
HASIL REVIEW PROPOSAL TUGAS AKHIR 
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1. Abdus Sakur / 140471100019 

Judul :penerapan arsitektur modelview controler pada  sistem informasi pelayanan 

kesejahteraan sosial anak terlantar 

Pembimbing:Ach. Khozaimi 

Revisi:  

a. Studi kasus dimana 

b. Penelitian sebelumnya 

 

2. Rehadian Teja Sukmana Putra / 150471100004 

Judul :sistem informasi pangkalan data garam di pulau madura berbasis web 

Pembimbing : ach. Khozaimi 

Revisi:  

a. Data garam? 

b. Macam garam? 

 

3. Moh. Arif S / 150471100005 

Judul : media pembelajaran penjaskes pengenalan cabang olahraga atletik untuk sekolah 

dasar berbasis android 

Pembimbing: M. Ali S 

Revisi: 

a. Abstrak diperbaiki kalimatnya 

b. Batasan masalah diperbaiki, dan jelaskan cabang olahraga yang dibahas 

c. Latar belakang ditambah dan diperjelas 

 

4. Andrianto / 150471100006 

Judul : media pembelajaran al-quran dengan menggunakan sistem android 

Pembimbing: Aeri 

Revisi: 

a. Pembelajaran Alqur’an dengan metode apa? 

b. Macam-macam metode pembelajaran : iqro’, al-barqi atau lainnya 

 

5. Muhammad Siswandi / 150471100009 

Judul: rancang bangun aplikasi diagnosis penyakit unggas menggunakan metode forward 

chaining berbasis android 

Pembimbing : Devie Rosa A 

Revisi: 

a. Sebaiknya menggunakan metode backward chaining 

 

6. Ginanjar eka P / 150471100010 

Judul: rancang bangun sistem informasi keuangan “Depot harum tanjung bumi” berbasis 

android 

Pembimbing: M. Ali Syakur 



Revisi: 

a. Seberapa mudah aplikasi dapat digunakan 

b. Latar belakang harus ada referensi penelitian yang terkait 

 

7. Ach. Maulidi K / 140471100002 

Judul: sistem pakar mendignosa penyakit gigi dengan menggunakann metode forward 

chaining berbasis web 

Pembimbing: Aeri R 

Revisi: 

a. Disarankan menggunakan metode backward chaining 

 

8. Rio Abot B/ 150471100011 

Judul : media pembelajaran matematika untuk kelas 2 & 3 SD berbasis flash 

Pembimbing: Aeri 

Revisi: 

a. Metode pembelajaran atau game, kurang jelas? 

b. Disarankan berbasis android 

 

9. Akmal Enha A/ 150471100013 

Judul: media pembelajaran pengenalan nama hewan dalam bahasa inggris untuk sekolah 

dasar berbasis android 

Pembimbing: eka mala sari r 

Revisi: 

a. Rumusan masalah seberapa menarik? 

b. Latar belakang harus ada referensi  penelitian terkait 

 

10. Shinta dewi P.W / 150471100015 

Judul : sistem informasi pendataan masyarakat kurang mampu di bangkalan berbasis web 

Pembimbing : M. Ali S 

Revisi: 

a. Halaman judul menggunakan prodi (program studi) bukan jurusan 

 

11. Agus sugianto / 15041100002 

Judul: sistem informasi pendataan pondok pesantren di bangkalan 

Pembimbing : Ach. Khozaimi 

Revisi: 

a. Judul disarankan menjadi sistem pengelolahan manajemen keuangan pondok pesantren 

  

12. Hifzhan Muhammad F / 150471100003 

Judul: arsitektural perumahan berbasis animasi 3 dimensi 

Pembimbing: Aeri R 

Revisi: 

a. Judul di tolak 

b. Disarankan judul sistem infromasi perumahan 

 



13. Zaidani kamil / 150471100014 

Judul : pengenalan permainan tradisional madura berbasis android 

Pembimbing: Aeri R 

Revisi: 

a. Jelaskan permainan secara spesifik 

 

 

 


