
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

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 (Pasal 3 UU 

SPN Nomor 20 Tahun 2003).   

Disamping  itu berdasarkan  kemendikbud nomor 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 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 & 

mahasiswi, terdapat 63 mahasiswa/i yang berkesempatan untuk ikut dalam kegiatan academic 

visit.  

 

1.2 Ruang Lingkup  

Academic Visit merupakan suatu kegiatan kunjungan belajar dengan tujuan untuk 

mempelajari aspek-aspek yang dianggap lebih baik dan lebih berhasil yang dilakukan oleh 

Kelompok kerja atau sekolah dalam mengelola kegiatan pembelajaran. 



Dalam proses pengelolaan study visit, kelompok kerja yang akan belajar kepada kelompok 

lain yang dianggap lebih berhasil terjadi proses identifikasi aspek yang dianggap perlu 

ditingkatkan, identifikasi kelompok-kelompok lain yang mempunyai kelebihan di aspek yang 

serupa dengan hasilnya, dan lebih penting lagi, bagaimana mereka melakukannya. 

Academic Visit bertempat di  Universiti Utara Malaysia ,41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz, 

06010, Sintok, Kedah, Malaysia. Kegiatan academic visit dilaksanakan mulai 10-23 April 

2019. 

1.3 Tujuan dan  Manfaat  

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari academic visit yaitu : 

1. Untuk menambah wawasan mahasiwa & mahasiswi darmajaya. 

2. Memperkenalkan mahasiswa dengan system belajar di luar kampus. 

1.3.2 Manfaat  

Manfaat yang di dapat mahasiswa & mahasiswi adalah : 

1. Mengetahui salah satu university yang ada di Malaysia  

2. Dapat merasakan bagaimana rasanya belajar di University Utara Malaysia. 

3. Mengetahui cara pembelajaran SPSS oleh salah satu dosen yang ada di university 

utara Malaysia. 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan 

Kerja Praktek dilaksanakan selama 14 Hari, pada tanggal 10-23 April 2019. Dilakukan sesuai 

waktu kuliah di university utara Malaysia yang sudah ditetapka yaitu pukul 07.00  – 17.00 

Waktu Malaysia. 

 

 



1.4.2 Tempat Pelaksanaan 

Universiti Utara Malaysia, 41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz, 06010, Sintok, Kedah, Malaysia.  



1.5 Sistematika Penulisan 

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: 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Program KP Ruang Lingkup Kerja Program Kerja 

Praktek, Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek Tempat dan Waktu Pelaksaan Kerja 

Praktek, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II Gambaran Umum University Utara Malaysia 

Bab ini berisi tentang sejarah Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Bidang Usaha/Kegiatan 

Utama Perusahaan, Lokasi Perusahaan, dan Struktur Organisasi. 

BAB III Kegiatan Academic Visit 

Bab ini berisi tentang kegiatan yang di lakukan mahasiswa & mahasiswi selama di university 

utara Malaysia. 

BAB IV Hasil Harian Akademi Visit 

Bab ini berisi tentang hasil dari kegiatan yang di lakukan mahasiswa & mahasiswi selama di 

university utara Malaysia. 

BAB V Simpulan dan Saran  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat setelah melaksanakan Academic Visit dan 

saran dari hasil pelaksanaan Academic visit di university utara Malaysia. 

 

 


