
BAB IV 

HASIL KEGATAN ACADEMIC VISIT 

 

4.1.Hasil 

4.1.1 Principles Of Management 

Dalam pembelajaran di University utara Malaysia materi yang di belajarkan sama saja 

dengan metode pembelajaran yang ada di darmajaya 

Yang mendasari perbedaan hanyalah di UUM lebih canggih karna sudah menggunakan 

aplikasi di dalam pembelajaran tersebut, 

 

4.1.2 Research Methods  

Dalam pembelajaran tentang stastistik materi yang di belajarkan adalah tentang sekala 

pengukuran dimana pembelajaran ini sama saja dengan statistik yang ada di kampus 

darmajaya the best 

 

Kegiatan Diluar Academic Visit 

Dalam hal ini saya akan menceritakan pengalaman selama di university utara Malaysia, 

lewat sebuah foto di bawah ini : 

4.1.3 Langkawi  

Saya baru pertama kali ke langkawi, langkawi yang lokasinya dikelilingi oleh Laut 

Andaman ini selalu luput dari tujuan liburan saya,langkawi berada tak jauh dari 

perairan selat Melaka. 



         

Gambar 4.1 Langkawi 

 

 

4.2.1 Muzium Padi 

Manfaatnya karena muzium ini boleh dijadikan referensi bagi proses  dan alatan yang 

digunakan untuk sawah. Seluruh bagian jenis jenis padi juga dipamerkan. 

 

Gambar 4.2 Muzium Padi. 

 

4.2.2 Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara 

 



Tempat ini adalah tempat belajar yang lebih baik sebagai media belajar mandiri atau 

mengajar anak - anak muda tentang sains ,teknologi dan alam.  

 

Gambar 4.3 Pusat Sains Negara 

 

4.2.3 Alor Setar 

Sebagai kawasan yang memiliki Muzium Diraja Kedah dan Balai Seni Negeri,tempat ini 

merupakan harta karun bagi seniman dan juga pencinta seni 

 

4.2.5  Hatyai,songkhla 

  Propinsi Songkhla terletak di selatan Thailand, berbatasan dengan 

Malaysia. Kota terbesarnya, Hat Yai, dapat dicapai melalui darat dari Penang 

(Malaysia). Penang sendiri dapat dicapai dengan penerbangan dari Medan, 

Jakarta, dan Surabaya, atau melalui perjalanan darat dari Kuala Lumpur atau 

Singapura. Dari Hat Yai, Anda dapat melanjutkan ke kota-kota seperti Songkhla, 

Surat Thani (Ko Samui), Krabi sampai Bangkok. 

Hat Yai menyediakan segala kemeriahan untuk Anda berwisata. Mulai dari 

tempat atraksi, petualangan alam, makanan lezat, sampai hiburan malam dan 

perbelanjaan yang semarak. Khusus untuk berbelanja, Hat Yai memiliki daya tarik 



karena barang-barangnya yang lengkap, berkualitas, namun sangat terjangkau. 

Banyak pembeli dari Indonesia, Malaysia dan Singapura yang senang berbelanja 

di area pasar seperti di Kim Yong dan ASEAN Market, namun banyak pula yang 

ingin shopping yang berkualitas di Central Festival. 

Selain wisata, banyak juga pengunjung dari Indonesia yang datang untuk 

berdoa. Terutama di kuil Dewi Kuan Im dan Four Faces Buddha di Hat Yai 

Municipal Park. 

Sedangkan kota Songkhla didirikan lebih dari 1.000 tahun yang lalu, selama masa 

Kerajaan Sriwijaya. Pada abad 17-19, kota ini berkembang pesat di sisi selatan danau, dan 

banyak kaum Melayu serta China yang menetap di sini dan menjadikan Songkhla yang kita 

kenal saat ini. Pantai (Hat) Samila, salah satu lambang propinsi Songkhla, terdapat di dekat 

kota Songkhla ini. Jangan lupa mencicipi aneka makanan khas Thailand di pantai Samila ini 


