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Untuk masuk ke universitas-universitas dan institut-institut di New Zealand untuk tingkat
sarjana (S1) dan diploma seorang calon mahasiswa harus memiliki hasil keseluruhan IELTS
terkini sedikitnya 5.5 atau 6 dimana masing-masing band sedikitnya 5.5. Batas nilai minimal
IELTS tergantung dari jurusan yang dipilih di universitas/institut. Semakin tinggi tingkat
pendidikan yang dituju juga semakin tinggi nilai IELTS yang disyaratkan. Pada IELTS ada 4 b
and
:
writing, speaking, reading
dan
listening
. Ada dua macam IELTS:
academic
dan
general
. Academic IELTS yang dipakai untuk masuk sekolah sedangkan general IELTS dipakai untuk
keperluan seleksi di luar kepentingan sekolah (misalnya keperluan imigrasi).
Pengalaman dari orang-orang yang pernah mengerjakan IELTS yang biasanya nilainya lebih
rendah dari band lainnya adalah band writing. Walaupun semua band tersebut tidak bisa
dikatakan mudah, tetapi band writing menjadi lebih sulit karena banyak orang jarang atau
bahkan mungkin hampir tidak pernah menulis dalam bahasa Inggris sebelumnya. Berikut ini
beberapa tips yang bisa dicoba untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris (selain kursus
di tempat yang terpercaya):

· Baca setiap hari koran, majalah, artikel dll dalam bahasa Inggris

· Dengarkan radio dan/atau TV berbahasa Inggris setiap hari

· Usahakan mencari teman atau orang terdekat yang bisa dijadikan pasangan untuk
berkomunikasi dalam bahasa Inggris

· Mulailah berlatih menulis dalam bahasa Inggris, misalnya menulis buku harian atau blog
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dalam bahasa Inggris

Bahasa, apapun juga bahasa itu, tidak akan pernah kita kuasai dengan baik kalau tidak pernah
atau jarang dipakai. Untuk mahir berbahasa, maka bahasa tersebut harus digunakan setiap
hari. Janganlah patah semangat kalau kemampuan berbahasa Inggris kita saat ini belum baik.
Yang penting jangan segan-segan dan malu-malu untuk menggunakannya. Teruslah berlatih
karena kunci semua keberhasilan, termasuk berbahasa yang baik, adalah praktek, semangat
dan keberanian untuk selalu mencoba.
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