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HASIL OBSERVASI

A. Lembar Observasi Pengurus

Tanggal Observasi : 11 Maret 2013

Tempat : Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman

No. Aspek yang diamati Keterangan
1. Lokasi Lokasi yang diambil ialah Panti Sosial

Bina Remaja di Beran, Tridadi, Sleman.
Karena PSBR yang menyelenggrakan
program bimbingan keterampilan terhadap
remaja putus sekolah yang mengalami
keterlantaran.

2. Waktu Observasi Observasi pertama dilakukan pada tanggal
11 Maret 2013.

3. Profil PSBR Sejarah berdirinya PSBR dimulai pada
tahun 1976, tetapi mengalami
pergantian nama sampai beberapa kali
hingga akhirnya yang dipakai saat ini
yaitu Panti Sosial Bina Remaja
(PSBR).

4. Struktur Kepengurusan PSBR Struktur organisasi yang ada di PSBR
hanya terdiri atas tiga kepengurusan
yaitu ada kepala panti, kepala subag
tata usaha, kepala seksi perlindungan
dan rehabilitasi sosial dengan dibantu
oleh kelompok jabatan fungsional
(pekerja sosial) yang bertugas lebih
pada pendampingan remaja binaan.

5. Program Kerja PSBR Untuk program kerja dari PSBR sendiri
yaitu lebih kepada bimbingan-
bimbingan untuk menciptakan remaja
yang berkualitas, bertanggungjawab
dan madiri.

6. Metode Bimbingan
Keterampilan

Metode yang diberikan dalam kegiatan
bimbingan keterampilan yaitu dengan
penyampaian dengan teori dan praktek.

7. Sosialisasi Program PSBR Sosialisasi dari program kerja
dilaksanakan dengan baik yaitu dengan
adanya pertemuan koordinasi antar
semua pengurus dan para instruktur
yang diadakan 1 bulan sekali.

8. Hambatan yang dialami
PSBR

Hambatan yang dialami PSBR dalam
program bimbingan keterampilan lebih
kepada remaja dan sarana dan
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prasarana yag ada. Dari remaja sendiri
yaitu kadang kurang antusias dalam
mengikuti kegiatan bimbingan
keterampilan, kalau dilihat dari sarana
dan prasarana yang menghambat yaitu
lebih kepada terbatasnya penyediaan
bahan baku dan peralatan yang juga
masih terbatas.

9. Mitra kerja PSBR Mitra kerja yang terjalin sudah cukup
banyak diantaranya dengan Balai
Latihan Kerja (BLK), Puskesmas,
Polri, Polsek, Dinas Pendidikan, Dinas
Sosial, PT. Astra, kerjasama dengan
perusahan-perusahaan tempat untuk
kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK).
Seperti salon, bengkel, modiste,
pembuatan mebel, dan tempat las.

10. Jenis Bimbingan
Keterampilan

Jenis bimbingan keterampilan yang ada
di PSBR yaitu ada 5 macam:
1. Keterampilan tat arias atau salon,
2. Keterampilan menjahit dan bordir,
3. Keterampilan montir sepeda motor,
4. Keterampilan pertukangan las,
5. Keterampilan tukang kayu.
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B. Lembar Observasi Anggota PSBR

Tanggal Observasi : 26 Maret 2013

Tempat : Asrama dan Lingkungan  PSBR

No. Aspek yang diamati Keterangan
1. Lokasi Ruang keterampilan dan Asrama PSBR

putra dan putri.
2. Waktu Observasi Observasi pertama dilakukan pada

tanggal 26 Maret 2013.
3. Partisipasi Anggota Partisipasi dari para anggota PSBR

dalam mengikuti kegiatan bimbingan
keterampilan mereka mengikuti dengan
baik apa yang sudah dijelaskan oleh
instruktur dan mempraktekkan apa
yang sudah dijelaskan dengan penuh
antusias dan semangat.

4. Jumlah Anggota Jumlah anggota untuk angkatan tahu
2012-2013 di PSBR ada 75.

5. Kegiatan Rutin Kegiatan rutin yang dilakukan setiap
harinya berdasarkan jadwal yang sudah
ditetapkan oleh pengurus panti.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan
Pendidikan Remaja Binaan di
PSBR

Untuk kondisi sosial, ekonomi dan
pendidikan dari masing-masing remaja
berbeda-beda latar belakang mereka.
Selain itu juga dari segi usia remaja
juga beragam.


