
 
 

ALASAN MEMILIH PRODI BK UAD YOGYAKARTA 

Mata Kuliah: Pengantar Sistem Informatika 

Diampu Oleh: Tawar, S.Si., M.Si. 

 

  

Disusun Oleh: 

Nama : Edo Lestari 
 

NIM : 11001069 
 

Kelas : B1/3 
 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 

YOGYAKARTA 

2012

 



i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Swt, berkat Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya, kami 

bisa menyelesaikan artikel tentang “alasan mengambil program studi bimbingan 

dan konseling universitas ahmad dahlan Yogyakarta untuk menempuh gelar S1 

kependidikan”, guna memenuhi tugas mandiri ujian tengah semester.  

  Dalam kesempatan yang baik ini, kami ucapkan rasa trimakasih saya kepada 

bapak Tawar, S.Si., M.S.i. selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem 

informatika, dan juga ucapan trimakasih kami sampaikan kepada para sahabat 

semua yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan artikel ini. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan harapan artikel yang kami 

susun ini memberikan manfaat kepada para pembaca terutama bagi calon-calon 

mahasiswa yang sedang berproses mencari informasi untuk memilih jurusan 

bimbingan dan konseling.  

         

Yogyakarta, 30 oktober 2012 

          Penyusun 
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BAB I 

PEMBAHASAN 

 

A.  Alasan Kuliah Jurusan BK Prodi BK UAD 

Bagian yang menjadi alasan saya secara pribadi untuk mengambil jurusan 

Bimbingan dan Konseling UAD adalah program studi Bimbingan dan Konseling UAD 

terakreditasi A. dan kini akreditasi A akan berlaku sampai tanggal 27 juli 2017 

mendatang setelah Prodi BK UAD mendapatkan akreditasi A kembali ditahun ini. Dan 

mudah-mudahan prodi BK UAD akan terus bisa mempertahankan akreditasi yang 

dimilikinya dan terus bertambah baik serta akan  selalu menjadi yang dibanggakan, 

aamiin.. 

Pembelajaran yang berbasis riset dan teknologi terkini serta nilai keislaman 

menjadi visi dari Prodi BK UAD. Sebagai mana yang menjadi visi, misi, dan tujuan Prodi 

BK UAD. 

 Visi, misi, dan tujuan Prodi BK UAD: 

a. visi 

Menjadi program studi yang mampu bersaing dan inovatif dalam pembelajaran dan 

pelayanan Bimbingan dan Konseling yang berbasis riset dan teknologi terkini, serta 

nilai keislaman. 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan program akademik dan professional berbasis nilai keislaman. 

2. Menyelenggarakan riset dalam bidang keilmuan kependidikan utamanya bimbingan 

dan konseling. 

3. Menyelenggarakan program layanan kepakaran utamanya bimbingan dan ko nseling 

kepada masyarakat. 
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c. Tujuan 
 

Tujuan umum Program Bimbingan dan Konseling adalah untuk menghasilkan tenaga 

professional dalam bidang layanan bimbingan dan konseling, yang: 

a) Berjiwa Pancasila atas dasar keyakinan Islam  

b) Memiliki integritas kepribadian yang tinggi  

c) Terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan 

tentang bimbingan dan konseling.  

d) Menguasai konsep-konsep layanan bimbingan dan konseling, mampu 

menangani masalah-masalah yang sifatnya umum secara mandiri dan 

professional. 

Tujuan khusus, lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling diarahkan agar 

memiliki Kemampuan untuk:  

1. Memahami pengetahuan dasar bimbingan dan konseling serta konsep pelayanan 

secara obyektif dan professional, sehingga dapat memahami setiap gejala perilaku 

manusia, baik perorangan maupun kelompok.  

2. Melaksanakan dasar-dasar penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling.  

3. Menganalisis dan menafsirkan setiap gejala perilaku individu, mampu memilih dan 

mempergunakan secara tepat metode pelayanan secara profesioanal kepada 

individu ataupun kelompok.  

4. Mewujudkan kepekaan yang bertanggung jawab terhadap nilai, proses, dan masalah 

sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi yang berpengaruh pada tingkah laku 

manusia, sehingga dapat menfsirkan tingkah laku dalam kaitannya dengan kondisi 

masyarakat Indonesia.  

5. Memahami, menghayati, dan melaksanakan prinsip-prinsip dan kode etik yang 

meliputi kode etik layanan, keilmuan, penelitian, dan Profesi.  

6. Menyusun laporan penilaian, penelitian di bidang layanan bimbingan dan konseling 

secara ilmiah dan professional. 

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, prodi BK UAD memiliki berbagai fasilitas 

dan pengajar yang profesional, serta didukung dengan organisasi kemahasiswaan 

sebagai tempat pengembangan bagi mahasiswa . 

 Fasilitas yang dimiliki prodi UAD antara lain, ruang kuliah, ruang skripsi 

prodi BK, ruang konseling Kelompok, ruang e-jurnal lab BK, ruang bimbingan 

klasikal, ruang tamu lab BK, Home Theatre Lab.BK FKIP UAD, Ruang Diskusi 

Mahasiswa BK FKIP UAD, Ruang Bibliotherapi BK FKIP UAD, lab multimedia, 

masjid, perpustakaan, klinik, internet+wifi, dll. 
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B. Kenapa  di UAD Yogyakarta 

UAD yang merupakan perguruan tinggi muhammadiyah, yang dalam pengembangan 

pendidikannya berbasis pada kemajuan ilmu dan teknologi terkini dan didasarkan pada 

nilai-nilai keislaman. 

a. Visi: 

Visi UAD adalah menjadikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah berkelas Internasional 

berbasis pada nilai ke Islaman 

b. Misi:  

Misi Universitas Ahmad Dahlan adalah : 

1. Menjalankan program – program akademik yang bermutu dan relevan dengan 
pembangunan berkelanjutan dalam suasana kampus Islami. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada integrasi seluruh bidang 
keilmuan untuk pencapaian masyarakat Islam. 

3. Memberikan layanan kepakaran yang berorientasi pada keberdayaan dan 
kalaborasi potensi pemerintah, industri, masyarakat baik lokal maupun global.  

c. Tujuan: 

     Universitas Ahmad Dahlan (UAD) adalah Universitas yang tujuan pendidikannya 

merupakan penjabaran dari Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan 

Tinggi serta didasarkanpada Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

a) Tujuan Pendidikan Nasional 
     Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.  

b) Tujuan Pendidikan Tinggi 

 Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan akademikdan / atau profesional yang dapat menerapkan dan 
/ atau menciptakan ilmu pengetahuan , teknologi dan / atau kesenian.  

 Mengembangkan dan menyerbarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau kesenian secara mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 


