BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian
Dalam perencanaan ini sesuai dengan kegiatan kunjungan akademik di university
utara Malaysia. Pengamatan yang kami lakukan di kampus tersebut dari segi
fasilitas memadai dan peroses pembelajaran mahasiswa di dalam kelas aktif dan
efektif. Selain itu aturan yang berlaku di kampus tersebut dipatuhi dengan baik
oleh seluruh mahasiswa, di dalam kegiatan non akademik mahasiswa ikut serta
mengikuti kegiatan yang ada di kampus. Pengumpulan data dan informasi adalah
bahan dasar untuk mencapai tujuan laporan ini terlaksana. Untuk menganalisa
kondisi lingkungan kampus utara Malaysia menggunakan metric strategi analisis
swot yang hasil nya ada pada Gambar 2.1 beriku
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Gambar 2.1 . Hasil dari matrik strategi analisis SWOT

4.2 Pembahasan
Matrik strategi analisis SWOT dapat dibahaskan sebagai salah satu strategi yang
dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dan dijadikan sebuah pembahasan
dalam laporan ini. Meskipun dari kekurangannya, satu dari analisis penting yang
digunakan untuk meramal rencana bisnis, rencana strategi, evaluasi kompetitor,
pemasaran dan pengembangan produk serta laporan (freedman, 2013). Analisis
SWOT akan menilai suatu rencana atau proposal untuk melakukan hal bisnis
bagus atau buruk. Dengan dilakukan nya strategi analisis SWOT dapat dibahaskan
sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)
University utara Malaysia adalah pusat pendidikan manajemen berkualitas
tinggi dan pusat sumber daya utama dalam studi manajemen. Karna
kampus ini memudahkan dalam peroses

pembelajaran Sehingga

menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. membuat metode
pembelajaran yang baru didalam kelas maka dari itu mahasiswa lulusan
kampus ini bisa bersaing secara international maupun menjadi wirausaha
handal yang berilmu.
2. Kelemahan (weakness)
Kelemahan yang dimiliki university utara Malaysia karena ada sebagian
dari mahasiswa yang melanggar aturan kampus tersebut yaitu makan
didalam kelas dan dilingkungan kampus menjadi kurang bersih. Lalu
masing-masing mahasiswa yang mempunyai dunianya sendiri yaitu
bermain gadget (hp) sehingga menimbulkan kurangnya interaksi sosial
sesame mahasiswa,ada juga beberapa mahasiswa pun berpenampilan
kurang rapih saat berada dilingkungan kampus.
3. Kesempatan (opportunities)
Mahasiswa UUM mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk
menjenjang

karir

mereka
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mereka
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teknopreunership yang baik sehingga mereka dapat bekerja di perusahaan
yang sesuai dengan jurusan mereka. Ketika mereka tidak bekerja
diperusahaan mereka pun dapat membuat bisnis dari teknopreunership
yang ada, mereka dapat membuka bisnis seperti, bisnis menjual
baju,tas,sepatu dll melalui internet.
4. Ancaman (threats)
Ancaman yang ada di UUM yaitu mengutamakan prestasi akademik jika
mahasiswa yang selalu mengutamakan prestasi akademik sangat bagus
sehingga mereka mempunyai jadwal belajar yang sangat ketat sehingga
mereka pun belajar sampai larut malam,tetapi mereka tidak mengetahui
prestasi non akademik karna prestasi non akademik juga ada peluang yang
bagus juga untuk karir mereka kedepannya.

