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1. PENDAHULUAN 
 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, instutisional, dan 
kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya 
KKN apa yang sudah diterima selama di dalam perkuliahan dapat diaplikasikan langsung 
kepada masyarakat. 
 
Dengan KKNtersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap kemandirian dan kerja 
timbagi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan KKN dapat melengkapi pemberdayaan diri 
mahasiswa dalam menuju kompetensi profesionalisme. Dengan kegiatan-kegiatan KKN 
diharapkan mahasiswa mampu mengabdikan diri di lingkungan masyarakatdengan 
bermodalkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan. 
 
a.  Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematik 
Sebagai salah satu metode Ilmiah, maka Observasi bisa diartikansebagai Pengamatan dan 
Pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, 
observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Pengamatan yang tidak langsung, misalnya melalui Questionairee dan Test., dalam 
konteks ini yang dimaksudkan adalah penga-matan (observasi) dalam arti sempit. 
Menurut JEHODA dkk., observasi menjadi alat penyelidikan ilmiah, manakala : 
 

1. Mengabdi pada tujuan riset yang telah di rumuskan. 
2. Direncanakan secara sistematik, bukan terjadi secara tidak teratur 
3. Dicatat dan dihubungkan secara sistematik dengan proporsi yang lebih umum, 

tidak hanya dilakukan untuk sekedar memenuhi rasa ingin tahu se-mata. 
4. Dapat di check dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya sebagaimana 

halnya data ilmiah lainnya (Jehoda, M.Deutch, and SW .Cook,1958,hal.130) 
 
Sedangkan GOOD, dkk., memandang Observasi dalam metode riset mengandung 6 
(enam) ciri sebagai berikut : 
 

1. Observasi mempunyai arah yang khusus, bukan dilakukan secara tidak teratur 
mengamati sekeliling untuk mencari kesan-kesan umum. 

2. Observasi ilmiah tentang tingkah-laku adalah sistematik, bukannya secara 
sukahati dan untung-untungan dalam menghampiri suatu situasi. 

3. Observasi bersifat kuantitatif, mencatat sejumlah peristiwa-peristiwa tentang tipe 
tingkahlaku tertentu. 

4. Observasi mengadakan pencatatan dengan segera, pencatatan dilakukan secepat-
cepatnya, dan bukan hanya menyandarkan diripada ingatan semata. 



5. Observasi mensyaratkan keahlian, yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang yang memang terlatih untukmelakukannya. 

6. Hasil Observasi dapat di check dan dibuktikan kebenarannyauntuk menjamin 
reliabilitas dan validitasnya (CV.Good, AS.Barrdan DE.Scates,1936, hal. 404-
406) 

 
Sekali seseorang telah menetapkan akan menggunakan metodeobservasi dalam 
mengumpulkan data, maka ia perlu untuk menjaga agarreliabilitas observasinya dapat 
dipertahankan semaksimal mungkin, olehsebab itu amat penting sekali untuk mengetahui 
sumber-sumber kesesatan (bias)observasi untuk mencapai maksud tersebut. 
 
2. Observasi Sebagai Proses Yang Kompleks 
Banyak orang yang mengatakan bahwa observasi adalah sesuatuproses yang kompleks, 
dan hal ini memang tidak ada salahnya, sebabobservasi adalah suatu proses yang tersusun 
dari berbagai prosesbiologik dan psikologik, dua diantaranya yang terpenting adalah 
proses-proses pengamatan dan ingatan. Dimana di dalam masing-masing proses 
initerkandung sumber-sumber kesesatan (bias) yang perlu untuk mendapatkanperhatian 
dengan seksama. 
 
b. Pengamatan. 
 
Dua indera yang amat vital dan memegang peranan di dalampengamatan adalah mata dan 
telinga, didalam pengamatan di dalamlaboratorium, maupun dalam penyelidikan 
dikancah (Field/lapang) dua-duanya selalu terpakai, meski dalam banyak hal mata akan 
memegangperanan yang dominan. 
Jika mata telah diputuskan sebagai alat penangkap fakta-fakta, maka ada 3(tiga) hal yang 
wajib diketahui oleh penyelidik, yaitu : 
Pertama: Ia harus yakin dan percaya bahwa alat indera penglihatannya dapat menangkap 
fakta yang benar. 
Kedua: Sungguhpun ia percaya pada alat penglihatannya, ia jugaharus menyadari bahwa 
alat pengideraan orang juga memilikikelemahan dan keterbatasan. 
Ketiga: Menyadari kelemahan dan keterbatasan indera penglihatan, maka penyelidik 
harus berusaha sekeras-kerasnya untukmengatasi kelemahan dan sifat terbatas tersebut. 
Terbatasnya penglihatan ditimbulkan terutama dari keadaan obyek yangdihadapi., 
kebanyakan obyek-obyek penyelidikan adalah obyek yangkompleks, memiliki unsur yang 
banyak, segi yang berliku-liku atau segiyang majemuk. Pada suatu saat yang sama 
seseorang hanya mampumenangkap sebagian kecil saja dari obyek yang kompleks itu . 
Olehkarenanya jika obyek yang kompleks itu tidak hanya dilihat dari salah satuseginya, 
maka kelemahan dan keterbatasan itu dapat diatasi dengancara tertentu. 
 
Ada 3 (tiga) cara untuk mengatasi kompleksitas sifat dari obyek yangakan diobservasi, 
yaitu : 
a. Menyediakan waktu yang lebih banyak agar dapat melihat obyekyang kompleks 

tersebut dari berbagai segi dan dari berbagaisisi/jurusan secara berulang-ulang . 



b. Menggunakan orang (observersi) yang lebih banyak agar dapat melihat obyek dari 
berbagai segi tertentu dan mengintegrasikanhasil penyelidikan mereka untuk 
mendapatkan gambaran yangutuh tentang keseluruhan obyeknya. 

c. Mengambil lebih banyak obyek yang sejenis, agar dalamjangka waktu yang terbatas 
dapat disoroti obyek-obyek itu dari berbagaisegi yang berbeda oleh penyelidik yang 
terbatas jumlahnya.  

Seperti yang telah diuraikan di depan, bahwa pengamatan bukanlah proses biologis 
semata, pengamatan lebih daripada sekedarproses pengideraan (sensation),ia juga 
merupakan proses persepsi, dansebagai proses persepsi ia tidak dapat dilepaskan dari 
kondisi-kondisipsikis dari orang yang sedang me-lakukan pengamatan. 
 
Dapat disebutkan disini, bahwa beberapa kondisi psikis yang penting yang mempengaruhi 
proses pengamatan adalah : 

a. Daya adaptasi 
b. Kebiasaan-kebiasaan 
c. Keinginan-keinginan 
d. Prasangka-prasangka 
e. Mekanisme proyeksi. 
a. Daya Adaptasi 

 
a.  Daya adaptasi 
Adalah merupakan potensi psikis yang amat bermanfaat, namun demikian apabila daya 
adaptasi penyelidik sudah tidak mampu untukmelihat kelainan dalam irama gerak 
obyeknya, maka ia akan gagal untukmenangkap keseluruhan fakta tentang obyek itu. 
Contoh: 
Begitu seseorang telah terbiasa melihat dan menghadapi kejadiansejenis secara berturut-
turut dan terus menerus, maka tidak jarang orangtersebut akan menjadi lengah untuk 
dapat melihat lebih teliti unsur ataukelainan dalam kejadian tersebut ituKarena itu 
disarankan bagi penyelidik/observer, sebaiknya bersikapseolah-olah sebagai pelancong 
yang baru pertama kali melihatpemandangan suatu daerah, agar ia tidak segan-segan 
dengan seksamamenyelidiki apa yang perlu dan penting untuk diselidiki. 
 
b. Kebiasaan 
Kebiasaan akan menimbulkan pola pengalaman tertentu. Pola pengalaman ini akan 
menjadi bahan apersepsi dalam menerimastimulus (rangsangan) baru dan bahan apersepsi 
ini kadang berperananlebih penting daripada perangsangnya. 
Contoh : 
Seorang anak kecil mungkin telah terbiasa melihat rumah lengkapdengan pintu dan 
jendelanya atau sebuah sepeda lengkap denganrantainya, apabila suatu saat ia menjumpai 
sebuah rumah tanpa pintudan jendela atau menjumpai sepeda tanpa rantai, maka ia 
dengan segeraakan menyebut benda atau obyek yang ia jumpai tersebut bukanlahsebuah 
rumah atau sebuah sepeda. 
Demikian juga halnya pada orang dewasa, mungkin sekali ia akanmelompat pada suatu 
kesimpulan yang tidak benar, karena iamengharapkan obyek yang dihadapinya akan sama 



dan sejenis denganpengalaman-pengalamannya di masa lampau, meski sebenarnya 
apayang diamatinya menyimpang sedikit atau banyak dari pola pengalamannya. 
 
c. Keinginan. 
Keinginan seseorang dalam pengalaman sehari-hari telah banyakmenimbulkanPenipuan 
penglihatan” tanpa disadari. Seseorangpenyelidikpun mungkin akan mengalami hal yang 
sama, karena iadikuasai oleh keinginan untuk segera menyaksikan hasilpenyelidikannya 
sesuai dengan keinginannya, dan hal ini menyebabkania secara tidak sadar akan 
mengubah fakta, menjadikannya kurang telitiatau bahkan ia tidak akan mau melihat hal-
hal yang tidak ia inginkan ataubertentangan dengan keinginannya. 
Keinginan biasanya menentukan arah dan luasnya perhatian, danperhatian ini pada 
gilirannya akan menentukan kualitas dan kuantitaspengamatannya. 
 
d. Prasangka. 
Prasangka dalam kenyatannya selalu akan membayangi pengamatanseseorang. Orang 
yang memiliki prasangka berlebihan selalu menangkapdengan alat indera penglihatannya 
sesuatu benda, kejadian atau sesuatusituasi seperti apa adanya. Tidak jarang 
akanmenjerumuskan seseorang dalambertindak tidakbijaksana. Oleh sebab itulah 
prasangka akan selalu menjadi musuh darisemua observasi ilmiah, sebab ia merupakan 
lawan. 
 
e. Mekanisme Proyeksi . 
Proyeksi sebenarnya adalah merupakan mekanisme proses psikisyang tidak disadari, 
dalam proyeksi setiap orang akan cenderung untukmelemparkan kejadian yang ada di 
dalam dirinya kepada obyek diluardirinya. 
Jika proses proyeksi ini turut ambil bagian dalam proses peng-amatan,maka seseorang 
seolah-olah telah menangkap sifat sesuatu obyeksebagaimana apa adanya, padahal itu 
semua adalah sifat dirinya sendiri. 
 
c. Ingatan 
 
Tidak semua orang memiliki ingatan yang setia, dan tidak semuaorang yang memiliki 
ingatan yang setia memiliki ingatan yang luas pula.Karena dua dimensi ingatan ini 
meletakkan batasan-batasan dalam reliabilitas pengamatan. Oleh sebab itu, bila ada cara 
tertentu yang dapat mengatasi kesetiaan dan keluasan ingatan, cara-cara itu 
perludipertimbangkan untuk dipakai. 
Cara-cara itu antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Mengadakan pencatatan biasa atau dengan check list. 
b. Mengunakan bantuan alat-alat mekanik (mechanical devices : 

seperti tape recorder, foto tustel dll.) 
c. Mengunakan lebih banyak observer; 
d. Memusatkan perhatian pada data/datum yang relevan. 
e. Mengklasifikasikan gejala-gejala dalam golongan-golongan yang tepat. 
f. Menambah bahan persepsi tentang obyek yang akan diamati. 



2. Petunjuk Penting Untuk Mengadakan Observasi. 
 
RUMMEL telah merumuskan petunjuk penting bagi mereka yangmenggunakan metode 
observasi untuk mengumpulkan fakta-fakta, yaitusebagai berikut: 
a. Peroleh terlebih dahulu pengetahuan apa yang hendak diobservasi.Penyelidik akan 

dapat mengobservasi dengan mengingat-ingat lebihbanyak sifat khusus dari sesuatu 
yang diamatinya, jika dia telahmempunyai pengetahuan yang cukup terhadap apa 
yang hendakdiobservasinya itu dan jenis, fenomena apa yang perlu dicatatnya. 
Olehsebab itulah: Ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang harusdiobservasi 

b. Selidiki tujuan umum maupun yang khusus dari problema riset untuk menentukan 
apa yang harus diobservasi. Perumusan masalah dan aspek khusus dari penyelidikan 
akanmenentukan apa yang harus diobservasi . Selidikilah secara men-dalamdan 
gunakanlah penyelidikan terdahulu yang mempunyai hubungandengan problematika 
riset yang akan dilakukan untuk memperolehpetunjuk tentang apa yang harus 
diobservasi dan dicatat. 

c. Buatlah suatu cara termudah untuk mencatat hasil observasiAdalah penting sekali 
untuk menetapkan lebih dahulu simbol statistikatau rumusan yang deskriptive yang 
akan digunakan untuk mencatathasil observasi. Cara yang demikian ini akan 
menghemat waktu danmenyeragamkan tatakerja observasi yang dilakukan terhadap 
banyakperistiwa. Banyak orang merasa perlu catat mencatat hasil observasi,akan 
tetapi kebanyakan tidak berhasil untuk melakukan hal itu, karenaketiadaan cara 
mencatat yang efisien. Untuk dapat melaksanakansemuanya itu dengan baik pada 
umumnya dipergunakan.Bentuk Check List ini akan dapat menghemat waktu 
pencatatan sampaiminimal dan jika dibuat secara cermat akan memungkinkan 
penyelidikuntuk mencatat secara teliti unsur-unsur khusus dari gejala yang 
akandiselidiki. 

d. Adakan dan batasi secara tegas macam-macam tingkat kategori yangakan 
digunakann Kecuali mencatat jumlah frekuensi dari suatu jenis tingkahlaku,kerapkali 
perlu sekali seorang penyelidik untuk mengetahui besar-kecilnya tingkahlaku yang 
muncul, jika dibuatkan Tabel 2 Jalan (tabel2x2), penyelidik akan dapat mencatat 
lebih banyak data.Tiap tingkatan dari gejala perlu dibatasi secara jelas, hal ini 
penting jikapengumpulan data atau informasi harus dilakukan oleh lebih dari 
satuorang. 

e. Adakan observasi secermat-cermatnya dan sekritis-kritisnya. 
Dengan cara mencatat yang sudah disederhanakan, penyelidi dapat 
mengkonsentrasikan observasinya pada sifat khusus sejakpermulaan. Dengan 
demikian ia akan mendapatkan data/informasi yanglebih dapat dipercaya daripada 
jika ia mengadakan observasi secaratidak teratur dan tergesa-gesa. 

f. Catatlah setiap gejala secara terpisah 
Dengan mencatat segi kuantitatif gejala yang diselidiki, penyelidikperlu mencatat 
secara terpisah gejala demi gejala. Tidak jarangpenyelidik dalam mencatat suatu 
gejala dipengaruhi oleh pencatatannyapada gejala lain. 
Misalnya : Jika seseorang observer melihat subyek yang diselidikiberpakaian sangat 
rapih dan berkelakuan sangat sopan, kerapkali ia akanterpengaruh oleh keadaan itu 



dalam mencatat gejala lainnya, misalnyakecakapannya dalam melaksanakan tugas-
tugas dalam memeriksaangka, itulah yang disebut sebagai ;CARRY OVER 
EFFECT;(kelemahan akan muncul jika peneliti tidak dapat memisahkan satu 
fenomena dengan fenomena yang lain. Jika fenomena yang muncul dinilai baik, 
maka fenomena yang lain akan dinilai baik pula) yangumumnya mengotori hasil 
pencatatan dalam observasi. 

g. Ketahuilah baik-baik alat pencatatan dan tatacara mencatat sebelum melakukan 
observasi. Baik terhadap alat yang dibuat sendiri, apalagi yang diperoleh dariorang 
lain. Kiranya seseorang perlu untuk melatih diri terlebih dahulu,bagaimana 
menggunakan alat tersebut secara tangkas dan tepat.Hal ini khususnya sangat 
penting , jika penyelidikan dilakukan bersama-sama dengan orang lain dan alat yang 
dipergunakan untuk mencatatsama, sedangkan hasil penyelidikannya akan 
dipadukan. 

h. Kegagalan yang dialami oleh satu atau dua orang pengamat dalam suatutim 
observasi mungkin sekali akan mengecewakan tim pengamat secarakeseluruhan, dan 
mungkin akan meng-akibatkan data yang terkumpulkurang reliabel dan tidak otentik. 

 
3. Beberapa Alat Untuk Melakukan Observasi 

Ada beberapa macam alat (instrument) yang secara umum dapat dipergunakan 
dalam metode observasi dalam situasi yang berbeda-beda, beberapa diantaranya adalah : 

1. Anecdotal Records 
2. Catatan berkala 
3. Check Lists 
4. Rating Scale, dan 
5. Mechanical Devices 

Catatan : 
Kelima alat (instrument) yang disebutkan diatas, yang paling sering dipergunakan dalam 
setiap kali mengawali pelaksanaan kegiatan Kuliah. 
 
4. Analisis Data Observasi 

Untuk mengetahui aktivitas dan kondisi masyarakat maka dilakukan 
pengamatan, aspek yang diamati sesuai dengan lembar observasi yang dibuat. 
Didalam lembar observasi dicantumkan komponen-komponen yang akan diukur. 
Jika komponen-komponen atau dimensi ada deskriptor yang diberikan,  maka 
observer diminta  membubuhkan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 
Selanjutnya observer memberikan skor pada masing-masing komponen yang 
sudah diberi tanda cek (√). 

Skor yang diberikan adalah sebagai berikut: Skor 5 : jika semua deskriptor 
muncul; Skor 4 : jika tiga deskriptor muncul; Skor 3 : jika dua deskriptor muncul; 
Skor 2 : jika satu deskriptor muncul;Skor 1 : jika tidak ada deskriptor muncul. 
Adapun persentase rata-rata skor dihitung sebagai berikut:  



Persentase rata-rata skor (RS) =  
Hasil observasi (dalam %) dapat dikonversikan ke dalam data kualitatif 

untuk menentukan kategori seperti yang terlihat pada tabel berikut 
 

Tabel 3.3 Kategori 

Skor (%) Kategori 
81 – 100 
61 - 80 
41 - 60 
21 - 40 
0 – 20 

Sangat Aktif 
Aktif 

Cukup Aktif 
Kurang Aktif 
Tidak Aktif 

(Modifikasi dari Nasoetion, 2007) 
 
5. Analisis Dokumen 

Dokumen yang dianalisis adalah  data hasil observasi atas aktivitas dan 
perspektif masyarakat.  Data hasil observasi didapat dengan memeriksa hasil data 
persepsi masyarakat pada LKO, kemudian dianalisis untuk melihat tingkat 
persepsi masyarakat. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis 
data adalah: (1) memberikan skor dari hasil masyarakat sesuai dengan skor pada 
acuan penilaian yang telah ditetapkan;  (2) menjumlahkan skor dari semua 
pertanyaan; dan  (3) menentukan nilai dalam rentang 0-100. 
 
6. Observasi Wilayah KKN 
a. Konsep Observasi 

 Observasi dalam kaitannya dengan program KKN merupakan 
proses pengumpulan informasi dan data untuk menemukan masalah yang akan 
dijadikan program KKN di lokasi pelaksanaan KKN. Sumber informasi dapat 
diperoleh dari berbagai pihak, di antaranya masyarakat, pejabat, dan pihak terkait 
lainnya. Bagi mahasiswa yang telah diterjunkan ke lokasi, maka langkah awal 
adalah melaksanakan observasi dan Survei pada lokasi KKN untuk mengetahui 
kondisi desa sesuai dengan bidang – bidang yang tersaji pada Quisioner. Setiap 
Peserta KKN wajib mengunjungi minimal 5 Rumah tangga di setiap dusun atau 
nama lain di desa atau kelurahan sebagai respondennya, sehingga jika misalnya di 
desa/kelurahan terdapat 4 dusun, maka setiap Peserta KKN wajib mengunjungi 
minimal 20 Rumah tangga. 
 Pelaksanaan Observasi dan survey lokasi KKN dapat dilaksankan 
dilaksanakan selama 3-5 hari dan kemudian hasil dari observasi dan survey 
dirapatkan untuk dijadikan acuan dalam penentuan program kerja yang akan 



diusulkan pada seminar program kerja. Dan setiap pelaksanaan rapat atau kegiatan 
harus dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir. Hasil Observasi dan survey 
juga memberikan informasi tentang Informasi Desa. (Quisioner Lampiran 1, 
:Lembar identitas lampiran 2 ). 
 Observasi dalam pelaksanaan program KKN dilakukan dalam dua tahap, 
yaitu:  
a. Tahap penentuan lokasi dan penetapan tema KKN. 

Observasi atau survei lokasi pada tahap ini dilakukan oleh Tim Observasi 
yang dibentuk oleh Panitia Pelaksana. Hasil observasi pada tahap ini 
dijadikan dasar dalam penentuan atau penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan 
KKN dan penetapan tema kegiatan KKN UNASMAN. 

b. Tahap pelaksanaan program KKN di lokasi. 
Observasi atau survei lokasi pada tahap ini dilakukan oleh mahasiswa peserta 
KKN di lokasi masing-masing. Hasil observasi pada tahap ini dijadikan dasar 
dalam penyusunan program kerja mahasiswa peserta KKN dalam 
melaksanakan kegiatan KKN di lokasinya masing-masing. 
 

b. Tujuan Observasi 
 Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan 
data selengkap-lengkapnya agar masalah yang ada dalam masyarakat dapat 
terpetakan setepat-tepatnya. Observasi ini juga bertujuan untuk mensikronisasikan 
masalah yang ada di masyarakat atau yang dijadikan program pemerintah daerah 
dengan potensi hard skills atau keahlian yang dimiliki terutama mahasiswa 
peserta KKN.  

c. Persyaratan Observasi 
 Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar observasi dapat 
dilaksanakan dengan baik, yaitu: 
 a. Persyaratan Observasi bagi Tim Pengelola KKN: 
 1). Ada persiapan yang memadai pada Tim Pengelola atau Panitia 

Pelaksana KKN sebagai observer sebelum melakukan observasi, baik 
secara teoritis maupun empiris. 

 2). Memastikan bahwa wilayah tersebut dapat dijadikan lokasi 
pelaksanaan kegiatan KKN. 

 3). Memastikan bahwa di wilayah tersebut ada objek atau masalah yang 
dapat dijadikan program kegiatan KKN dan objek atau masalah 
tersebut akan dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan baik oleh 
mahasiswa peserta KKN. 

 b. Persyaratan Observasi bagi Mahasiswa Peserta KKN: 



 1). Ada persiapan yang memadai pada mahasiswa sebagai observer 
sebelum melakukan observasi, baik secara teoritis maupun empiris, 
serta menguasai karakteristik lokasi dan masyarakatnya. 

 2). Memastikan bahwa objek atau masalah yang dijadikan program akan 
dapat terpecahkan dengan baik. 

 3). Mahasiswa selaku observer mampu membangun hubungan baik 
dengan masyarakat sasaran. 

d. Jenis Informasi dan Data Observasi 
 Jenis informasi dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan observasi 
adalah: 
 a. Observasi bagi Tim Pengelola atau Panitia Pelaksana KKN: 
 1). Informasi dan data yang berkait dengan kebutuhan penetapan lokasi 

pelaksanaan kegiatan KKN. 
 2). Informasi dan data yang berkait dengan objek atau masalah yang 

dapat dijadikan program kegiatan KKN dan objek atau masalah 
tersebut akan dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan baik oleh 
mahasiswa peserta KKN. 

 3). Informasi dan data potensi wilayah. 
 
 b. Observasi bagi Mahasiswa Peserta KKN: 
 1). Informasi dan data yang berkait dengan kebutuhan masyarakat. 
 2). Informasi dan data yang berkait dengan masalah yang harus 

dipecahkan di masyarakat. 
 3). Informasi dan data potensi (baik SDA maupun masyarakat) yang 

dapat dikembangkan. 
 
4.3.5. Kegunaan Hasil Observasi  
 Informasi dan data yang telah diperoleh melalui observasi dapat 
digunakan sebagai: 
 a. Dasar bagi Tim Pengelola atau Panitia Pelaksana KKN untuk penentuan 

lokasi pelaksanaan dan penetapan tema kegiatan KKN. 
 b. Dasar bagi mahasiswa peserta KKN untuk menyusun program       KKN di 

lokasi masing-masing. 
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LEMBAR OBSERVASI  
PESERTA KKN UNASMAN ANGKATAN XXIX  

TAHUN 2017 
 

PERIHAL LOKASI KKN:  

Kumpulkan informasi secara umum lokasi KKN Anda tentang : 

1. Profil Desa/Kelurahan 
2. Sumber daya Alam potensial  
3. Program Unggulan Desa/Kelurahan (jika ada) di bidang pemberdayaan masyarakat 

dan aparatur desa, bidang kesehatan, bidang teknologi, bidang pertanian, 
pendidikan, dan sosial politik. 

4. Penyuluhan/sosialisasi yang diperlukan di desa/kelurahan dalam upaya 
peningkatan potensi dan kesejahteraan di lokasi KKN. 

SEPUTAR TEKNOLOGI :  

1. Apa Saudara mengenal Komputer atau laptop ? 
2. Menurut Saudara, apa manfaat Komputer atau laptop ? 
3. Dari mana Saudara mendapatkan berita/informasi yang terjadi dunia ini? 

A. TV  B. Radio  C. SuratKabar  D. Situs Online/handphone  E. Masjid/Gereja 
4. Apa dampak negative dari keberadaan TV dan Handphone selama 

menggunakannya ? 

SEPUTAR KESEHATAN  

1. Apakah Saudara mempunyai MCK?     (Ya  /  Tidak)   
2. Apakah MCK penting bagi keluarga dan masyarakat ?(Ya  /  Tidak)   
3. Penyakit apa yang sering Saudara derita? 
4. Bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas?  A=Baik  B=kurang baik      

C=Buruk 
5. Kalau Saudara sakit kemana berobat? (A=Dukun  B=Puskesmas       

C=Lainnya……sebutkan) 
6. Jika sakit cenderung menggunakan obat tradisional atau kah obat-obat medis ? 
7. Dari mana sumber air bersih yang bapak/ibu konsumsi? 
8. Ada atau tidak kearifan lokal (missal :ussul / pamali) yang masih dipahami 

masyarakat terkait dengan bidang kesehatan? 
9. Jika ada masalah kesehatan, kemana tempat Anda mengadu pertama kali ? 

 
 
 
 



SEPUTAR PERTANIAN  
 

1. Apakah Saudara punya lahan (kebun, sawah) ?(Ya  /   Tidak) 
2. Berapa luas atau berapa banyak yang dimiliki? 
3. (kalausawah) sifatnya tadah hujan atau irigasi? Irigasi alam atau intensif (irigasi  

moderen)? 
4. Bagaimana pengelolaan sawah atau kebun Saudara dalam 5 hal dibawah ini:  

a. Pembibitan ? 
b. Pembenihan ? 
c. Penanaman ? 
d. Panen ? 
e. Penjualan pasca panen ? 

5. Bagaimana cara pembagian air dipersawahan Anda ?Apakah ada intervensi 
teknologi (dalam 5 hal diatas) ? 

6. Apa ada intervensi teknologi (dalam 5 hal diatas)? 
7. Apakah Saudara memiliki ternak (Kalau punya apa jenisnya dan berapa 

jumlahnya)? 
8. Bagaimana cara pemeliharaannya? 
9. Bagaimana peran penyuluh pertanian (kalau ada) atau peternakan di tempat 

Saudara? 
10. Bagaimana peran kelompok tani (kalau ada di lokasi anda) ? 
11. Apakah masih ada kearifan local ( missal : ussul dan pemali) dalam pengelolaan 

pertanian (kalau ada jelaskan) ? 
12. Jenis bantuan apa yang pernah diterima dari pemerintah ? 

 
SEPUTAR PENDIDIKAN  
 

1. Berapa jumlah anggota keluarga yang bersekolah ? 
2. Apakah semua angggota keluarga Saudara bisa baca tulis latin (kalau tidak siapa 

dan kenapa) ? 
3. Kenapa tidak bersekolah atau putus sekolah (kalau ada) ? 
4. Berapa jauh jarak sekolah dari rumah Anda ? 
5. Pada saat kapan anak-anak belajar dan berapa lama durasinya dalam perhari (diluar 

jam sekolah) ? 
 
SEPUTAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN (MUSLIM) 

 
1. Apakah semua angggota keluarga Saudara bisa baca tulisAl Qur’an (kalau tidak 

siapa dan kenapa) ? 
2. Pada saat kapan anak-anak belajar dan mengaji dan berapa lama durasinya dalam 

perhari (diluar jam di tempat pengajian) ? 
3. Berapa jauh jarak tempat pengajian dari rumah Anda ? 
4. Masih adakah tradisi berdongeng, lantunan lagu tradisional saat menidurkan anak 

atau permainan tradisional yang biasa dilakukan di lokasi Saudara? 
5. Kalau ada masalah keagamaan, kepada siapa dia bertanya ? 
 

 
 



SEPUTAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN (KRISTEN) 
 
1. Apakah semua anggota keluarga Saudara bisa baca Al Kitab (kalau tidak siapa dan 

kenapa) ? 
2. Pada saat kapan anak-anak belajar Al Kitab dan berapa lama (diluar jam di tempat 

kebaktian/misa) ? 
3. Berapa jauh jarak tempat kebaktian/missal dari rumah 
4. Masih adakah tradisi berdongeng, lantunan lagu tradisional saat menidurkan anak 

atau permainan tradisional yang biasa dilakukan di lokasiSaudara ? 
 
Catatan : Agama di luar itu (disesuaikan)  
 

SEPUTAR SOSIAL DAN POLITIK 
 
1. Apakah mudah mendapatkan/mengurus KTP, buku nikah, pajak dan urusan 

dokumen lainnya di desa/ kecamatan/ kabupaten (kalautidakkenapa) ? 
2. ApakahPernah mengikuti rapat di desa 1 tahun terakhir ? 
3. Berapa kali dan rapat apa yang penah di ikuti ? 
4. Apakah pernah ada konflik yang melibatkan kelompok di lokasi saudara ? 
5. Apakah ada nilai-nilai sosial yang ada di lokasi Saudara ? 
6. Apa perbedaan model kepemimpinan tradisional dan modern (kepala kampung dan 

kepala desa) ? 
7. Apakah Saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan : 

 
SEPUTAR KHUSUS NELAYAN(KHUSUS WILAYAH PANTAI) 

 
1. Apa yang Anda gunakan dalam menangkap ikan ? 
2. Berapa kira-kira jumlah tangkapan Anda per hari? 
3. Sekitar wilayah perairan mana Anda menangkap ikan ? 
4. Apakah hasil tangkapan Anda langsung dijual atau untuk konsumsi dirumah ? 
5. Bantuan apa yang pernah diterima dari pemerintah ? 
6. Jika ada masalah nelayan yang dihadapi, kemana tempat Anda mengadu ? 
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LEMBAR BIODATA RESPONDEN 

 
No :  ………… 
 
 
Nama Lengkap  : 

Umur    : 

Agama   : 

Jenis kelamin  :    ( L  /  P) 

Pekerjaan   : 

Status    :  

Posisi dalam Keluarga :  O Suami      O Istri      O AnakO  Lain-Lain  

Alamat Dusun  : 

Jumlah Anak  :  

 

IDENTITAS PEWAWANCARA 

 
Nama    :  

NIM    : 

FAKULTAS / JURUSAN : 

POSKO DUSUN / DESA : 

 


