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APAKAH / BAGAIMANAKAH 

MAHASISWA  ITU?

MAHASISWA



MAHASISWA  ITU HARUS 

BAGAIMANA?

MAHASISWA



APAKAH / BAGAIMANAKAH 

SUKSES  ITU?

SUKSES
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APAKAH SUKSES ITU?

Sukses adalah menikmati keberhasilan

pencapaian cita-cita.

Jadi orang bisa disebut sukses bila:

1) Punya cita-cita

2) Bisa berhasil mencapai cita-cita

3) Menikmati keberhasilan mencapai

cita-cita.



APAKAH BELAJAR ITU?

Belajar merupakan perubahan perilaku

maupun pengetahuan yang relatif

menetap disebabkan oleh pengalaman
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Macam belajar:
1. Trial and Error Learning

2. Conditional Learning

3.Kognitif Learning

Kemampuan Dasar Manusia 

dalam belajar
1. Belajar

2. Mengamati

3. Meniru

4. Mencontoh



SUKSES DALAM BELAJAR?

Sukses dalam belajar bila tujuan belajar 

tercapai, yaitu:

1) learning to know (mengetahui)

2) Learning to be (menjadi diri sendiri)

3) Learning to do (melakukan)

4) Learning to live together 

(kooperatif : hidup bersama)



KIAT-KIAT SUKSES

1) Tujuan atau cita-cita.

2) Kedisiplinan

3) Konsistensi

4) Pengetahuan

5) Keyakinan

6) Tindakan

7) Sehat jasmani dan rokhani.



BEBERAPA TIPS

 Mulailah kegiatan pembelajaran di bangku kuliah 
dengan semangat dan minat yang tinggi.

 Terimalah apapun keputusan yang telah dibuat 
seperti jurusan yang diambil dengan penuh tanggung 
jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang harus 
mereka hadapi.

 Tetapkan standar nilai yang akan diraih dan usaha-
usaha untuk mencapainya.

 Konsisten dengan rencana balajar yang telah di susun, 
mengikuti aktivitas pembelajaran dengan serius dan 
bertanggungjawab.

 Kuatkan aspek psikis untuk menghadapi 
permasalahan yang timbul dalam lingkungan belajar 
maupun tempat tinggal dan bergaullah dengan orang-
orang yang mempunyai kualitas kepribadian yang 
bagus.



BEBERAPA TIPS

 Mengikuti kajian-kajian keagamaan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan memberikan 
penyegaran bagi aspek kejiwaan. 

 Komunikasi yang lancar dengan keluarga akan 
memberikan motivasi dan semangat untuk segera 
menyelesaikan kuliah dan dengan prestasi yang 
memuaskan.

 Kuatkan aspek fisik yaitu dengan rutin berolahraga 
atau mengikuti unit-unit kegiatan kemahasiswaan. 
Selain mengembangkan kompetensi sosial juga 
melatih fisik supaya mampu mengikuti irama aktifitas 
perkuliahan yang super sibuk.



PERHATIKAN HAL BERIKUT INI

 Yang benar adalah belajar yang tepat, bukan belajar 

yang keras.

 Jangan takut bertanya sama dosen.

 Belajar tergantung diri sendiri, bukan tergantung 

dosen.

 Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, ikutilah 

organisasi mahasiswa.

 Seimbang antara indeks prestasi dengan skill.

 Manajemen waktu yaang terarah.

 Jangan pernah mengatakan salah jurusan.

 Ciptakan dua pilihan atau lebih.



KETIKA MENGIKUTI KULIAH

 Pahami kontrak perkuliahan & RKBM

 Mengikuti tatap muka minimal 75%.

 Belajar terlebih dahulu materi yang akan disajikan oleh 

doosen.

 Tidak terlambat mengikuti kuliah.

 Pilih posisi duduk yang strategis.

 Membuat catatan kuliah yang merupakan intisari materi 

perkuliahan.

 Aktif bertanya dan berdiskusi dengan dosen, jangan jadi 

mahasiswa  datang, duduk, dengar,  catat. Jadi latihlah 

kemampuan berbahasa Anda.

 Salin kembali catatan kuliah secara rinci dan sistematis ke 

dalam buku khusus.



BELAJAR DI RUMAH

 Sediakan waktu khusus belajar (when)

 Baca buku wajib yang biasanya tersedia di 
perpustakaan.

 Kerjakan tugas yang terkait dengan pendalaman 
materi.

 Siapkan ruang dan perlengkapannya (where)

 Buat ringkasan hasil membaca buku wajib.

 Sediakan media yang paling sesuai (which 
channel).

 Belajar dengan siapa (with whom)

 Akibat apa yang Anda inginkan (with what 
effect).

 Tentukan strategi belajar yang sesuai (how)



SIMPULAN

 JADILAH SARJANA PLUS PLUS PLUS.

 JADILAH PENCIPTA KERJA BUKAN PENCARI 

KERJA.

 PERLUNYA KESEIMBANGAN KEGIATAN 

KURIKULER (PERKULIAHAN), 

EKSTRAKURIKULER (KEGIATAN DI LUAR 

PERKULIAHAN DI KAMPUS) DAN KEGIATAN 

KEMASYARAKATAN.

 BUATLAH RENCANA AKADEMIK BERSAMA 

DENGAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK.

 JADILAH PEMBELAJAR MANDIRI.

 INGAT:  SIKLUS PLAN DO CHECK ACTION.



Kembali kami hadir dengan produk andalan kami, yaitu

sarung bantal kursi set, isi 1 set terdiri dari;

- 5 pcs sarung bantal dan

- 1 pc taplak meja tamu

Sangat nyaman digunakan pada ruangan tamu yang ber-

AC, dan bisa juga untuk ruang keluarga, dan ruangan

lainnya baik rumah maupun kantor berfungsi untuk

memperindah ruangan dan juga mempercantik tampilan

kursi maupun meja anda….BacaSelengkapnya….

http://galleritoko.blogspot.com/2012/04/sarung-bantal-kursi-set.html
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