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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai 

macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani ini akan selalu membawa 

keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, 

sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh 

manfaat. 

Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada Dosen serta teman-

teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan berupa moril maupun materil, sehingga 

makalah ini terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 

Kami menyadari sekali, didalam penyusunan makalah ini masih jauh dari 

kesempurnaan serta banyak kekurangan-kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun 

dalam hal pengkonsolidasian kepada dosen serta teman-teman sekalian, yang kadangkala 

hanya menturuti egoisme pribadi, untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang 

membangun untuk lebih menyempurnakan makalah-makah kami dilain waktu. 

Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-mudahan apa 

yang kami susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain yang 

ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari artikel mengenai 

Prodi BK UAD, BK UAD, UAD, Yogyakarta sebagai tambahan dalam menambah referensi 

yang telah ada. 

 

Yogyakarta, 29 Oktober 2012 

 

 Penyusun 
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BAB I 

ARTIKEL PRODI BK UAD 

 Prodi Bimbingan dan Konseling adalah salah satu Jurusan dari Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) yang berada di kampus 2 UAD tepatnya di Jln. Pramuka. Menurut 

saya prodi BK UAD adalah satu-satunya dari jurusan FKIP yang mampu tetap 

mempertahankan akreditasinya, kemarin tepatnya tanggal 28 september 2012 kembali 

mendapatkan akreditasi A. Hal itu merupakan kebanggan bagi saya karena termsuk menjadi 

salah satu dari ribuan mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Sebagai mahasiswa, berhasil 

memperoleh akreditasi A meruapakan hal yang sangat membenggakan. Ini adalah prestasi 

yang luar biasa dan perlu terus dipertahankan. Yang membuat saya lebih bangga belajar di 

BK, bukan hanya proses belajar mengajar saja yang baik, tetapi di BK saya merasa nyaman, 

merasa cocok. Antara dosen dan mahasiswa terjalin hubungan yang sangat baik dan erat. 

Terlebih bapak Kaprodi “Pak Dody” menempatkan dirinya sebagai ayah bagi kami sehingga 

apa yang kami keluhkan mampu beliau redam dan arahkan, setiap ucapan-ucapan para dosen 

prodi BK UAD sangat bermakna sehingga mampu memotivasi kami agar mampu menjadi 

konselor profesional. 
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BAB II 

ARTIKEL BK UAD 

Saya masuk ke BK UAD karena saya merasa tertarik dengan BK, dengan belajar BK 

mampu memahami orang lain dengan berbagai karakter, lebih mampu mengontrol emosi kita, 

lebih mampu untuk berpenampilan lebih baik. Sesungguhnya bimbingan dapat dilakukan 

oleh siapa saja misalnya guru, dosen ataupun pembimbing namun konseling tidak dapat 

dilakukan semua orang, konseling hanya dapat dilakukan oleh konselor atau guru BK yang 

sudah menjalni pendidikan SI BK. Bimbingan itu sendiri memiliki arti Proses pemberian 

bantuan (process of helping) kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan 

lingkungannya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif 

terhadap tuntutan norma kehidupan ( agama dan budaya) sehingga men-capai kehidupan 

yang bermakna (berbahagia, baik secara personal maupun sosial) sedangkan Konseling 

adalah  Proses interaksi antara konselor dengan klien/konseli baik secara langsung (tatap 

muka) atau tidak langsung (melalui media : internet, atau telepon) dalam rangka mem-bantu 

klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang 

dialaminya. Sehingga konseling hanya mapu dilakukan oleh guru BK atau Konselor yang 

sudah mengerti dan memahami teknik-teknik dalam BK sehingga mereka mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sesungguhnya tidaklah mudah untuk menjadi seorang 

konselor namun jika kita mau belajar dan berusaha semua akan menjadi bisa. 
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BAB III 

ARTIKEL UAD 

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. 

Saya merasa bangga dapat belajar di UAD karena saya ingin belajar lebih mendalam 

mengenai ajaran-ajaran agama islam. Dengan masuk ke Universitas yang berbasis pada ilmu 

agama saya harap dapat menambah pengetahuan saya mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan agam islam yang sesuai berlandaskan dengan al-qur’an dan as-sunah. Belum tentu 

anak-anak yang selain belajar di UAD akan mendapatkan pembelajaran agama seperti yang 

saya pelajari di UAD ini. 

UAD memiliki beberapa fakultas yaitu Fakultas Agama Islam (FAI) , Fakultas 

Ekonomi (FE), Fakultas Ekonomi (F Far), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP), FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat), Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Psikologi (F Psi), Fakultas Sastra (FS), Fakultas 

Teknologi Industri (FTI). Dengan berbagai Fakultas di UAD kita mampu memilih Fakultas 

yang sesui dengan keinginan kita. 
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BAB IV 

ARTIKEL YOGYAKARTA 

 Yogyakarta adalah sebuah kota beserta merangkap sebagai ibukota peovinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kota Jogja terletak dipulau jawa yang berbatasan langsung dengan 

provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan samudra Hindia. Kota Jogja sering disebut juga 

sebagai kota pelajar. 

Mengapa Jogja disebut kota pelajar? Jogja disebut kota pelajar karena kualitas 

pendidikan di kota Jogja sudah terjamin kualitasnya. Kota Jogja disebut kota pelajar karena di 

daerah Jogja juga terdapat fasilitas sekolah dan universitas yang megah, berkualitas, terjamin 

mutunya dan sudah terakreditasi secara baik didunia pendidikan Indonesia. Sumber daya 

manusia kota Jogja pun sudah terbukti di dalam dunia pendidikan, karena sudah teruji dalam 

kualitas pendidikan, pendidikan kota Jogja sudah terbukti secara baik dan masuk dalam 

deretan terbaik dalam Indonesia. Tidak jarang Indonesia menduduki peringkat pertama dunia 

pendidikan di Indonesia oleh sebab itu sudah sepantasnya kota Jogja di juluki sebagai kota 

PELAJAR.  

 

 

 

 


