
 
 

Pengantar Sistem Informatika  
Dosen Pengampu  : Tawar. S.Si, M.Kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Hilalan Ramadhan   11001084 

Kelas B 1 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 

2012 



i 
 

KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat 

kesehatan dan keIslaman sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses 

penyelesaian artikel ini. 

Adapun tujuan dari pembuatan artikel ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengantar 

Sistem Informatika.  

Ucapan terima kasih kami tunjukkan kepada dosen pengampu yang telah memberikan 

kesempatan untuk menyelesaikan artikel ini. Seperti pepatah “Tak ada gading yang tak retak” 

begitu pula dengan makalah ini masih banyak ketidak sempurnaanya. Oleh karena itu, kami  

mengharapkan kritik dan saran bagi dosen pengampu khususnya dan bagi para pembaca 

umumnya, dan semoga artikel ini dapat bermanfaat. 

 

 

       Yoyakarta, Oktober 2012 
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THE BEST BIMBINGAN DAN KONSELING UAD  
Bimbingan dan konseling universitas ahmad dahlan yogyakarta merupakan prodi yamg 

menurut saya terbaik di bimbingan konselingnya karena memiliki akreditasi A, selain itu prodi 

BK UAD memilikiberbagai prestasi. Prodi BK UAD saat ini memiliki berbagai fasilitas yang 

menunjang para mahasiswa BK seperti lab.BK, perpustakaan sendiri. Buku yang tersusun sangat 

rapih dan pelayanannnya pun baik terhadap mahasiswa BK 

 Dari taun ke tahun prodi BK UAD pun semakin banyak peminatnya dan semakin 

meningkat yang tadinya hanya 2 kelas namun pada saat ini memiliki 5 kelas. Mahsiswa BK 

memiliki aturan kepada mahasiswanya untuk berpakaian yang sopan, seperti mahasiswa putra di 

wajibkan memakai celana kain bukan celana jeans dan kepada mahasiswi putri memakai rok 

panjang ini semua di maksudkan agar mahasiswa BK UAD terbiasa dengan pakaian yang sopan 

pada saan nanti mengajar. 
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Mengapa Saya Memilih BK? 
Pada awalnya saya tidak minat dengan BK, saya mempunyai keinginan untuk masuk 

PJKR di UNJ jakarta,namun gagal dan dengan berbagai usaha pun tetap tidak di terima. 

Berhubung saya tidak di terima di berbagai perguruan tinggi negeri akhirnya saya di sarankan 

oleh ayah saya untuk masuk BK karena sekarang banyak peluang kerjanya terutama di sekolah-

sekolah dan kebetulan ayah saya pun adalah seorang guru BK di SMK MUHAMMADIYAH 2 

KUNINGAN. Setelah itu saya mencari berbagai perguruan tinggi swasta dan akhirnya 

allhamdullilah menemukan UAD dengan jalur  mengikuti PMDKnya dan akhirnya saya di 

terima. Meskipun suasana jogja sangat panas berbeda dengan daerah saya yang sangat dingin 

karena saya berada dekat dengan daerah gunung.  

Pada pertama awal masuk kuliah saya merasa belum srek dengan BK ini karena saya 

belum terlalu berminat sekali pada BK ini yang ada di pikiran saya hanya ingin masuk PJKR 

karena saya mempunyai kemampuan yang baik di bidang olahraga namun apa daya allah sudah 

memberikan jalannnya untuk masuk BK UAD akhirnya saya pun pasrah dengan keadaan ini, 

mungkin allah akan memberikan jalan terbaiknya di sini, setelah beberapa bulan saya merasa 

banyak sekali manfaat yang saya pelajari tentang arti hidup, tentang bagaimana mendidik anak 

dll. Meski saya masuk BK namun prestasi saya di organisasi olahraga UAD lumayan bagus 

seperti perlombaan futsal UAD CUP 2012 prodi BK memenangkan juara 1 di kejuaraan antar 

prodi tersebut dan saya bermain di posisi kiper utama. Setelah itu saya juga pernah 

mengharumkan nama IMM UAD komisariat BK di kejuaraan futsal IMM antar perguruan tinggi 

Muhammadiyah se-jogja dan mendapatkan juara 1 lagi dan saya merasa bangga dengan 

pencapaian tersebut bisa mengharumkan nama UAD. Meskipun begitu saya tidak lupa belajar 

tentang BK karena olahraga hanya selingan bila ada waktu luang.  

 Saya berharap suatu saat nanti saya bisa membanggakan orang tua saya dengan profesi 

saya sebagai koselor dan tentunya saya berharap bisa membatu klien saya dalam menghadapi 

masalah-masalah yang mereka hadapi. 

 


