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 “ MENGGAPAI CITA-CITAKU ” 
 Oleh : Eva Imania Eliasa, S.Pd 
 
”Ayo, anak-anak, apa cita-citamu ? Kalau sudah besar ingin jadi 

apa ? Ingin jadi tentara, dimana sekolahnya ? Kalau mau jadi 

dokter, harus kemana sekolahnya ? Aku ingin jadi guru, boleh 

tidak ? Aku ingin jadi pengusaha seperti bapakku, sekolahnya 

dimana ? Ibu, aku bingung, mau jadi apa besok ? 

 

Pertanyaan – pertanyaan diatas sering ditanyakan oleh anak-anak, juga orang tua pada 

anaknya, mungkin lebih banyak pertanyaan dan keinginan lain yang tidak terungkap diatas 

tentang cita-cita. Besar kemungkinan anak-anak masih bingung dengan apa itu cita-cita, 

keinginan dan langkah-langkah menggapai cita-citanya. Nah, makalah ini sedikit memberikan 

pemahaman bagi kita, apa itu cita-cita ? Langkah-langkah yang harus ditempuh demi cita-cita, 

apa yang harus dipersiapkan? Bagaiamana dan dimana belajarnya ?  

APA ITU CITA-CITA? 

Banyak anak-anak yang menanyakan, apakah itu cita-cita? Sama halnya dengan 

harapan, tidak?Ya, cita-cita adalah suatu harapan dan keinginan dari seseorang. Namun cita-

cita itu lebih ke sifat suatu profesi, pekerjaan dan karir yang tertinggi, tidak hanya keinginan. 

Seperti sebuah peribahasa ” Gantungkan cita-citamu setinggi langit !”  Mengapa harus 

setinggi langit? Kalau kita memiliki impian, jangan “setengah-setengah” atau “biasa-biasa” 

saja. Ibaratnya, jika kita bercita-cita menjadi presiden, bila tidak terlaksana, bisa jadi menteri, 

kalaupun tidak terlaksana juga, bisa jadi peneliti. Tetapi ditengah jalan tidak sesuai dengan 

harapan, jadi gurupun tidaklah masalah. Jadi kita bisa membuat peringkat cita-cita. Namun 

bila cita-cita pertama saja sudah jelas ingin menjadi tentara, tidak ingin menjadi yang lain,bila 

tidak kejadian, maka kita akan stres, hancur dan salah jalan. Oleh karena itu, milikilah impian  
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yang besar, beranilah bermimpi besar, itu ibaratnya sama dengan “menggantungkan cita-cita 

setinggi langit”. 

APA YANG HARUS DIPERHATIKAN ? 

 Sebelum kita menentukan cita-cita, ada yang harus diperhatikan supaya keinginan kita 

tercapai. Hal – hal itu adalah : 

1. Ketahuilah apa bakat dan minat yang dimiliki 

Kegiatan ini bisa dilakukan dengan melihat hasil belajar kita. Di raport, berapa nilai 

untuk semua mata pelajaran, dari prestasi itu  bisa diamati kecenderungan bakat. Di sekolah, 

bila ada ekstra, bidang apa yang minati. 

2. Cari informasi tentang bakat dan minat 

Apabila sudah terlihat kecenderungan prestasimu, sekarang adalah mencari informasi 

tentang hasil penelusuran bakat dan minat tadi. Misalnya prestasi bahasa inggrismu bagus, 

Sains juga baik, berarti pilihan lebih terbuka, bisa teknik, sains, bisa bercita-cita menjadi 

dokter, sarjana teknik sipil, arsitek, ahli biologi, dosen sains, TNI, diplomat, peneliti, guru 

sains atau cita-cita yang bergerak di bidang matematika dan sains lainnya. Namun apabila 

hasil penelusuran bakat dan  minat bidang IPS, bahasa, akan lebih baik bercita-cita menjadi 

ahli bidang sosial, dosen ilmu sosial, guru ilmu sosial, pengacara, notaris atau profesi 

lainnya. Apabila sudah mengetahui bakat dan minat sendiri, maka kita akan menjalaninya 

dengan sepenuh hati, tidak ada paksaan dan pasti akan dijalani dengan kesungguhan.  

Sebelum melangkah lagi, akan lebih baik mengenal dahulu perbedaan universitas, 

institut, sekolah tinggi dan akademi agar kita lebih yakin dalam memilihnya. 

a. Universitas : perguruan tinggi yang mempunyai program studi beragam dan 

dikelompokkan dalam fakultas-fakultas, seperti UGM, UNY,USD,UPN,UAJ. Fakultas-
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fakultas yang ada itu dibagi lagi ke dalam beragam jurusan misalnya teknik, biologi, 

matematika, komunikasi, sosial, psikologi, keguruan, pertanian, peternakan, bahasa. 

 

b. Institut : perguruan tinggi yang mempunyai program studi dengan ilmu yang sejenis. 

Misalnya institut pertanian memiliki program studi pertanian, peternakan dan kehutanan, 

atau institut teknologi mengajarkan beragam ilmu yang berhubungan dengan teknik. 

 

 

c. Sekolah Tinggi : perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan satu program profesi 

sesuai dengan spesialisasinya. Misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi memiliki program 

profesi spesialis ekonomi, atau Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia memiliki jurusan 

Seni Lukis, Seni Patung dll. 

 

c. Akademi dan Politeknik : institusi pendidikan tinggi yang hanya menyelenggarakan satu 

program studi dan lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan 

UNIVERSITAS
S 

FAKULTAS B 
JURUSAN E 

JURUSAN C 
FAKULTAS A 

JURUSAN D 

INSTITUT FAKULTAS A JURUSAN A 

SEKOLAH TINGGI  A BIDANG STUDI A 
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untuk mandiri. Lama pendidikan tiga tahun dan tidak memberikan gelar. Hanya saja, di 

politeknik porsi praktek lebih besar. 

Nah, kalau sudah mengetahui bakat minat, kemudian menentukan cita-cita, sekarang jalan 

menuju cita-cita itu bisa dilihat, misalnya :  

· Bercita-cita menjadi arsitek : 

 

· Bercita-cita menjadi tentara / TNI : 

 

· Bercita-cita menjadi diplomat : 

 

· Bercita-cita menjadi pengacara : 

 

· Bercita-cita menjadi dokter : 

 

3. Sering bertanya kepada guru, orang tua 

SD SMP SMA PT  Jurusan Arsitek 

SMA SMP SD AKADEMI MILITER 

PT Jurusan Hubungan 
Internasional 

SMA SMP SD 

SMA SMP SD PT Jurusan Hukum 

PT Jurusan Kedokteran SMA SMP SD 
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 Kalau sudah menentukan cita-cita kita, akan lebih baik sering bertanya pada orang tua 

tentang seluk beluk cita-cita itu, biar kita mendapatkan tambahan informasi dan kekuatan 

untuk menempuhnya. Selain bertanya pada otang tua, juga lebih bagus mencari tahu dari ahli 

yang bersangkutan, karena bagaimanapun ada hal yang perlu diketahui lebih mendalam dari 

profesi itu. 

4. Rajin belajar di sekolah  

 Dari mulai dini, sejak sekolah dasar, terus rajin belajar. Selalu menuruti perintah 

bapak ibu guru, bapak ibu di rumah agar hasil belajarnya bagus. Belajar juga tidak hanya dari 

bapak ibu guru di kelas, bisa juga menambah pengetahuan dari buku-buku di perpustakaan. 

5.  Disiplin diri 

 Di rumah selalu menyiapkan diri untuk terus belajar, mendisiplinkan diri dalam waktu 

belajarnya, misalnya diagendakan setiap jam 17.00  atau 19.00 sampai selesai. Apabila sudah 

ditetapkan sendiri, maka kita pasti akan disiplin waktu, pekerjaan sekolah dapat dikerjakan di 

rumah. Mempelajari materi belajar untuk besok hari agar  siap menghadapi pelajaran. 

6. Selalu berdo`a dan jangan berputus asa 

 Kegiatan ini harus selalu diikuti dengan berdo`a dan berdo`a, karena bagaimanapun 

kehendak Tuhan belum tentu sama dengan keinginan kita dan berharap agar harapan kita 

sesuai dengan kenyataan di esok hari. Apabila ternyata gagal atau tidak sejalan, kita menganut 

prinsip bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Pantang menyerah dan segera mencari 

penyebab kegagalan dan perbaiki dengan niat yang optimis. 
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PENUTUP  

Dari uraian diatas, dapatlah kita tarik garis merah, bahwa hendaknya kita mempunyai 

cita-cita setinggi mungkin, berharapan tinggi dan yakin bahwa cita-cita itu akan tercapai. 

Usahanya adalah dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan diri untuk dijadikan pedoman 

buat langkah ke depan. Kemudian menyusun strategi belajar yang baik agar usaha kita 

berhasil. Baik di sekolah maupun di rumah, terus haus akan ilmu pengetahuan yang baru. 

Selalu mendiplinkan diri akan tugas dan jadwal belajar. Tidak segan-segan bertanya pada 

orang tua, bapak dan ibu guru juga para ahli di bidangnya. Tidak ada salahnya mempelajari 

langsung, misalnya survey  tentang profesi dokter, dari majalah, internet, jalan-jalan ke rumah 

sakit, atau sekarang ada Kidztania di Jakarta, sebuah miniatur tempat pembelajaran bagi anak-

anak tentang dunia cita-cita dan kita bisa mencobanya untuk merasakan seperti apa profesi 

itu, misalnya ingin menjadi pilot, disana ada bentuk ruangan dalam pesawat yang mini bagian 

pilotnya, sehingga bisa menjadi pilot beneran. 

Langkah yang harus tetap dijalankan adalah tetap terus berdo`a, pantang menyerah 

dan berharap tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar tindakan kita dilancarkan dan 

berbuah hasil yang bagus  juga perjalanan menggapai cita-cita sesuai dengan jalan 

kehendakNya.  

DAFTAR PUSTAKA 

___ Buku Paket Bimbingan Karir di SD 
 
http://www.sekolahindonesia.com/sidev/NewDetailArtikel.asp?iid_artikel=112&cTipe_artike
l=2 
 
http://www.lauardihayati.com/menggalibakatdanminatanak   


