MENUJU SUKSES
BELAJAR DI PT:
6 Kriteria Sukses
yang Mudah Diikuti
Dr. Sapto Adi, M.Kes
Fakultas Ilmu Keolahragaan

Universitas Negeri Malangan

enam ciri yang menandai seorang mahasiswa
dikatakan sukses belajar di perguruan tinggi
1

IPK tinggi (di atas 2,75)

2

Banyak berkarya, terutama karya ilmiah dan karya inovatif lain
yang berguna dan dipresentasikan dalam berbagai forum

3

Lulus tepat waktu (7-8 semester)

4

Berhasil membentuk karakter diri positif dengan akhlaq
mulia dan kepemimpinan unggul

5

Jaringan atau relasi (kerja) yang luas
Masa tunggu pendek, bahkan belum diwisuda sudah
mendapat pekerjaan yang menjanjikan masa depan

1.
MENGGAPAI INDEKS PRESTASI YANG
TINGGI
a. wajib memahami karakteristik dan arah perkuliahan setiap matakuli- ah.
b. memahami bagaimana membaca sumber.
c. memikirkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang berhubungan
dengan isi suatu matakuliah
d. penerapan dalam pemecahan masalah atau kehidupan sehari-hari, suatu
konsep, prinsip, dan prose- dur yang ditemukan dalam suatu matakuliah.

e. penerapan dalam pemecahan masalah atau kehidupan sehari-hari, suatu
konsep, prinsip, dan prose- dur yang ditemukan dalam suatu matakuliah.
f. membuat perencaaan perkuliahan yang baik, mengikuti perkuliahan
secara bersungguh-sungguh, me- ngerjakan tugas-tugas dengan baik dan
selesai tepat waktu, serta menjawab pertanyaan ujian secara jelas, rinci,
dan lengkap.
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2. LULUS TEPAT WAKTU
A rocket leads 3 items

a. cermat, efisien, dan efektif
dalam menggunakan waktu
untuk belajar
b. mengerjakan tugas dengan
sebaik-baiknya dan tepat
waktu
c. tidak pernah membolos, kecuali sakit
d. mulai semester 4 berani memu- lai
memikirkan skripsi
e. berkonsultasi kepada dosen-dosen dan terutama dosen
pembimbing untuk segera menulis proposal penelitian mulai
semester 6 dan mengerjakannya secara sungguh- sungguh
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3.

MEMILIKI KARYA BERMUTU YANG BANYAK

Mengikuti lomba yang ditawarkan oleh
Kementerian Riset, Teknologi, dan
3 points described by steps
Pendidikan Tinggi. Tidak kurang dari
•
skema program PKM (Program
memiliki target dan dikondisikan Kreativitas Mahasiswa).

setiap semes- ter atau paling
tidak setiap tahun memiliki satu
penelitian
Melakukan Riset agar
memiliki karya
bermutu banyak

03
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4.
BERHASIL MEMBENTUK
KARAKTER DIRI DENGAN AKHLAQ
MULIA DAN KEPEMIMPINAN UNGGUL

belajar bagaimana menjadi pemimpin yang
unggul
mencari ilmu,
Pengamalan agama
masing-masing secara
maksimal akan
memben- tuk pribadi
yang berakhlaq
mulia.

Mengikuti kegiatan
akademik maupun
non akademik
seperti UKM atau
organisasi lainnya.

praktik memimpin
sehari-hari, mulai dari
lingkup yang kecil,
memimpin diri sendiri,
memimpin dalam kelompok
kecil, memimpin
kelompok sedang sampai
kelompok
Thememimpin
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6. MASA TUNGGU YANG PENDEK ATAU BAHKAN BELUM DIWISUDA
SUDAH MENDAPAT ATAU MEN- CIPTAKAN PEKERJAAN YANG
PROSPEKNYA BAIK UNTUK MASA DEPAN
Masa tunggu yang pendek dapat terjadi bila sejak awal mahasis- wa memiliki
keunggulan. Keunggulan itu tidak selalu pada indeks prestasi yang tinggi (di atas
3,00). Dalam sepuluh tahun terakhir, indeks prestasi mahasiswa di UM lebih dari
50% di atas 3,00. Masa tunggu yang pendek, umumnya dialami oleh (calon)
lulusan yang memiliki prakarsa atau inisiatif dalam berbagai urusan, kritis dan
kreatif, cerdas membaca peluang, dan berani mencoba untuk berkar- ya atau
bgekerja. Sering juga terjadi, masa tunggu yang pendek dise- babkan mahasiswa
itu dipaksa oleh keadaan, misalnya harus menam- bah uang saku atau bahkan
membiayai sendiri kuliahnya. Akibatnya, kekurangannya itu justru menjadikan
dia/mereka "terpaksa" bekerja pada saat kuliahnya belum selesai, dan bahkan
masih berada pada semester-semester awal.
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5.BERHASIL MEMBANGUN
JARINGAN ATAU RELASI
YANG LUAS

01
Dalam bidang
akademik, bentuk
kelompok-kelompok
penelitian dan
penulisan karya
ilmiah lintas
program studi dan
bahkan lintas fakultas

02

03

04

mengikuti
berba- gai
kegiatan
dalam unit
kegiatan
mahasiswa
(UKM)

Aktif dalam
berbagai
bidang sesuai
dengan
minatnya masing-masing

keikutsertaan
mahasiswa
dalam
berbagai
kegiatan
nonakademik
di kampus dan
di luar
kampus
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Thank You
Any Question ?
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