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Persyaratan Sidang Thesis Online


Mahasiswa telah menyelesaikan seminar proposal (sempro) dan revisinya, serta
menunjukkan bukti submission ke publikasi ilmiah yaitu jurnal ilmiah terindeks
SINTA/SCOPUS/WEB of SCIENCE yang tidak masuk dalam BEALL’S PREDATORY
LIST, atau Proceedings terindeks SCOPUS/WEB of SCIENCE.



Mahasiswa telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing 1 dan 2 untuk maju ke
Sidang Thesis melalui sistem online Thesis.



Mahasiswa telah melakukan minimal 12 kali meeting konsultasi secara online ke masingmasing pembimbing.



Mahasiswa mendaftar Sidang Thesis secara online melalui website resmi Magister
Informatika dan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
o Document

offline

tipe

1

(https://informatika.uin-malang.ac.id/master-

thesis/formulir-pendaftaran-skripsi_tugas-akhir_tesis/), yaitu terdiri dari:








Form A
Form A 1
Form A 2
FC Ijazah S1 dengan Legalisir Asli
Transkrip
Slip Pembayaran SPP Terakhir
Semua Berkas dibuat 2 x (Asli dan Foto Copy) map snelhecter warna
kuning
o Document offline tipe 2: Sertifikat TOEFL
o Document Online yaitu:





Supervisor approval for Thesis Examination
Document of paper submission to SINTA/SCOPUS/WoS Journal or
SCOPUS Proceedings
Mahasiswa telah melakukan upload file Thesis dalam bentuk PDF di meeting konsultasi
terakhir dengan nama file THESIS-NAMA-NIM.PDF.

Mekanisme Sidang Thesis Online


Program Studi Magister Informatika menugaskan dosen penguji 1 dan 2 untuk menelaah
Thesis mahasiswa secara online.



Program Studi Magister Informatika membuat jadwal Sidang Thesis pada sistem Thesis
online.



Pelaksanaan Sidang Thesis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
oleh Program Studi Magister Informatika.



Pada pelaksanaan sidang Thesis, dosen penguji 1 dan 2, serta dosen pembimbing 1 dan
2 wajib mereview dokumen Thesis mahasiswa secara online, memberikan penilaian,
serta memberikan saran-saran perbaikan Thesis.

Penilaian


Penilaian sidang Thesis dilakukan melalui delapan instrument pertanyaan sidang Thesis
yaitu:
o Apakah mahasiswa telah tuntas mengimplementasikan system/metode yang menjadi
pokok bahasan dalam penelitian ini?
o Apakah telah dilakukan improvisasi/pengembangan metode untuk menyesuaikan
dengan data penelitian?
o Apakah

metode-metode

yang

digunakan

berpengaruh

significant

dalam

menyelesaikan masalah penelitian?
o Apakah telah dilakukan eksperimen yang terukur untuk memecahkan masalah
penelitian?
o Apakah hasil eksperimen telah dianalisa secara detail menggunakan kaidah-kaidah
Informatika?
o Apakah hasil eksperimen telah dianalisa secara detail menggunakan inspirasi AlQur’an dan/atau Hadits?
o Apakah telah ditarik kesimpulan yang menjawab masalah penelitian?
o Apakah penulisan Thesis telah dilakukan dengan baik?


Pemberian nilai tiap instrument menggunakan skor 0 – 100. Nilai Thesis adalah nilai ratarata tiap instrument dari semua penguji. Rumusan nilai ini telah melalui pertimbangan
Unit Penjamin Mutu.

Pasca Sidang Thesis


Mahasiswa wajib melakukan revisi sesuai saran-saran perbaikan dari semua
pembimbing dan penguji.



Revisi Thesis wajib disetujui oleh pembimbing dan penguji secara online dan pada
dokumen Thesis cetak.



Mahasiswa mendaftar yudisium dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di
dalam website Program Studi Magister Informatika.

