahan dan alat, metode penelitian (rancangan
penelitian, pengumpulan dan analisis data
Hasil dan pembahasan disatukan
Butir-butir kesimpulan mengacu pada butir-butir tujuan
Harvard System of referencing
Memuat data tambahan yang mendukung data utama

Catatan: beri tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai.
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap komponen-komponen mutu penulisan tesis maka draft tesis ini dapat dinyatakan
layak/ belum layak untuk dicetak.
Padang, ................................
Verifikator,

(……………………………...)
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SESUAI

