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OUTING GLASS: Sebanyak 260 siswa kelas Xl mengikuti kuniungan ke beberapa
perusahaan di Jawa Timur pada Selasa(24111kemarin.

MALANG - Kegiatan studi
terintegrasi beruPa kunjungan
ke perusahaan menj adi alternatif
Uaiu Uagi SMA Laboratorium
UM dalam meningkatkan
kemampuan dan Pengetahuan
siswa. Sebanyak 260 siswa
kelas XI mengikuti kunjungan
ke beberapa Perusahaan di
Jawa Timurpada Selasa (24ll)
kemarin.

Kepala SMA Laboratorium
UM Rosdiana Amini, M'Pd,
m e n g a t a k a n ,  k e g i a t a n
kunjungan bertujuan untuk
mengenalkan pembelajaran di
luar kelas kepada siswa SMA
Laboratorium UM khususnYa
kelas XI dalam kaitannYa
dengan pengembangan diri
dan penambahan wawasan

secaxa global.
'Melalui kegiatan kunjungan

ke perusahaan juga untuk
inenunjukkan dunia luar
sebagai referensi siswa dalam
berproses di kegiatan belajar.
Selain itu kegiatan di luar kelas
tentunya dapat menciPtakan
Suasana yang menyenangkan
untuk siswa," imbuhnYa.

Kegiatan kunjungan ini
be rdasa r  pada  S tanda r t
Kompetensi Lulusan bahwa
peserta d id ik  harus b isa
.menunjukkan kemampuan
mengembangkan budaya belaj ar
untuk pemberdayaan diri dan
dihmtut rmtuk mengekspresikan
diri melalui kegiatan seni
'dan budaya. Kegiatan studi
terintegrasi beruPa hrnjungan

ke perusahaan mengaitkan
beberapa aspekbaik inta mata
pelajaran maupun anff rnata
pelajaran, sehingga siswa akan
me,mperoleh pengetahuan dan
keteiarnpilan secara uflrh serta
pembelajaran menjadi lebih
bennakna

Kunjungan ke perusahaan
d i ten tukan  be rdasa rkan
jurusan, untuk jurusan MIPA
kunjungan ke Petik Madu,
Saam Jaya, Bakpao. Jurusan
Bahasa ke Konjen China dan
TVRI,  sedangkan IPS ke
Petik Madu, PT. Indofood
Sukses Makmur dan Intako.
Lokasi terakhir yang menjadi
kunjungan seluruh siswa SMA
Laboratorium UM kelas XI
yakni Pantai Kenjeran Baru.

Sementara i tu,  Humas
SMA Laboratorium llAd, Dra.
Jumiati, M.Pd, menambhhkan,
kegiatan kunjungan juga untuk
meggenalkan kepada siswa
tentang dunia industri dan
perusahaan. Setelah kegiatan
kunjungan ini diharapkan siswa
bisa lebih fokus dan gembira
dalam belaj ar. di sekolah.

"Dengan melihat secara
langsung mengenai aPa saja
yang ada di suatu Perusabaan
juga diharapkan mampu
menjadi acuan siswa untuk
berfikir kreatif, inovatif dan
selalu optimis. Selain itu juga
untuk menambah motivasi
siswa ur-rhrk leQih giat lagi dalam
\belaj ar dan nlenuqi,prestasi,"
pungkasnya. (mpS/sif iocD


