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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Program Academic Visitini memberikan wacana baru dengan perubahan paradigm 

bahwa mahasiswa dengan personality development harus dapat memberikan umpan 

balik baik dalam pengembangan ilmu serta kerjasama yang berkelanjutan dengan 

pemerintah daerah khususnya wilayah sasaran Academic Visit. 

Pengembangan kompetensi dalam diri mahasiswa tersebut sehingga diharapkan 

mampu mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan kemampuan yang 

langsung menyentuh pada kebutuhan akademik melalui program interaksi dan 

sosialisasi. 

Program Academic Visitini merupakan suatu program yang baik yang langsung 

menerjunkan mahasiswa ke Perguruan Tinggi Luar Negri agar dapat meningkatkan 

wawasan dan ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. 

Dari Materi Sit in Class yang kami dapat dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Materi 1 

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. 

Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, dimana 

manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses 

tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap 

kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir 

tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan. 

2) Materi 2 

Penelitian merupakan suatu usaha sistematis dalam mempelajari material dan 

bahan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum.Agar mampu melakukan penelitian 



24 
 

yang baik dan berkualitas meliputi penulisan ilmiah dan publikasi penelitian 

sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, 

maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai metodologi penelitian. 

 

5.2 Saran 

Pelaksanaan Academic Visit diimplementasikan denga bertitik pada kompetensi 

mahasiswa dengan berlandaskan pada pengetahuan dan pemberdayaan kemampuan 

yang berlangsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah 

setempat.Oleh karena itu Program-Program yang ada di dalam kegiatan Academic 

Visit ini harus memberikan makna atau arti yang positif bagi mahasiswa.Program-

program tersebut dapat dipikirkan secara matang agar dapat berjalan dengan lancar 

tanpa adanya halangan.Mungkin untuk kedepannya Program yang ada di Dalam 

Kegiatan Academic visit harus dapat berjalan dengan baik. 

Untuk kedepannya mungkin agar Program-Program Academic Visit dapat lebih 

dikembangkan seperti : 

1. Program Menggunjungi UKM-UKM Kampus yang dituju. 

2. Menggunjungi Tempat-Tempat Bersejarah di Negara yang dituju. 

 

  


