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LAPORAN HASIL OBSERVASI
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia




No
Hari
Tanggal
Jam
Sumber Data
Metode 
Data
(Data disesuaikan dengan program studi)
Tandatangan DPL
1
Senin
15 Juli 2017
08.00 – 12.30
Porfil potensi desa Banjarsari, Dokumen Laporan KKN UII.
Data sekunder
Terdapat usaha kecil pembuatan keripik singkong. Produksi dilakukan secara manual, belum memanfaatkan teknologi sederhana, belum ada variasi rasa, belum ada inovasi kemasan dan masih kesulitan pemasaran. 


2
Kamis 
15 Juli 2017
08.00 – 12.30
Harian Kedaulatan Rakyat online
Data sekunder
Pada Bulan Okteober 2020, jumlah perceraian di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul mencapai 500. Penyebab utamanya adalah ketidaksiapan pasangan dalam berumahtangga. Pemerintah menyadari kurangnya sosialisasi tentang persiapan calon pengantin di masyarakat. 











3
Senin
15 Juli 2017
08.00 – 12.30
Jurnal Pengabdian Masyarakat UII (JAMALI) 
Data sekunder
Permasalahan sampah plastik belum terselesaikan, beberapa alternatif dapat dilakukan antara lain pemanfaatan limbah plastik menjadi eco paving brick dan manajemen bank sampah.





4
Senin
15 Juli 2017
08.00 – 12.30
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
Data sekunder
Penularan covid-19 semakin meningkat, pemerintah desa belum siap mengantisipasi dengan peraturan penanganan orang yang terinfeksi tanpa gejala. Belum ada peraturan desa terkait hal tersebut. Di tengah masyarakat juga belum tersosialisasi dengan baik pelaksanaan konsep kampung tangguh/jogo tonggo/.. dll. Baru sekita 40% warga masyarakat Indonesia yanga memahami pencegahan dan mematuhi program 3 M.


Senin
15 Juli 2017
08.00 – 12.30
Profil keagamaan desa Banjarsari
Data sekunder
Terdapat 2 mushola yang digunakan sebagai tempat ibadah sehari-hari warga. Kegiatan dilaksanakan oleh pemuda desa secara sukarela. Belum ada materi tentang ibadah sholat.
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KLASIFIKASI DATA
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia




No
BIDANG
KOMPILASI D A T A DARI BERBAGAI METODE



1
Pemberdayaan Masyarakat
Adanya kegiatan rutin dengan tujuan terbatas pada ketrampilan
	Belum ada aktivitas produktif
Minimnya wawasan untuk berusaha
Minimnya wawasan untuk berwirausaha belum memiliki pengalaman
	Jumlah anggota PKK ..... (dalam angka)

Remaja putri banyak yang belum memiliki pekerjaan dan kemampuan yang dapat diandalkan
Banyak wanita (jumlah ....) berkerja sebagai buruh batik terbatahanya memberi lilin pada sketsa gambar belum mampu mewarnai.
	Dari pada sekadar menjadi buruh. Warga tersebut sudah mencoba namun belum bisa sebaik yang diharapkan (sekadar tahu) tetapi belum terampil sehingga ...

Beberapa warga memiliki kemampuan sebagai pengrajin kayu (untuk bangunan dan seni), tapi kualitas masih rendah.



2
Da’wah Islamiyah 
Minimnya kemampuan membaca Al-Quran
............................................................................ dst



3
Pembelajaran Sekolah
Minimnya kemampuan guru untuk membuat materi pembelajaran sekolan secara online
............................................................................ dst
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ANALISIS DATA
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia


       

No
Subjek
atau Objek
Identifikasi
masalah
Sebab
Akibat
Rumusan
masalah
Altenatit Pemecahan Masalah

Skala Prioritas 
Penyelesaian Masalah







I
II
III
01
Sumber daya wanita
belum berkembang
dengan baik...
Kualitas Sumber Daya Manusia wanita dusun Jono untuk mendukung ekonomi keluarga kurang
	Kurangnya pengetahuan tentang wirausaha

Kurangnya ketrampilan
	Tidak adanya keberanian untuk berwirausaha
	Kemampuan tidak bisa berkembang secara optimal
	Tingkat ekonomi masih dibawah rata-rata.

Para Tenaga pengrajin potensial belum dapat berkembang secara optimal karena penguasaan teoretis dan praktek tidak dikuasai secara utuh akibat keterbatasan wawasan usaha.
	Meningkatkan peran lembaga formal dalam meningkatkan wawasan Kewirausahaan dengan pelatihan-pelatihan.

Meningkatkan kemampuan pengrajin melalui kerjasama dengan lembaga tormal terkait lainnya. (Deperindag, misalnya)

√

√√

√







√√








√

02
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….dst
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RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia
Nama program    : …………………………………………………………………………………        
                                   
Bidang                 :  Pembelajaran Sekolah/Pemberdayaan Masyarakat/Dakwah Islamiyah


Tahapan Kegiatan

Observasi
Proses Penyusunan Program
Realisasi Pelaksanaan Program
Pembuatan Luaran dan Laporan
Pengamatan, pengambilan data di lingkungan tempat tinggal mahasiswa
	Klasifikasi data hasil dari observasi
	Persiapan program
	Bimbingan pembuatan Luaran
	Pengambilan data dari referensi umum
	Analisis data hasil dari observasi
	Pelaksanaan program
	Bimbingan pembuatan Laporan
	Pengambilan data dari dokumen KKN yang sudah ada
	Perumusan rencana program
	Monitoring dan Evaluasi
	Evaluasi
Jumlah Jam:.......
Jumlah Jam:.......
Jumlah Jam:.......
Jumlah Jam:.......





Mengetahui,
Mengesahkan

Pembimbing 1
Pembimbing 2

Mahasiswa,



.........................................................
………………………………………………
.........................................................
(Tanda Tangan & Nama Terang)
(Tanda Tangan & Nama Terang)
(Tanda Tangan & Nama Terang)
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LAPORAN HASIL OBSERVASI
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia




No
Hari
Tanggal
Jam
Sumber Data
Metode 
Data
(Data disesuaikan dengan program studi)
Tandatangan DPL




Kegiatan PKK masih berjalan normal dengan kegiatan yang terbatas pada kegiatan rutin (arisan, masak dll) sekedar memberi ketrampilan saja, belum ada tujuan lebih jauh. Belum ada aktfitas lebih produktif yang mendidik anggota PKK untuk memiliki usaha baru sebagai upaya menambah pendapatan keluarga. Hal ini disebabkan oleh minimnya wawasan untuk berwirausaha, belum memiliki pengalaman, dan ............
Masih banyak remaja putri yang belum memiliki pekerjaan yang memadai sebagai usaha keseharian. Banyak yang belum memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk bisa memiliki sebuah usaha yang produktif. Akibatnya belum ada yang berani memulai usaha sendiri, apalagi tidak ada media belajar dan pihak yang dapat memberi bantuan teknis dan pengetahuan serta ....................... dst. 


2
Kamis 
15 Juli 2009
08.00 – 12.30
Sutiman (Kadus) & Ketua-ketua RT Ds Jono
	Wawancara
	Diskusi/Curah Pendapat

Tiap-tiap RT sebagian warganya (wanita) memiliki kemampuan/pekerjaan sebagai buruh Batik dan terbatas hanya memberi lilin pada sketsa gambar dan belum mampu mewarnai. Hal ini tidak didukung pengetahuan usaha agar dapat berdiri dan memiliki posisi tawar dari pada menjadi buruh. Warga tersebut sudah mencoba namun belum bisa sebaik yang diharapkan (sekedar tahu) tetapi belum terampil sehingga .........
Ada beberapa warga (pria) memiliki kemampuan sebagai pengrajin kayu (untuk bangunan dan seni) namun belum memiliki ketrampilan yang memenuhi standar terutama untuk hasil / produk yang layak dengan finishing yang baik apabila yang mempunyai nilai ekxpor. Hal ini disebabkan minimnya wawasan usaha dan jaringan usaha, hanya sebatas memenuhi kebutuhan local sehingga ........ dst.
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KLASIFIKASI DATA
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia




No
BIDANG
KOMPILASI D A T A DARI BERBAGAI METODE



1
Ekonomi dan Peningkatan Wirausaha (EPW)
Adanya kegiatan rutin dengan tujuan terbatas pada ketrampilan
Belum ada aktivitas produktif
Minimnya wawasan untuk berusaha
Minimnya wawasan untuk berwirausaha belum memiliki pengalaman
	Jumlah anggota PKK ..... (dalam angka)

Remaja putri banyak yang belum memiliki pekerjaan dan kemampuan yang dapat diandalkan
Banyak wanita (jumlah ....) berkerja sebagai buruh batik terbatahanya memberi lilin pada sketsa gambar belum mampu mewarnai.
	Dari pada sekadar menjadi buruh. Warga tersebut sudah mencoba namun belum bisa sebaik yang diharapkan (sekadar tahu) tetapi belum terampil sehingga ...
	Beberapa warga memiliki kemampua
	n sebagai pengrajin kayu (untuk bangunan dan seni), tapi kualitas masih rendah.



2
Da’wah Islamiyah dan Pendidikan (DIP)
Minimnya kemampuan membaca Al-Quran
..............................................................






	.............. dst






3
( ............................ )
............................................................................ dst
.............................................




	.............................
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ANALISIS DATA
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia




No
Subjek
atau Objek
Identifikasi
masalah
Sebab
Akibat
Rumusan
masalah
Altenatit Pemecahan Masalah

Skala Prioritas 
Penyelesaian Masalah







I
II
III
01
Sumber daya wanita
belum berkembang
dengan baik...
	Kurangnya pengetahuan tentang wirausaha

Kurangnya ketrampilan
	Tidak adanya keberanian untuk berwirausaha
	Kemampuan tidak bisa berkembang secara optimal
	Tingkat ekonomi masih dibawah rata-rata.
Kualitas Sumber Daya Manusia wanita dusun Jono untuk mendukung ekonomi keluarga kurang disebabkan minimnya penge tahuan wira usaha dan keterampilan pendukung usaha.
Para Tenaga pengrajin potensial belum dapat berkembang secara optimal karena penguasaan teoretis dan praktek tidak dikuasai secara utuh akibat keterbatasan wawasan usaha.
	Meningkatkan peran lembaga formal dalam meningkatkan wawasan Kewirausahaan dengan pelatihan-pelatihan.

Meningkatkan kemampuan pengrajin melalui kerjasama dengan lembaga tormal terkait lainnya. (Deperindag, misalnya)

√

√







√
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RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia
Nama program    : …………………………………………………………………………………        
                                   
Bidang                 :  Pembelajaran Sekolah/Pemberdayaan Masyarakat/Dakwah Islamiyah


Tahapan Kegiatan

Observasi
Proses Penyusunan Program
Realisasi Pelaksanaan Program
Pembuatan Luaran dan Laporan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Jumlah Jam:.......
Jumlah Jam:.......
Jumlah Jam:.......
Jumlah Jam:.......





Mengetahui,
Mengesahkan

Pembimbing 1
Pembimbing 2

Mahasiswa,



.........................................................
………………………………………………
.........................................................
(Tanda Tangan & Nama Terang)
(Tanda Tangan & Nama Terang)
(Tanda Tangan & Nama Terang)












