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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sistem Pendidikan Nasional menurut Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.   

 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Permendikbud 

No. 22 tahun 2016 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang,  memotivasi  peserta  didik untuk  berpartisipasi  aktif,  serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan  fisik  serta  psikologis peserta 

didik. Dalam rangka mendukung tercapainya proses pembelajaran tersebut 

serta memperluas pengetahuan mahasiswa & mahasiswi tentang 

perbandingan metode pembelajaran yang ada di Indonesia, Institusi 

Darmajaya Indonesia melakukan kegiatan Academic Visit yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. 

 

1.2     Ruang Lingkup kegiatan Academic Visit 

Academic Visit merupakan suatu kegiatan kunjungan belajar dengan tujuan 

untuk mempelajari aspek-aspek yang dianggap lebih baik dan lebih berhasil 

yang dilakukan oleh Kelompok  belajar dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran. Dalam proses pengelolaan Academic Visit, dianggap lebih 

berhasil apabila terjadi proses identifikasi aspek yang dianggap perlu 

ditingkatkan. 
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Academic Visit dilakukan selama 14 hari terhitung dari 10-23 April 2019 di 

Universiti Utara Malaysia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka yang akan menjadi ruang lingkup dalam Academic Visit ini adalah: 

a. Academic  

Yaitu kegiatan belajar sit in class, laboratorium, e-learning, dan tim 

belajar diluar ruangan. 

b. Visit 

Yaitu kegiatan mengunjungi tempat bersejarah dan ke-Agamaan, dan 

tempat-tempat wisata yang menambah waawasan dan pengetahuan. 

 

 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

1.3.1 Manfaat 

 

1. Meningkatkan kemampuan akademis. 

Para Mahasiswa belajar hal baru yang di berikan oleh dosen 

Universitas yang di kunjungi, dan mendapatkan pengalaman cara 

belajar yang berbeda dari Universitas yang ada di Indonesia. 

 

2. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing. 

Peserta di tuntut untuk mengerti dan bisa berkomunikasi 

menggunakan Bahasa yang di pakai sehari-hari oleh Dosen Pengajar, 

dan Mahasiswa di Universitas yang di kunjungi. 

 

3. Mempelajari budaya baru. 

Academic Visit dilakukan di luar negeri khususnya Malaysia, 

membuat para mahasiswa harus menghargai dan mengerti budaya 

yang berbeda dari Indonesia. 

 

4. Menambah karakter intelektual. 

Melihat dan mendapat cara belajar yang berbeda dari dosen yang ada. 

Peserta di tuntut untuk menalar, merencanakan, memecahkan 
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masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, daya tangkap, dan 

belajar. 

 

5. Inisiatif dan mandiri. 

Di luar negeri Mahasiswa di tuntut untuk mandiri, inisiatif, dan  jujur 

seperti menaruh piring dan gelas yang telah dipakai ke tempat yang 

telah di sediakan untuk para mahasiswa yang sudah selesai makan, 

membuang sisa-sisa makanan sebelum meletakkan piring yang sudah 

terpakai, mengambil makanan dan membayar nya secara jujur. 

 

1.3.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari Academic Visit yaitu : 

1. Memperluas wawasan akademik global. 

2. Memperoleh pengalaman baru  selama kegiatan akademik visit di 

UUM. 

3. Memahami kultur budaya luar khususnya dinegara malaysia. 

4. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan antara IBI Darmajaya 

dengan Universiti Utara Malaysia. 

 

1.4 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan 

Academic Visit dilaksanakan selama 14 hari yaitu pada tanggal 10-23 

April 2019. Dilakukan sesuai waktu kuliah di University Utara Malaysia 

yang sudah ditetapkan yaitu pukul 07.00  – 17.00 Waktu Malaysia. 

 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan 

Academic Visit dilaksanakan di Universiti Utara Malaysia, 41-3 Jalan 

Raja Muda Abd Aziz, 06010, Sintok, Kedah, Malaysia. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
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Sistematika adalah penjelasan isi dari setiap Bab, mulai dari Bab I hingga 

Bab V. Dimana uraian ini memberikan gambaran langsung tentang sisi 

tiap-tiap bab yang ada dalam lampiran ini, berikut sistematika dari laporan 

adalah: 

 

1. BAB I Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Program AV Academic Visit, 

Ruang Lingkup, Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek Tempat dan 

Waktu Pelaksaan Acedemic Visit, dan Sistematika Penulisan. 

 

 

 

2. BAB II Gambaran Umum Universitas Utara Malaysia 

Bab ini berisi tentang sejarah Universitas yang di kunjungi, Visi dan Misi 

Universitas, Lokasi Universitas, dan Struktur Organisasi. 

 

3. BAB III Kegiatan Selama berlangsungnya Academic Visit 

Bab ini berisi tentang kegiatan harian yang di lakukan mahasiswa & 

mahasiswi selama Academic Visit berlangsung. 

 

4. BAB IV Hasil Kegiatan Academic Visit 

Bab ini berisi tentang hasil dari kegiatan Sit-in Class yang di lakukan 

mahasiswa & mahasiswi selama berada di Universitas yang di kunjungi. 

 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat setelah melaksanakan 

Academic Visit dan saran dari hasil pelaksanaan Academic Visit. 

 


