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Cintaku tertambat di Isola,
bening embun pucuk cemara.
Oh, alangkah indahnya menjadi seorang mahasiswa, lebih-lebih menjadi mahasiswa pada
sebuah perguruan tinggi ternama. Kira-kira seperti itu yang kerap terbayang dalam benak
banyak orang ketika ia menjadi mahasiswa baru pada sebuah perguruan tinggi (PT).
Memasuki dunia PT memang merupakan suatu keistimewaan karena tidak semua orang bisa
mendapatkan kesempatan.
Akan tetapi, selain merasa excited, biasanya mereka juga sekaligus dilanda berbagai perasaan
dan harap-harap cemas. Pengalaman baru tak pelak menimbulkan banyak pertanyaan.
Karena itu, persiapan menjadi kunci keberhasilan memasuki dunia PT. Masalahnya, apa saja
yang harus dipersiapkan? Apa yang bakal dihadapi di balik gedung megah PT? Sekali lagi
tanpa persiapan yang matang, bisa-bisa bukan sukses yang bakal didapat melainkan petaka,
lebih-lebih yang terjadi pada minggu-minggu pertama.
Minggu-minggu pertama belajar di PT, bagi sebagian besar mahasiswa memang sering
menjadi masa yang menegangkan. Seolah-olah periode bulan madu ini berubah seratus
delapan puluh derajat menjadi masa-masa yang membingungkan dan kerap membuat mereka
ftrustrasi. Bahkan bagi yang cerdas serta berperingkat tinggi semasa SLA, kini tahu belajar di
PT ternyata sukar dan amat menantang.
Memulai belajar di PT boleh jadi memang sukar, juga untuk Anda, karena situasinya
benar-benar baru. Memasuki lingkungan yang serba baru menjadikan Anda gampang merasa
tersesat. Celakanya pada fase seperti itu Anda juga belum memiliki banyak teman yang bisa
diajak sharing atau tukar pikiran. Kelas Anda juga sangat berbeda dengan kelas ketika belajar
di sekolah lanjutan.
Perilaku guru, atau lazim disebut dosen, boleh jadi juga sangat berbeda dengan guru-guru
Anda sebelumnya, menuntut hal yang berbeda. Selain itu, Anda tidak hanya mendapatkan
banyak pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi juga mendapatkan lebih banyak kebebasan yang
kalau dikelola secara serampangan juga bisa mendatangkan musibah. Jumlah bacaan,
aktivitas tulis-menulis, dan tuntutan belajar cenderung jauh lebih besar dibandingkan dengan
yang diperkirakan. Pada saat yang sama Anda juga sekaligus mendapatan banyak pilihan
serta putusan yang bisa dibuat. Anda bebas menentukan jumlah dan jenis mata kuliah yang
akan diikuti, bebas menentukan jadwal sendiri, bahkan ikut atau tidak ikut kuliah.
Pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah tip bagaimana meminimalkan ftrustrasi dan
hal-hal yang memusingkan yang dialami oleh sebagian besar mahasiswa saat mereka
memulai belajar di PT. Bab ini menawarkan sejumlah saran yang spesifik yang akan sangat
membantu memulai perkuliahan dengan efektif dan dengan organisasi yang baik pula.
Dalam tiap-tiap bagian didiskusikan aspek-aspek tertentu dalam memulai kegiatan
perkuliahan. Bab 1 menawarkan sejumlah saran yang spesifik apa yang harus dilakukan
sebelum memulai kuliah, pada minggu-minggu pertama kuliah, dan selama satu semester.
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Bab 2
dimaksudkan untuk mengatasi masalah berkenaan dengan dunia kampus; seperti mengenal
jalan di dalam dan menuju kampus, mengetahui tempat mendapatkan berbagai informasi
seputar kampus, bagaimana agar menjadi lebih familiar dengan prosedur serta kebijakan yang
berpengaruh bagi Anda, bagaimana mendapatkan bantuan, dan bagaimana mendapatkan
keuntungan yang lebih baik dari layanan-layanan yang ada di kampus.
Konsentrasi Bab 3 berkenaan dengan efisiensi waktu serta rancangannya yang membantu
meng-handle tuntutan yang luar biasa serta tuntutan beban kerja akibat perkuliahan.
Bab 4
mengidentifikasi kemampuan belajar sebagai kunci sukses di PT, menjelaskan bagimana
proses berlajar berlangsung, dan menyajikan prinsip-psinsip dasar belajar.
Bab 5
mengeksplor pentingnya membaca cepat sebagai sebuah tuntutan global untuk meraih sukses,
termasuk sukses belajar di perguruan tinggi.

2/2

