
Nama Dosen Metode Pembimbingan Hari Bimbingan 

Alfi Purnamasari

Mahasiswa mengirimkan dulu softcopy skripsinya lewat WAG & kemudian setelah 
dikoreksi oleh dosen akan diberikan masukan melalui bimbingan secara online dengan 
gmeet atau bimbingan tatap muka secara langsung

Selasa jam 10 sd 12, Rabu jam 12.30 sd 14.30 & Jum'at jam 9.30 sd 11

Aulia Offline Pada umumnya pagi dan menyesuaikan dengan waktu yang tersedia
Dessy Pranungsari Bimbingan secara langsung, via G-meet, dan grup WA. Bimbingan langsung setiap kamis jam 8.00WIB , g-meet jumat pukul 13.00
Devi Damayanti Offline (di kampus) dan Online (melalui zoom) Senin dan Rabu jam 13.00WIB

Devi Damayanti
Bimbingan secara luring dan group (bersama), mahasiswa join grup WA. Setiap kali 
bimbingan mhs mengisi kartu binbingan dan mencatat poin diskusi dan perbaikan. Setiap 1-2minggu sekali pada hari rabu jam 13.00 WIB. 

Dian Ekawati

Bimbingan dapat dilakukan melalui zoom atau bertemu langsung menyesuaikan 
kesibukan dosen. Mhasiswa mengirimkan softfile H-3 atau meletakkan skripsinya d 
meja dosen H-3. Seminggu sekali hari jumat j13

Dian Fithriwati Darusmin

Bimbingan lewat zoom, skripsi dikirimkan H-1 di Google Classroom, Feedback 
Klasikal dan tiap mahasiswa akan dicek satu persatu, mahasiswa lain menyimak 
feedback dan menyesuaikan diri jika ada hal yg sama utk diperbaiki. 

1 x dalam seminggu, di waktu kosong saya. Saya infokan di grup bimbingan

Dian Kinayung bimbingan melalui zoom meeting, H-1 mahasiswa mengirimkan naskah Setiap pekan di hari selasa
Difa Ardiyanti Bimbingan dilakukan secara offline dan online (sesuai kesepakatan) Kamis siang atau Jumat siang
Elli NH Via gmeet dan luring di kps, soft file bisa sikirim dl, bisa on site. Jumat malam atau sabtu malam bada isya, dan sabtu siang dr jam 13.
Erita Yuliasesti DS Email Minggu pertama dan ketiga tiap bln  hari Sabtu. Jam bebas. 

Erny Hidayati
Bimbingan bisa dilakukan offline (tatap muka secara langsung) bisa secara online 
sinkron dg Gmeet , mahasiswa diminta mengirimkan naskah H-3 dari hari bimbingan Hari Selasa jam 11.00 WIB

Faridah Ainur Rohmah bimbingan via zoom 2x seminggu Senin jam 12.30 

Fuadah Fakhruddiana
Beberapa kali mengadakan bimbingan bersama melalui g-meet, untuk selanjutnya 
bimbingan melalui email

Tergantung pada mahasiswanya, tidak rutin per berapa minggu. Bisa dalam seminggu 
melakukan lebih dari 1x bimbingan

Hadi Suyono Mengirimkan soft file 2 hari sebelum bimbingan Setiap seminggu sekali tiap kamis jam 9.00 wib

Herlina Siwi Widiana
Mahasiswa mengirimkan file H-3 sebelum bimbingan melalui emai, proses bimbingan 
online melalui wa atau gmeet sesuai kebutuhan Dua pekan sekali pada hari Senin jam 13 ke atas

Ismiradewi diskusi konsultasi melalui wa & email tiap minggu & 2 minggu sekali

Luqman

Setiap minggu, progres mahasiswa akan diproses dan difeedback paling lambat hari 
Jumat. Jam 23.00. Bimbingan via teks, berbalas email. Bimbingan zoom akan 
dilakukan secara klasikal 2-3 kali bila diperlukan. Jumat jam 10.00

Muhammad Nur Syuhada'
Offline dan Online Via G.Meet, Konsultasi WA . Setiap Minggu Mahasiswa update 
progres di WAG Jumat Jam 10.00-11.30 atau Jum'at Jam 19.30-21.00

Mujidin

Bimbingan kadang online, ( kalau pembimbingan awal, bab 1dan bab 2). dan ofline 
bila sudah pada Bab 3 dan selanjutnya
Sebelum bimbingan mahasiswa disuruh mengumpulkan naskah, baik dengan WA 
maupun lewat email
Waktu bimbingan lebih fleksibel, bisa siang bisa di kampus atau di rumah atau bisa 
sore, atau malam, bagi yg laki2, bisa 2x seminggu atau lebih melihat waktu 
mahasiswa, atau kadang kalau mhs tidak ada permintaan bimb bisa 1 minggu ga bimb

Ditentukan kalau awal kadang seminggu sekali kalau dah penelitian kadang seminggu 
sekali



Nina Zulida Situmorang 

Metode: luring/daring 
Alur: Mhs mngirimkan file skripsi by email utk pembimbingan Dan hardcopy utk 
skala/analisis data 

2 minggu sekali paling Cepat Hari Jumat jam 16 Dan sesuaikan kondisi 

Nurul Hidayah Bimbingan luring di kampus; korespondensi naskah lewat email Hari Senin jam 13.00 WIB
Triantoro Safaria Email, gmeet,  jika urgent  offline Seminggu sekali,  hr tdk tentu sesuai progress mhsw bimbingan 

Unggul Haryanto Nur Utomo

mhsw masuk mjd anggota wag bimbingan skripsi, komunikasi melalui wag maupun 
japri.
bimbingan skripsi secara daring maupun luring.
daring: mhsw mengirimkan (softfile) naskah skripsi (melalui email atau WA) 
kemudian DPS memberikan  koreksi berupa catatan komen dan berbagai tanda di 
dalam bagian yang dikoreksi.
luring: mhsw menyerahkan (hardfile) naskah skripsi (bab tertentu) kemudian langsung 
dikoreksi sekaligus diskusi (bimbingan secara luring tergantung sikon).  

Bimbingan skripsi secara daring maupun luring bisa kapanpun berdasarkan 
kesepakatan, artinya tidak ada penjadwalan hari dan jam khusus tertentu.

Yuzarion
Bimbingan Luring di Kampus 2 UAD (Mahasiswa membawa Hardcopy naskah skripsi 
bimbingan)

Setiap Pekan Senin dan Kamis, pkl 09.00-11.00 (Waktu sifatnya kondisional, bisa WA 
dulu paginya))


