Tips Memilih Jurusan Kuliah yang Sesuai
Inilah Tips Memilih Jurusan Kuliah yang Sesuai. Pada dasarnya memang menentukan masa
depan yang terbaik bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut paling
sering terjadi bagi sobat – sobat yang baru saja lulus dari SMA / SMK. Biasanya masa depan
yang diinginkan itu bergantung pada skill yang akan kalian kuasai kelak.

Oleh karena itulah biasanya para siswa yang baru lulus tersebut akan sedikit kebingungan
dalam menentukan universitas mana yang baik, jurusan apa yang mau diambil. dan mau
kuliah dimana, dan lain sebagainya. Bahkan banyak diantara teman – teman saya yang
berkata seperti ini “aduh, Gue salah ambil jurusan nich kayaknya!”. Oleh karena itu
sebaiknya kalian harus memikirkan terlebih dahulu jurusan apa yang ingin diambil oleh
kalian. Jawaban itu sebenarnya ada pada diri kalian sendiri untuk membaca minat yang
sesuai dengan jurusan kalian.
Dalam menentukan jurusan studi saat kuliah memang dapat ditentukan dengan berbagai
macam cara. Kali ini kita mulai dari menentukan kualitas, biaya, pendapat dari para
alumnas universitas, sampai dengan prospek ke depannya setelah lulus dari jurusan studi
yang kalian pilih nanti. Sekarang ini sudah masuk era informasi, dimana kita sebagai
pengguna di masyarakat dapat mencari informasi yang diharapkan dengan mudah melalui
perkembangan teknologi. Kemudahan tersebut dapat kita gunakan untuk memilih jurusan
studi yang akan ditentukan agar kalian tidak merasa salah mengambil jurusan studi.
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1. Bidang apa yang saya minati?
Program kuliah sarjana berdurasi setidaknya 3 hingga 4 tahun. Jadi pastikan Anda
menikmati masa kuliah Anda, dengan mempelajari bidang yang benar-benar sesuai dengan
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minat Anda. Bakat tentunya juga sangat penting. Akan tetapi jika Anda punya minat yang
kuat dalam bidang tertentu, otomatis Anda akan bersemangat untuk menghadapi semua
tantangan dan kesulitan yang ada.
Gairah atau ‘passion’ adalah salah satu faktor yang sangat menentukan apakah Anda akan
diterima di universitas luar negeri. Mengapa? Karena universitas ingin menjaga reputasi
mereka. Yang dapat mencerminkan reputasi universitas adalah prestasi mahasiswa, dan
prospek kerja serta kinerja lulusan mereka di dunia kerja. Bagaimana mahasiswa bisa
mencapai prestasi yang terbaik jika tidak memiliki gairah atau minat yang mendalam dalam
bidang yang dia pelajari?

Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda memiliki minat yang kuat dalam bidang pilihan
Anda? Sewaktu mendaftar, Anda akan diminta untuk menuliskan personal statement yang
berisikan pengalaman atau prestasi yang pernah Anda capai sehubungan dengan bidang
pilihan Anda. Misalnya Anda memilih jurusan fashion design, maka Anda perlu
menceritakan misalnya Anda pernah mengikuti lomba kreasi busana dari barang bekas,
atau pernah juara dalam merancang pakaian di majalah dan lain sebagainya. Seringkali
universitas juga meminta surat referensi untuk menunjang personal statement Anda.

2. Kualifikasi apa saja yang saya miliki?
Yang dimaksud dengan kualifikasi adalah prestasi Anda, misalnya nilai, sertifikat, dan
pencapaian lainnya. Jika Anda memilih jurusan kedokteran, tentu saja harus memiliki nilai
IPA yang tinggi. Jika memilih jurusan fashion design, berarti Anda perlu mengumpulkan
hasil-hasil rancangan Anda yang nantinya dapat disusun menjadi portofolio. Mengumpulkan
atau meningkatkan kualifikasi tentunya butuh waktu, oleh karena itu mulailah memikirkan
jurusan kuliah sedini mungkin.

3. Apa saja hobi saya?
Jika Anda bingung menentukan bakat dan minat, hobi Anda mungkin dapat memberikan
petunjuk. Misalnya Anda hobi main game atau menggambar manga, mungkin Anda bisa
mempertimbangkan jurusan animasi atau computer game design.
Baca juga :
Penyebab masih Ngantuk Padahal Sudah Tidur
Tips Hemat Anak Kos
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4. Apakah cita-cita saya?
Jika Anda memiliki cita-cita yang jelas, hal ini akan sangat membantu untuk menentukan
jurusan kuliah. Jika Anda bercita-cita menjadi seorang pengacara, tentunya Anda harus
mendalami jurusan Hukum. Akan tetapi ini tidak berarti Anda tidak perlu mengadakan
persiapan. Jika Anda ingin kuliah di Fakultas Hukum ternama di luar negeri, Anda wajib
mengikuti tes LSAT. Begitu juga dengan jurusan kedokteran yang mengharuskan tes MCAT.
Tips Memilih Jurusan Kuliah yang Sesuai tadi menurut saya adalah sekian banyak tips yang
cukup tepat sasaran untuk manusia yang sedang galau dalam memilih jurusan kuliah yang
akan di ambil. Bacalah dengan seksama faktor – faktor apa saja yang akan mempengaruhi
kalian dalam mengambil suatu jurusan studi kuliah. Jangan sampai kalian salah dan
berakhir tambah galau. Banyak juga beberapa teman saya yang pada akhirnya justru
berhenti, mengambil jurusan lain, atau malah mengambil dual degree. Pilihan ada di tangan
kalian jadi pikirkanlah masak – masak.
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