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CAPAIAN 
STRATEGI OBSERVASI BERDASAR  APA KEBUTUHAN ????

Memahami pentingnya

Kuesioner dan observa

si guna analisis kebutu

han dalam perencanaa

n program KKN

Mempersiapkan dan m

elaksanakan observasi

untuk memperoleh dat

a di masyarakat

Melakukan kerja a

nalisis kebutuhan

dengan memperte

mukan landasan te

oretis dan data ko

ngkret

Membuat program 

kerja KKN berdasa

rkan analisis kebut

uhan masyarakat

dan skala prioritas



OVERVIEW Bro..........

Pemberdayaan  Masyarakat

Realistis

Pengalaman Mahasiswa

Kebutuhan

Dilaksanakan di masyar
akat dan langsung beri
nteraksi dengan masya
rakat
Bertujuan untuk membe
rdayakan masyarakat

Memberikan pengalaman
nyata kepada mahasiswa
untuk memperkaya pengal
aman teoretis dan empiris
Bersifat take and give, sali
ng memberikan kemanfaat
an antara mahasiswa dan
masyarakat

Program haruslah realistik,
sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan

Agar program efektif, sebe
lumnya harus dilakukan ob
servasi dan analisis kebut
uhan masyarakat
Hasilnya, untuk membuat
program KKN



Observasi

Survei

Rencana

Program Kerja Seminar Desa/

Kecamatan

LRK
Melaksanaka

n Program

LPK



OBSERVASI

Observasi merupakan salah satu
rangkaian dari seluruh kegiatan
KKN
Observasi: Aktifitas mengamati
secara cermat sesuatu proses
atau objek dengan memahami
untuk mendapatkan informasi yg
dibutuhkan

Teknik pengumpulan data:
pengamatan, wawancara
Angket, dokumentasi

Data yang diperoleh harus akurat
dalam arti mencerminkan kondisi
yang sebenarnya
Data yang akurat memudahkan
kerja analisis kebutuhan

Objek pengamatan: segala
sesuatu yang ada di masyar
akat/industri di lokasi KKN, 
fisik dan nonfisik (keduanya
tidak dalam pengertian terpi
sah)

Pelaksanaan observasi mem
erlukan persiapan: objek apa
saja yang perlu diobservasi d
an bagaimana cara untuk me
mperoleh data akurat

1 2 3 4 5



Keunggulan Observasi

Kondisi 

Tertentu

Kejadian 

serempak

self report

Gejala-gejala dalam kehidu

pan manusia yang hanya d

apat diselidiki dengan mela

kukan observasi.

Banyak obyek yang dalam

memberikan bantuan data

hanya bersedia diobservasi

Kejadian yang serempak

dapat diamati dan dicata

t secara serempak pula 

dengan memperbanyak

observer.

Observasi tidak tergantung

pada self report (kesedia

an obyek untuk memberik

an informasi tentang diriny

a), sehingga data yang dip

eroleh tidak dipengaruhi ol

eh penafsiran dan kejujura

n obyek yang diselidiki.

Kejadian 

Kecil

Banyak kejadian-kejadian yang

mungkin dipandang kecil yg

tdk dapat diungkapkan dengan

mempergunakan alat pengump

ulan data yg lain, dan hanya m

ungkin diungkapkan melalui ob

servasi..

.



CIRI MASYARAKAT DESA & KOTA



STRATEGI 
PENDEKATAN PADA MASYARAKAT

 Mengetahui adat istiadat masyarakat desa
 Agar dapat beradaptasi dengan masyarakat.
 Untuk mengetahui norma yang ada pada masyarakat desa
 Mengembangkan kemampuan masyarakat untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri secara swadaya

dan gotong royong
 Memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.



Pendekatan terhadap pemuka atau pejabat

masyarakat desa.Tujuanya untuk memperoleh

suatu dukungan dari tokoh masyarakat.

Pendekatan pada tokoh masyarakat dapat
berupa:

• Nonformal. 
• Formal dengan surat resmi
• Kunjungan rumah untuk menjelaskan

maksud dan tujuan KKN.
• Pertemuan antara provider dan tokoh

masyarakat untuk menetapkan suatu ke
bijakan altenatif pemecahan masalah dal
am rangka perencanaan,pelaksanaan d
an evaluasi.

• Menjalin hubungan sosial yang baik den
gan menghadiri upacara agama, perkawi
nan, kematian dsb.



Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)
Daniel Stuffleabem, dkk (1967) di Ohio State University



Analisis Kebutuhan dan Problemanya

Ada jaminan program sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat

jadi kontekstual - situasional

Ada semacam link and match antara program dan kebutuhan

yang secara real diperlukan

Program yang baik adalah yang disusun berdasarkan
analisis kebutuhan (tidak hanya untuk program KKN saja)

Permasalahan: masyarakat belum tentu mengetahui kebutuhannya

sendiri, atau kadang meragukan kompetensi/kesungguhan kita

Program KKN harus disusun
berdasarkan analisis kebutuh
an masyarakat di lokasi mela
ui observasi

Yang ideal: temukan kebutuhan teoretis dan
data akurat-langsung di lapangan
Analisis kebutuhan: penentuan skala prioritas
penentuan program yang mendesak dan
mampu untuk dilaksanakan
Mendesak: penting, mempunyai kemanfaatan
tinggi.

Kebutuhan masyarakat: adanya kesenjangan antara apa
yang seharusnya ada atau dimiliki dengan apa yang senya
tanya ada dan dimiliki
Kebutuhan dapat diidentifikasi secara langsung atau diper
oleh lewat literatur: textbooks, laporan penelitian, laporan
KKN sebelumnya, dll.

.



Langkah-Langkah Analisis Kebutuhan

Cermati sebaik mungkin

data-data hasil observ

asi di lapangan

Identifikasi hal-hal

yang saling berkaitan

Identifikasi dan tentukan ko

ndisi yang sudah dan belum

baik berdasarkan standar

umum-normal

Dari kegiatan ini akan diperoleh

kondisi masyarakat yang masih

memerlukan penanganan, dan

inilah yang disebut sebagai

kebutuhan masyarakat

Berwawancara dengan tokoh

/anggota masyarakat setemp

at, dan konfirmasikan temua

n kepada mereka

Pengaitan temuan lapangan
dengan hasil wawancara akan
menghasilkan program yang
benar-benar dibutuhkan
masyarakat

Temuan kebutuhan itu biasanya relatif banyak
.



Observasi Objek Fisik dan Non Fisik

Kondisi tempat KKN secara keseluruhan
Jalan setempat
Perumahan warga, balai desa, tempat pertemuan
Kebersihan kampung
Jenis penghidupan warga: pertanian, peternakan, industri rumah
tangga
Sarana ibadah, tempat berolah raga, Objek Wisata
Lain-lain seperti lampu penerangan jalan, penunjuk arah, dll.

Sebaiknya diidentifikasi objek fisik tertentu yang terkait langsung
dengan kegiatan nonfisik

Objek Fisik

Keberdayaan masyarakat, pemuda, anak-anak
Kesadaran potensi yang dimiliki masyarakat
Kebutuhan pembelajaran, pelatihan, penyuluhan, pendampingan
Kesehatan masyarakat
Kegiatan Pengentasan kemiskinan
Administrasi desa, perkantoran
Olahraga dan seni
Kebutuhan penerapan berbagai teknologi tepat guna

Untuk mendapatkan data yang akurat perlu dipilih narasumber yang 
tepat

Objek Non Fisik



Observasi di Lokasi Industri

01

- Jenis usaha/kegiatan
- Sumber daya insani

02

- Sarana dan prasarana, peralatan
teknologi yang ada (fisik)
-Penggunaan dan pemanfaatan
teknologi (nonfisik)

03

Manajemen seperti yang terkait
dengan administrasi, pemasar
an, peningkatan usaha,   dll.



Table & 

Chart
CONTOH DATA HASIL SURVEI

70%

20%

10%

PERMASALAHAN Lokasi Sumber Data

Buang sampah 

sembarangan
RT 4 Pt

Sering Banjir RT 3 LMN

Banyak Pengangguran RT 2 SIM

Guru Gaptek RT 1 KTP



Analisis Data

Kuantitatif Statistik deskriptif Analisis statistik ini digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskr

ipsikan data sampel, tidak untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di

mana sampel diambil.

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diag

ram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitugan desil, persen

til, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dn standar deviasi da

n perhitungan persentase.

Kualitatif Secara umum proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategori data, sintesis

asi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja



KKN TEMATIK 

1. Identifikasi Potensi Desa

2. Membuat Aplikasi Sesuai Kebutuhan di Desa

3. Koordinasi Desa

4. Teknologi Tepat Guna

5. Produk Pengabdian Berbasis Pencegahan dan 

penanganan covid-19

TUGAS KELOMPOK

Gagasan tertulis adalah lapor

an tertulis yang memuat ide r

ealistik kreatif sebagai respon 

intelektual atas persoalan akt

ual yang sedang dihadapi ma

syarakat/pemerintah desa. Id

e tersebut tidak terikat bidang 

ilmu, bersifat unik, realistik kr

eatif, visioner/futuristik dan be

rmanfaat sehingga dapat diid

ealisasikan sebagai pusat sol

usi dapat menjadi kenyataan

TUGAS INDIVIDU

TUGAS KELOMPOK



Program KKN MULTIMATIK

Kelompok
•Identifikasi potensi desa. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan

laporan KKN tentang potensi desa atau dusun, baik berupa potensi ekonomi, sosial,

teknologi, maupun religius.
Aplikasi desa. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan KKN tentang pembua

tan aplikasi sederhana yang bermanfaat untuk desa, seperti website desa, aplikasi siaga-mudik, 

digitalisasi cara pembuatan KTP dan aplikasi lain yang bermanfaat untuk lembaga-lembaga di D

esa.

Koordinasi desa. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan KKN tentang mem

bangun komunikasi dan koordinasi dengan tokoh lokal, pemerintah desa, ketua RT/RW, tokoh a

gama, dan takmir masjid tentang pentingnya penerapan protokol antisipasi penyebaran virus Co

vid-19 dalam kegiatan sholat jum’at, tarawih berjemaah, dan tadarus.

Teknologi tepat guna. Mahasiswa dapat membuat teknologi tepat guna seperti mengubah sam

pah plastik menjadi BBM, pemanfaatan plastik kertas menjadi bata dan tempat cuci tangan tanp

a sentuh kran air untuk cegah virus corona-19 kemudian di dokumentasikan dalam bentuk video 

dokumenter dan laporan KKN.



•Produk pengabdian lain. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan KKN tentang penyuluhan dari rumah ke rumah

atau melalui video yang berisi konten tentang penanganan dan pencegahan Covid-19, misalnya:

•Pengenalan virus Covid-19, penularannya, dampaknya bagi kesehatan, dan pencegahannya;

•Pengenalan ciri-ciri infeksi Covid-19, pengenalan satgas Covid-19 setempat, dan pengenalan rumah sakit rujukan setempat;

•Pembuatan disinfektan;

•Pembuatan anti-septic;

•Pembuatan masker;

•Pengenalan aneka buah dan sayuran yang dapat meningkatkan imunisasi, serta kadar dan cara mengkonsumsinya sehari-hari dan pada

masa puasa;

•Pengenalan pentingnya isolasi bagi ODP baik mandiri di rumah maupun di lokasi khusus, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama

masa isolasi, makanan dan minuman yang dikonsumsi selama isolasi dan cara menghilangkan kebosanan selama isolasi;

•Pentingnya membangun sikap yang baik dan benar berdasarkan aturan pemerintah dan agama ketika terdapat salah satu anggota

keluarga, tetangga, dan masyarakat yang terinfeksi Covid-19 agar tidak terjadi diskriminasi dan stigma buruk;

•Pengenalan perilaku Rasulullah dan para sahabat ketika terjadi wabah menular;Pengenalan amalan/do’a-do’a, bacaan, tata cara qunut

nazila, dan tata cara sholat hajat agar terhindar dari virus Covid-19;

•Pengenalan status hukum dan dalil hukum Islam tentang kebolehan meninggalkan sholat jum’at demi menghindari virus corona;
•Pengenalan pentingnya hidup irit dan peningkatan solidaritas bersama agar bisa bertahan selama masa pandemi;

•Pengenalan kegiatan-kegiatan ekonomi (bisa menghasilkan uang) yang bisa dilakukan selama masa pandemi;

•Pengenalan cara terhindar dari penularan virus corona bagi masyarakat yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah, seperti petani,

peternak, pedagang keliling, dan sebagainya



No Prodi Need Assesmen

Context

Kebutuhan & Tujuan

Input/Gagasan

(Pendekatan  sesuai kebutuhan)

-Indikator

1 Pendidikan Bhs Indonesia Guru

Siswa

Sekolah

Pelaksanaan Kurikulum During dan Penda

mpiangan Progrram

2. PPKn Guru

Siswa

Sekolah

Pelaksanaan Kurikulum During dan Penda

mpiangan Progrram

3. Pendidikan Matematika Guru

Siswa

Sekolah

Pelaksanaan Kurikulum During dan Penda

mpingan Progrram

4. Agroteknoogi Petani Teknik pengendalian Hama secara Hayati 

pada Tanaman Padi di Desa Ugibaru Keca

matan Mapilli

Diagnosa Hama dan Penyakit Padi besert

a Teknik Pengendaliannya

5. Agribisnis Petani Jamu Ternak

6. Peternakan Petani Pembuatan pakan hewan permentasi (alat 

portabel)

7. Ilmu Pemerintahan Pemdes Office Media untuk promosi desa keunggul

an desa (Medsos)

8. Ilmu Komunikasi Unasman Posko Kampus Media Online kampus dan 

optimalisasi Media sosial Promosi Kampus

9. Teknik Informatika Pemdes Office Media untuk promosi desa keunggul

an desa (Medsos)

10. Sistem Informasi Pemdes Office Media untuk promosi desa keunggul

an desa (Medsos)

11. Kesehatan Masyarakat Masyarakat Desa Manual portable washing machine sebagai 

alat cuci pakaian sederhana dalam upaya 

preventif penyebaran Vidus covid 19

12. Hukum Ekonomi Syariah Masyarakat Desa Pembinaan Desa Berbasis Masjid Keterampilan Penyelen

ggaraan Jenazah

Pembentukan dan  Re

maja Mesjid
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This PowerPoint Template has clean and neutral design that can 

be adapted to any content and meets various market segments. 

With this many slides you are able to make a complete 

PowerPoint Presentation that best suit your needs. 


