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ABSTRAK 
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kinerja, kesimpulan, dan saran. Pada bagian akhir sari, dituliskan kata-kata kunci 

yang digunakan dalam laporan>><< Berisi ikhtisar laporan yang meliputi gambaran 
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implementasi, hasil analisis kinerja, kesimpulan, dan saran. Pada bagian akhir sari, 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

<< Memuat keterangan-keterangan yang menyebabkan munculnya masalah. 

Perlu juga dikemukakan pentingnya masalah tersebut dan Berisi latar belakang 

masalah dari topic yang dibuat>> << Memuat keterangan-keterangan yang 

menyebabkan munculnya masalah. Perlu juga dikemukakan pentingnya masalah 

tersebut dan Berisi latar belakang masalah dari topic yang dibuat>>  

<< Memuat keterangan-keterangan yang menyebabkan munculnya masalah. 

Perlu juga dikemukakan pentingnya masalah tersebut dan Berisi latar belakang 

masalah dari topic yang dibuat>> << Memuat keterangan-keterangan yang 

menyebabkan munculnya masalah. Perlu juga dikemukakan pentingnya masalah 

tersebut dan Berisi latar belakang masalah dari topic yang dibuat>> 

 

1.2. Tujuan 

<<Memuat uraian tentang tujuan kegiatan PKL >><<Memuat uraian tentang 

tujuan kegiatan PKL >><<Memuat uraian tentang tujuan kegiatan PKL 

>><<Memuat uraian tentang tujuan kegiatan PKL >><<Memuat uraian tentang 

tujuan kegiatan PKL >><<Memuat uraian tentang tujuan kegiatan PKL >> 

<<Memuat uraian tentang tujuan kegiatan PKL >><<Memuat uraian tentang 

tujuan kegiatan PKL >><<Memuat uraian tentang tujuan kegiatan PKL 

>><<Memuat uraian tentang tujuan kegiatan PKL >><<Memuat uraian tentang 

tujuan kegiatan PKL >> 

 

1.3. Manfaat 

<<Berisi uraian tentang manfaat kegiatan PKL >><<Berisi uraian tentang 

manfaat kegiatan PKL >><<Berisi uraian tentang manfaat kegiatan PKL >><<Berisi 

uraian tentang manfaat kegiatan PKL >><<Berisi uraian tentang manfaat kegiatan 

PKL >> 

<<Berisi uraian tentang manfaat kegiatan PKL >><<Berisi uraian tentang 

manfaat kegiatan PKL >><<Berisi uraian tentang manfaat kegiatan PKL >><<Berisi 

uraian tentang manfaat kegiatan PKL >> 
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1.4. Capaian Target  

<< Memuat capaian/target PKL yang diperoleh dari institusi sebagaimana 

sudah disusun oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan PKL sebagai landasan/acuan 

kegiatan PKL >><< Memuat capaian/target PKL yang diperoleh dari institusi 

sebagaimana sudah disusun oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan PKL sebagai 

landasan/acuan kegiatan PKL >> 

<< Memuat capaian/target PKL yang diperoleh dari institusi sebagaimana 

sudah disusun oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan PKL sebagai landasan/acuan 

kegiatan PKL >> 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 << menggambarkan secara singkat organisasi penulisan laporan, serta isi dari 

setiap bagiannya >> 
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BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

2.1. Deskripsi Hasil Kegiatan 

<<Bagian ini memuat uraian tentang hasil dan bagaimana hasil tersebut 

dicapai dari setiap aktivitas yang dilakukan selama PKL>> <<Dapat dijelaskan juga 

rangkaian kegiatan yang dilakukan selama di lapangan>> <<Bagian ini memuat 

uraian tentang hasil dan bagaimana hasil tersebut dicapai dari setiap aktivitas yang 

dilakukan selama PKL>> <<Dapat dijelaskan juga rangkaian kegiatan yang 

dilakukan selama di lapangan>> 

<<Bagian ini memuat uraian tentang hasil dan bagaimana hasil tersebut 

dicapai dari setiap aktivitas yang dilakukan selama PKL>> <<Dapat dijelaskan juga 

rangkaian kegiatan yang dilakukan selama di lapangan>> <<Bagian ini memuat 

uraian tentang hasil dan bagaimana hasil tersebut dicapai dari setiap aktivitas yang 

dilakukan selama PKL>> <<Dapat dijelaskan juga rangkaian kegiatan yang 

dilakukan selama di lapangan>> 

 

2.2. Analisis SWOT 

<<Bagian ini mahasiswa dituntut untuk menganalisa hasil capaian yang 

diperoleh selama melakukan PKL dengan menggunakan analisi SWOT, sehingga 

mahasiswa dapat kritis dan mampu memberikan argumen terhadap apa yang 

diperoleh selama PKL.>> <<Bagian ini juga dapat menganalisis tentang hasil yang 

diperoleh terkait kelebihan (keunggulan) dan kelemahan penerapan hasil PKL bagi 

institusi.>>  

<<Bagian ini mahasiswa dituntut untuk menganalisa hasil capaian yang 

diperoleh selama melakukan PKL dengan menggunakan analisi SWOT, sehingga 

mahasiswa dapat kritis dan mampu memberikan argumen terhadap apa yang 

diperoleh selama PKL.>> <<Bagian ini juga dapat menganalisis tentang hasil yang 

diperoleh terkait kelebihan (keunggulan) dan kelemahan penerapan hasil PKL bagi 

institusi.>> 

 

2.3. Kontribusi bagi bidang Ilmu Keolahragaan 

<<Hasil capaian yang diperoleh mahsiswa dari kegiatan PKL ini diharapkan 

mempunyai kontribusi besar bagi keilmuan ekonomi Islam. Sehingga mahasiswa 
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diharapkan dapat mengapresiasikan hasil yang dicapai saat PKL dengan keilmuan 

ekonomi Islam yang sudah dipelajari di bangku kuliah.>>  

<<Hasil capaian yang diperoleh mahsiswa dari kegiatan PKL ini diharapkan 

mempunyai kontribusi besar bagi keilmuan ekonomi Islam. Sehingga mahasiswa 

diharapkan dapat mengapresiasikan hasil yang dicapai saat PKL dengan keilmuan 

ekonomi Islam yang sudah dipelajari di bangku kuliah.>> 
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BAB III PENUTUP 

 

3.1. Kesimpulan 

<<Bagian ini memuat simpulan-simpulan yang merupakan rangkuman dari 

hasil analisis kinerja pada bagian sebelumnya.>> <<Bagian ini memuat simpulan-

simpulan yang merupakan rangkuman dari hasil analisis kinerja pada bagian 

sebelumnya.>> 

<<Bagian ini memuat simpulan-simpulan yang merupakan rangkuman dari 

hasil analisis kinerja pada bagian sebelumnya.>> <<Bagian ini memuat simpulan-

simpulan yang merupakan rangkuman dari hasil analisis kinerja pada bagian 

sebelumnya.>> 

 

3.2. Saran 

<<Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan ber-dasar 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat selama 

PKL>> <<Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan ber-dasar 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat selama 

PKL>> 

<<Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan ber-dasar 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat selama 

PKL>><<Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan ber-dasar 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat selama 

PKL>> 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

<<Daftar pustaka memuat semua sumber kepustakaan yang digunakan dalam 

pelaksanaan dan pembuatan laporan PKL, baik berupa buku, majalah, 

maupun sumber-sumber kepustakaan lain.>> 

 

<<Daftar pustaka memuat semua sumber kepustakaan yang digunakan dalam 

pelaksanaan dan pembuatan laporan PKL, baik berupa buku, majalah, 

maupun sumber-sumber kepustakaan lain.>> 



 

 

LAMPIRAN 

 

<<Memuat keterangan, tabel, gambar, profil dan data pendukung dari lembaga, 

dokumentasi dan hal-hal lain yang perlu dilampirkan untuk memperjelas uraian 

dalam laporan.>> 


