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Buku Panduan Tesis Program Studi Magister Sistem Informasi 

BAB I 
U M U M 

 
 

1.1. Pengertian Tesis 
 
         Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat berdasarkan hasil studi sistematis atas masalah yang aktual dan 
faktual menggunakan referensi jurnal ilmiah. Pelaksanaan tesis meliputi kegiatan pengajuan proposal penelitian, 
pelaksanaan penelitian, penulisan laporan dan ujian tesis. Penelitian tesis berupa pengajuan pengembangan dan 
atau penerapan suatu teori/model/metode/framework.  Penulisan tesis berisi permasalahan nyata di organisasi 
atau masyarakat, berhubungan dengan lyer-lyer arsitektur sistem tertinggi pada organisasi/institusi/perusahaan 
seperti informasi dan proses-proses bisnisnya dengan tujuan improvement/solusi bisnis yang berhubungan 
dengan membangun sistem informasi suatu interprise, menggunakan kerangka teoritik, pengumpulan data, 
pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan untuk mengajukan rekomendasi.  
       Hasil tesis berupa hasil penelitian, harus memiliki bobot kebaruan dalam pengembangan dan atau penerapan 
teori/model/metode yang akan dipertahankan dalam sidang di hadapan para dosen penguji. Kebaruan tersebut 
memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tesis bersifat argumentatif dan 
dihasilkan dari suatu proses penelitian yang memiliki bobot orisinalitas berupa ide atau gagasan dari penulis. 
Tesis harus dapat dibandingkan dengan karya ilmiah lain sebagai pembanding untuk melihat orisinalitas 
teori/model/metode yang digunakan atau dihasilkan atau digunakan. Hasil tesis dapat berupa rekayasa 
perangkat lunak sistem informasi, prototipe dan teori/model/metode pendukung pengembangan sistem 
informasi. 
 
Penulisan tesis mensyaratkan adanya: 

a. kejelasan argumen,  
b. bobot argumentasi,  
c. kemudahan untuk difahami setidaknya oleh komunitas akademis,  
d. kegunaan praktis untuk masyarakat dan profesi sebagai pengguna. 

 
 

1.2. Tema Tesis  
 
Tesis pada Program Studi MSI Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dapat menggunakan satu atau 
beberapa tema dalam kerangka sistem informasi pengembangan dan/ atau penerapan sistem informasi pada era 
industry 4.0 meliputi antara  lain : 

1. Artificial Intelligence & Machine Learning dalam SI 
2. Internet of Things 
3. Implementasi dan analisis Big Data 
4. Blockchain technology 
5. Cloud computing dalam pengembangan SI 
6. Digital twin/thread 
7. Smart connected factory & supply chain 
8. Keamanan sistem informasi 
9. Industrial control systems security 
10. Global supply chain efficiency improvement 
11. Sustainable Agricultural Production  
12. Digital Platform  
13. Digital Manufacturing 
14. Mobile Computing 
15. World-Class Maintenance 
16. Smart manufacturing 
17. Business Process re-engineering 
18. System Integration 
19. Business improvement model  
20. Business process innovation 
21. Bionics in information system 



 3 

Buku Panduan Tesis Program Studi Magister Sistem Informasi 

22. Renewable Resources  
23. Organizational Research  
24. Process Innovation and Improvement  
25. Smart Business Administration  
26. Sistem Informasi Industri 4.0 (smart factory, Information system management, Data Engineering 

and Business Intelligent, dan lain-lain) 
 

1.3. Proposal Tesis 
 
                Kegiatan tesis diawali penyusunan proposal tesis. Judul/tema/topik tesis dapat diusulkan oleh 
mahasiswa dengan mendapatkan rekomendasi oleh dosen Program Studi MSI, dan bagi mahasiswa yang 
berencana mengajukan judul disarankan agar mengkonsultasikan kepada dosen yang memiliki kepakaran yang 
sesuai. Pengajuan proposal tesis sebagai usulan penelitian tesis berisi masalah dan tujuan yang akan ditelilti, 
usulan penyelesaian masalah, cara penelitian, dan cara analisis data untuk memperoleh hasil penelitian yang 
diharapkan. Pengajuan penelitian tesis dalam proposal dapat dilakukan di laboratorium atau survei lapangan, 
dengan perencanaan penelitian meliputi perencanaan bahan penelitian dan peralatan serta pengaturan waktu 
yang tepat.   
 
 

1.4. Laporan Penelitian Tesis 
 
         Setelah selesai melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan membuat laporan penelitian dalam bentuk 
tesis. Tata cara penulisan tesis harus mengikuti aturan penulisan dengan sistematika (bab) dan menggunakan 
bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku. Tesis dipertahankan dalam ujian tesis yang dihadiri oleh 
pembimbing dan tim dosen penguji. 
 
 

1.4. Syarat Pelaksanaan Tesis 
  
1.4.1. Syarat untuk Pembimbingan : 

1. a. Telah menempuh mata kuliah minimal 15 SKS dengan IPK minimal 3,0 (sesuai Pedoman Akademik 
Sekolah Pascasarjana UNDIP) untuk kurikulum by course.  
b. Telah menempuh mata kuliah minimal 0 SKS untuk kurikulum by riset. 

2. Menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
3. a. Proses pembimbingan tesis dapat dimulai pada semester II untuk kurikulum by course diawali dengan 

mendaftar proposal tesis ke Sekretariat Program Studi MSI UNDIP dengan pengajuan judul tesis. Setelah 
mahasiswa diterima dan terdaftar, maka selambat-lambatnya pada akhir semester ke II (kedua), Ketua 
Program Studi MSI UNDIP mengusulkan calon pembimbing maksimal 2 (dua) orang sebagai Pembimbing 
I dan Pembimbing II ke Dekan Sekolah Pascasarjana UNDIP, untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat 
keputusan dekan. 
b. Proses pembimbingan tesis dapat dimulai pada semester I untuk kurikulum by riset diawali dengan 
mendaftar proposal tesis ke Sekretariat Program Studi MSI UNDIP dengan pengajuan judul tesis. Setelah 
mahasiswa diterima dan terdaftar, maka selambat-lambatnya pada akhir semester ke I (pertama), Ketua 
Program Studi MSI UNDIP mengusulkan calon pembimbing maksimal 2 (dua) orang sebagai Pembimbing 
I dan Pembimbing II ke Dekan Sekolah Pascasarjana UNDIP, untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat 
keputusan dekan. 

4. Setelah proposal penelitian tesis dinyatakan layak melalui ujian proposal tesis, mahasiswa dapat 
meneruskan melakukan bimbingan tesis.   

 
1.4.2. Syarat Ujian Proposal Tesis 

1. Telah menempuh proses pembimbingan proposal tesis dari semua dosen pembimbing. 
2. Telah disetujui untuk mengikuti ujian proposal tesis oleh semua dosen pembimbing. 
3. Setelah selesai menempuh Semester II, mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal tesis. 

 
1.4.3. Syarat Ujian Seminar Hasil : 

1. Telah menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
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2. Telah menempuh proses pembimbingan terhadap Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. 
3. Telah disetujui untuk mengikuti ujian seminar hasil yang bersifat terbuka dihadiri oleh Dosen 

Pembimbing I dan Pembimbing II. 
4. Mengumpulkan sertifikat TOEFL dengan skor 450 yang masih berlaku dari SEU Undip. 

 
1.4.4. Syarat Ujian Tesis : 

1. Lulus semua mata kuliah dengan IPK minimal 3,0 (sesuai pedoman akademik pascasarjana), dan tidak 
ada nilai D di dalamnya. 

2. Telah menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

3. Telah disetujui untuk mengikuti ujian tesis yang bersifat tertutup Dosen Pembimbing I dan 
Pembimbing II (tidak bisa salah satu) berdasarkan hasil ujian seminar hasil.  

4. Menyerahkan surat keterangan dari penerbit jurnal internasional/ prosiding internasional terindeks 
scopus/ jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.Hal ini disesuaikan dengan persyaratan dari Sekolah Pasca 
Sarjana (sesuai template yang ada). 

 

1.5. Aspek Penekanan Isi Tesis PSMSI UNDIP 
Aspek yang harus ditekankan pada Tesis Program Studi Magister Sistem informasi UNDIP antar lain : 

a. Menekankan aspek kaidah-kaidah keilmuan (scientific method) dalam proses/sistem atau sub-sistem.  

b. Menekankan aspek komputerisasi yaitu membangun sistem informasi berbasis komputer. 

c. Penekanan ke analisis hasil karya dan tidak sekedar menjelaskan sitem rancang bangun yang dihasilkan. 

d. Mengacu ke KKNI level 8 yaitu mengembangkan, memecahkan masalah illmu pengetahuan & teknologi 

serta mengelola mengelola sains dan teknologi di bidang sistem informasi yang menghasilkan nilai 

tambah. 
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BAB II 
PEDOMAN PENULISAN  

 
 

       Tesis merupakan dokumen akademik yang harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah dengan menggunakan 
ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu perlu adanya kaidah penulisan yang harus disepakati 
dalam keseragaman format dan tata tulis. Pada Bab II ini memberikan pedoman penulisan proposal tesis/tesis 
secara umum, dan penjelasan lebih rinci diberikan pada Bab III untuk pedoman penulisan proposal tesis, 
sedangkan pedoman penulisan tesis diberikan pada Bab III. Jenis font yang digunakan adalah Times New Roman 
dengan ukuran 12. 
 

2.1.  Sampul Luar 
 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sampul luar adalah: 

a. Judul Tesis 
   Judul Tesis harus singkat, jelas, menunjukkan masalah yang dikemukakan serta tidak memberikan 

penafsiran yang beragam. Jumlah kata yang digunakan dalam judul maksimal 16 kata.   
 
b. Logo UNDIP 

Logo UNDIP menggunakan model hitam-putih bukan model berwarna, dengan ukuran logo sebagai 
berikut: 
  Tinggi :  5,5 cm 
  Lebar :  4,7 cm 
 
Logo UNDIP dapat di lihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 
 

c. Nama dan NIM 
Nama ditulis lengkap dan tidak disingkat, NIM mahasiswa ditulis di bawah nama.  
 

d. Nama institusi dan tahun 
Nama institusi dan tahun ditulis secara urut meliputi : Program Studi, Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Diponegoro, Semarang, Tahun. 

 
Contoh format sampul proposal tesis diberikan pada Lampiran 1, contoh format sampul tesis diberikan pada 
Lampiran 2.  

 
 

2.2. Ukuran Kertas dan Margin, Sampul, Huruf, dan Jarak Baris 
 

Ukuran Kertas dan margin 
      Kertas yang digunakan berupa kwarto (A4) 70 gram dengan batas-batas pengetikan seperti berikut: 

a. Batas kiri : 4 cm 
b. Batas kanan : 3 cm 
c. Batas atas : 4 cm 
d. Batas bawah : 3 cm 

 
Kertas Sampul 

- Sampul draft proposal tesis/ tesis saat pelaksanaan ujian menggunakan kertas buffalo dengan warna 
Biru Dongker (Biru Undip) 

- Sampul proposal tesis setelah pelaksanaan ujian menggunakan kertas buffalo dengan warna Biru 
Dongker (Biru Undip) 

- Sampul tesis menggunakan kertas buffalo dengan warna warna Hijau TOSCHA (BENHUR) 
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Ukuran dan Jenis Huruf 
Penulisan proposal tesis/ tesis menggunakan font berupa Times New Roman dengan ukuran 12. 
 
Jarak Baris 
Penulisan proposal tesis/ tesis menggunakan jarak 1,5 (1,5 lines), kecuali pada abstrak menggunakan spasi 
tunggal (single). 
 
 

2.3. Penulisan Angka dan Satuan, Paragraf dan Penomoran 
 

2.3.1  Penulisan Angka dan Satuan 
Semua angka yang disertai satuan harus ditulis dalam bentuk angka (bukan kata), kecuali kalau terletak di awal 
kalimat. Antara angka dan satuan harus ada pemisah. Contoh: 

a. Kapasitas file sebesar 14,4 megabyte atau 14,4 MB 
b. Enam puluh lima orang … 

Tanda pecahan harus menggunakan koma. Contoh: 62,3%. Satuan yang merupakan kependekan harus ditulis 
tanpa tanda titik. Contoh penulisan salah seperti 14,4 M.B 
 
2.2.2 Paragraf 
Awal paragraf ditulis dengan menjorok ke kanan 8 karakter normal dan di adjust rata kiri-kanan. Satu paragraf 
tidak boleh kurang dari dua kalimat, antar kalimat dalam paragraf harus merupakan satu kesatuan ide. 
 
2.3.3 Penomoran Halaman 

a. Halaman untuk bagian pendahuluan menggunakan huruf romawi kecil (misalnya i, ii, dst.) dimulai dari 
halaman judul (tetapi nomor halaman untuk halaman judul tidak perlu ditulis). 

b. Halaman utama dimulai yang pertama hingga yang terakhir memakai angka arab (1, 2, 3, dst.). 
c. Peletakan nomor halaman dilakukan pada bagian kanan bawah, kecuali untuk awal bab. Nomor halaman 

untuk awal bab diletakkan di bagian bawah tengah. 
 
2.3.4  Judul Bab, Sub judul Bab, dan Anak Sub judul Bab 
        Judul bab ditulis dengan awalan BAB diikuti dengan huruf romawi kapital. Antara judul bab beserta huruf 
romawi dan judul diletakkan pada baris terpisah. Adapun subjudul ditulis dengan awalan Nomor bab. nomor 
urut. Judul bab bersama dengan nomor bab diletakkan simetris terhadap batas kiri dan batas kanan halaman. 
Semua huruf yang digunakan berupa huruf kapital. Judul dicetak tebal dan tidak diakhiri dengan titik. Semua 
nomor yang digunakan dalam bentuk angka arab diakhiri titik. Contoh: 
 

                                     
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
1.2. Tujuan Penelitian 
1.3.  .... 
 
 

 

2.4. Penulisan Sitasi 
 

Setiap kutipan yang ditulis dalam tesis yang bersumber dari referensi harus dilakukan penulisan rujukan/ sitasi. 
Hal ini sangat penting untuk menghindari tuduhan plagiat. Penulisan sitasi tersebut antara lain: 

1. Sitasi ditulis setelah kalimat yang dirujuk, biasa di awal ataupun pada akhir kalimat/ paragraph. 
2. Sitasi ditulis dalam tanda kurung yang berisi nama penulis dan tahun yang dipisahkan tanda koma. 
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3. Sitasi yang berasal dari dua penulis maka ditulis nama penulis pertama dan penulis kedua yang 
dihubungkan kata “dan”, dilanjutkan tanda koma dan tahun. 

4. Sitasi yang berasal dari penulis lebih dari dua maka cukup ditulis nama penulis pertama diikuti kata 
“dkk.’’ serta tanda koma dan tahun. 

5. Kalimat yang disitasi bukan “copy-paste” dari seumbernya, tetapi harus diformulasikan sendiri dengan 
cara menyimpulkan dari sumber yang disitasi. 

6. Jika terpaksa mengutip kalimat utuh dari sumber maka harus diawali dan diakhir dengan tanda petik 
serta dicetak miring.  
Contoh : 
“There are a few visions for Industry 5.0. One emerging theme is human-robot co-working says” (Demir, 
dkk, 2019). 

 
Berikut ini contoh dari penulisan sitasi : 

 

Ada sejumlah teknologi yang mendukung Industri 5.0, diantaranya Internet of things, robotika dan 

kecerdasan buatan (AI), big data, dan komputasi cloud (Demir, dkk, 2019). Sementara teknologi seperti 

percetakan 3 Dimensi , virtual dan augmented reality, smart factories, serta smart logistics dikembangkan untuk 

mendukung industri 5.0. 

Menurut Mollaahmetoğlu dan Burçay (2019), sampel yang digunakan dalam penelitian mencakup data 

tahunan dari tahun 2003 hingga 2016 dari 15 negara yang berpengahasilan tinggi (Australia, Austria, Belgia, 

Kanada, Cina, Ceko, Jerman, Italia, Jepang, Meksiko, Norwegia, Portugal, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat).  

 
 

Catatan: 

Dari contoh model sitasi tersebut maka tidak disarankan melakukan sitasi: 

a. Mengunakan singkatan “et al”  untuk mengganti “dkk”  karena tesis ditulis Bahasa Indonesia 

b. Menggunakan model sitasi kalimat langsung, misalnya: 

Menurut Kusuma Dewi dkk dalam bukunya yang berjudul kecedasan buatan menjelasakan bahwa logika 

samar merupakan salah satu bentuk algoritma kecerdasan buatan. 

c. Melakukan sitasi dalam satu paragraf dari sumbernya sama 100% atau melakukan copy satu paragagraf yang 

sama 100% dari tulisan orang lain meskipun mengacu suatu sumber adalah bentuk PLAGIAT. 

d. Referensi dari tesis PSMSI SPs UNDIP harus mengacu ke jurnal internasional minimal 10 jurnal. 

 
 
2.5. Penulisan Daftar Pustaka 

 
Nama penulis dalam daftar pustaka diurutkan sesuai dengan urutan abjad. 

Contoh penulisan artikel jurnal:  

Sharma, A., Anmol, M., Savitoj, S., Vasudev, A., 2020., Hand Gesture Recognition using Image Processing and 

Feature Extraction Techniques, Procedia Computer Science, vol. 173, 181–190. 

Demir, K.A., Gözde, D., Bülent, S., 2019., Industry 5.0 and Human-Robot,  Co-working, Procedia Computer Science 
vol. 158, 688–695. 

 
Jaouedi, N., Noureddine, B., Med, S.B., 2020., A new hybrid deep learning model for human action recognition, 

Journal of King Saud University –Computer and Information Sciences, vol. 32 , 447–453. 
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Contoh penulisan sumber pustaka buku : 
 
Mohri, A., M., Rostamizadeh, A., dan Talwalkar., 2018., Foundations of machine learning, MIT Press. 

 
Schwalbe, K., 2018., Information Technology Project Management 9th Edition,  Cengage Learning. 

 
Contoh penulisan sumber pustaka buku kompilasi (edited book): 
 
Duncan, R.B., 2010., The Ambidextrous Organization: Designing Dual structures for Innovation. In: Kilmann, R.H., 

Pondy, L.R., Slevin, D. (Eds.), The Management of Organization, vol. 1. North-Holland, New York, NY, 167–

188. 

Contoh penulisan sumber pustaka prosiding seminar Internasional: 
 

Haria, A., Archanasri, S., Nivedhitha, A., Shristi, P., Jyothi, S.N., 2017., Hand Gesture Recognition for Human 

Computer Interaction, Proceedings 7th International Conference on Advances in Computing & 

Communications, ICACC-2017, Cochin, India, 22- 24 August 2017, 367-374. 

 
Rumambi, F.R., Santoso, A.J., Setyohadi, D.B., 2017., Identification of factors influencing the Success of Hospital 

Information System (SIRS) by Hot-Fit model 2006: A case study of RSUD Dr Samratulangi Tondano, Minahasa 

Regency, North Sulawesi. Proceedings - 2017 International Conference on Soft Computing, Intelligent System 

and Information Technology: Building Intelligence Through IOT and Big Data, ICSIIT 2017. Institute of Electrical 

and Electronics Engineers Inc., 202–207. 

 
Contoh penulisan sumber pustaka  dari tesis/disertasi: 
 
Neha Bhaiya, 2017., A Normative Architecture for An Online Agent-Based Healthcare System, Master’s Thesis, 

Utica, New York. 

Catatan :  

Penggunaan sumber pustaka dari website tidak dianjurkan dalam penulisan tesis di PSMSI SPs UNDIP 

2.6. Penulisan Persamaan 
         Persamaan ditulis dalam format equation, tidak boleh cropping dari jurnal/ prosiding, harus diberikan 
penunjuk sesuai no urut persamaan (misal 2.1), miring dan menjorok ke kanan 2 tabulasi. Pada bagian tepi kanan 
diberi nomor indek persamaan. Variabel harus dicetak miring dan penjelasan variabel dibuat paragraf. Jarak 
persamaan dan teks adalah 2 kali jarak baris. Nomor indek persamaan disesuaikan dengan bab-nya.   
 

Contoh:  Perhitungan nilai support itemset X dihitung seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2.1 (John 
& shaiba, 2019: 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑋) =
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 (𝑋)

𝑁
                        (2.1) 

 
Dengan: 

Support (X) adalah ukuran frekuensi itemset dalam database  
N total ukuran frekuensi itemset dalam database 

 

2.7. Penyajian Gambar 
        Gambar pada tesis dapat mencakup grafik, peta, foto, atau ilustrasi. Gambar diatur justify. Judul gambar 
diletakkan di bagian bawah gambar, ditulis dengan ukuran huruf 12 dan tidak diakhiri dengan titik. Jarak antara 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199580583.001.0001/oxfordhb-9780199580583
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199580583.001.0001/oxfordhb-9780199580583
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gambar dan tek sebelum dan sesudahnya adalah 2 kali jarak baris. Jarak antara gambar dan judul gambar adalah 
1 spasi. Jika judul gambar melebihi 2 baris maka jarak barisnya dibuat 1 spasi. Gambar harus dirujuk pada kalimat 
sebelumnya. Gambar 2.1 merupakan volume, kebenaran, dan kecepatan berita palsu yang digunakan dalam 
penelitian. Penomoran gambar disesuaikan dengan bab-nya dan menyebutkan sumber yang mengacu gambar 
tersebut (sitasi).   
 
 

 
Gambar 2.1 Volume, Kebenaran, dan Kecepatan Berita Palsu 

 

Setiap gambar dilengkapi deskripsi. Contoh:  

 Volume berita palsu merupakan berita tanpa prosedur verifikasi, semua orang dapat dengan mudah menulis 
berita palsu di internet (Zhang & Ghorbani, 2020). 

 Kebenaran berita palsu dapat berupa rumor, berita sindirian, ulasan palsu, informasi yang keliru, iklan palsu, 
teori konspirasi, pernyataan palsu atau lain sebagainya, yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan 
manusia. Dengan seringnya manusia menggunakan internet, berita palsu dapat mendominasi opini, minat, 
dan keputusan publik (Zhang & Ghorbani, 2020). 

 Kecepatan berita palsu menunjukkan pembuatan berita palsu cenderung berumur pendek. Misalnya, banyak 
yang palsu aktif halaman web berita selama pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 tidak ada lagi 
kampanye. Karena lebih banyak perhatian diberikan pada berita palsu baru-baru ini. (Zhang & Ghorbani, 
2020). 

 

2.8.  Penyajian Tabel 
        Tabel diatur rata tengah terhadap batas kiri dan batas kanan halaman. Judul tabel diletakkan di bagian atas 
tabel dan tidak diakhiri dengan titik.  Judul tabel diletakkan di bagian atas tabel rapat kiri, ditulis dengan ukuran 
huruf 12 dan tidak diakhiri dengan titik. Jarak antara tabel dan teks sebelum dan sesudahnya adalah 2 kali jarak 
baris. Jarak judul tabel dengan tabel adalah 1 spasi. Penomoran tabel disesuaikan dengan bab-nya. Contoh; Tabel 

4.1 menunjukkan struktur tabel siswa. Struktur tabel siswa terdiri dari empat kolom dan dua baris yang 
digunakan sebagai deskripsi setiap siswa (Setiap Tabel diberi deskripsi sesuai dengan pembahasan pada 

materi yang ditulis). 
 

      Tabel 4.1 Struktur tabel siswa 

No Nama Field Tipe dan Panjang 
Field 

Keterangan 

1 NO_MHS CHAR (8) Nomor mahasiswa 
2 NAMA_MHS CHAR(35) Nama mahasiswa 

 
 
Tabel diusahakan tidak terpotong dalam dua halaman. Perkecualian dari hal ini adalah kalau tabel sangat 
panjang. Jika sebuah tabel terpisah pada halaman yang berbeda, judul kolom harus disertakan untuk setiap 
halaman. Adapun judul tabel tetap harus ditulis dengan diberi judul yang sama dan diberi keterangan ‘(lanjutan)’. 
Jika jumlah kolom sangat banyak dan tidak mencukupi untuk diletakkan dalam satu halaman, gunakan format 
landscape.  
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BAB III 
PROPOSAL TESIS 

 
3.1  Format Proposal Tesis 
Penulisan proposal tesis menggunakan kerangka proposal tesis sebagai  berikut: 
 

Halaman Judul (Cover) 

Halaman Persetujuan/ Halaman Pengesahan 

Daftar Isi 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

2. Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

3. Metode Penelitian 

3.1. Bahan dan Alat Penelitian 

3.2. Prosedur Penelitian 

4. Jadwal Penelitian 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 

3.2  Penjelasan Format Proposal Tesis 
 
Berikut diberikan penjelasan dalam penulisan proposal tesis. 

 
Halaman Judul 
Secara berurutan, halaman ini berisi: 

a. Judul proposal penelitian tesis (ditulis dengan huruf kapital). 
b. Maksud proposal penelitian tesis. 
c. Lambang Universitas Diponegoro.  
d. Nama lengkap dan NIM mahasiswa pengusul. 
e. Instansi yang dituju (SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG)   
f. Tahun usulan proposal tesis 

 
Contoh penulisan diberikan pada Lampiran 1. 
 
 
Halaman Persetujuan/Halaman Pengesahan 
Halaman persetujuan berisi pernyataan yang ditandatangani oleh semua pembimbing tentang kelayakan 
proposal dan disertakan dalam proposal sebelum ujian proposal. Halaman ini berisi persetujuan pembimbing 
banhwa proposal/tesis telah melaui proses pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diujikan. Setelah ujian 
proposal, halaman ini berubah menjadi lembar pengesahan dan ditandatangani oleh semua pembimbing dan 
semua penguji. Contoh lampiran lembar persetujuan dan pengesahan diberikan pada Lampiran 3 dan         
Lampiran 4. 
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1. Pendahuluan 
 

Pendahuluan berisi : 
 

1.1. Latar Belakang  
Bagian meliputi: 
a) Gambaran umum penelitian (5 %) 
b) Urgensi penelitian (45 %)   
c) Perumusan masalah yang akan diselesaikan atau dikembangkan dalam penelitian (15%) 
d) Alasan metode riset yang diusulkan (20) 
e) Cakupan atau pembatasan penelitian (15) 
Point a-e mengacu pada literatur jurnal sebelumnya 
 

1.2. Tujuan penelitian berisi pernyataan tentang tujuan secara spesifik atau target yang akan dicapai. 
Dalam tujuan penelitian dapat menggunakan kalimat dengan kata kerja membuat/merancang bangun/ 
mengembangkan.  
 

1.3. Manfaat penelitian berisi penjelasan tentang manfaat hasil penelitian yang akan dihasilkan. Manfaat 
penelitian dapat berupa konstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem 
informasi, baik secara global ataupun untuk lembaga/ interprise.  

 
 

2. Landasan Teori 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka mendeskripsikan perkembangan hasil penelitian terkini berdasarkan jurnal ilmiah (5 tahun 

terakhir) yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menjelaskan berbagai 
literatur yang membahas penelitian-penelitian terkait sebelumnya termasuk kaitannya dengan teori/metode/ 
teknik/ proses/ prosedur/ teknologi/ framework/ instrumen yang digunakan. Penjelasan tersebut diusahakan 
untuk memperjelas penyelesaian permasalahan penelitian yang ada, sehingga bukan hanya penjelasan secara 
umum, namun fokus ke konteks permasalahan penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan posisi penelitian yang 
dilakukan dengan penelitian terdahulu, sehingga memperjelas posisi relatif tesis yang dikerjakan diantara 
literatur-literatur lainnya yang terkait. Penjelasan posisi penelitian yang akan dilakukan dengan perbandingan 
beberapa penelitian terdahulu yang terkait dapat dituliskan dalam bentuk paragraf atau tabel literatur 
penelitian. 
 
2.2 Dasar teori 
Dasar teori menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dasar teori memuat teori-
teori digunakan meliputi konten secara detail, persamaan-persamaan yang digunakan yang berasal dari studi 
kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan penelitian. Dasar teori tidak 
hanya menjelaskan definisi dari setiap bab, sub bab. 
 

3. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian berisi langkah-langkah penelitian yang akan digunakan untuk pemecahan permasalahan 
penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Metodologi dapat diadopsi dari konsep/ kerangka sistem informasi/ 
teori tertentu yang telah ada atau menyusun memodifikasi dari metodologi yang telah ada. 
Metodologi harus diuraikan dengan lengkap. Setiap langkah dalam metodologi harus di dukung sekurang-
kurangnya salah satu teori/metode/ teknik/ proses/ prosedur/ teknologi/ instrumen yang akan digunakan dalam 
melaksanakan langkah tersebut. Pastikan bahwa setiap teori/metode/ teknik/ proses/ prosedur/ teknologi/ 
instrumen sudah di bahas dibab 2 (Landasan Teori). 
Cara Penelitian memuat beberapa hal: bahan penelitian, alat, dan jalan penelitian. 

1.1.  Bahan dan Alat Penelitian  
Bahan Penelitian berisi bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan penelitian 
dapat berupa data yang diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, 
eksperimen, data yang ada di Perusahaan/ instansi, dan data sekunder yang diperoleh dari internet/ 
luar instansi. Jenis data yang digunakan dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Alat 
penelitian mencantumkan peranti-peranti yang dipakai untuk melakukan pengolahan atau pemberian 
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perlakuan terhadap bahan penelitian. Dengan demikian yang perlu disebutkan adalah spesifikasi yang 
benar-benar terkait dengan fungsinya sebagai alat pengolah materi penelitian (informasi). Sebagai 
contoh, penyebutan “monitor” sebagai sebuah alat menjadi tidak relevan, kecuali bila monitor 
tersebut menjadi piranti kunci dalam penelitian (misalnya dalam penelitian dalam bidang pengolahan 
citra yang memerlukan resolusi tinggi). Dengan argumen yang sama, maka penelitian yang bersifat 
pengembangan biasanya melibatkan beberapa alat sekaligus: perangkat keras, perangkat lunak 
(misalnya, paket DBMS dan paket pemrograman terintegrasi), dan jaringan komputer. 

 
1.2. Prosedur Penelitian berisi uraian lengkap dan terinci tentang langkah-langkah pada pelaksanaan 

penelitian ataupun dalam tahap pengumpulan data. Prosedur penelitian digambarkan dalam bentuk 
blok diagram dan flowchart. Blok diagram digunakan menggambarkan kerangka sistem informasi. 
 

4. Jadwal Penelitian 
 

Jadwal Penelitian memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan penelitian, rincian kegiatan-kegiatan dalam 
setiap tahapan, dan juga waktu yang diperlukan. Untuk mempermudah pembacaan, jadwal penelitian 
dinyatakan dalam bentuk matriks. 

Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka berisi semua literatur (Jurnal ilmiah, buku teks, tesis, artikel dan proceeding) yang diacu pada 
penulisan proposal tesis. Daftar pustaka disusun urut naik (ascending) didasarkan nama belakang penulis 
pertama (Lihat Pedoman Penulisan Bab II).  
 

Lampiran 
Lampiran (jika diperlukan) dapat berupa keterangan atau informasi tambahan (misalnya kuesioner) yang 
dimaksudkan untuk melengkapi proposal penelitian. 
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BAB IV 
PENULISAN TESIS 

 
4.1.  Format Penulisan Tesis 
Penulisan tesis menggunakan kerangka  sebagai  berikut: 
 

Halaman Judul 
Halaman Pengesahan 
Halaman Pernyataan 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Gambar  
Daftar Tabel  
Daftar Lampiran 
Daftar Arti Lambang dan Singkatan 
Abstrak 
Abstract 
 
BAB I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
1.2  Tujuan Penelitian 
1.3  Manfaat Penelitian 

 
BAB II  LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka  
2.2  Dasar Teori 

 
BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1  Bahan dan Alat Penelitian 
3.2  Prosedur  Penelitian 
3.3  Sub bab lain yang diperlukan 

 
BAB IV  HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 
4.2  Pembahasan 

 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 
5.2  Saran 

 
Daftar Pustaka 
Lampiran 

 

4.2  Penjelasan Format Penulisan Tesis 
 

Halaman Judul/Halaman Sampul Depan 
Secara berurutan, halaman ini berisi : 

a. Judul tesis (Sama seperti pada proposal penelitian). 
b. Maksud tesis. 
c. Lambang Universitas Diponegoro.  
d. Nama lengkap dan NIM Mahasiswa. 
e. Instansi yang dituju (SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG)   
f. Tahun penyelesaian tesis, yaitu tahun ujian tesis yang terakhir. 
 

Contoh penulisan diberikan pada Lampiran 2. 
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Halaman Persetujuan/Halaman Pengesahan 
Halaman persetujuan berisi pernyataan yang ditandatangi oleh semua pembimbing tentang kelayakan tesis dan 
dilampirkan sebelum ujian tesis. Setelah ujian tesis halaman ini berubah menjadi lembar pengesahan dan 
ditandatangani oleh semua pembimbing dan semua penguji. Pada halaman pengesahan tesis ditambahkan 
tandatangan Ketua Program Studi. Contoh lampiran lembar persetujuan dan pengesahan diberikan pada 
Lampiran 5 dan Lampiran 6. 
 
 

Halaman Pernyataan 
Halaman Pernyataan berisi pernyataan dari Penulis yang menjelaskan bahwa tesis tidak merupakan hasil 
jiplakan/plagiat. Contoh isi halaman pernyataan diberikan pada Lampiran 7. 
 
 

Kata Pengantar 
Kata Pengantar berisi ucapan terima kasih pada Tuhan (karena penulis berhasil merampungkan penulisan tesis), 
ucapan terima kasih kepada Pembimbing, Pengelola Program Studi MSI, dan pihak lain berkontribusi pada 
penelitian tesis. Ucapan terima kasih urut dari : 

- Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas DIponegoro 
- Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas DIponegoro 
- Pembimbing I dan Pembimbing II 
- Pihak-pihak lain yang penting dan betul betul terlibat dalam tesis 

 
 

Daftar Isi 
Daftar isi berisi urutan judul, subjudul, dan anak subjudul disertai dengan nomor halamannya. Contoh daftar isi 
diberikan pada Lampiran 8. 
 
 

Daftar Gambar 
Daftar Gambar (jika diperlukan) mencantumkan judul semua gambar yang digunakan dalam tesis dan lokasi 
halaman dari masing-masing gambar. Contoh Daftar Gambar diberikan pada Lampiran 9. 
 

Daftar Tabel 
Daftar Tabel (jika diperlukan) mencantumkan judul semua tabel yang digunakan dalam tesis dan lokasi halaman 
dari masing-masing tabel. Contoh daftar tabel diberikan pada Lampiran 10. 
 
 

Daftar Lampiran  
Daftar Lampiran (jika diperlukan) mencantumkan judul semua lampiran yang digunakan dalam tesis dan lokasi 
halaman dari masing-masing lampiran. Contoh daftar lampiran diberikan pada Lampiran 11. 
 

Daftar Arti Lambang dan Singkatan  
Daftar arti lambang dan singkatan mencantumkan lambang dan singkatan yang dipakai dan disertai dengan arti 
dan satuan masing-masing. Contoh daftar Arti lambang dan singkatan diberikan pada  Lampiran 12. 
 

ABSTRAK 
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia terdiri dari bagian-bagian yang berisi uraian singkat tentang : 

- Urgensi penelitian 
- Rumusan masalah 
- Tujuan penelitian 
- Metode penelitian 
- Hasil penelitian dalam bentuk teori, model, atau metode dalam kerangka sistem informasi 
- Dampak hasil penelitian  

Abstrak ditulis dalam satu spasi, maksimal 150-200 kata.  Contoh abstrak di Lampiran 13. 
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ABSTRACT 
Abstract merupakan tulisan abstrak dalam bahasa Inggris. Contoh Abstract di lampiran 14. 
 
 

BAB I PENDAHULUAN 
Penulisan pendahuluan seperti pada penulisan proposal dengan struktur sebagai berikut : 

1.1. Latar Belakang (proposal) 
Bagian meliputi: 
a) Gambaran umum penelitian (5 %) 
b) Urgensi penelitian (45 %)   
c) Perumusan masalah yang akan diselesaikan atau dikembangkan dalam penelitian (15%) 
d) Alasan metode riset yang diusulkan (20) 
e) Cakupan atau pembatasan penelitian (15) 
Poin a-e mengacu pada literatur jurnal sebelumnya 

 
1.2 Tujuan penelitian berisi pernyataan tentang tujuan secara spesifik atau target yang akan dicapai. 

Dalam tujuan penelitian dapat menggunakan kalimat dengan kata kerja membuat/merancang 
bangun/ mengembangkan.  

 
1.3 Manfaat penelitian berisi penjelasan tentang manfaat hasil penelitian yang akan dihasilkan. Manfaat 

penelitian dapat berupa konstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem 
informasi, baik secara global ataupun untuk lembaga/ interprise. 

 
 

BAB II LANDASAN TEORI 
Penulisan tinjauan pustaka dan dasar teori mengikuti struktur sebagai berikut : 

1.1. Tinjauan Pustaka 
1.2. Dasar Teori 

 
 

BAB III METODE PENELITIAN 
Penulisan metode penelitian mengikuti struktur sebagai berikut : 

3.1. Bahan dan Alat  Penelitian 
3.2. Prosedur Penelitian 
3.3. Sub bab lain yang diperlukan 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penulisan hasil Penelitian dan pembahasan mengikuti struktur sebagai  berikut: 

4.1. Hasil Penelitian 
4.2. Pembahasan 
 

Hasil penelitian dapat berupa perangkat lunak, kerangka kerja /framework, pengembangan model, perangkat 
manajemen TI, prototype aplikasi, metode, dokumen /hasil kajian. Deskripsi hasil penelitian dapat di 
representasikan dalam bentuk gambar/tabel/ grafik, atau bentuk-bentuk lain. Jika ada lebih dari satu temuan, 
maka perlu ada suatu deskripsi logis yang menghubungkan satu temuan dengan temuan lainnya, untuk 
membentuk sebuah hasil yang utuh. Pada bagian ini dapat disampaikan implementasi dan pengujian dari hasil 
penelitian.  
 
Pembahasan berisi analisis tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan yang 
melatarbelakangi penelitian ini. Bagian ini menjelaskan hasil penelitian pada aspek-aspek yang berorientasi pada 
efisiensi dan efektivitas solusi bisnis. Penjelasan harus terkait dengan arsitektur sistem diatasnya, seperti 
informasi dan proses-proses bisnisnya. Aspek-aspek pengembangan atau ide baru dirangkai dan diuraikan 
keterkaitannya dengan hasil penelitian yang diperoleh. Diskusi seputar relevansi, kegunaan, dan keterbatasan 
penelitian inilah yang menyusun bagian Pembahasan.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Penulisan  kesimpulan dan saran mengikuti struktur sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 
5.2. Saran 

 
Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. 
Butir-butir kesimpulan betul-betul muncul dari penelitian yang dilakukan, bukan berupa pernyataan yang bersifat 
generik. 
 
Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti. Saran juga harus secara langsung terkait 
dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada peneliti sejenis yang 
ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut. Khusus untuk penelitian yang ditujukan untuk menganalisa suatu 
institusi, saran dapat berupa rekomendasi terhadap perusahaan.  
 

Daftar Pustaka 
Penulisan pada  daftar pustaka pada tesis sama seperti pada penulisan proposal penelitian .  
 
 

Lampiran 
Pada prinsipnya, lampiran merupakan bagian dari tesis, sehingga penomoran halaman lampiran melanjutkan 
penomoran halaman pada isi tesis. 
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BAB V 
SEMINAR DAN UJIAN TESIS 

 
 

5.1. Seminar dan Ujian Tesis 
 

Ujian proposal tesis berupa seminar bersifat terbuka untuk menentukan kelayakan proposal penelitian 
tesis yang dihadiri oleh semua Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan mahasiswa. Untuk ujian tesis, diawali ujian 
pra tesis/seminar hasil yang bersifat terbuka dihadapan semua Dosen Pembimbing dan mahasiswa untuk 
menentukan kelayakan tesis, sedangkan pada ujian tesis bersifat tertutup dan dihadiri oleh semua Dosen 
Pembimbing dan Dosen Penguji.    
 
 

5.2. Fungsi Kontrol Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji 
 

Dosen pembimbing berkewajiban membimbing mahasiswa dalam mencapai tingkat kemajuan yang 
disyaratkan oleh masing-masing tahapan seminar yang dapat dilakukan melalui sso.undip.ac.id. MSI 
menggunakan Formulir Laporan Kemajuan Seminar yang akan diberikan ke setiap dosen penguji seminar dan 
mahasiswa untuk membantu proses pembimbingan tersebut. 

1. Pada saat seminar, formulir diberikan kepada semua dosen penguji untuk diisi. 
2. Dosen penguji memberikan komentar/saran dengan cara mengisi kolom yang telah disediakan. 
3. Setelah seminar selesai, formulir diberikan ke Pengelola MSI yang selanjutnya akan meneruskannya ke 

mahasiswa dan dosen pembimbing I. 
4. Mahasiswa dan dosen pembimbing mendiskusikan semua hasil evaluasi yang masuk. Keputusan final 

tentang saran dan komentar berada di dosen pembimbing I. Dosen pembimbing berhak mengubah, 
menambah atau membatalkan saran dari dosen penguji lain. 

5. Mahasiswa berkewajiban melaksanakan semua komentar/saran yang telah disetujui dosen 
pembimbing. 

6. Setelah menyelesaikan kewajibannya, mahasiswa melapor ke dosen pembimbing untuk mendapatkan 
persetujuan. 

7. Dosen pembimbing diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan kewajibannya tepat 
waktu agar tidak mengganggu kelancaran studi mahasiswa yang bersangkutan. 

 
 

5.3. Teknik Presentasi 
 
Tujuan : 
Menyampaikan proposal penelitian, maupun hasil penelitian (tesis) kepada Dosen Penguji dan mahasiswa. 
Seminar proposal bertujuan menyampaikan rencana penelitian dan mahasiswa menerima umpan balik dari 
audience. Seminar hasil bertujuan menyampaikan hasil penelitian dan mahasiswa menerima umpan balik dari 
audience. Ujian bertujuan untuk menguji mahasiswa. 
 
Persiapan : 

1. Siapa audience 
Audience adalah dosen penguji dan mahasiswa 

2. Apa yang akan disampaikan 
Materi yang disampaikan dapat berupa proposal penelitian maupun hasil penelitian. 

3. Kapan disampaikan 
Jadwal presentasi disesuaikan antara minat dan program studi 

4. Dimana disampaikan 
Presentasi disampaikan dilingkungan MSI. 

5. Bagaimana menyampaikan 
Presentasi dapat disampaikan dengan duduk atau berdiri tergantung besar ruangan yang disediakan. 

6. Berapa waktu yang disediakan 
Waktu yang disediakan untuk presentasi 30 menit termasuk memperagakan hasil penelitian. 
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Strategi mempersiapkan : 
1. Materi 

a. Menyiapkan catatan kecil. 
b. Membawa draft tesis dan literatur/refensi pendukung. 
c. Jika penelitian menghasilkan produk kasat mata, silakan dibawa. 

 
2. Powerpoint 

a. Jenis huruf, warna, kontras dan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan 
b. Pemakaian gambar atau animasi disesuaikan dengan tema. 
c. Powerpoint sebaiknya sederhana dan hanya memuat pokok-pokok presentasi saja 
d. Jumlah slide powerpoint diperhitungkan tidak lebih untuk presentasi dengan durasi 30 menit.  

 
3. Ketrampilan Verbal 

a. Volume suara. 
b. Kejelasan artikulasi 
c. Irama berbicara tidak terlalu cepat. 
d. Aksentuasi (penekanan) pada hal-hal yang penting. 

 
4. Ketrampilan Nonverbal 

a. Posisi duduk atau berdiri menghadap audience. 
b. Kontak mata. 
c. Penampilan rileks. 
d. Penggunaan gerak tubuh sesuai dengan kebutuhan. 

 
7. Penampilan 

a. Pakailah baju yang rapi dan resmi, bagi laki-laki kemeja lengan panjang berdasi, bagi perempuan gaun 
atau celana panjang dan blus disertai blazer. 

b. Pakailah baju yang enak dipakai (comfort). 
 
Strategi menjawab pertanyaan 
 
1. Mendengarkan secara aktif semua pertanyaan atau pernyataan. 
2. Mengucapkan terima kasih atas pertanyaan atau komentarnya. 
3. Jika anda tidak dapat menjawab, maka katakanlah sejujurnya anda tidak mengetahui dan mintalah masukan. 
4. Biarlah penguji menyelesaikan pertanyaan atau pernyataan, dan jawablah setelah penguji selesai berbicara. 
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Lampiran 1.  Contoh sampul luar/halaman judul proposal tesis 
 

 

 

SISTEM PENDETEKSI INFORMASI HOAX MENGGUNAKAN 

ALGORITMA DEEP LEARNING CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORK 

 
 

 

 

Proposal Tesis untuk Tesis S-2 

Program Studi Magister Sistem Informasi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misya Aldafa 

 30000321410030 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH  PASCASRAJANA 

UNIVERSITAS DIPONEGORO 

SEMARANG 

2021 
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Lampiran 2.  Contoh sampul luar/halaman judul tesis 
 

 
 

SISTEM PENDETEKSI INFORMASI HOAX MENGGUNAKAN 

ALGORITMA DEEP LEARNING CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORK 
 

 

 

Tesis  

untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi 

 Magister Sistem Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misya Aldafa 

 30000321410030 

                       

 

 

 

 

 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS DIPONEGORO 

SEMARANG 

2021 
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Lampiran 3. Halaman persetujuan proposal (sebelum seminar proposal) 

 
 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

 

 

Proposal tesis dengan judul  :  

 

Sistem Pendeteksi Informasi Hoax Menggunakan Algoritma Deep Learning 

Convolutional Neural Network 

 
 

Oleh: 

 

Misya Aldafa 

 30000321410030 

 

 

Telah dilakukan pembimbingan proposal tesis dan dinyatakan layak untuk mengikuti ujian 

proposal tesis pada Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas 

Diponegoro.  

 

 

           Semarang, 2021 

    Menyetujui, 

 

Pembimbing I 

 

 

 

 

Nama Pembimbing I 

NIP: 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Nama Pembimbing II 

NIP 
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Lampiran 4. Halaman pengesahan proposal (setelah seminar proposal) 

 
 

HALAMAN PENGESAHAN  
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Lampiran  13.  Contoh Abstrak (tidak dibagi atas paragraf-paragraf) 
 

SISTEM PENDETEKSI INFORMASI HOAX MENGGUNAKAN ALGORITMA DEEP 

LEARNING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK 
 
 

ABSTRAK 

 

 

Penelitian dilatarbelakangi adanya gangguan yang sering ditemukan oleh pengguna social 

media Twitter, yaitu terkait penyebaran informasi hoax berbentuk teks. Penelitian ini bertujuan 

untuk menerapkan dan mengintegrasikan deep learning convolutional neural network dan 

mengevalusi hasil dari sistem yang dibangun dalam mendeteksi informasi hoax dan non hoax 

dengan tingkat akurasi yang paling optimal. Salah satu upaya untuk menanggulangi 

permasalahan tersebut yaitu membangun sistem untuk mendeteksi berita hoax pada aplikasi 

Twitter. Algoritma yang digunakan dalam penelitian adalah deep learning convolutional neural 

network karena memiliki kelebihan mampu menambang data teks dari banyaknya dataset yang 

digunakan, serta mampu menemukan pola hubungan atau kombinasi itemset dalam suatu 

database sebagai rekomendasi dari pola yang dibangkitkan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sistem dapat mendeteksi berita hoax dan non-hoax yang datanya terintegrasi langsung 

dengan aplikasi Twitter, yang mana memiliki nilai mean absolute error mencapai 0 untuk 

masing-masing percobaan dalam mengklasifikasikan berita hoax dan berita non-hoax. Tingkat 

akurasi dari sistem yang telah dibangun dalam mendeteksi informasi berita pada aplikasi 

Twitter dengan nilai minimum support 2 yaitu 99.4%. 

Kata Kunci : Text Mining, deep learning convolutional neural network Machine Learning, 

Pendeteksi hoax 
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Lampiran  14.  Contoh Abstract (tidak dibagi atas paragraf-paragraf) 

 

HOAX INFORMATION DETECTION SYSTEM USING APRIORI ALGORITHM 

AND RANDOM FOREST ALGORITHM IN TWITTER APPLICATION 

ABSTRACT 

This research is based on the disturbance that is often found by Twitter social media users, 

namely related to the dissemination of hoax and non-hoax information in the form of text. One 

of the efforts to overcome this problem is to build a system to detect hoax news on the Twitter 

application. Based on the advantages of the deep learning convolutional neural network 

algorithm, the algorithm is able to mine text data from the number of datasets used, and is able 

to find relationship patterns or itemset combinations in a database as a recommendation of the 

generated patterns. In addition, a detection system also requires a method to classify 

information based on its class as hoax or non-hoax. One of the algorithms to be used is the 

Random Forest algorithm, in which the algorithm is able to extract from the form of a decision 

tree into a clearly visible decision, in other words it is able to classify quickly and to produce 

the most optimal decision solution. The purpose of this research, apart from implementing and 

integrating the deep learning convolutional neural network Algorithm, is to make it easier for 

researchers to analyze and evaluate the results of the system built to detect hoax information 

with the most optimal level of accuracy. The results showed that the system can detect hoax 

and non-hoax news, whose data is directly integrated with the Twitter application, which has a 

mean absolute error value of 0 for each experiment in classifying hoax news and non-hoax 

news. The level of accuracy of the system that has been built in detecting news information on 

the Twitter application with a minimum value of support 2 is 99.4%. 

Keyword : Apriori algorithm, Text Mining, Random Forest algorithm, Machine Learning, Hoax 

Detection 


