Prodi MTI Kembali Uji Proposal Riset Mahasiswa

Mahasiswa Prodi MTI Unimal mengabadikan momen dosen penguji seusai melaksanakan seminar proposal, Jum'at (16/9/2022).Foto :Ist

UNIMALNEWS I Lhokseumawe-Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas
Malikussaleh kembali menggelar seminar proposal penelitian mahasiswa, Jum’at (16/9/2022). Kegiatan ini
menunjukkan eksistensi prodi dan mahasiswa dalam mengembangkan riset yang berhubungan terhadap
kepentingan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Ketua Prodi MTI, Unimal, Dr Nurdin mengatakan selama ini mahasiswa pascasarjana sudah sangat kreatif
dalam memilih judul riset, terutama tema-tema yang bersentuhan langsung masyarakat. Hal ini sesuai dengan
visi dan misi prodi yang sedang dikembangkan dalam upaya peningkatan mutu lulusan,”katanya.
Menurutnya, Prodi MTI kali ini menguji proposal riset empat mahasiswa, masing-masing atas nama Suhaili
Sahibul Muna yang meriset tentang “analisis perbandingan metodegoogle pagespeed insights dangtmetrix
untuk meningkatkan efisiensi performa website” yang dibimbing oleh Dr Nurdin dan Dr Taufiq.
Kemudian penguji juga mengevaluasi proposal riset dari Muhammad Faisal dengan judul “pemetaan klusterisasi
kompetensi TIK peserta didik baru di SMKN 3 Lhokseumawe menggunakan algoritma K-means dan KNN”
yang dibimbing Dr Nurdin dan Dr Fajriana, setelahnya menguji proposal riset Firdaus dengan judul
“pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality pada materi desain grafis percetakan dalam
mengatasi kesulitan belajar” siswa dengan pembimbing Dr Munirul Ula dan Dr Muchlis Abd Mutalib,
kemudian menguji proposal riset Rizki Ananda dengan judul “analisis layanan sistem informasi akademik
perguruan tinggi berbasisfuzzy service quality”, dan yang terakhir proposal riset Subhannur Risti dengan judul
“pemanfaatan teknologi elearning adaptif untuk memgatasi keragaman gaya belajar” dengan pembimbing Dr
Munirul Ula dan Dr Muchlis Abd Mutalib.
“Hadir sebagai penguji utama adalah Prof Dr Dahlan Abdullah yang juga sebagai dosen di Magister Teknologi
Informasi,”terangnya.
Lebih lanjut Nurdin menambahkan bahwa seminar proposal mahasiswa Prodi MTI kian menunjukkan
peningkatan kearah yang lebih, baik dalam kaualitas maupun pemilihan judul yang menjadi perhatian pihaknya
seiring meningkatkan mutu pendidikan prodi yang nantinya juga akan berimbas terhadap peningkatan mutu
pendidikan universitas.
“Kita harapkan nantinya setiap judul penelitian mahasiswa nantinya bisa dipublikasikan ke jurnal-jurnal
nasional atau internasional,”pungkasnya.[ded]
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