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SISTEM MORFOLOGI VERBA INFLEKSIONAL BAHASA INDONESIA

Haryadi, Wagiran

Keberadaan infleksi pada bahasa-bahasa yang bertipe aglutinatif masih
belum sejelas bahasa-bahasa yang bertipe fleksi. Bahasa Indonesia tergolong
bahasa yang bertipe aglutinatif karena keberadaan afiks yang berperan membentuk
kata.  Penelitian ini bermaksud mengungkap sistem morfologi verba infleksional
bahasa Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi-kualitatif. Data
penelitian ini berupa satuan-satuan lingistik yang diduga mengandung afiks
infleksional. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak dengan teknik
instrospeksi dan elisitasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan
metode distribusional dengan teknik top[down dan ekspansi.

Hasil analisis data menunjukan ada enam jenis afiks yang dapat pembentuk
verba infleksional bahasa Indonesia. Keenam afiks infleksional tersebut adalah
prefiks meng-, di-, ter-, dan ber-, serta konfiks ber-/-an dan ke-/-an. Keenam afiks
infleksional tersebut tersusun dalam dua sistem morfologis verba infleksional
bahasa Indonesia. Pembagian kedua sistem morfologis tersebut didasarkan atas
ada tidaknya pasangan verba infleksional meng-D yang berfokus pada pelaku dan
di-D yang berfokus pada sasaran. Sistem morfologi verba infleksional bahasa
Indonesia 1 (Vi-1) memiliki 3 kategori inti yakni D, D-I, dan D-kan serta dua kategori
pembeda yakni ber-D-an dan ke-D-an. Sistem morfologis Vi-2 ditandai oleh tidak
dimilikinya pasangan paradigma meng-D yang bervokus pelaku dan di-D yang
bervokus sasaran. Atas dasar beberapa temuan dan hasil analisis yang berkaitan
dengan system morfologi  verba infleksional bahasa Indonesia, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai tindak lanjut penelitian ini.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perlu adanya analisis
yang komprehensif untuk menyusun sistem morfologis verba bahasa Indonesia
yang mempertimbangkan keberadaan derivasi dan infleksi. Kedua, perlu adanya
penelitian keberadaan infleksi dalam bahasa Indonesia pada kategori lain.

REPRESENTASI CITRA PEREMPUAN DALAM IKLAN MEDIA MASSA:
SUATU UPAYA PENYETARAAN GENDER.

Tommi Yuniawan, Endang Kurniati, Yusro Edy Nugroho.

Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsi representasi citra perempuan
dalam iklan media massa; dan (2) menemukan peran publik citra perempuan dalam
iklan media massa telah sebagai upaya penyetaraan gender. Data dalam penelitian
terdiri atas: (1) citra perempuan dalam iklan media massa dan (2) informasi atau
keterangan tentang latar sosial budaya dan kondisi situasional yang menjadi
penentu citra perempuan dalam iklan media massa sebagi upaya penyetaraan
gender. Data pertama dikumpulkan dengan menggunakan metode pengamatan dan
wawancara dengan menggunakan teknik simak, baik dengan teknik simak libat
cakap maupun teknik simak bebas libat. Pengamatan dilakukan berdasarkan
observer’s paradox. Data kedua dilakukan dengan metode wawancara dan
dokumentasi. Kedua metode tersebut digunakan alat bantu rekam (tape recorder)
dan catat lapangan. Data-data tersebut divalidasi dengan teknik triangulasi, yaitu
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triangulasi teknik rekam, catatan lapangan, serta wawancara dan pengamatan
langsung.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua prosedur, yaitu (1)
analisis sementara, dan (2) analisis sebenarnya. Prosedur pertama dilakukan
dengan langkah-langkah: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) pengambilan
simpulan (verifikasi). Prosedur kedua dilakukan dengan langkah-langkah: (1)
transkripsi data, (2) pengelompokan data, (3) dana  penafsiran data.Untuk
mendapat hasil penafsiran yang tepat dalam penelitian ini ditempuh langkah-
langkah: (a) diskusi, (b) pengecekan ulang, dan (c) konsultasi, baik dengan
evaluator penelitian, pakar yang terkait dengan bidang tersebut, maupun teman
sejawat.

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) representasi perempuan dalam iklan
dapat terwujud dalam unsur-unsur pendukung iklan yaitu tokoh-penokohan, bahasa,
cerita (skenario), dan penampilan dan (2)  Peran publik citra perempuan dalam iklan
media massa telah menjadikan perempuan mencapai kesetaraan gender Upaya
penyetaraan gender melalui iklan sebenarnya  bukanlah hal yang salah. Kemajuan
teknologi menuntut perjuangan memperoleh kesetaraan juga harus kreatif. Iklan
memang media yang baik untuk aktualisasi perempuan dalam upaya penyetaraan
gender. Namun, jika ternyata hanya dieksploitasi saja maka sebenarnya
perempuanlah yang dirugikan.

Oleh karena itu, upaya penyetaraan gender paling tidak mempunyai dua
alternatif yakni jika tetap melalui iklan maka hendaknya sesuai dengan peran
perempuan, jika melalui cara lain maka aktualisasi diri yang tepat yakni melalui
kegiatan sosial yang memang membutuhkan sentuhan perempuan, kegiatan
intelektual seperti penelitian, penulisan.

EKSPRESI SASTRA WANITA JAWA

Agus Yuwono, Hardyanto

Pada karya sastra Jawa baik yang lisan maupun tertulis, banyak dijumpai
karya yang menempatkan tokoh wanita lebih tinggi kedudukannya dari tokoh pria.
Karya sastra diciptakan tentu saja merupakan ekspresi jiwa seorang pengarangnya.
Analisis terhadap karya sastra, secera tidak langsung adalah analisis jiwa
pengarangnya pula. Atas dasar itulah pada penelitian kali ini ingin mengungkap
karakteristik puisi wanita Jawa.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri yang khas puisi
yang dikarang oleh wanita Jawa yang meliputi diksi, majas, pilihan tema, dan
amanat. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat pada para peneliti dan
kritikus, para pengajar bahasa jawa, dan para pengarang sastra jawa itu sendiri.
Sasaran penelitian ini meliputi dua hal yakni karya-karya pengarang wanita sastra
Jawa dan kedua para wanita pengarang sastra jawa. Pengarang wanita sastra Jawa
yang dimaksud adalah St, Iesmaniasita, Yunani, Sri Setya Rahayu, Titah rahayu,
dan Dorothea Rosa Herliani. Sedangkan karya sastra yang dimaksud adalah karya
sastra lima pengarang tersebut.

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan objektif
terhadap karya sastra, dengan teknik pengumpulan data berupa ngaket terbuka dan
studi dokumen.

Hasil analisi menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, diksi yang
digunakan dalam puisi wanita sastra Jawa meliputi perulangan suku kata awal dwi
purwa, penggunaan sisipan in, dan penggunaan sisipan um. Kedua, Gaya bahasa
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yang banyak digunakan adalah gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa simile, dan
gaya bahasa repetisi. Ketiga, tema yang banyak dipilih meliputi tema cinta, kritik
sosial, kehidupan, kesedihan, dan kenangan. Ketujuh, amanat yang disampaikan
antara lain cinta tidak berarti selalu bersama, gunakam masa muda sebaik mungkin,
dan gunakan kenangan sebagai penambah semangat hidup.

Saran penelitian ini yaitu perlu membandingkan antara puisi karya
pengarang wanita Jawa dengan puisi karya pengarang pria Jawa
Kata Kunci : diksi, majas, tema, amanat

KARYA TARI KOREOGRAFER WANITA: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

Agus Cahyono, Utami Arsih, Hasan Bisri

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan  secara alami (biologis) dalam
berbagai konteks budaya seringkali mendasari diferensiasi peran (division of labor)
yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji bagaimana
konstruksi peran gender dalam dunia seniman tari, khususnya koreografer wanita.
Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang: (1) konstruksi
peran gender yang berlangsung dalam proses  karya tari koreografer wanita; dan
(2) bias gender yang terjadi dalam proses karya tari koreografer wanita.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi
penelitian adalah Kota Semarang dan Kota Surakarta. Subyek penelitian terdiri dari
para penata tari (koreografer) wanita , penari, pemusik, dan penonton. Teknik
pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, angket, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengembangkan
deskripsi kasus, yang prosesnya dilakukan dengan tahap reduksi data, kategorisasi,
dan penafsiran data (verifikasi/penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi peran gender dalam proses
karya tari koreografer wanita terjadi pada lingkungan keluarga dan lingkungan
masyarakat. Realitas obyektif yang mencakup berbagai pandangan, sikap, perilaku,
dan pemberian makna terhadap diferensiasi peran laki-laki dan perempuan
berdasarkan budaya (nurture) yang terdapat dalam lingkungan keluarga memiliki
peran yang menonjol dalam proses konstruksi peran di kalangan penari dan
koreografer  perempuan. Sedangkan bagi penari laki-laki, proses konstruksi peran
selain terjadi di dalam lingkungan keluarga juga terjadi di dalam  lingkungan sosial
masyarakat. Bias gender yang terjadi dalam proses konstruksi peran gender dalam
penelitian ini ditunjukan dengan masih adanya pandangan  stereotype gender di
kalangan penari, koregrafer, penonton, dan masyarakat pencinta tari.

PEMERTAHANAN BAHASA JAWA PENGEMIS DALAM KONTAK BAHASA PADA
MASYARAKAT DWIBAHASAWAN : KAJIAN SOSIOLINGUISTIK

DI KOTA SEMARANG.

Tommi Yuniawan, Hari Bakti Mardikantoro, Agus Yuwono

Saat ini, penggunaan bahasa Jawa cenderung sudah bergeser ke bahasa
lain. Meskipun demikian, tidak selamanya bahasa Jawa ditinggalkan oleh para
penuturnya. Ada sekelompok penutur yang tetap setia menggunakan bahasa Jawa
dalam berkomunikasi, meskipun mereka juga menguasai bahasa Indonesia dan
orang yang di hadapi juga tidak selalu menggunakan bahasa Jawa. Kelompok
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tersebut adalah pengemis. Para pengemis akan tetap menggunakan bahasa Jawa
dengan anggapan bahwa bahasa Jawa mampu membungkus keinginan para
pengemis untuk mengungkapkan perasaan supaya diberi belas kasihan.

Penelitian ini membahas pemertahanan bahasa Jawa pengemis dalam
kontak bahasa pada masyarakat dwibahasawan di Kota Semarang. Secara ringkas
permasalahan tersebut dapat dirumuskan (1) bagaimana bentuk pemertahanan
bahasa Jawa pengemis di Kota Semarang?dan (2) faktor-faktor apa yang
mempengaruhi pemertahanan bahasa Jawa pengemis di Kota Semarang?
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis dan
penedakatan metodologis. Pendekatan teoretis menggunakan pendekatan
sosiolinguistik, sedang pendekatan metodologis menggunakan pendekatan
kualitatif.

Data penelitian ini adalah penggalan tuturan yang mengunakan bahasa
Jawa oleh pengemis sebagai bentuk pemertahanan bahasa. Adapun sumber
datanya adalah tuturan pengemis di Kota Semarang yang menggunakan bahasa
Jawa. Dalam penyediaan data digunakan metode simak. Teknik dasar yang
digunakan adalah teknik sadap dan teknik catat.

Analisis data dilakukan melalui dua prosedur, yaitu analisis selama proses
pengumpulan data dan analisis setelah pengumpulan data. Dalam penelitian ini,
kedua prosedur tersebut juga diakukan. Prosedur selama proses pengumpulan data
dilakukan dengan cara (1) reduksi data, yaitu melakukan identifikasi  pemertahanan
bahasa Jawa yang dilakukan oleh pengemis, (2) sajian data, dan (3) pengambilan
simpulan/varifikasi yang sifatnya tentatif, baik dengan triangulasi data maupun
dengan triangulasi teknik pengambilan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berkomunikais dengan mitra
tuturnya, para pengemis di Kota Semarang cenderung mempertahankan bahasa
Jawa. Bentuk bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa krama dan ngoko.
Adapun faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa Jawa tersebut adalah
faktor penutur, partisipan, sitiuasi tuturan, dan tujuan tuturan.

Hasil penelitian ini belum menjawab secara tuntas permasalahan
pemertahanan bahasa Jawa karena penelitian ini hanya memfokuskan pada
pemertahanan bahasa Jawa oleh pengemis di Kota Semarang. Peneliti
menyarankan perlunya penelitian tentang pemertahanan dan pergeseran bahasa
lain dalam konteks yang berbeda.

WACANA EDITORIAL SEBAGAI PENYAMPAI PESAN IDEOLOGIS SURAT
KABAR DALAM PROSPEKTIF CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

(Studi pada Teks-teks Editorial Harian The Jakarta Post dalam Isu Politik
Dalam Negeri)

Widhiyanto

This study was conducted to investigate the ideological messages of The
Jakarta Post realized in its editorials dealing the home affair politics based on the
Critical Discourse Analysis prospective. Five texts were analyzed to diagoze the
messages by using Appraisal System theory.

The problems which I want to solve are: (1) How does The Jakarta Post
apply the appraisal values in its publications? And (2) What are ideological
messages used as the bases of the application of the appraisal values in its
publications?

In this study, there are five editorials analyzed in the way offered by Huckin
(1997). Each of these articles was then broken down into manageable chunks for
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the purpose of analysis. Then, for each chunk, there was general analysis. Finally, it
was analyzed based on appraisal system analyses. The analyses were done
depending on the kinds of attitude, the amplification system, and the source to find
the potential values of any ideological message.

The rerult of the study shows that in all of the five articles there are the three
kinds of attitude as offered by Martin and Rose (2003), that is affect, judgment, and
appreciation. Generally, the three kinds of attitude are authorial, meaning that they
were the editors’. In addition, all of the three were applied equally both in positive
and negative values. This reflects that the editor tried to be neutral in presenting the
articles.

From the five analyzed articles in which each presented different issue, I can
conclude that: (1) Editor seemed to be neutral in dealing with the issue about
political parties, non-governmental organizations, and other public groups, in the
sense that the editor put no stance for or against them, (2) Editor seemed to be very
objective in dealing with governmental issues, or even he often criticized the policies
that were not popular, (3)Editor seemed to take U.S’s side when he talked about
terrorism, and to relate to certain groups of people in the society, and (4) Editor
seemed to dedicate himself to motherland in dealing with issue about the country.

PILIHAN BAHASA PADA RUBRIK DONGENG TABLOID JUNIOR
HARIAN SUARA MERDEKA

Suseno

Dongeng pada hakikatnya adalah cerita pendek kolektif kesusastraan lisan.
Pada awal perkembangannya, dongeng diceritakan secara lisan, dari mulut ke
mulut. Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya dongeng mulai ditulis. Dongeng
memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, sarana melukiskan kebenaran, sarana
menyampaikan sindiran, dan sarana menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan atau
moral. Dongeng dalam rubrik ini penting untuk diteliti, apalagi berkaitan dengan
anak-anak sebagai sasaran Tabloid Junior tersebut. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsi variasi, karakteristik, dan faktor yang memengaruhi pilihan bahasa
dongeng dalam rubrik dongeng Tabloid Junior Harian Suara Merdeka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada variasi pilihan bahasa yang dipakai
dalam dongeng-dongeng dalam Rubrik Dongeng Tabloid Junior Harian Suara
Merdeka. Variasi tersebut adalah variasi tunggal bahasa dan variasi campur kode.
Selain itu, ada beberapa karakteristik dalam pemilihan bahasa pada dongeng-
dongeng dalam tabloid Junior Harian Suara Merdeka, yaitu: 1) penggunaan kalimat
langsung, dalam bentuk dialog-dialog antartokoh, 2) pembuka dongeng, dan 3)
penutup dongeng.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pilihan-pilihan bahasa tersebut, di
antaranya: 1) tuntutan cerita, 2) faktor penulis atau pengarang, 3) faktor pembaca,
4) faktor  redaksi, 5) faktor kepatuhan pada pola dasar dongeng, dan 6) kreativitas.
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MAKNA SIMBOLIK MUSIK KOTEKAN:
Sebuah kajian Interaksi Simbolik Brummer

Siti Aesijah

Menurut Blummer: manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna
yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, makna tersebut berasal dari interaksi sosial
seseorang dengan orang lain,  makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses
interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Musik Kotekan adalah sebuah
permainan instrument musik tradisional kerakyatan yang hidup di desa Ledok
kecamatan Sambong kabupaten Blora Jawa tengah yang memiliki keunikan sebuah
permainan musik ansambel yang dimainkan pada sebuah alat bekerja para ibu tani
berupa lesung yang dimainkan oleh 3 hingga 4 orang. Kesenian ini sudah hampir
punah di kabupaten Blora hanya ada satu yaitu di desa Ledok. Dalam permainan
musik kotekan setiap pemain memainkan pola irama yang saling mengisi sehingga
jika ada yang kurang konsentrasi akan masuk pada bagian yang lain (dalam istilah
jawa tumbyuk). Dengan irama yang cepat permainan musik kotekan memiliki makna
simbolik kehidupan kaum wanita tani di desa dengan segala permasalahannya.
Perpaduan bunyi lesung yang khas memiliki nuansa tersendiri terdengar secara
alami tanpa alat pengeras suara yang mengesankan kegembiraan. Dalam
permainan musik kotekan banyak falsafah hidup yang dapat digali, dengan
mendengar dentangan suara musik lesung masyarakat desa Ledok memahami ada
yang meminta mereka untuk berkumpul atau mendekati sumber suara, ada gerhana
, ada orang punya hajat dan sebagainya.
Lesung suatu benda yang diibaratkan sebagai seorang wanita dan alu sebagai
seorang pria, sehingga dalam penyimpanan dan pemakaian ada tata cara tertentu.

RESPON ETNIS-ETNIS DI KOTA SEMARANG TERHADAP PUJIAN:
SUATU KAJIAN PRAGMATIK

Intan Pemata Hapsari

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon etnis-etnis di kota
Semarang terhadap pujian yang dianalisa dari segi pragmatik. Respon terhadap
pujian tersebut dianalisa karena memiliki beberapa fungsi.

Permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah: (1)
Fungsi tindak tutur seperti apa yang digunakan etnis-etnis di kota Semarang untuk
memberi respon terhadap pujian ? (2) Bagaimana fungsi tindak tutur tersebut
dinyatakan ?

Respon etnis-etnis di kota Semarang terhadap pujian ini dianalisa
berdasarkan model fungsi tuturan (Speech Function Network) yang ditawarkan oleh
Eggins & Slade (1997). Kemudian tiap fungsi tuturan tersebut dianalisa
menggunakan analisa register (field, mode, tenor).

Hasil analisa menunjukkan bahwa respon etnis-etnis di kota Semarang
terhadap pujian mempunyai fungsi: accepting (menerima), agreeing (menyetujui),
affirming (menegaskan), contradicting (mengingkari), confirming (memastikan),
detaching (tidak berpihak), rebounding (mengulas kembali), re-challenging
(menentang balik), refuting (menyangkal) dan laughter and smile (tertawa dan
tersenyum - non verbal).

Field dari teks-teks yang terkumpul adalah memberi pujian terhadap
penampilan, milik serta kemampuan seseorang yang menarik perhatian serta
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membuat kagum orang lain. Field tersebut berada pada rentang situasi formal
sampai situasi tidak formal. Dalam melontarkan pujian dan memberi respon
terhadap pujian tersebut kedua interaktan saling bertatap muka dan mereka
menggunakan bahasa untuk mencapai suatu tujuan sosial. Dalam hal ini ada
respon langsung dari recepient terhadap pujian yang dilontarkan oleh complimenter.

Hubungan interpersonal diantara interaktan (tenor) sebagian besar setara
(sesama teman akrab, sepasang kekasih, ibu dan anak, bibi dan keponakan,
sesama sepupu). Sementara itu lima teks dari tiga puluh satu teks mempunyai
hubungan interpersonal yang tidak setara (staf administrasi dan siswa, dosen dan
staf TU, dosen dan murid, tamu dan tuan rumah, ibu kos dan anak kos). Selain
konteks situasi (field, mode, dan tenor), konteks budaya (genre memuji) juga
mempengaruhi recepient dalam memberikan respon terhadap pujian.
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PENGARUH GENDER TERHADAP PERILAKU AKUNTAN PENDIDIK

Maylia Pramono Sari

Isu mengenai pentingnya ragam manajemen berhubungan dengan gender
berkembang sejak tahun 70-an. Peran wanita dalam lingkungan kerja meningkat cepat.
Ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah wanita yang bekerja di perusahaan yang
sebelumnya didominasi oleh pria. Secara umum, bagaimanapun, tidak banyak pekerja
wanita yang mendapat kesempatan menduduki posisi puncak dalam lingkungan kerja
mereka.

Penelitian ini menguji pengaruh perbedaan gender untuk perilaku akuntan
pendidik di lingkungan kerjanya. Sebagai proksi untuk perilaku terdiri dari beberapa
variabel yaitu: kepuasan kerja, motivasi kerja, perscpsi diskriminan, komitmen
profesional, komitmen organisasi dan penilaian etika termasuk komponennya yaitu
justice, relativisme, sgoisme, utilitarianisme dan deontology. Sampel terdiri dari akuntan
pendidik di Semarang yang minimum memiliki pengalaman mengajar satu tahun.
Hipotesis diuji dengan menggunakan alat analisis uji Independent Sample t Test, uji
Mann Whitney dan Regresi Logistik.

Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku antara akuntan
pendidik pria dan wanita. Selanjutnya hasil juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
antara perilaku akuntan pendidik dan gender.

ORIENTASI MENTAL MASYARAKAT SEMARANG TERHADAP IKLAN TELEVISI

Ida Maftukhah, Agung Yulianto

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui secara pasti seberapa
besar orientasi mental masyarakat Semarang terhadap iklan di  televisi, (2) untuk
mengetahui secara pasti seberapa besar hubungan orientasi mental terhadap iklan
televisi dan faktor jenis kelamin dan (3) untuk mengetahui secara pasti seberapa
besar hubungan orientasi mental terhadap ikla televisi dan faktor pelajar/non-
pelajar. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Semarang.
Penentuan sampel menggunakan metode non-probability, dimana penentuan
sampelnya didasari oleh personal judgement. Responden dipilih secara sederhana
dan mudah (convenience) di kota Semarang. Skala pengukuran yang digunakan
dalam penelitian ini adalah skala orienatasi mental terhadap iklan yang telah
dikembangkan oleh Mittal (1994), yang terdiri dari 4 pernyataan yang menyangkut
ketiga komponen sikap, kognitif (pengetahuan dan pengalaman), afektif (perasaan
dan reaksi emosional), dan perilaku (tendensi tangapan).

Penelitian ini menyajikan informasi tentang orientasi mental pemirsa televise,
dimana hasilnya 35% dari responden menyatakan bahwa mereka memang agak
acuh tak acuh terhadap iklan televisi dan tidak merasa terganggu dengan iklan itu..
Untuk pernyataan yang kedua (”saya sering memperhatikan iklan televisi”)
tampaknya sangat menarik. Penelitian ini menemukan hanya 23% responden yang
tidak setuju dengan pernyataan ini. Artinya, hanya 23% saja yang menolak bahwa
dirinya sering memperhatikan iklan televisi. Selanjutnya 28% dari responden
penelitian ini menyatakan tidak setuju bahwa selingan iklan ditelivisi merupakan
waktu ”istirahat” sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lain, atau ke kamar mandi,
mengambil minuman dan lain-lainnya. Sebaliknya, 43% dari responden penelitian ini
menyatakan setuju bahwa selingan iklan adalah merupakan waktu ”istirahat”. Ini
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mungkin dapat diartikan bahwa pemirsa disini cenderung dapat menerima iklan
televisi. Responden penelitian ini yang menyatakan ”bingung”, atau tidak begitu
mengetahui apa yang dapat dipercaya dan apa yang tidak dapat dipercaya tentang
iklan televisi hampir mencapai sepertiga (31%). Ini dapat diartikan bahwa iklan
televisi sering membingungkan mereka. Sejumlah 22% dari responden penelitian ini
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini, artinya bahwa mereka kurang lebih
”tidak bingung” tentang hal yang tidak dapat dipercaya dan hal yang dapat
dipercaya.

Pengujian independensi memperlihatkan bahwa pernyataan orientasi mental
yang pertama berhubungan dengan signifikan dengan status pelajar/non-pelajar (X²
= 11,512 dengan p < 0,01). Ini berarti bahwa pelajar/non-pelajar mempunyai
orientasi mental yang berbeda dalam menanggapi pernyataan ini. Responden yang
berstatus pelajar/mahasiswa cenderung tidak menyetujui pernyataan ini sedangkan
responden non-pelajar/mahasiswa cenderung menyetujui. Artinya
pelajar/mahasiswa cenderung terganggu dengan selingan iklan televisi. Pernyataan
yang kedua ternyata berhubungan dengan signifikan dengan jenis kelamin (X² =
7,062, p < 0,05). Pemirsa pria cenderung lebih sering memperhatikan iklan televisi
dibandingan dengan pemirsa wanita. Perbedaan ini mungkin terjadi karena banyak
iklan televisi yang dibintangi oleh model wanita yang secara fisik menarik.
Akibatnya, banyak pria lebih tertarik dan lebih sering memperhatikan iklan televisi.

PERANAN MATA KULIAH AUDITING DALAM MENGURANGI
EXPECTATION GAP

Rediana Setiyani,  Maylia Pramono Sari

Expectation gap adalah perbedaan antara apa yang masyarakat dan
pemakai laporan keuangan percaya sebagai tanggung jawab auditor dengan apa
yang auditor percaya sebagai tanggung jawabnya (AICPA, 1991). Expectation gap
muncul sebagai akibat kian kuatnya tuntutan masyarakat dan pemakai laporan
keuangan terhadap laporan keuangan yang dapat dipercaya dan yang menyediakan
informasi lebih lengkap dan benar sehingga dapat dijadikan dasar mengambil
keputusan yang tepat. Expectation gap antara auditor dengan masyarakat dan
pemakai laporan keuangan juga banyak terjadi di Indonesia, maka mata kuliah
auditing di tingkat perguruan tinggi juga diharapkan mampu mengurangi terjadinya
expectation gap tersebut.

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas maka penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh bukti apakah terdapat perbedaan yang signifikan
mengenai persepsi mengenai peran dan tanggung jawab auditor serta proses audit
diantara mahasiswa akuntansi pada awal mengikuti mata kuliah auditing dengan
mahasiswa akuntansi setelah selesai mengikuti mata kuliah auditing.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Untuk
memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Metode
studi pustaka  dilakukan dengan mengadakan eksplorasi kepustakaan untuk
mendapatkan berbagai data sekunder yang diharapkan dapat mendukung
penelitian yang dilakukan peneliti. Sedangkan untuk memperoleh data primer
peneliti menggunakan metode kuesioner. Dalam penyebaran kuesioner kepada
mahasiswa dilakukan secara langsung ketika awal kuliah (awal semester) dan pada
akhir kuliah (akhir semester).

Dalam mengambil sampel untuk penelitian ini, dilakukan dengan metode
purpose sampling yaitu metode pengumpulan informasi dengan target-target
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tertentu, yaitu tipe individu-individu tertentu yang dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan atau karena individu-individu tersebut  sesuai dengan kriteria yang
diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini sample yang akan digunakan adalah
mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
sebelum mengikuti mata kuliah auditing dan ketika telah selesai mengikuti mata
kuliah auditing

Total responden yang digunakan adalah 55 mahasiswa Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Dari uji statistik SPSS untuk
responden awal semester, nilai Cronbach’s Alpha instrumen penelitian berkisar
antara 0,6109–0,8139. Sedangkan untuk responden aakhir semester, nilai
Cronbach’s Alpha instrumen penelitian berkisar antara 0,6358–0,8408.Dari angka
Cronbach’s Alpha tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan
dalam penelitian adalah reliabel karena angka tersebut diatas 0,60. Dari uji statistik
SPSS untuk responden awal semester, tingkat signifikansi berkisar antara 0,000–
0,049. Sedangkan untuk responden akhir semester, tingkat signifikansi berkisar
antara 0,000–0,046. Dari tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa
korelasi antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor butir-butir
pertanyaan adalah valid karena angka tersebut < 0,50.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mengenai peran dan
tanggung jawab auditor serta proses audit, di antara mahasiswa akuntansi
sebelum mengikuti mata kuliah auditing berbeda secara signifikan dengan persepsi
mahasiswa akuntansi setelah mengikuti mata kuliah auditing. Hal ini telah
dibuktikan dalam pengujian hipotesis dengan menggunukan Wilcoxon Rank Test.
Dalam hasil uji Wilcoxon Rank Tes, ditinjau dari probabilitasnya yang < 0,05, maka
H1 diterima.

DAMPAK KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN
AKUNTANSI : KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Sandy Arief, Indah Anisykurlillah

Proses belajar mengajar dalam berbagai aspeknya sangat berkaitan dengan
kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional mampu melatih
kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk mengelola perasaannya,
kemampuan untuk memotivasi dirinya, kesanggupan untuk tegar dalam
menghadapi frustasi, kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda
kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan
bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan ini mendukung seorang
mahasiswa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh
kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi oleh mahasiswa,
pengaruh kepercayaan diri sebagai variabel moderating terhadap hubungan
kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi, dan
perbedaan tingkat kecerdasan emosional antara mahasiswa yang memiliki
kepercayaan diri kuat dan mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri lemah. Untuk
menganalisis digunakan uji Regresi linear Sederhana, Moderating Regression
Analysis (MRA) dan Independent Sample T-Test.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh kecerdasan emosional yang terdiri
dari pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial
dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh positif adalah pengendalian diri dan
empati, sedangkan pengaruh negatif yaitu pengenalan diri, motivasi dan
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keterampilan sosial. Pengaruh kepercayaan diri terhadap kelima variabel
independen tersebut adalah sebagai quasi moderator. Pada penelitian ini pula
terlihat adanya perbedaan tingkat pengenalan diri dan motivasi antara mahasiswa
yang memiliki kepercayaan diri kuat dengan mahasiswa yang memiliki kepercayaan
diri lemah, sedangkan untuk varibel pengendalian diri, empati, dan keterampilan
sosial tidak terdapat perbedaan.

Studi mendatang hendaknya alat ukur tingkat pemahaman akuntansi dapat
diukur dengan menggunakan alat ukur yang lebih objektif. Selain itu juga hendaknya
model regresi pada penelitian selanjutnya bebas dari problem autokorelasi. Masih
banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi, untuk
itu menarik untuk diteliti pada penelitian selanjutnya.

ANALISIS PENETAPAN KAWASAN ANDALAN SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN DAN PENGGERAK PEREKONOMIAN WILAYAH

DI JAWA TENGAH

Bambang Prishardoyo, Amin Pujiati, Prasetyo Ari Bowo

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak
perekonomian wilayah ( pime mover ), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang
cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor
unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitarnya.
Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi
pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kawasan andalan dan bukan
andalan di provinsi Jawa Tengah, menganalisis sektor unggulan di kawasan
andalan dan bukan andalan serta menganalisis tingkat spesialisasi sektor lapangan.
Data yang digunakan bersumber dari Biro Pusat statistiK tahun 2001 – 2005. Alat
analisis yang digunakan analisis Tipologi Klassen, analisis Location Quotient ( LQ )
dan analisis Spesialisasi regional.

Hasil analisis Tipologi Klassen dapat disimpulkan bahwa kabupaten/ kota
dengan pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita yang lebih tinggi daripada
kabupaten/kota lainnya akan menempati posisi perekonomian  yang lebih tinggi.
Dengan melihat posisi perekonomiannya ada tujuh kabupaten/kota yang termasuk
klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh, empat kabupaten/kota yang termasuk
klasifikasi daerah maju tetapi tertekan, sembilan kabupaten/kota yang termasuk
klasifikasi berkembang cepat dan lima belas kabupaten/kota yang termasuk
klasifikasi relatif tertinggal.Hasil analisis LQ, sektor unggulan di kawasan andalan
cenderung didominasi sektor sekunder dan tersier. Hasil indeks spesialisasi
regional, kabupaten/kota yang termasuk kawasan andalan relatif cenderung lebih
tinggi daripada di kawasan bukan andalan. Indeks spesialisasi regional antar
kawasan andalan mengarah ke deversifikasi sektor usaha. Sedangkan antara
kawasan andalan dan bukan andalan cenderung mengarah ke spesialisasi sektor
usaha , demikian pula antar kawasan bukan andalan juga mengarah ke spesialisasi
.    Posisi perekonomian suatu wilayah sebagai penentu kebijakan perlu
diperhatikan sehingga keberadaan kawasan andalan perlu ditinjau dari waktu ke
waktu secara berkesinambungan , agar manfaat yang diperoleh bagi pertumbuhan
daerah dan wilayah sekitarnya benar-benar dapat dirasakan.
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ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR KECAMATAN
DI KOTA SEMARANG

Muhsin

Makna dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah
tuntutan bagi kotamadya untuk lebih mandiri dengan dukungan pertumbuhan
ekonomi tiap kecamatan. Untuk menciptakan keadilan dalam pembangunan antar
kecamatan perlu dilakukan analisis disparitas pendapatan antar kecamatan karena
dengan analisis disparitas dapat diketahui distribusi pendapatan yang terjadi tiap
kecamatan dan dapat mengetahui perkembangan pembangunan tiap kecamatan.
Indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita dan
pemerataanya. Penelitian ini untuk menganalisis tingkat disparitas pendapatan yang
terjadi antar kecamatan di Kota Semarang tahun 2000 sampai dengan 2004 dan
strategi pemerintah daerah  Kota Semarang dalam mengembangkan sektor
unggulan guna terciptanya pemerataan hasil pembangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan data
primer dan data sekunder. Data primer bersumber dokumen atau laporan yang
terdapat diBadan Pusat Statistik (BPS), Kantor Penelitian, Pengembangan,
Pengolahan Data dan Arsip daerah (Litbanglahtasipda) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Kudus serta responden dari Bappeda.
Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi
dan wawancara. Dalam pengukuran ada atau tidaknya disparitas pendapatan antar
daerah (regional inequalities) dapat digunakan Indeks Williamson (IW). Data dasar
yang digunakan dalam perhitungan adalah pendapatan perkapita dan jumlah
penduduk.

Hasil perhitungan indeks Williamson rata-rata selama lima tahun (2000-
2004) menunjukan angka yang bervariasi dari 0.16 yang terendah hingga 0.45 yang
tertinggi. Angka indeks Williamson 0.16 menunjukan tingkat kesenjangan yang
rendah atau bisa dikatakan merata, sedangkan angka indeks Williamson 0.45
menunjukan tingkat kesenjangan sedang. Angka indeks Williamson yang
menunjukan tingkat kesenjangan sedang adalah kecamatan Mijen, Tugu dan
Ngaliyan. Rata-rata tingkat kesejangan Kecamatan Mijen 0.45, Kecamatan Tugu
0.43 dan Kecamatan  Ngaliyan 0.37. Angka kesenjangan rendah dapat dikatakan
merata,. Ditunjukan oleh Kecamatan Gunung Pati, Banyumanik, Gajah Mungkur,
Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari,
Semarang Timur, Semarang Utara, dan Semarang Barat. Angka bervariasi dari
terkecil 0.09 hingga yang terbesar 0.34. Indeks kesenjangan 0.09 di Kecamatan
Banyumanik dan indeks kesenjangan 0.34 di Kecamatan Genuk.

Pengembangan potensi ekonomi di Kota Semarang tahun 2000 sampai
dengan 2004 lebih ditekankan pada dua sektor lapangan usaha yaitu sektor industri
dan  perdagangan, hal ini disebabkan karena kedua sektor tersebut dianggap
memiliki keunggulan dibanding daerah lain dan memiliki keunggulan kompetitif
sehingga akan  mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
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PEMETAAN AGIHAN KUALITAS AIRTANAH BEBAS BERDASARKAN
KEDALAMAN MUKA AIRTANAH DI DATARAN ALUVIAL

(Studi Kasus di DAS Pemali Kabupaten Brebes Jawa Tengah)

Siti Sundari Miswadi, Juhadi, Suroso

Kabupaten  Brebes  merupakan daerah sentra produksi pertanian, terutama
bawang    merah dan  palawija (kedelai, ubi kayu, cabai), juga  terkenal  dengan
usaha peternakan  itik  yang  berkembang pesat dengan jumlah peternak itik relatif
besar. Akibatnya jumlah limbah yang dihasilkan juga besar dan bila tidak didukung
oleh sistem sanitasi lingkungan yang baik, maka air bawah tanah mudah tercemar
oleh limbah pemukiman, baik yang berupa limbah padat maupun limbah cair.
Kedalaman muka airtanah dipengaruhi oleh kemampuan penurunan kadar bahan
pencemar; semakin dalam permukaan airtanah, semakin efektif penurunan kadar
bahan pencemar.

Penduduk  di Dataran Aluvial DAS Pemali Kabupaten Brebes Jawa Tengah
sebagian  besar masih menggunakan airtanah untuk kebutuhan sehari-hari karena
murah dan mudah mendapatkan. Kebutuhan air bersih untuk masak, minum, mandi,
dan cuci dipenuhi  dari  airtanah  yang berasal dari sumur-sumur gali. Hal ini terjadi
karena layanan air bersih dari PDAM Kabupaten Brebes belum dapat dirasakan
oleh sebagian  masyarakat di Dataran  Aluvial, karena kemampuan keuangan yang
terbatas.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk pemetaan agihan kualitas airtanah
bebas berdasarkan kedalaman muka airtanah, sehingga tersusun secara sistematik
dan lengkap tentang kondisi agihan kualitas airtanah bebas berdasarkan kedalaman
muka airtanah bebas di permukiman  penduduk  Dataran  Aluvial  DAS Pemali
Kabupaten Brebes.

Metode penelitian tahun pertama meliputi pemetaan daerah Dataran Aluvial
DAS Pemali Brebes Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data primer yang
diambil secara sampling, meliputi agihan sumur gali milik penduduk, kedalaman
muka airtanah bebas, sifat fisik airtanah bebas, infiltrasi, jenis tanah, dan cheking
penggunaan lahan. Data sekunder berupa kondisi geofisik lahan (jenis batuan,
kelerengan, litologi, jenis tanah, geomorfologi) yang diperoleh dari peta RBI dan
Citra Satelit Aster yang didukung oleh statistik  “Brebes Dalam Angka”.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan spasial (Spatial Approach),
dengan demikian data dan Informasi yang telah diperoleh selanjutnya dipetakan
secara kartografis dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi geografis
(SIG).

Hasil penelitian telah dapat menyusun 1) basis data spasial berupa peta-
peta yang mendukung pembuatan peta agihan kualitas airtanah bebas berdasarkan
kedalaman muka airtanah di Dataran Aluvial DAS Pemali Kabupaten Brebes Jawa
Tengah ; dan peta-peta,  meliputi peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta
litologi, peta kontur tanah, peta kelerengan, peta sebaran sumur gali, peta
kedalaman airtanah bebas, peta kontur airtanah bebas dan peta arah aliran
airtanah. 2) basis data non spasial, yang berupa sifat-sifat fisik airtanah, jenis tanah,
laju infiltrasi, jenis-jenis penggunaan lahan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat
sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan bagi para pengambil
keputusan, perencanaan, dan penyusunan program di Pemerintah Kabupaten
Brebes. Adapun manfaat secara umum dari hasil penelitian ini adalah: (1)
mendapatkan gambaran secara komprehensif dan obyektif tentang kondisi spasial
biofisik DAS Pemali khususnya wilayah dataran aluvial; (2) terbentuknya sarana
untuk membangun pemahaman stakeholders dalam pengelolaan dan pemanfaatan
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airtanah untuk kepentingan domestik; (3) sebagai dasar pendayagunaan
sumberdaya air yang ada secara optimal, berkeadilan, dan berkesinambungan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi-
fungsi lingkungan itu sendiri; (4) mewujudkan sistem pengelolaan sumberdaya air
secara holistik, terencana, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian pada tahun pertama masih berupa data dasar yang berujud
spasial (peta-peta) yang akan digunakan untuk pemetaan agihan kualitas airtanah
bebas berdasarkan kedalaman airtanah yang optimum yang menunjukkan kualitas
airtanah untuk kepentingan domestik.  Di masa datang data dan informasi  yang
telah tersajikan dalam basisdata spasial dan non spasial tersebut dapat digunakan
oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai bahan masukan dan kajian dalam
mensosialisasikan pembuatan sumur gali kepada masyarakat, agar masyarakat
mendapatkan pelayanan akan kebutuhan air yang berkualitas sesuai dengan
standar kesehatan.

KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

(Woman’s contribution in Sustainable Environmental Management)

Sri Mulyani Endang Susilowati

Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) tingkat pengetahuan tentang
pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki perempuan, (2) faktor apa yang
mendorong perempuan melakukan pengelolaan lingkungan, (3) pembagian peran
dalam keluarga kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, (4) partisipasi
perempuan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan, (5) kontribusi perempuan
dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan studi kasus di PKK Kelurahan Bendan Ngisor
Kecamatan Gajahmungkur kota Semarang. Teknik sampling dengan purposive
sampling. Sebagai sumber data, sekelompok perempuan yang tergabung dalam
satu dasa wisma. Fokus penelitian adalah: (1) pengetahuan perempuan tentang
pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, (2) faktor yang mendorong perempuan
melakukan pengelolaan lingkungan, (3) pembagian peran dalam keluarga kaitannya
dengan pengelolaan lingkungan, (4) partisipasi perempuan dalam kegiatan
pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan (5) kontribusi perempuan dalam
pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Simpulan: (1) ibu-ibu PKK di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah
Mungkur telah memiliki pengetahuan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang
memadai, (2) faktor yang mempengaruhi kegiatan perempuan dalam pengelolaan
lingkungan hidup adalah rasa tanggung jawab yang mereka terima sebagai suatu
kewajiban atau kodrat, (3) pembagian peran dan akses terhadap sumberdaya sudah
seimbang, tetapi dalam hal pengelolaan lingkungan dan pekerjaan domestik lainnya
lebih banyak dikerjakan perempuan sedangkan kontrol dipegang oleh laki-laki, (4)
perempuan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan (5)
perempuan memberikan kontribusi yang besar dalam pengelolaan lingkungan
berkelanjutan.

Disarankan perlu adanya penyuluhan tentang Kesetaraan dan Keadilan
Gender bagi ibu-ibu PKK di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur.
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DAMPAK PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TERHADAP PERLUASAN BANJIR
GENANGAN DI KOTA SEMARANG

Saptono Putro dan Rahma Hayati

Semakin bertambahnya penduduk perkotaan akibat pertumbuhan alami dan
urbanisasi, kota semakin memerlukan fasilitas-fasilitas pendukung terutama
perumahan. Pembangunan perumahan selalu memerlukan lahan yang sudah ada,
sehingga merubah penggunaan lahan dari non perumahan/perkarangan ke
perumahan/ permukiman dan sarana jalan. dirumuskan permasalahan sebagat
berikut, apakah terjadinya banjir genangan merupakan dampak dan adanya
perubahan fungsi lahan dari daerah penampungan menjadi lahan permukiman
?daerah manakah yang mengalami perubahan penggunaan lahan menjadi
permukiman /terbangun antara tahun 1980 sampai tahun     2000?daerah manakah
yang mengalami banjir genangan antara tahun 1980 sampai tahun 2000?. Ada
beberapa tujuan penelitian ini adalah: mengetahui dampak dari pembangunan
daerah permukiman terhadap perluasan banjir genangan di Kota Semarang,
menganalisis penyebaran daerah permukiman dan perluasan daerah yang
mengalami banjir genangan selama, periode tahun 1980 sampai tahun 2000.

Populasi penelitian ini adalah di Kota Semarang yang terdiri dari 19
Kecamatan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode ”Area Random
Sampling” (Sutrisno Hadi, 1988), secara administrtif meliputi Kecamatan Semarang
Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, dan
Kecamatan Semarang Timur. Dalam penelitian ini data yang diolah merupakan data
sekunder dari peta peta agihan banjir dan peta-peta tata-guna lahan dari tahun
1980 dan tahun 2000 ( kisaran 20 tahunan), Variabel penelitian meliputi,tata guna
lahan, luas area terbangun/Permukiman, luas Area Banjir Genangan. Teknik analisa
data perkembangan permukiman dan banjir genangan di buat tabel dan di
prosentasekan, selanjutnya dianalisa dengan secara diskripsi dan prosentase.

Angka Pertumbuhan permukiman rata-rata dari tahun 1980 sampai 2000
sebesar 3,95 % pertahun. Angka Pertumbuhan Banjir Genangan dari tahun 1980
sampai tahun 1987 sebesar 8,41 % pertahun, sedangkan dari tahun 1987 sampai
tahun 2000 sebesar 1,93 % pertahun, dan pertumbuhan rata rata pertahun dari
tahun 1987 sampai tahun 2000 sebesar 4,98 %. Perkembangan yang sangat
mencolok adalah luasan banjir genangan dari tahun 1980 – 1987 hanya dalam 7
tahun rata-rata pertahun mencapai 8,41%, hal tersebut disebabkan dibangunnya
perumahan Tanah Mas di areal pertambakan dan pembuatan Jalan Lingkar Utara
yang menghambat laju aliran air ke laut..

Kesimpulan, pertambahan perkembangan permukiman dari tahun 1980
sampai tahun 2000 sebesar 78,96 atau rata-rata 3,95 % pertahun., pertambahan
perluasan banjir genangan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 sebesar 98,56 %
atau rata-rata  4, 92 % pertahun. Saran, perlu di lakukan kegiatan pembersihan dan
pengerukan saluran drainase secara berkala,  perlu dilakukan pelebaraan dan
pembuatan saluran drainase baru.
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POLA PERAN SERTA MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK DALAM
PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN DI PERMUKIMAN

PINGGIRAN KOTA SEMARANG

Lulut Indrianingrum, Rini Kusumawardani

Semakin minimnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan terhadap
masyarakat menyebabkan adanya kekurangan dalam berbagai bidang pelayanan
publik. Bidang yang paling dirasakan adalah bidang prasarana lingkungan.
Kurangnya pelayanan pemerintah menyebabkan tumbuhnya partisipasi masyarakat
dalam menyediakan sendiri fasilitas prasarana lingkungan yang mereka butuhkan.
Terdapat suatu kecenderungan adanya partisipasi secara berkelompok untuk
membangun prasarana lingkungan.

Peran serta masyarakat dilakukan dengan adanya dorongan motivasi baik
secara perorangan maupun kelompok. Bentuk peran serta berupa peran serta aktif
(ide, usulan, tenaga/biaya) dan pasif yang dilakukan untuk beberapa bidang
prasarana. Motivasi yang melatarbelakangi adalah untuk pemenuhan kebutuhan,
kesamaan pengetahuian dan niat sukarela. Untuk masyarakat Pucang Gading, pola
peran serta cenderung berkelompok karena mereka memiliki paguyuban
masyarakat Pucang Gading yang menjadi pusat aspirasi warga jika ada hal-hal
yang hendak dikeluhkan pada Pemda. Sedangkan untuk masyarakat desa, mereka
juga cenderung berkelompok namun tidak secara formal tergabung dalam
paguyuban atau organisasi informal, namun peran serta secara berkelompok
tumbuh karena rasa kebersamaan.

Juga ditemukan adanya peran serta dari masyarakat swasta informal yang
menyediakan jasa persampahan dan air bersih jerigen. Mereka berperan
sebagaimana layaknya pihak swasta namun dengan skala dan finanisal yang kecil.
Motivasi mereka berperan serta karena melihat peluang pasar, keuntungan dan
membantu perekonomian keluarga.

IMPLEMENTASI MODEL KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

Erni Suharini

Pemukiman merupakan tempat yang sangat diperlukan oleh manusia
sebagai tempat tinggal dan melakukan dan menopang segala aktivitas hidupnya.
Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi meningkatnya kebutuhan akan
perumahan dan permukiman. Namun kenyataan lahan tetap tidak berubah,
sehingga nilai tanah menjadi mahal dan masyarakat tetap membangun walaupun
lahan tersebut tidak layak untuk dibangun. Inventarisi data yang kurang akurat,
tentang identifikasi kelayakan suatu lahan untuk permukiman sangat dibutuhkan,
namun kenyataan data tersebut sulit diperoleh. Teknologi Sistem Informasi
Geografik (SIG) sangat membantu dalam upaya inventarisasi dan penyajian data
dalam bentuk peta. Hasil inventarisasi dan evaluasi kesesuaian lahan untuk
keperluan kawasan permukiamn sangat diperlukan. Infromasi ini akan memberikan
sumbangan pemikiran bagi instansi terkait maupun masyarakat pengguna lahan
dalam rangka pembangunan permukiman sehingga terjadi keselarasan dengan
lingkungan alam.
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Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan system lahan dan
menggunakan teknologi system informasi geografis. Obyek penelitian ini adalah
lahan di Kota Semarang seluas 37.370,42 ha. Metode dan teknik pengumpulan data
adalah dengan metode interpretasi peta-peta, metode dokumentasi, metode
pengamatan dan uji laboratorium. Sedangkan metode analisis data dengan
matching dan overlay peta yang diolah dengan teknologi Sistem Informasi
Geografis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Semarang terdapat 4 kelas
kesesuaian lahan, yaitu kelas S2 (sesuai), kelas S3 (sesuai dengan beberapa
hambatan), kelas N1 (tidak sesuai), dan kelas N2 (sangat tidak sesuai). Kelas
kesesuaian S2 meliputi kawasan seluas 5.549 ha (36,9%), kelas S3 meliputi daerah
selaus 944 ha (6,3%), kelas N1 meliputi daerah seluas 8.059 ha (53,5%), dan kelas
N2 seluas 503 ha (3,4%). Faktor penghambat atau pembatas yang dominan kelas
kesesuaian lahan di Kota Semarang adalah kemiringan lereng, kekuatan batuan,
kembang kerut tanah, jalur patahan, bahaya erosi, dan bahaya longsor.

Saran dalam penelitian ini adalah 1). Perlu dibuat peta tentang kerawanan
bencana di Kota Semarang dan disosialisasikan kepada penduduk Kota Semarang,
sehingga penduduk dapat mengetahui tingkat kerawanan bencana di
lingkungannya. Masyarakat dapat memilih dan menentukan tempat tinggal secara
aman dan nyaman. 2). Perlu dilakukan penegakan hokum yang tegas, terhadap
pelanggaran yang dilakukan terhadap pengembangan lahan yang tidak sesuai
dengan peruntukkannya.

KINERJA COMMUNITY DEVELOPMENT INDUSTRI PERAIH
SERTIFIKASI ISO 14001

(Kasus Industri Peraih Sertifikasi ISO 14001 di DAS Garang Hilir Semarang)

Riza Arifudin dan  Zaenuri Masturi

Pasar internasional telah mengapresiasi dengan baik masuknya isu-isu
lingkungan sebagai salah satu instrumen untuk memfilter mekanisme
perdangangan barang dan jasa di tingkat internasional, melalui sertifikasi ISO
14001, tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Oleh karena itu, para
pengusaha yang bergerak di pasar internasional berusaha memperbaiki kinerja
lingkungannya sehingga dapat meraih sertifikasi ISO 14001, termasuk di
dalamnya kinerja community development. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui dan menganalisis Kinerja community development Industri Peraih
Sertifikasi ISO 14001 di DAS Garang Hilir Semarang.

Daerah penelitian dipusatkan pada industri farmasi peraih sertifikasi ISO
14001 di DAS Garang Hilir, yakni PT Phapros Tbk. Variabel dalam penelitian ini
adalah kinerja community development dikaitkan dengan laporan keuangan
yang diterbitkan dalam mengelola Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
(PUKK).  Data berupa (1) jumlah dana, (2) distribusi dana, (3) efektivitas
penyaluran dana, dan (4) tingkat kolektibilitas pengembalian dana kemitraan
dan bina lingkungan  (community development) PT Phapros Tbk. Data dianalisis
secara secara deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan, kinerja community development  industri
peraih ISO 14001 di DAS Garang Hilir Semarang relatif baik. Perusahaan telah
menyalurkan dana PKBL per 31 Desember 2006 sebesar Rp 6,40 milyar
Efettivitas penyaluran dana tetap terjaga 25 %, dengan tingkat kolektabilitas
yang juga tetap tinggi, yaitu 79 %. Kepedulian perusahaan terhadap usaha
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perorangan relatif tinggi; 94 % mitra binaan merupakan usaha perorangan.
Kelancaran pembayaran mitra binaan baru mencapai 54 %, 23 % macet, dan 16
% diantaranya bermasalah.

MODEL RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK PERBAIKAN IKLIM MIKRO
DI KOTA SEMARANG

(MODEL OF GREEN OPEN SPACE FOR THE REPAIR OF MICRO CLIMATE IN
SEMARANG CITY)

Sri Mantini Rahayu Sedyawati,  Dewi Liesnoor Setyowati

Salah satu dampak akibat perkembangan penduduk berupa terjadinya
konversi lahan. Lahan yang semula merupakan vegetasi berubah menjadi
pemukiman dan sarana pendukung kegiatan di perkotaan. Sejalan dengan proses
konversi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi fasilitas bangunan, pencemaran di kota
mulai terjadi. Berkurangnya RTH mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur
lokal dalam kota. Keberadaan RTH bermanfaat dalam peningkatan kualitas
lingkungan hidup kota, antara lain sebagai pengendali iklim mikro.

Sebaran vegetasi di Semarang Tengah termasuk katagori jarang, terutama
komposisi vegetasi rendah dan kerapatan pohon sangat jarang. Kondisi Iklim mikro
secara keseluruhan termasuk kategori ‘sebagian tidak nyaman’, khususnya iklim
pada siang hari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya tegakan vegetasi
yang ditanam sepanjang jalan di wilayah Semarang Tengah, sehingga
menyebabkan keadaan iklim mikro cukup panas dan kering. Keberadaan RTH di
Semarang Tengah hanya seluas 6,77% perlu ditambah RTH seluas 14,02%,
sehingga luas RTH sebesar 20,79%, akan dapat memperbaiki kondisi iklim mikro di
kawasan perkotaan Semarang.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM LIGHT ON
DAN KANALISASI

Yeri Sutopo, Yohanes Primadiyono, Alfa Narendra

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan persepsi masyarakat pengguna
jalan terhadap Program Light on dan Kanalisasi di jalan-jalan propinsi di Kota
Semarang; (2) menjelaskan persepsi Polisi lalu lintas terhadap kepatuhan
masyarakat pengguna jalan dalam program kanalisasi dan light on di Kota
Semarang; dan (3) menjelaskan perilaku masyarakat pengguna jalan dalam
mematuhi PP No 43 tahun 1993 pasal 51 ayat 1 serta pasal 61 ayat 1 tentang
kanalisasi serta pasal 74 ayat 1 (a) tentang light on.

Penelitian ini menggunakan metode survai. Penelitian ini tidak bermaksud
menguji hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan keadaan subyek dan obyek
penelitian apa adanya. Dengan demikian rancangan penelitian ini termasuk dalam
kategori deskriftif. Namun demikian penelitian ini tetap melakukan analisis dan
diskusi setelah pendeskripsian data dilaksanakan.

Simpulan penelitian ini (1)persepsi masyarakat pengguna jalan terhadap PP
No 43 tahun 1993 tentang kanalisasi serta pasal 74 ayat 1 (a) tentang light on,
dapat dikatakan positif; (2)dapat dikatakan bahwa persepsi Polisi Lalu-lintas
terhadap kepatuhan masyarakat pengguna kendaraan roda dua dalam program
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light on dan kanalisasi adalah positif; berdasarkan urutan kepatuhan nampak bahwa
TNI/POLRI mempunyai kepatuhan paling tinggi, urutan selanjutnya adalah
karyawan swasta, kemudian PNS, dan yang terakhir adalah kategori mahasiswa
dan pelajar; meskipun demikian tingkat kepatuhan mereka cenderung tinggi, karena
skor rerata mereka di atas skor 2,5; dan (3) besarnya prosentase masyarakat yang
mematuhi program light on dan kanalisasi antara 8,66% sampai dengan 17,22%,
sedangkan yang hanya mematuhi program kanalisasi adalah 85,12% sampai
dengan 91,13%, sementara yang light on tetapi tidak masuk kanal sebesar 0,07%
sampai dengan 0,29%, sedangkan yang melanggar kedua program prosentasenya
sangat kecil, yaitu 0,12% sampai dengan 0,65%.
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BIDANG MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)
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KARAKTERISTIK FILM TIPIS GAN DI ATAS SUBSTRAT SI(111) MENGGUNAKAN
LAPISAN PENYANGGA ALN DENGAN METODE DC MAGNETRON

SPUTTERING

Sugianto, Putut M, Sunarno, Didik A dan Z. Jamal

Karakteristik dari film tipis GaN ditumbuhkan menggunakan lapisan
penyangga AlN dengan metode dc magnetron sputtering telah dipelajari. Film tipis
GaN ditumbuhkan dengan lapisan penyangga AlN 20 nm, 40 nm, dan 60 nm. Hasil
karakterisasi AFM menunjukkan penggunaan lapisan penyangga AlN 40 nm pada
penumbuhan film tipis GaN menghasilkan kualitas film lebih baik dibanding dengan
ketebalan lapisan penyangga AlN 20 nm dan 60 nm. Selanjutnya film tipis GaN
ditumbuhkan dengan lapisan penyangga AlN 40 nm dengan variasi daya plasma.40
watt, 50 watt dan 70 watt. Karakterisasi film tipis GaN dengan XRD menunjukkan
film yang tumbuh memiliki struktur hexagonal. Analisis XRD juga menunjukkan film
yang tumbuh masih berbentuk polikristal. Sifat optik dari film tipis GaN
dikarakterisasi dengan UV-nir spektrometer. Film tipis GaN memiliki bandgap sekitar
3,4 eV sampai dengan 3,5 eV. Penggunaan lapisan penyangga dan daya plasma
dalam penumbuhan film tipis GaN mempengaruhi kualitas film yang terbentuk.

FABRIKASI STRUKTUR-HETERO AlxGa1-xN/GaN DAN APLIKASINYA
PADA HETEROSTRUCTURE FIELD EFFECT TRANSISTOR

Sugianto dan Sunarno

Material semikonduktor III-nitrida (AlN, GaN, InN) mempunyai kecepatan
saturasi elektron, tegangan breakdown, conduction band-offset, dan stabilitas termal
tinggi sehingga berpotensi untuk aplikasi devais elektronik yang bekerja pada daya
dan temperatur tinggi seperti untuk transistor efek medan berbasiskan struktur-
hetero AlxGa1-xN/GaN (HFET). Struktur-hetero AlxGa1-xN/GaN mempunyai
conduction band-offset tinggi sehingga dapat menampung rapat muatan 2DEG
dalam jumlah yang lebih tinggi. Struktur-hetero AlxGa1-xN/GaN juga menghasilkan
efek piezoelektrik yang tinggi karena adanya ketidak-sesuaian konstanta kisi antara
lapisan AlxGa1-xN dan lapisan GaN. Sebagai hasilnya terdapat rapat muatan (2DEG)
yang tinggi pada daerah antarmuka struktur-hetero tanpa melakukan doping. Rapat
muatan 2DEG dan mobilitas yang tinggi dalam struktur-hetero ini penting untuk
meningkatkan unjuk kerja dari HFET untuk aplikasi devais elektronik yang bekerja
pada daya dan temperatur tinggi seperti pada microwave.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menumbuhkan
film tipis GaN, AlxGa1-xN dan struktur-hetero AlxGa1-xN/GaN dengan teknik dc
magnetron sputtering, mengoptimasi kondisi penumbuhannya, dan
mengkarakterisasi hasilnya; selanjutnya fabrikasi dan karakterisasi devais HFET
AlxGa1-xN/GaN. Pada tahun pertama telah dilakukan penumbuhan film tipis GaN dan
AlxGa1-xN serta karakterisasinya. Sedangkan pada tahun kedua ini dilakukan
fabrikasi struktur HFET AlxGa1-xN/GaN dan karakterisasinya.

Citra AFM menunjukkan bahwa untuk struktur hetero Al0,2Ga0,8N/GaN
semakin lama waktu penumbuhan Al0,2Ga0,8N, kekasaran permukaannya semakin
besar. Kekasaran permukaan ini dapat mengurangi besarnya mobilitas 2 DEG.
Pengukuran efek hall struktur hetero AlXGa1-XN/GaN dengan metode van der Pauw
menunjukkan semakin lama waktu penumbuhan Al0.2Ga0.8N, struktur hetero AlXGa1-
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XN/GaN  memiliki mobilitas 2DEG yang rendah. Film tipis struktur hetero AlXGa1-

XN/GaN  dengan waktu penumbuhan AlxGa1-xN 10 menit mempunyai mobilitas
2DEG sebesar 521 cm2/Vs dengan konsentrasi 2DEG 2,36 x 1015cm-3.

Karakteristik I-V pada kontak logam Au-film tipis AlxGa1-xN yang diannealing
pada temperatur 150oC masih menunjukkan adanya sifat kontak schottky.
Perlakuan annealing pada persambungan Au-film tipis AlxGa1-xN pada temperatur
200oC menyebabkan kontak mulai bersifat Ohmik. Perlakuan anealing pada kontak
logam Al dapat memperbaiki sifat Ohmik. Pengukuran  I-V dari HFET AlxGa1-xN/GaN
belum menunjukkan karakteristik transitor yang baik.  Hal ini berkaitan dengan
masih rendahnya konsentrasi 2DEG dan juga kualitas gate hasil proses lithografi
yang belum sempurna.

KARAKTERISASI MUTAN BACILLUS SUBTILIS M10

Supartono, Nanik Wijayati, Lina Herlina,dan Enny Ratnaningsih

Upaya untuk mendapatkan antibiotika baru perlu dilakukan secara terus-
menerus, sebab penyakit infeksi masih menjadi masalah kesehatan yang utama di
Indonesia. Galur lokal baru Bacillus subtilis BAC4 diketahui memproduksi senyawa
antibiotika yang menghambat pertumbuhan Serratia marcescens ATCC 27117.
Meskipun demikian, kondisi optimum bagi produksinya belum dipelajari secara
mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk memutasi Bacillus subtilis BAC4 agar diperoleh
mutan yang memproduksi antibiotika berlebihan (overproduction). Proses mutasi
dilakukan secara acak menggunakan larutan akridin oranye 1 g.L-1 pada berbagai
volume. Produksi antibiotika dilakukan dengan fermentasi batch dan uji antibiotika
dilakukan menurut metode serapan agar dengan menggunakan bakteri uji Serratia
marcescens ATCC 27117.

Hasil penelitian memberikan mutan Bacillus subtilis M10 yang memproduksi
antibiotika secara berlebihan. Karakterisasi terhadap Bacillus subtilis M10
menunjukkan bahwa sel mutan tersebut memiliki ukuran (0,5–1,0) µm x (1,85 – 2,5)
µm, spora berbentuk elips dengan dinding tebal bergelombang, menunjukkan reaksi
positif katalase, dan pembentukan asam dari glukosa dan xylosa.

PENENTUAN DAERAH RECHARGE DAN POLA ALIRAN AIR TANAH DI DAERAH
KOTA  SEMARANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRADIEN VERTIKAL

GAYABERAT MIKRO TIME LAPSE

Supriyadi

Pengambilan air tanah dalam melalui sumur bor yang dilakukan secara
terus-menerus seiring dengan peningkatan kebutuhan air, telah mengakibatkan
penurunan permukaan air tanah dalam di wilayah utara kota Semarang. Penurunan
muka air tanah menyebabkan penurunan muka tanah, masuknya airlaut ke daratan
saat airlaut pasang (Rob) dan menurunnya kualitas lingkungan di daerah tersebut.
Penurunan muka air tanah dalam di daerah Semarang yang mencapai 0,2 – 1,8
m/tahun menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi (Sarkowi, et. al., 2005.
Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi habisnya air tanah dalam, adalah
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dengan menjaga daerah recharge air tanah dan aliran air tanah, pembuatan sumur
resapan di sekitar sumur artesis, dan membatasi jumlah pengambilan air tanah
(Suripin, 2002).

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui karakteristik respon gradien
vertikal gayaberat mikro time lapse oleh imbuhan air tanah dan pengurangan air
tanah di daerah Semarang, (2) Mengembangkan teknik pengambilan data gradien
vertikal gayaberat mikro time lapse, (3) Mengembangkan teknik reduksi dan
interpretasi data   gradien vertikal gayaberat mikro time lapse, (4) Menentukan
daerah-daerah  recharge air tanah di daerah Semarang, (5) Mengetahui pola aliran
air tanah di daerah Semarang, sebagai upaya untuk mengurangi penurunan air
tanah di daeran Semarang.

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai
berikut: (1) Studi literatur mengenai geologi dan  geohidrologi daerah Semarang, (2)
Simulasi data sintetik karakteristik gradien vertikal gayaberat mikro time lapse
akibat:  imbuhan air tanah, pengurangan air tanah dan aliran air tanah, (3)
Melakukan pengambilan data yang meliputi: data gradien vertikal gayaberat, data
kedalaman air tanah dari sumur pantau, data curah hujan dan data ketinggian, (4)
Pengolahan data dan reduksi data gradien vertikal  gayaberat, data curah hujan dan
data kedalaman sumur untuk mendapatkan anomali gradien vertikal gayaberat time
lapse,  (5) Interpretasi dan analisa gradien vertikal gayaberat mikro time lapse
hingga diperoleh: daerah recharge air tanah dan pola aliran air tanah di daerah
Semarang. Keberhasilan untuk menentukan dan menjaga daerah recharge air tanah
dan pola arah aliran air tanah dapat menjamin suplai air tanah dari recharge air
tanah ke Semarang bawah, sehingga dapat menjaga atau mengurangi laju
penurunan muka air tanah.

Pengukuran gayaberat-mikro dilakukan pada bulan Juli 2007, sebanyak 220
titik gayaberat telah diukur dengan teknik gradien vertikal menggunakan gravimeter
Lacoste & Romberg tipe G1158 yang dilengkapi dengan alliod sistem dan Scintrex-
CG3 Autograv gravimeter. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai gayaberat
lokal di utara kota Semarang lebih besar dibandingkan di daerah selatan. Hal ini
disebabkan karena topografi  daerah utara lebih rendah dibandingkan di sebelah
selatan. Nilai maksimum di sebelah utara 978116 mGal dan minimum di sebelah
utara 978062 mGal. Nilai gradien vertikal gayaberat mikro periode pengukuran Juli
2007 bernilai positip, maksimum  0.38 mGal / m  dan minimum 0.22  mGal/m.
Karena baru dilakukan pengukuran gayaberat sebanyak satu kali maka belum
diperoleh anomali gayaberat-mikro antar waktu, sehingga diperlukan data
pengukuran yang kedua. Meskipun demikian data penelitian ini dapat digunakan
untuk mengetahui struktur detail bawah permukaan di daerah Semarang.

PEMANFAATAN LIMBAH ABU SEKAM PADI MENJADI NATRIUM METASILIKAT
SEBAGAI INHIBITOR KOROSI BAJA

Widi Astuti, Sri Wahyuni

Penelitian pemanfaatan limbah abu sekam padi menjadi natrium metasilikat
sebagai inhibitor korosi baja telah dilakukan. Abu sekam padi direaksikan dengan
larutan NaOH dalam suatu reaktor. Udara dimasukkan melalui aerator kemudian
reaktor dipanaskan 600C. Pada waktu-waktu tertentu diambil cuplikan cairan yang
kemudian dianalisis secara gravimetri dan untuk mengetahui kualitas produk
natrium metasilikat yang dihasilkan, dilakukan uji kualitatif menggunakan
spektroskopi IR.
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Konsentrasi NaOH dan debit udara mempunyai pengaruh langsung terhadap
tingginya konversi yang bisa dicapai dan mempunyai pengaruh tidak langsung
terhadap kualitas natrium silikat yang dihasilkan, dalam hal ini kenampakan atau
kejernihan natrium silikat. Udara yang cukup akan mampu mengoksidasi Fe2+

sebagai penyebab warna coklat produk, sedangkan tingginya konsentrasi NaOH
justru menyebabkan kurang efektifnya proses aerasi oleh udara yang akibatnya juga
akan berpengaruh terhadap efektivitas oksidasi Fe2+. Oleh karena itu dibutuhkan
kondisi yang optimum agar dihasilkan produk natrium silikat dengan kualitas dan
kuantitas yang maksimum. Sedangkan waktu reaksi berpengaruh secara langsung
terhadap konversi yang dihasilkan dimana semakin panjang waktu reaksi maka
konversi akan semakin besar hingga mencapai kondisi dimana konversi relatif
konstan.

Kondisi proses yang paling optimum dicapai pada konsentrasi NaOH 10%,
kecepatan alir udara 525 mL/menit dan waktu reaksi 60 menit. Pada kondisi ini,
konversi yang dapat dicapai 40,1%.

Kata kunci : natrium metasilikat, abu sekam padi
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PENGARUH PENGGUNAAN METODE PRE-ESTERIFIKASI
UNTUK MENGURANGI ASAM LEMAK BEBAS DAN AIR

PADA MINYAK SAWIT TERHADAP YIELD MONO ALKIL ESTER

Wara Dyah Pita Rengga dan Sri Kadarwati

Minyak sawit merupakan minyak nabati pengganti bahan bakar solar yang
dapat diperbaharui (renewable) dan ramah lingkungan. Dari minyak sawit, metil
ester dapat disintesis. Minyak sawit memiliki kandungan asam lemak bebas > 1 mg
KOH/g tidak bisa ditransesterifikasi langsung dengan katalis basa.  Apabila asam
lemak bebas dalam minyak sawit langsung mengalami proses transesterifikasi akan
terjadi penetralan katalis basa sehingga membentuk sabun. Hal ini akan
mengakibatkan konsumsi katalis menjadi meningkat. Tujuan penelitian ini adalah 1)
Menentukan proses yang dapat mengurangi bilangan asam < 1 mg KOH/gram,dan
kandungan air pada proses sebelum transesterifikasi minyak sawit dengan
methanol, 2) Menentukan kondisi reaksi yang optimum pada metode pre-
esterifikasi, 3) Menentukan pengaruh proses tanpa perlakuan,  netralisasi, dan pre-
esterifikasi terhadap yield mono alkil ester (metil ester).

Penelitian menggunakan minyak sawit curah kualitas no. 2. Kondisi awal
diuji kadar air yaitu 0,1932% dan bilangan asamnya 0,1837 mg KOH/gram minyak.
Minyak sawit melalui tahapan variasi untuk mendapatkan minyak sawit dengan
bilangan asam rendah yaitu pre-esterifikasi dan netralisasi. Melalui proses pre-
esterifikasi minyak sawit direaksikan dengan metanol dan katalis asam H2SO4.
Proses pre-esterifikasi dilakukan pada variasi suhu reaksi 55oC, 60oC, 65oC dan
konsentrasi asam pada 0,5%, 1%, dan 2%. Hasil proses pre-esterifikasi dipilih
variasi yang mempunyai yield tertinggi. Proses pre-esterifikasi terpilih ini
dibandingkan dengan proses netralisasi (mereaksikan minyak sawit kualitas tinggi
dengan Na2CO3) dan tanpa perlakuan untuk diproses lanjut melalui proses
transesterifikasi. Pada proses transesterifikasi (metanolisis), minyak sawit
direaksikan dengan metanol yang telah bereaksi dengan katalis basa NaOH. Variasi
ketiga proses sebelum transesterifikasi tersebut dipilih yang mempunyai yield metil
ester tertinggi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa metode pre-esterifikasi lebih potensial
untuk menurunkan kandungan asam lemak bebas pada minyak sawit dibandingkan
dengan metode netralisasi. Terjadi penurunan kadar asam lemak bebas dan kadar
air pada minyak sawit dengan pre-esterifikasi dengan penurunan nilai bilangan
asam dari 0,1837 menjadi 0,111 mg KOH/g sampel, dan kadar air dari 0,1932%
menjadi 0,0013%. Kondisi reaksi optimum pada metode pre-esterifikasi pada suhu
reaksi 60oC dengan katalis asam sulfat 2% dengan yield 97,502%. Pengurangan
asam lemak bebas dan air dengan menggunakan metode pre-esterifikasi lebih
mempengaruhi yield metil ester (yaitu 77,48%) dari pada proses tanpa perlakuan
(57,42%), dan netralisasi (65,39). Metode pre-esterifikasi menghasilkan yield metil
ester (77,48%) lebih tinggi apabila dibandingkan dengan metode netralisasi
(65,39%) dan tanpa perlakuan (57,42%). Hasil identifikasi menggunakan IR
menghasilkan puncak tajam yang terletak pada daerah 1751,3 cm-1 menunjukkan
adanya gugus karbonil (C = O). Adanya gugus alkil (daerah 3000 – 2800 cm-1)
ditunjukkan dengan adanya puncak pada daerah 3008,7 cm-1, 2931,6 cm-1 dan
2854,5 cm-1, hal ini diperkuat dengan adanya puncak pada daerah 1465,8 cm-1 yang
merupakan daerah khas untuk daerah gugus metil (CH3). Serapan kuat pada
daerah 1150 – 1250 cm-1 (yaitu 117,2 cm-1) menunjukkan adanya ester yaitu
adanya ikatan C – O. Hasil identifikasi menggunakan kromatogram GC memberikan
informasi bahwa komponen ester pada waktu retensi 10,544 menit adalah metil
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oleat (52,6111%), diikuti metil palmitat (40,1242%), metil stearat (5,1365%), dan
metil miristat  (1,0455%).

KARAKTERISASI HASIL SINTERING BAHAN FRIKSI NON ASBES BERSERAT
SERBUK TEMPURUNG KELAPA PADA PEMBUATAN KAMPAS REM

SEPEDA MOTOR

Sutikno

Penelitian ini mengkaji pengaruh suhu pemrosesan bahan friksi komposit
berserat serbuk tempurung kelapa dan mencari pada rentang suhu berapa kondisi
optimum pengepresannya. Di dalam kerja ini, kami menggunakan MgO sebagai
bahan pengisi, gel stirofom sebagai bahan pengikat dan sebuk tempurung kelapa
sebagai bahan serat. Bahan pengikat dibuat dari stirofom yang dilarutkan dengan
bensin dengan cara mengaduknya. Selanjutnya, serbuk tempurung kelapa dan MgO
dicampurkan dan diaduk sampai homogen. Bahan friksi difabrikasi dari ketiga bahan
tersebut dengan kadar serbuk tempurung kelapa sebesar 20% dari volume total dan
suhu pengepresannya divariasikan pada 70 sampai dengan 150ºC, dan kemudian
dilihat pengaruhnya terhadap nilai kekerasan, sifat keausan dan mikrostruktur
bahan.

Dalam penelitian ini, proses pembuatan bahan friksi dilakukan secara
manual menggunakan peralatan relatif sederhana, seperti peralatan pencampuran,
peralatan pres dan termometer. Dibanding dengan resin, gel stirofom memiliki
kelebihan yaitu tidak lengket pada peralatan dan tangan. Hasil eksperimen
menunjukkan bahwa suhu pengepresan yang optimum berada pada rentang 110
sampai dengan 130ºC. Suhu pengepresan yang stabil sangat penting dalam
menghindari terbakarnya bahan-bahan pencampur.

Hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa suhu pengepresan dipengaruhi
oleh ukuran dan bentuk bahan pengikat. Bahan pengikat yang terlalu lembek
menyebabkan pada saat dipres dalam kondisi panas, bahan friksi tergencet keluar
dari dies. Sifat keausan yang paling optimum dijumpai pada sampel dengan kadar
serbuk tempurung kelapa sekitar 20%.

PEMODELAN DAN ANIMASI SISTEM REDAMAN ANTI MABUK PADA
SUSPENSI MOBIL (MODELLING AND ANIMATION OF ANTI DRUNKEN

DAMPING SYSTEM AT CAR SUSPENSION)

Suharto Linuwih, Sunarno

Studi tentang sistem redaman pada suspensi mobil ini telah berhasil dibuat
dan disimulasikan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman MATLAB. Desain
awal yang ditetapkan adalah membuat suatu model sistem redaman pada suspensi
mobil dengan performansi yang diharapkan dimana overshoot kurang dari 5% dan
waktu penetapan (settling time) kurang dari 5 detik.

Hasil simulasinya menunjukkan bahwa performansi respons waktu sistem
redaman cukup baik dimana overshoot yang dihasilkan sebesar 4% artinya kurang
dari 5% overshoot yang diharapkan, kemudian waktu penetapan (settling time)
sebesar 2 detik, rasio redaman 0.743, dan waktu naiknya 0.25 detik sehingga
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dengan melihat data tersebut maka getaran yang terjadi akibat adanya gangguan
dapat diredam dengan baik.

UJI POTENSI EKSTRAK BENGLE (ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB.) UNTUK
MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN BAKTERI PATOGEN STREPTOCOCCUS

MUTANS PENYEBAB PENYAKIT CARIES GIGI

Sri Sukaesih, Talitha Widiatningrum, Susiana Purwantisari

Bengle (Zingiber cassumunar roxb.) termasuk dalam famili Zingiberaceae
yang dikenal sejak dahulu sebagai obat tradisional untuk mengobati demam, diare
dan sakit kuning. Rimpang bengle (Zingiber cassumunar roxb.) merupakan bagian
penting untuk bahan obat, mengandung senyawa-senyawa triterpenoid, kuinon, dan
flavonoid yang memiliki khasiat sebagai obat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antibakteri dari ekstrak
rimpang bengle dan menguji konsentrasi ekstrak rimpang bengle yang paling efektif
dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans ditinjau dari
diameter daerah hambatan (DDH). Pembuatan ekstrak dilakukan dengan cara
maserasi menggunakan pelarut etanol. Pengujian antibakteri dilakukan dengan
metode difusi. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak
lengkap (RAL) dengan tiga kali ulangan terhadap bakteri uji Streptococcus mutans
dengan variasi konsentrasi 0%, 5%, 10%, 25%, dan 50%. Parameter yang diamati
adalah diameter daerah hambat (mm). Data yang diperoleh dianalisis dengan
analysis of variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil
(BNT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak rimpang bengle memiliki
aktivitas antibakteri. Konsentrasi ekstrak rimpang bengle yang paling efektif dalam
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans pada konsentrasi 5%.
Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan, dengan harapan dapat dijadikan
sebagai acuan dalam membuat bahan obat-obatan alami seperti bahan pembersih
mulut alami yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan ramah terhadap
lingkungan.

ANALISIS ASAM LEMAK OMEGA 3, 6 DAN 9 DALAM DAGING KEONG MAS
(Pomacea canaliculata)

Sri Mursiti

Keong mas adalah salah satu hewan yang dianggap menjijikkan dan belum
banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, karena belum banyak yang
mengetahui potensi dari keong mas tersebut. Selama ini keong mas  merupakan
hama pengganggu dalam pertanian karena memakan tanaman pertanian. Di dalam
daging bekicot terdapat asam lemak omega-3, 6 dan 9. Pada penelitian ini akan
dilakukan analisis asam lemak omega 3, 6 dan 9 dari daging keong mas yang
merupakan kerabat dekat dari bekicot.

Penelitian dilakukan di laboratorium Kimia Organik FMIPA UNNES. Keong
mas tanpa cangkang dibersihkan dari lendir dan dicuci dengan air kapur. Kemudian
dijemur hingga kering dan dihaluskan. Bahan tersebut diekstraksi selama  5 jam
dengan  petroleum eter, sehingga diperoleh minyak keong mas. Transesterifikasi
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minyak keong mas menggunakan BF3/metanol. Untuk mengambil fraksi metil ester
asam lemak, campuran tersebut diekstraksi dengan n-heksana. Bagian yang lain
dilakukan hidrolisis minyak menggunakan basa NaOH. Minyak keong mas ditambah
dengan NaOH kemudian direfluks selama 5-10 menit atau sampai ester hilang.
Kemudian ditambah HCl encer untuk mendapatkan asam lemak kembali.
Komponen-komponen asam lemak hasil transesterifikasi dipisahkan dengan distilasi
fraksinasi dan kromatografi kolom. Fraksi-fraksi yang dihasilkan diidentifikasi
dengan GC-MS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan asam lemak omega 3, 6,
dan 9 tidak dapat dilakukan dengan distilasi fraksinasi tetapi dapat dilakukan
dengan baik menggunakan kolom kromatografi. Berdasakan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa dalam daging keong mas terdapat asam lemak omega 3, 6, dan
9 sebanyak 34,86% dari asam lemak total.

Kata kunci: asam lemak omega, keong mas.
SINTESIS FATTY ACID METHYL ESTER DARI MINYAK BIJI KELOR (Moringa
oleifera Lam.) MELALUI TRANSESTERIFIKASI DAN UJI PERFORMANCE-NYA

SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF PADA MESIN DIESEL

Ratna Dewi Kusumaningtyas, Harjito

Fatty acid methyl ester (FAME) atau biodiesel merupakan bahan bakar
alternatif pada mesin diesel yang bersifat terbarukan dan ramah lingkungan. Bahan
bakar alternatif ini dapat disintesis dari berbagai jenis minyak nabati. Pada
penelitian ini dilakukan sintesis FAME melalui reaksi transesterifikasi minyak biji
kelor dengan metanol, dengan bantuan katalis KOH. Tujuan penelitian ini adalah (1)
mendapatkan kondisi operasi optimal untuk mengolah minyak biji kelor menjadi
FAME melalui transesterifikasi berkatalis KOH sehingga diperoleh yield yang tinggi,
(2) mengetahui komposisi campuran biodiesel dan solar yang memiliki karakteristik
mendekati standar solar, dan (3), mengetahui performance biodiesel dari minyak biji
kelor pada mesin diesel.

Minyak biji kelor diperoleh dengan cara pengepresan biji kelor. Minyak yang
dihasilkan diperbaiki kualitasnya melalui proses dekolorisasi, filtrasi, dan
pengeringan. Karakterisasi minyak biji kelor menunjukkan bahwa minyak ini memiliki
nilai bilangan asam yang tinggi (29,86 mg KOH/ g minyak) sehingga perlu dilakukan
perlakuan awal berupa reaksi esterifikasi untuk menurunkan kandungan asam
lemak bebasnya. Esterifikasi dilakukan dengan jalan mereaksikan minyak dengan
metanol pada suhu 35°C, dengan katalis H2SO4 98%. Selanjutnya reaksi utama
transesterifikasi dijalankan dengan kecepatan pengadukkan tetap, waktu reaksi 60
menit, dan perbandingan volume minyak: metanol= 4:1. Variabel yang dipelajari
adalah suhu (divariasikan pada kisaran 30 - 60 °C) dan konsentrasi katalis KOH
(divariasikan pada kisaran 0,5 - 1% berat minyak).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi optimum reaksi transesterifikasi
minyak biji kelor dengan metanol yang dikatalisis oleh KOH adalah pada suhu 60°C,
konsentrasi katalis 0,75%, waktu reaksi 60 menit, dan rasio volume minyak:metanol
= 4:1. Adapun yield FAME yang dihasilkan adalah sebesar  73,2322%. Biodiesel
yang diperoleh dari reaksi transesterifikasi pada kondisi optimum itu diuji sifat
fisisnya. Uji sifat fisis dilakukan terhadap campuran biodiesel-solar, dengan bantuan
homogenating agent berupa butanol, yaitu dengan variasi perbandingan
biodiesel:solar: butanol sebesar 1:0:0, 1:1:1, dan 1:2:2. Pengujian meliputi
parameter-parameter: densitas, korosi lempeng tembaga, color ASTM, viskositas
kinematis, flash point, pour point, kandungan air, serta Conradson Carbon
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Residue. Hasil pengujian dibandingkan dengan standar sifat fisis biodiesel menurut
SNI. Data menunjukkan bahwa semua komposisi campuran antara biodiesel dari
minyak biji kelor dan solar yang dihasilkan pada penelitian ini belum memenuhi
persyaratan standar kualitas biodiesel yang ditetapkan. Oleh karena itu, uji kinerja
biodiesel pada mesin diesel belum dapat dilaksanakan karena bahan bakar  yang
tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharuskan dapat menyebabkan terjadinya
kerusakan mesin.

STIMULI PEMATANGAN DINI OVARIUM BURUNG PUYUH DENGAN INTERAKSI
FOTOPERIODE DAN GONADOTROPIN RELEASING HORMONE (GnRH)

R. Susanti dan Wulan Christijanti

Perkembangan gonad diatur secara hormonal dan dipengaruhi oleh faktor
lingkungan. Hormon GnRH mengatur sekresi hormon FSH dan LH yang berperan
menstimulasi aktivitas gonad. Faktor cahaya akan merangsang hipotalamus
mensekresikan GnRH dan menghambat sekresi melatonin dari kelenjar pineal.
Melatonin menghambat sekresi GnRH dari hipotalamus, sehingga pematangan
gonad mengalami keterlambatan. Penelitian ini akan mengkaji efek interaksi
fotoperiode dan GnRH terhadap pematangan dini ovarium puyuh.

Delapan puluh ekor puyuh betina umur 2 minggu diadaptasikan dengan
lingkungan penelitian selama 1 minggu. Semua puyuh dibagi secara acak menjadi 2
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 20 ekor. Kelompok I, II, III dan IV
berturut-turut diberi fotoperiode 12 jam, 14 jam, 16 jam dan 18 jam terang/hari.
Pencahayaan diberikan dengan lampu listrik 10 watt selama 21 hari. Pada awal
perlakuan, masing-masing kelompok dibagi menjadi 4 sub kelompok masing-masing
terdiri dari 5 ekor. Sub kelompok A, B, C dan D berturut-turut diberi single dosis
GnRH secara intra muscular (IM) dengan dosis 0g/ekor (sebagai plasebo diberi
akuadest 0,1 ml/ekor), 10g/ekor, 15g/ekor dan 20g/ekor. Pada hari ke 22 setiap
kelompok puyuh ditimbang berat badannya kemudian dibedah dan diambil
ovariumnya untuk ditimbang beratnya dan diamati struktur makroskopiknya. Struktur
makroskopik dianalisa secara deskriptif dengan membandingkan antara sub
kelompok satu dengan sub kelompok lainnya. Pertambahan berat badan dan berat
ovarium dianalisa secara statistik dengan anava pola faktorial 4x4.

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa interaksi GnRH dan fotoperiode
tidak berpengaruh signifikan terhadap berat ovarium puyuh. Berat ovarium secara
signifikan dipengaruhi oleh fotoperiode (P<0.05). Pertambahan berat badan puyuh
secara signifikan (P<0.05) dipengaruhi oleh pemberian GnRH. Puyuh yang diberi
fotoperiode 12 jam dan 14 jam menunjukkan bahwa gambaran folikel paling baik
adalah puyuh yang diberi GnRH 10 ug. Puyuh dengan fotoperiode 16 jam,
perkembangan folikel yang kurang optimal terlihat pada pemberian GnRH 15 g.
Puyuh yang diberi fotoperiode 18 jam, pemberian GnRH 15 g memperlihatkan
gambaran perkembangan ovarium paling baik. Kelompok puyuh yang tidak diberi
GnRH, pencahayaan 16 jam menunjukkan gambaran perkembangan folikel ovarium
paling baik. Pemberian GnRH 10 g dan 15 g, gambaran folikel ovarium paling
baik pada puyuh dengan fotoperiode 18 jam. Pemberian GnRH 20 g, puyuh yang
diberi fotoperiode 16 jam menunjukkan perkembangan folikel ovarium yang paling
baik.
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah ovarium mengalami pematangan lebih
dini pada puyuh yang diberi GnRH 15 g dan fotoperiode 18 jam atau kelompok
puyuh yang diberi GnRH 20 g dan fotoperiode 16 jam.

SINTESIS POLIAKRILAMID MELALUI POLIMERISASI AKRILAMID DALAM
PELARUT ETANOL PADA PROSES ENHANCED OIL RECOVERY (EOR)

Prima Astuti

Reaksi polimerisasi akrilamid dengan mekanisme radikal bebas
menggunakan metode pengendapan merupakan reaksi polimerisasi adisi. Polimer
mempunyai berat molekul yang tinggi, larut dalam air dan dapat menaikan
viskositas air, sehingga polimer ini digunakan pada proses Enhanced Oil Recovery
(EOR). Penelitian ini bertujuan mempelajari variabel yang mempengaruhi  reaksi
polimerisasi dan berat molekul dari polimer yang dihasilkan.

Polimerisasi akrilamid dilakukan didalam reaktor batch yang dilengkapi
dengan pengaduk, termometer, pendingin tegak dan pemanas. Pelarut etanol
dimasukkan ke dalam reaktor dan dipanaskan sampai mencapai suhu tertentu,
kemudian ditambahkan inisiator kalium persulfat. Suhu dan kecepatan pengadukan
selama proses dijaga tetap. Cuplikan diambil pada selang waktu 15 menit dalam
waktu 90 menit dan dianalisis dengan metode gravimetri. Peubah yang dipelajari
meliputi suhu dan konsentrasi monomer.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa reaksi polimerisasi akrilamid
dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi awal monomer. Pada kisaran peubah suhu
45-60oC, diperoleh berat molekul rata-rata polimer  124365 - 225755gr/mol. Dan
pada peubah konsentarsi monomer 1,055.10-3 mol/ml – 2,11.10-3 mol/ml diperoleh
berat molekul rata-rata polimer 154367 - 230675 gr/mol.

Kata kunci : polimerisasi, inisiator, monomer, polimer
EKSPLORASI DAN PENENTUAN AKTIVITAS RADIONUKLIDA

DALAM PROTOTIPE SUMBER RADIASI KAOS LAMPU PETROMAKS

Pratiwi Dwijananti, Sayono, Dwi Yulianti, Anike Nugraheni

Kemajuan IPTEK yang pesat mendorong pemanfaatan zat-zat radioaktif di
berbagai bidang, salah satu contohnya adalah kaos lampu petromaks. Kaos lampu
petromaks di jurusan Fisika UNNES dapat dibuat sebagai prototipe sumber radiasi
nuklir. Prototipe kaos lampu petromaks mengandung unsur radioaktif thorium.
Permasalahan yang dikaji adalah jenis unsur radioaktif thorium apakah yang
terkandung dalam prototipe kaos lampu petromaks dan berapakah besarnya
aktivitas jenis tersebut.

Hasil analisis dengan detektor Gamma Ge(li), prototipe kaos lampu
petromaks mengandung radionulkida: 212Pb (thorium B), 224Ra (thorium X), 228Ac
(Mesothorium II), 208Tl (thorium C’’), 212Bi (thorium C) dan 40K (kalium-40). Aktivitas
jenis unsur 212Pb (Eγ = 238,90 keV) dalam pada prototipe berkisar : (2,30 - 13,51)
102 Bq/gram. Sedangkan aktivitas jenis unsur 40K (Eγ = 1460,91 keV) dalam pada
prototipe berkisar : (1,29 – 18,18) 10 Bq/gram. Teridentifikasinya unsur-unsur
radioaktif anak luruh deret thorium, menunjukkan bahwa prototipe kaos lampu
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petromaks mengandung unsur radioaktif 232Th dengan umur paruh 1,4 x 1010 tahun.
Aktivitas prototipe sumber radiasi kaos lampu petromaks sebagian besar berasal
dari sumbangan aktivitas unsur radioaktif 212Pb (Eγ = 238,90 keV).

Kata kunci:  aktivitas; prototipe kaos lampu petroma
PRAMESTI DEWI, LINA HERLINA, IBNUL MUBAROK.   PENGGUNAAN CARRIER

MEDIUM PADA PENGAWETAN KULTUR Acetobacter xylinum
SECARA KERING BEKU.

Pramesti Dewi

Pembuatan nata membutuhkan starter berupa kultur bakteri Acetobacter
xylinum.  Starter yang tersedia biasanya dalam bentuk cair yang dikemas dalam
botol gelas dan tidak tertutup rapat, karena media starter mengandung asam asetat
konsentrasi tinggi yang bersifat korosif dan Acetobacter xylinum bersifat aerob.
Distribusi dan penyimpanan starter bentuk ini mempunyai banyak kendala. Perlu
dilakukan upaya untuk pengawetan dan perubahan bentuk starter agar tahan lama
dan mudah dalam pengelolaannya.  Metode pengawetan yang dapat digunakan
adalah freeze-drying. Sel bakteri dalam starter yang dikering-bekukan tidak
mengalami kerusakan, tidak mengalami pertumbuhan dan dapat direaktivasikan
kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah sel hidup setelah freeze-
drying bila digunakan medium pembawa.  Medium pembawa yang dicoba adalah
sukrosa dan laktosa.  Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan
konsentrasi medium pembawa yang dapat memberikan jumlah sel hidup tertinggi

Rancangan percobaan menggunakan rancangan acak faktorial 2 x 4.
Faktor pertama adalah jenis medium pembawa, yaitu sukrosa dan laktosa.  Faktor
kedua adalah konsentrasi medium pembawa yaitu 0, 10, 15, dan 20 %.  Data
dianalisis secara deskriptif dan statistik menggunakan ANAVA dua-jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sel hidup paling tinggi
diperoleh dari kultur yang difreeze drying menggunakan medium sukrosa 15 %,
yaitu 28,2.106 sel/ml. Kultur kering yang diperoleh direhidrasi (reaktivasi)
menggunakan medium Schramm & Hestrin dan sebagai data pendukung kultur juga
direhidrasi menggunakan aquadest.  Sebagai medium rehidrasi yang lebih baik
adalah medium Schramm & Hestrin karena merupakan medium yang lebih
kompleks dibandingkan aquadest.

VARIASI SPASIAL MAKROFAUNA BENTHOS PADA AREAL MANGROVE DI
ZONA PERLINDUNGAN DARAT TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Partaya, F. Putut Martin H.B., dan Bambang Priyono

Ekosistem hutan mangrove mempunyai peranan penting dalam rantai
makanan dan keseimbangan siklus biologis di perairan. Reruntuhan dedaunan
hutan mangrove menjadi bahan makanan bagi fauna benthos yang umum dijumpai
di lantai dasar perairan hutan mangrove. Kekhasan mangrove di Karimunjawa
berpengaruh terhadap keanekaragaman benthos dan variasi spasial benthos. Untuk
mengambil contoh benthos dengan metode belt transect dengan cara mengambil
contoh substrat dasar perairan dengan jala surbur ukuran permukaan 30 x 30 cm
pada kuadran 1 x 1 meter yang diulang 3 kali pada 7 stasiun. Hasil penelitian
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memperlihatkan jenis benthos terbanyak (13 jenis) di stasiun B (75 meter dari laut),
di stasiun A (0 meter dari laut) dan stasiun C (150 meter dari laut) ditemukan 12
jenis, dan yang paling sedikit (5 jenis) di stasiun G (mangrove yang pernah
terbakar). Indeks keanekaragaman jenis termasuk kategori sedang di semua
stasiun (1  H’  3) berkisar 1,269 (stasiun F) sampai 2,069 (stasiun B), kemerataan
jenis tinggi dan dominansi rendah pada semua stasiun. Jenis benthos yang umum
dijumpai di semua stasiun adalah siput Terebralia sulcata, Pythia pantherina dan
kepiting.

Kata Kunci: mangrove, benthos, belt transect, jala surbur, ind
PENCEGAHAN, PENGHAMBATAN DAN REDUKSI KANKER PAYUDARA

DENGAN PEMBERIAN EKSTRAK SAMBILOTO (IN VIVO)

Nugrahaningsih WH, Noor Aini Habibah

Penggunaan sambiloto dalam masyarakat cukup luas, salah satunya adalah
sebagai antikanker. Ekstrak sambiloto mengandung zat aktif berupa andrografid dan
andrografolid yang diperkirakan berfungsi sebagai antikanker. Penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti utama tahun 2003 dan 2005 secara in vitro menunjukkan
bahwa sambiloto mempunyai efek sitotoksik dan dapat meningkatkan kematian sel
kanker payudara melalui jalur apoptosis.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah pemberian ekstrak sambiloto dengan waktu yang berbeda pada mencit yang
ditransplantasi dengan sel kanker payudara jenis adenokarsinoma mamma dapat
dapat mempengaruhi pertumbuhan kanker tersebut.

Penelitian ini menggunakan post test control group design. Sampel penelitian
ini adalah mencit strain C3H betina umur 3 bulan sejumlah 24 ekor yang dibagi
dalam 4 kelompok masing-masing 6 ekor. Ekstrak sambiloto sebesar 25 mg/hari
diberikan pada kelompok II,III dan IV sebagai kelompok perlakuan, sedang
kelompok I tidak mendapat ekstrak sambiloto sebagai kelompok kontrol. Waktu
pemberian ekstrak sambiloto tidak sama untuk tiap kelompok perlakuan. Kelompok II
diberikan ekstrak sambiloto selama 2 minggu sebelum tranplantasi kanker payudara
untuk melihat fungsi pencegahan terhadap pertumbuhan kanker. Kelompok III
ekstrak sambiloto diberikan sejak dilakukan transplantasi kanker payudara sampai
selama 2 minggu untuk melihat fungsi penghambatan. Kelompok IV ekstrak
sambiloto diberikan 2 minggu setelah transplantasi, yaitu saat kanker payudara
sudah kira-kira berdiameter 1,5 cm, dan dilihat apakah ada reduksi kanker setelah 2
minggu pemberian ekstrak.

Ukuran jaringan kanker pada mencit yang mendapat ekstrak sambiloto
sebelum dan mulai saat transplantasi  jauh lebih kecil dibanding kelompok kontrol
yang tidak mendapat ekstrak sambiloto. Kelompok yang mendapat ekstrak sambiloto
setelah jaringan kanker tumbuh besar tidak mengalami reduksi.

Ekstrak sambiloto dapat menghambat pertumbuhan jaringan kanker
payudara yang ditranplantasikan pada mencit C3H.

Kata kunci : ekstrak sambiloto, kanker payudara, penghambatan ,in vivo
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EFEKTIVITAS PENAMBAHAN ELISITOR VERTICILLIUM DAHLIAE DALAM
PENINGKATAN SINTESIS SENYAWA BIOAKTIF ANDROGRAFOLID PADA

KULTUR SUSPENSI SEL SAMBILOTO (Andrographis paniculata).

Noor Aini Habibah, Pramesti Dewi.

Elisitasi merupakan proses penambahan elisitor pada sel tumbuhan dengan
tujuan menginduksi dan meningkatkan pembentukan metabolit sekunder. Elisitor
ada dua macam yaitu biotik dan abiotik (Logemann, 199). Elisitor biotik dapat
berupa bagian atau komponen dari tumbuhan itu sendiri (elisitor endogen) maupun
berasal dari organisme lain (elisitor eksogen). Yang termasuk dalam elisitor
endogen adalah bagian dari dinding sel yang rusak oleh suatu serangan patogen
melalui aktivitas enzim hidrolisis atau membran plasma yang mengalami kerusakan
karena luka. Elisitor eksogen dapat berasal dari dinding jamur misalnya kitin atau
glukan. Dapat juga berupa protein yang disintesis oleh patogen (Esyanti,
1995).Verticillium dahliae merupakan salah satu elisitor biotik yang banyak
digunakan.  Penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak Verticillium
dahliae ke dalam kultur in vitro dapat meningkatkan produksi metabolit sekunder
(Walton et al., 1993; Ciddi et al., 199; Wang, et al., 2004).

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah
penambahan elisitor Verticillium dahliae dapat menginduksi peningkatan sintesis
andrografolid pada kultur suspensi sel sambiloto (Andrographis paniculata) dan
pada konsentrasi Verticillium dahliae berapakah dapat diperoleh andrografolid
dalam jumlah paling besar?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran elisitor Verticillium dahliae
dalam menginduksi peningkatan sintesis andrografolid pada kultur suspensi sel
sambiloto (Andrographis paniculata) dan konsentrasi Verticillium dahliae yang dapat
meningkatkan kandungan andrografolid dengan jumlah yang paling besar. Variabel
bebas penelitian ini adalah penambahan elisitor ekstrak Verticillium dahliae pada
kultur suspensi sel sambiloto dengan konsentrasi 0;  0,1;  1 dan 10 ppm. Variabel
tergantung : Pertumbuhan kultur suspensi sel dan kandungan senyawa bioaktif
andrografolid.

Hasil menunjukkan bahwa medium pertumbuhan untuk kultur sel sambiloto
yang paling optimal adalah medium MS dengan penambahan kinetin 0,5 ppm dan
2,4-D 5 ppm. Kurva tumbuh sel yang diperoleh adalah :  fase lag terjadi pada umur
sel 0- hari, fase eksponensial terjadi pada umur sel 5-15 hari dan setelah umur 15
hari maka sel akan mengalami fase stasioner.  Hasil uji andrografolid menunjukkan
bahwa kultur sel sambiloto menghasilkan andrografolid seperti pada tanaman
induknya. Knadungan andrografolid pada masing-masing perlakuan belum dapat
diperoleh datanya karena masih dalam proses pengujian.

PENGEMBANGAN MODEL MIXTURE NONPARAMETRIK UNTUK
ESTIMASI CURE RATE

Mashuri

Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan model mixture parametriK
adalah memverifikasi asumsi distribusi yang digunakan dalam model. Secara
umum, distribusi yang digunakan dalam model mixture parametrik diasumsikan
sebagai perluasan generalisasi Gamma dan generalisasi F. Dalam kenyataanya
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asumsi yang digunakan tersebut tidak sepenuhnya benar. Kesulitan yang sering
dialami dalam menggunakan metode parametrik adalah memverifikasi  asumsi
distribusi yang digunakan dalam model.

Dalam penelitian ini  dikaji model mixture nonparametrik  untuk estimasi laju
perawatan (cure rate) yang dikembangkan dari model parametrik  dan model
nonparametrik lain yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya.
Prosedur estimasi didasarkan pada pengembangan pemodelan efek covariat pada
failure time pasien yang tidak sembuh dalam pengobatan dengan menggunakan
asumsi proporsional hazard serta berdasar algoritma EM, pendekatan likelihood
marginal dan imputasi ganda untuk  estimasi parameter-parameter yang dikaji
dalam model ini .

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah (1) algoritma EM dalam model mixture
untuk data tersensor digunakan untuk mengestimasi parameter tak diketahui dalam
model tersebut; algoritma  EM dalam model ini meliputi E-step dan M-step; E-step
memuat ekspektasi dari fungsi log likelihood yang digunakan untuk mengestimasi
fungsi kepadatan peluang dan fungsi survival distribusi failure time pasien yang tak
sembuh serta proporsi pasien tak sembuh; dengan demikian E-step memuat
peluang pasien yang tidak sembuh; M-step mencakup maximize likelihood distribusi
failure time pasien yang tak sembuh, (2) asumsi proporsional  hazard (PH)
diturunkan dengan mengintroduksi covariat dalam model dan memisahkan efek
covariat dan bentuk dasar fungsi hazard; untuk menentukan PH model mixture
berdasa algoritma EM melalui langkah-langkah Estimasi  dalam M-step, estimasi
fungsi survivor dalam E-step dan menentukan varians estimator dari  dan
estimator dari  , serta (3) Kuk dan Chen  mengkombinasikan regresi logistik
dengan model PH Cox dan menggunakan pendekatan likelihood marginal serta
algoritma EM sebagai metode estimasi. Bedanya, aplikasi pada model mixture PH
Cox dan model mixture Kuk & Chen, pendekatan likelihood marginal dalam model
PH mixture tidak dapat mengeliminasi bentuk dasar fungsi survival dalam algoritma
EM.

del mixture,cure rate estimation, algoritma EM, proporsional hazard
KAPASITAS ADSORPSI LIMBAH DETERGEN OLEH HUMIN

SEBAGAI FRAKSI TAKLARUT SENYAWA HUMAT

M Alauhdin

Pencemaran air dapat diakibatkan oleh bermacam-macam jenis polutan,
diantaranya disebabkan oleh deterjen. Pencemaran akibat penggunaan deterjen
menyangkut masalah surfaktan atau bahan pembentuk. Senyawa dalam deterjen
atau surfaktan inilah yang mempunyai sifat karsinogen (memicu timbulnya kanker).
Tingkat keasaman (pH) deterjen rata-rata 10 hingga 12, sementara pH yang bisa
ditoleransi kulit manusia adalah 6 hingga 9. Akibatnya deterjen menimbulkan iritasi
pada kulit sehingga membuka pintu bagi masuknya senyawa berbahaya dari
deterjen ke tubuh. Humin merupakan fraksi terbesar dari senyawa organik tanah
humus yang tidak larut dalam cairan di berbagai nilai pH. Humin dapat digunakan
untuk mengadsorp senyawa organik yang bersifat non polar, misalnya pestisida dan
kemampuan humin mengikat kontaminan organik lebih besar dibandingkan asam
humat dan asam fulvat. Berdasarkan kelarutan dalam larutan asam, basa, dan
alkohol, Gafney et al., (1996) membagi senyawa humat menjadi beberapa fraksi
yaitu : 1) humin, merupakan fraksi senyawa humat yang tidak larut baik dalam asam
maupun basa, 2) asam fulvat, merupakan fraksi senyawa humat yang larut baik
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dalam asam maupun basa, 3) asam humat. merupakan fraksi senyawa humat yang
tidak larut dalam asam tapi larut dalam basa.

Penelitian mengenai kemampuan adsorpsi limbah detergen oleh humin
sebagai fraksi taklarut senyawa humat dalam medium air telah dilakukan. Sampel
humin diisolasi dari tanah humus Daerah Aliran Sungai Kali Garang Semarang
Jawa Tengah dan tanah gambut Kecamatan Alalak Barito Kalimantan Selatan.
Penelitian ini meliputi isolasi dan karakterisasi humin, dimana humin diisolasi
menggunakan metode ekstraksi basa NaOH dan dikarakterisasi. Selanjutnya
dilakukan optimasi stabilitas senyawa Alkilbenzensulfonat (ABS) dan interaksi
humin dengan senyawa ABS dalam berbagai pH medium untuk mempelajari
pengaruh pH medium terhadap kemampuan adsorpsi humin untuk deterjen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Humin isolasi dari sedimen Daerah
Aliran Sungai Kaligarang, Semarang Jawa tengah masih belum mengacu ke arah
yang diharapkan karena masih ada gugus fungsional yang belum terdeteksi seperti
pada humin yang telah berhasil diisolasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 2) Humin
isolasi dari tanah gambut Kec. Alalak, Barito Kalimantan Selatan mempunyai
spektra inframerah yang hampir sama dengan spektra inframerah humin yang telah
berhasil diisolasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga mengarah pada yang
diharapkan, 3) Semakin asam medium untuk terjadinya adsorpsi, jumlah ABS yang
teradsorp pada humin semakin besar, dan 4) Adsorpsi ABS pada humin
kemungkinan terjadi melalui mekanisme pasangan ion dan terjadinya ikatan
hidrogen antara gugus-gugus fungsional humin (-COOH, -OH, -C=O) dengan gugus
fungsional ABS.

PERAN TRICHODERMA VIRIDAE SEBAGAI   BIOFUNGISIDA   TERHADAP
ANATOMI AKAR DAN HASIL PANEN TANAMAN    TOMAT (Lycopersicum

esculentum Mill) KULTIVAR   PERMATA

Lina Herlina, Pramesti Dewi dan Saiful Ridlo

Penyakit layu Fusarium biasa  menyerang tanaman tomat . Penyakit
disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum .  Dalam  mencapai produksi Tomat
yang mantap dan berkualitas dengan kondisi lingkungan yang lestari perlu dilakukan
pengendalian   secara hayati dengan tetap memelihara keselarasan, keserasian dan
keseimbangan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggunakan
agen hayati dalam hal ini Trichoderma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pemberian Trichoderma terhadap gambaran anatomi akar dan  produksi
buah    tomat kultivar permata

Penelitian terdiri dari 2 tahap , pertama melihat produksi buah tomat akibat
pemberian Trichoderma dengan  dosis (g) yaitu 0,10,20,30,40, dan 50. Kedua
melihat gambaran anatomi akar setelah panen. Parameter yang dilihat adalah
produksi buah tomat serta gambarab anatomi akar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pemberian Trichoderma secara nyata
mempengaruhi  pertumbuhan berat buah tomat dari gambaran anatomi akar terlihat
dengan pemberian Trichoderma tidak dijumpai adanya miselium jamur patogen.

Kata Kunci : Biofungisida, Trichoderma ,  dan produ
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PREPARASI PEMBUATAN BIOPESTISIDA RAMAH LINGKUNGAN DARI BAHAN
BAKU EKSTRAK TANAMAN EMPON-EMPON

Latifah

Pyrethrum adalah ester komplek yang mengandung zat aktif yang mudah
teroksidasi dan terurai sehingga kurang efektif sebagai biopestisida. Peningkatan
efektivitasnya sebagai racun kontak diperlukan  stabilisator berupa zat anti oksidan
untuk mencegah proses oksidasi, sehingga diharapkan waktu kontak dengan hama
menjadi lebih lama.

Percobaan dilakukan dengan mencampur Pyrethrum dan stabilisator
lengkuas yang komposisinya divariasi. Untuk mengetahui efektivitasnya dilakukan
uji coba terhadap mencit, degradasi Pyrethrum di analisis dengan spektometri GC-
MS.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas biopestisida meningkat 10 kali
dengan komposisi Pyrethrum dan stabilisator 1 : 10 dan dapat melindungi tanaman
sampai 2 x 24 jam, karena degradasi Pyrethrum secara total setelah 2 x 24 jam.
Penggunaan biopestisida dapat dilakukan dua hari sekali dengan konsentrasi 0,5%.
Komposisi pyrethrum dengan lengkuas 1 : 5 dapat meningkatkan efektivitas
biopestisida 10 kali dengan konsentrasi 0,3%, dapat melindungi tanaman sampai
dengan 7 hari.

Kata kunci : biopestisida, pyrethru
MODEL ESTIMASI PENURUNAN MUKA TANAH DI SEMARANG

BERDASARKAN DATA TINGGI DARI PENGUKURAN SIPAT DATAR

Khumaedi , Supriyadi , Sunyoto Eko Nugroho

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi beberapa tahun
terakhir ini di pantai  utara  kota  Semarang, yaitu air laut pasang atau lebih dikenal
dengan rob. Banjir rob adalah genangan air  pada bagian daratan pantai  yang
terjadi pada saat  air  laut pasang.  Banjir  rob  menggenangi bagian daratan pantai
atau tempat, yang lebih rendah dari muka air laut pasang tinggi.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka masalah yang diteliti adalah
seberapa amblesan yang terjadi di kota Semarang, dan korelasi antara penurunan
muka air tanah dengan amblesan. Amblesan tanah diukur denga menggunakan alat
water pass merk NAK dengan metode Sipat Datar. Untuk mendapatkan informasi
amblesan dan penurunan muka air sumur pantau, maka penelitian di titik yang
sama minimal dilakukan 2 kali pada waktu yang berbeda.

Hasil pengukuran tinggi permukaan tanah yang telah dilakukan pada bulan
Juni dan September 2007 didapatkan bahwa bagian utara kota semarang
mempunyai tinggi topografi yang lebih rendah dari pada bagian tengah dan selatan.
Hal ini juga terjadi di kawasan industri Kaligawe dan kawasan PRPP yang terletak di
bagian utara kota Semarang yang pada umumnya mempunyai topografi yang
rendah. Adanya korelasi antara penurunan muka air sumur pantau dengan
amblesan yang terjadi pada titik – titik ukur yang terletak berdekatan dengan sumur
pantau tersebut.

Kata kunci : amblesan, airtanah
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PENENTUAN FORMULA UMUM DARI BILANGAN RAMSEY UNTUK GRAF
BINTANG DAN BIPARTIT LENGKAP

Isnaini Rosyida

Semua graf dalam tulisan ini sederhana dan hingga. Misal G=G(V,E) adalah
graf dengan himpunan titik V ,dan himpunan sisi E. Banyaknya titik dari graf G

dinotasikan dengan )G(VG  . Jika e = {u,v} = uv sebuah sisi di G maka titik u
disebut bertetangga dengan titik v atau v tetangga dari u dan sebaliknya. Untuk

sebarang vV(G) dan B  V(G), definisikan )}G(Evx:Bx{)v(NB  dan
  )v(N}v{vN BB  . Derajat dari titik x didefinisikan sebagai )()( xNxd V ,

)}G(Vx)x({maks)G(  . Graf G dikatakan graf k-regular jika setiap titik di G
berderajat k

Komplemen dari graf G dinotasikan dengan G . Graf H(V’, E’) adalah subgraph dari

graf G(V,E) jika V’  V  and E’  E. Untuk sebarang himpunan B  V(G),  BG
menyatakan subgraf dari G yang diinduksi oleh B. Himpunan B dikatakan bebas
(independent) jika tidak ada dua titik di B yang bertetangga.

Graf yang berupa lingkaran dengan n titik dinotasikan dengan Cn. Graf yang
berupa pohon dengan n titik dinotasikan dengan Tn.. Graf G dikatakan graf bipartit
jika V(G) dapat dipartisi menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian hingga
setiap sisi di E(G) menghubungkan suatu titik di V1 dengan suatu titik di V2. Graf
Bipartit dikatakan lengkap jika setiap titik di V1 bertetangga dengan setiap titik di V2.
Graf bipartit lengkap dengan partisi V1, V2 dimana pV1  dan qV2  dinotasikan
dengan Kp,q. Sedangkan Sn adalah graf bintang dengan n titik, yaitu graf dengan
satu titik pusat yang bertetangga dengan n-1 titik lain yang berderajat satu. Graf
bintang ini juga dapat dinyatakan sebagai K1,n-1.

Diberikan dua graf G dan H. Bilangan Ramsey R(G,H) adalah bilangan asli
terkecil n sedemikian hingga untuk setiap graf F dengan n titik akan memuat G atau
F memuat H. Graf F disebut (G,H)-goodgraph jika F tidak memuat G dan F tidak
memuat H. Bilangan Ramsey R(G,H) juga dapat didefinisikan sebagai bilangan asli
terkecil n sehingga tidak ada (G,H)-goodgraph dengan n titik.

Dalam penelitian ini dibahas tentang bilangan Ramsey untuk graf bintang Sq

dan graf bipartit lengkap Km,n atau ),( ,nmq KSR . Khususnya, dibahas hasil rumus

untuk ),( ,4 nmKSR , ),( ,25 nKSR , dan ),( ,26 nKSR , untuk m ≥ 2, n ≥ 2.
Berikut ini adalah hasil-hasil utama dalam penelitian ini.

1. ),( ,4 nmKSR = m+n+2, m,n ≥ 2.

2. ),( ,25 nKSR =






3,_6
2,_,5

nganjilnn
ngenapnn

3. ),( ,26 nKSR = n+7, n ≥ 2
Sedangkan masalah-masalah  di bawah ini dapat digunakan sebagai bahan
penelitian lanjutan.

1. Bagaimana rumus untuk ),( ,5 nmKSR , dengan m,n ≥ 2?

2. Bagaimana rumus untuk, dengan ),( ,6 nmKSR , dengan m,n ≥ 2?
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3. Bagaimana rumus untuk, dengan ),( ,nmq KSR , dengan q ≥ 7 serta m,n ≥ 2?

KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK UNTUK MEREDUKSI DERAU PADA CITRA
DIGITAL DENGAN METODE GAUSSIAN

(Software Development for Noise Reduction on Digital Image with Gaussian
Method)

Isa Akhlis, Sugiyanto, Siti Wahyuni

Pada proses pencitraan sering muncul adanya derau (noise) pada citra hasil.
Derau  tersebut sebagai contoh muncul sebagai bintik-bintik yang berulang-ulang
pada citra. Noise tersebut mengakibatkan obyek-obyek pada citra menjadi kurang
jelas.Untuk mengatasi kelemahan tersebut di atas diperlukan suatu sistem pengolah
citra. Sistem tersebut tidak saja mampu menghasilkan citra digital yang menyerupai
citra analognya tetapi juga mampu untuk melakukan pengolahan lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah mendesain perangkat lunak untuk meningkatkan
kualitas citra digital yaitu untuk mengurangi derau yang ada pada citra digital.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda gaussian. Pada metode
ini citra dikonvolusi dengan kernel (mask) yang bobotnya mengikuti distribusi
normal.

Penelitian ini telah menghasilkan perangkat lunak untuk mengurangi derau
pada citra digital dengan metoda gaussian. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan dari visualisasi citra yang tampak pada layar
monitor sebelum dan sesudah mengalami pemrosesan. Dari uji coba yang telah
dilakukan, perangkat lunak yang telah disusun dapat mengurangi derau pada citra
digital. Perangkat lunak tersebut dapat bekerja dengan baik jika derau pada citra
digital berukuran kecil (beberapa pixel) dengan nilai piksel berbeda jauh dengan
piksel didekat derau.

Kata-kata kunci: derau, gaussian
KARAKTERISASI SIFAT TERMAL TANAH LIAT SEBAGAI MATERIAL DINDING

UNTUK BANGUNAN DENGAN PENDINGINAN ALAMI
(NATURALLY COOLED BUILDING DESIGN)

Ian Yulianti, Budi Astuti

Tanah liat merupakan salah satu material yang berpotensi sebagai material
untuk bangunan dengan pendinginan alami.  Penelitian telah dilakukan untuk
mengukur sifat termal tanah liat yang ada di Jawa Tengah.  Sampel tanah liat
diambil dari daerah Prambatan Lor, Gunung Pati, Mahyong, Sudimoro dan
Penggaron.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sampel dari daerah Prambatan Lor
memiliki nilai kalor paling tinggi yaitu 5591,39 cal/g, sedangkan nilai kalor paling
rendah terukur pada sampel yang berasal dari daerah Sudimoro dengan nilai
1694,45 cal/g.  Sampel dari daerah Prambatan Lor juga memiliki nilai konduktivitas
termal paling tinggi yaitu 10,64 W/mK.  Sampel dengan konduktivitas termal paling
rendah adalah sampel dari daerah Sudimoro dengan nilai 5,18 W/mK.
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PENGGUNAAN BAHAN PENGIKAT IMPURITIES DALAM REKRISTALISASI
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN STABILITAS GARAM BERIODIUM

F. Widhi Mahatmanti, Sri Kadarwati

Telah dilakukan penelitian penggunaan bahan pengikat impurities dalam
rekristalisasi sebagai upaya peningkatan stabilitas garam beriodium. Dilakukan pula
penelitian pengaruh suhu  dan waktu penyimpanan terhadap kadar iodium dalam
garam krosok yang telah diiodisasi dan garam beriodum yang beredar di
masyarakat sebagai garam konsumsi.

Penelitian diawali dengan mengkarakterisasi garam krosok, dilanjutkan
dengan rekristalisasi menambahkan bahan pengikat impurities , menentukan kadar
air dan kadar NaCl sebelum dan sesudah rekristalisasi. Selanjutnya garam krosok
yang telah dimurnikan diiodisasi dengan menggunakan KIO3 100 ppm. Garam
krosok yang telah diiodisasi dan garam beriodium yang beredar di pasaran disimpan
pada suhu (300C , 500C dan 1000C )  dan waktu tertentu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
minggu) untuk mengetahui stabilitasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan bahan pengikat impurities
dapat meningkatkan kadar NaCl dari 87,45% menjadi 97,39%, menurunkan kadar
air dari 8,40% menjadi 3,84% dan telah memenuhi SNI  nomor 01-3556-2000.
Semakin tinggi suhu dan lama penyimpanan akan menyebabkan kadar KIO3
semakin berkurang.

KAJIAN PENGKLASIFIKASI CITRA HIPERSPEKTRAL DENGAN PROJECTION
PURSUIT DAN PROBABILISTIC PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS SEBAGAI

METODE REDUKSI DIMENSI DATA

Endang Sugiharti, Zaenal Abidin

Citra hiperspektral berdimensi tinggi memerlukan metode pereduksi dimensi
yang efektif tanpa menghilangkan informasi penting di dalamnya.  Dalam tulisan ini,
kami akan membandingkan dua metode  pereduksi dimensi pada citra hiperspektral
yaitu metode Projection Pursuit (PP)dengan skewness dan kurtosis sebagai
Projection Index (PI) dan metode Probabilistic Principal Component Analysis
(PPCA) yang menerapkan algoritma Expectation Maximization (EM). Data
hiperspektral yang digunakan adalah data AVIRIS (Airborne Visible InfraRed
Imaging Spectrometer) dan data CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager).
Data AVIRIS berdimensi sekitar 224 band tetapi tidak didapatkan ground truth
(informasi objek yang terdapat dilapangan). Sebaliknya citra CASI berdimensi lebih
kecil, 12 band dengan informasi ground truth.

Keadaan tersebut menjadi alasan harus dilakukannya 2 jenis klasifikasi,
unsupervised untuk AVIRIS dan supervised untuk CASI. Pada kedua data tersebut
dilakukan proses reduksi dimensi menggunakan  dua metode di atas, dan diteliti
metode mana yang memiliki kinerja yang lebih baik dilihat dari waktu komputasi
yang dihasilkan. Data yang dihasilkan dari proses reduksi dimensi di atas dilakukan
proses klasifikasi. Untuk citra CASI menggunakan empat metode pengklasifikasi
yaitu Gaussian Maximum Likelihood (GML), Minimum Mahalanobis Distance
(MMD), Minimum Euclidian Distance (MED), dan Minimum Normalized Euclidian
Distance to Standard Deviation (MNED) dan diteliti metode pengklasifikasi mana
yang memberikan akurasi yang paling baik.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode PPCA memiliki waktu
komputasi yang lebih baik (sedikit) dibandingkan dengan metode PP. Sedangkan
akurasi klasifikasi yang dihasilkan oleh keempat metode pengklasifikasi
memberikan hasil yang berbeda secara tidak signifikan. Hasil akurasi klasifikasi
yang dihasilkan oleh keempat pengklasifikasi tersebut dipengaruhi oleh citra yang
dihasilkan oleh metode pereduksi dimensi yang digunakan.

Kata kunci – Hiperspektral, reduksi dime (PPCA), Expectation Maximizatio
PENGARUH KETINGGIAN AREA BUDIDAYA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN

PRODUKSI KUBIS BUNGA (BRASSICA OLERACEA VAR BOTRYTIS) YANG
DITANAM DENGAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Eling Purwantoyo, Krispinus Kedati Pukan, dan Talitha Widiatningrum

Kubis bunga (Brassica oleracea var botrytis) jarang bisa ditanam di dataran
rendah dan lebih sering ditanam di dataran tinggi, sehingga mempersempit area
budidayanya. Perluasan area penanaman  dapat dilakukan, sebagai sebuah
langkah ekstensifikasi yang harus dibarengi dengan langkah intesifikasinya.
Penelitian yang dilakukan ingin mengetahui pertumbuhan kubis bunga yang ditanam
di dataran rendah dengan menggunakan sistem pertanian organik bila dibandingkan
dengan yang ditanam di dataran tinggi, serta untuk mengetahui produksi kubis
bunga yang ditanam di dataran rendah dengan menggunakan sistem pertanian
organik bila dibandingkan dengan yang ditanam di dataran tinggi.

Pada mulanya, ditanam benih kubis bunga varietas Tapung, dikedua tempat
penelitian yaitu di Kopeng dan di Ambarawa. Pengamatan dilakukan setiap minggu
untuk dan baru diakhiri begitu ada kubis yang ukuran kropnya maksimal (kompak).
Sejak awal, pertumbuhan vegetatif tanaman di Kopeng jauh lebih cepat daripada
tanaman di Ambarawa. Dari data tampak bahwa usia awal pembentukan primordia
bunga dari kedua area adalah berbeda secara signifikan. Demikian pula
perbandingan berat tanaman dan berat krop bunga daerah Kopeng dengan daerah
Ambarawa yang juga berbeda secara signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa ketinggian area budidaya benar – benar
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi kubis bunga. Namun demikian
tidak menutup suatu kemungkinan, bahwa kubis bunga dapat ditanam di dataran
rendah.

UJI EFEKTIVITAS INHIBISI NATRIUM HEXAMETAFOSFAT PADA KOROSI BAJA
TULANGAN DALAM LARUTAN PORI BETON ARTIFISIAL

Dewi Selvia F.

Selimut beton yang bersifat basa merupakan pelindung bagi baja tulangan
penguatnya, karena baja akan menjadi pasif pada daerah pH beton. Penetrasi gas
CO2 dan ion klorida dari lingkungan penggunaan dapat menurunkan pH beton dan
melarutkan selaput pasif secara setempat sehingga baja akan terkorosi. Natrium
hexametafosfat yang dikenal sebagai inhibitor pasivator untuk baja, telah diuji
efektivitas inhibisinya dalam larutan Ca(OH)2 jenuh yang ditambah NaCl dan
NaHCO3, mewakili lingkungan beton terkontaminasi, menggunakan dengan metode
polarisasi potensiodinamik (Tafel).
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Hasil pengukuran potensiodinamik menunjukkan kontaminasi ion klorida dan
gas CO2 pada larutan pori beton artifisial terbukti meningkatkan laju korosi baja
tulangan menjadi 7,982 mm/tahun dan rapat arus korosi menjadi 7,876.10-4 A/m2

serta menurunkan potensial polarisasi menjadi -700,2mV.
Uji efektivitas inhibisi natrium hexametafosfat menggunakan metode

polarisasi potensiodinamik (Tafel) dalam larutan pori beton artifisial terkontaminasi
menunjukkan bahwa penambahan inhibitor anodik natrium hexametafosfat sebanyak
50 ppm telah mampu meningkatkan potensial korosi sebesar -89,49 mV, dan
menurunkan rapat arus korosi sebesar 2,472.10-6 A/m2 serta laju korosi baja
tulangan menjadi 0,171 mm/tahun dengan efektivitas inhibisi sebesar 95,10%.
Kata kunci : inhibisi, natrium hexametafosfat, korosi, polarisasi potensiodinamik,
tafel.

PENGARUH STRAIN DAN PEMBERIAN PAKAN BUNGKIL TANAMAN MIMBA
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN GAMBARAN HISTOLOGI HATI,

EMPEDU AYAM BROILER

Dewi Mustikaningtyas dan Siti Alimah

Hand (1987) menemukan adanya penurunan berat badan pada gain ayam
broiler yang pakannya mengandung bahan kasar bungkil biji mimba pada level 100,
200 atau 300g/kg. Penurunan secara nyata pada gain berat badan pada ayam
pejantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan pada 2
strain (Lohmann dan Arbor Acress) dan pemberian pakan tepung daun mimba
terhadap pertumbuhan ayam broiler.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(Completely Randomized Design), faktorial 2 x 3 x 4 yang terdiri dari 2 strain ayam,
4 aras konsentrasi tepung daun mimba yang pada tiap perlakuan diulang 3 kali.
Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuannya digunakan uji jarak berganda
Duncan (DMRT). Untuk mengetahui pengaruh perlakuan pakan dan strain tertentu
terhadap pertumbuhan dianalisis dengan Split Unit Design.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat badan broiler sampai umur 5
minggu yang diberi pakan mengandung tepung daun mimba 50 gram L=1.080
gram, A=1.114,2 gram; 75 gram L=1.135 gram, A=1.243,3 gram; 100 gram,
L=1.136,7 gram, A=1.086,7 gram dibandingkan kontrol mengalami penurunan
karena broiler yang diberi pakan tidak mengandung tepung daun mimba memiliki
berat badan L=1.200 gram dan A=1.184,2 gram. Pengaruh strain terhadap
pertumbuhan memberikan berat badan yang tidak signifikan atau laju
pertumbuhannya hampir sama. Secara pathologis gambaran histologi hati dari
berbagai konsentrai tepung daun mimba tidak mengalami perubahan atau sama
dengan kontrol.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Ayam broiler strain Lohmann dan Arbor
Acress yang diberi pakan mengandung berbagai konsentrasi TDM memberikan
pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan yaitu makin tinggi konsentrasi
TDM mengalami penurunan berat badan pada umur yang sama. Pengaruh strain
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap pertambahan berat badan.
Pengaruh pemberian pakan yang mengandung tepung daun mimba terhadap
pertumbuhan broiler masih banyak yang perlu dikaji lebih lanjut antara lain
gambaran histologi ginjal, kualitas daging dan kandungan proksimatnya, komponen
darah, berat karkas dan non karkas.
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PREPARASI CU-BENTONIT SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI PENGIKAT
UREA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMUPUKAN

Cepi Kurniawan

Studi terhadap bentonit yang dimodifikasi dengan menginterkalasikan kation
Cu2+ untuk tujuan meningkatkan kemampuan binding agent pupuk urea, telah diteliti.
Proses interkalasi dilakukan dengan refluks larutan CuCl2 dan bentonit alam dari
Jawa Tengah. Dengan menginterkalasikan kation Cu ke dalam bentonit dapat
meningkatkan adsorpsi urea oleh bentonit. Perubahan dalam kerangka alumina
silikat diamati menggunakan XRD dan FTIR. Sementara perubahan permukaan
pada bentonit diamati menggunakan SEM dan SSA.

Pengujian kinerja dari bentonit termodifikasi diamati dengan perlakuan pH,
konsentrasi dan waktu kontak, menunjukkan bahwa dengan peningkatan pH larutan
adsorbat, maka semakin banyak adsorbat yang terserap. Peningkatan adsorpsi
urea oleh bentonit dan bentonit termodifikasi terjadi sampai 3 kali lipat pada
konsentrasi urea yang sama.

Pada konsentrasi awal urea yang lebih tinggi penyerapan urea relatif sama.
Mekanisme yang terjadi untuk menjelaskan interaksi urea dengan Cu-bentonit
belum diketahui dengan jelas. Akan tetapi menurut Tanaka (2007) dan Pop (tanpa
tahun) di perkirakan interaksi yang terjadi adalah terjadi koordinasi urea pada site
NH2 dengan Cu2+ dalam bentonit dan juga dengan kerangka silikat. Penurunan daya
larut urea dari Cu-bentonit dikendalikan oleh pH. Maka jika diaplikasikan untuk
menjaga kesuburan tanah, Cu-Bentonit:Urea bisa digunakan untuk menjaga life-
time urea dalam tanah.

Kata Kunci : Cu-Bentonit, urea, binding age
PEMBUATAN PROTOTIPE KACA P2O5 – Sm2O3 – MnO2 DENGAN

TEKNIK MELT QUENCHING DAN KARAKTERISASI
SIFAT OPTIK UNTUK MATERIAL LASER

Budi Astuti

Penelitian dengan judul Pembuatan Prototipe Kaca P2O5 – Sm2O3 – MnO2
dengan Teknik Melt Quenching dan Karakterisasi Sifat Optik untuk Material Laser ini
merupakan bentuk kepedulian dari peneliti dalam pengembangan ilmu fisika yang
kaitannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada sekarang ini. Tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat prototipe kaca dari sistem
kaca (70-y)P2O5 – ySm2O3 – 30MnO2 serta karakterisasi struktur dan sifat optik
prototipe kaca yang dihasilkan.

Teknik pembuatan prototipe kaca pada penelitian ini adalah menggunakan
teknik Melt Quenching. Prototipe kaca di karakterisasi dengan menggunakan X ray
Diffraction (XRD) dengan tujuan untuk mengetahui bahwa prototipe kaca yang
didapatkan bersifat amorf dan bukan kristal. Dari karakterisasi ini didapatkan bahwa
semua prototipe bersifat amorf. Karakterisasi selanjutnya menggunakan Fourier
Transform Infra Red (FTIR) spektroskopi atau spektroskopi inframerah pada range
nomor gelombang 4000 cm-1 sampai 400 cm-1.

Didapati bahwa dengan penambahan komposisi Sm2O3 mempengaruhi
posisi puncak serapan dan struktur kaca yang didominasi oleh fosfat tetrahedron.
Penambahan komposisi Sm2O3 juga menyebabkan rantai ikatan oksigen berkurang
manakala rantai ikatan bukan oksigen akan bertambah. Karakterisasi dengan Uv-vis
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spektroskopi didapatkan bahwa energi foton bertambah apabila penyerapan dalam
daerah panjang gelombang yang pendek bertambah. Selain itu, didapati juga bahwa
celah energi optik akan bertambah dari 2.70 eV sampai 2.90 eV untuk transisi
langsung yang diijinkan dan 1.09 eV sampai 2.75 eV untuk transisi langsung yang di
larang jika komposisi Sm2O3 ditambah. Demikian juga untuk transisi tak langsung
yang diijinkan dan yang di larang bertambah dari 1.65 eV sampai 2.40 eV dan 1.58
eV sampai 2.10 eV.
nci: Melt Quenching, prototipe kacasifat optik

PENGARUH JUS LIDAH BUAYA (ALOE VERA) TERHADAP RESPON
PROLIFERASI LIMFOSIT LIMPA MENCIT BALB/C YANG DIINFEKSI

SALMONELLA TYPHIMURIUM

Ari Yuniastuti, Nugrahaningsih WH, Aditya Marianti

Demam tifoid merupakan penyakit paling serius yang disebabkan oleh
serovar Salmonella, terjadi di seluruh bagian dunia, termasuk di Indonesia. Bakteri
intraselular ini mampu menstimulasi respon imun tubuh, terutama respon imun
seluler. Aloe vera merupakan tanaman obat tradisional yang mengandung banyak
komponene aktif diantaranya acemannan, mampu berperan sebagai
imunomodulator.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pemberian jus Aloe vera
terhadap respon proliferasi limfosit limpa pada mencit yang diinfeksi Salmonella
typhimurium

Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorik, dengan rancangan The
Post Test-Only Group Design menggunakan hewan coba mencit Balb/c yang
diperoleh dari Laboratorium Bioteknologi UGM, Yogyakarta, umur 8-10 minggu,
sehat, berat badan 20-30 gram, jenis kelamin betina. Selama penelitian diberi pakan
standard dan minum ad libitum. Sebanyak 24 ekor mencit yang telah diadaptasi
selama 1 minggu dibagi secara acak menjadi 4 kelompok perlakuan untuk
pemeriksaan respon proliferasi limfosit, yaitu : K=Kontrol; P1 = diberi jus Aloe vera 0,5
ml/hari; P2 = diberi jus Aloe vera 1 ml/hari; dan P3 = diberi jus Aloe vera 1,5 ml/hari
pemberian jus per oral selama 14 hari. Semuanya diinfeksi dengan Salmonella
typhimurium sebanyak 105 intraperitoneal pada hari ke-15. Hari ke-22 mencit dibunuh
dan dilakukan pemeriksaan respon proliferasi limfosit meliputi berat limpa, jumlah
limfosit dan jumlah relatif limfoblas. Hasil pemeriksaan dianalisis dengan uji ANOVA
dan Kruskal Wallis dengan batas signifikansi = 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jus Aloe vera tidak
meningkatkan berat limpa (p=0,705) tetapi dapat meningkatkan jumlah limfosit pada
P2 dan P3 (p =0,004) secara bermakna, sedangkan pada P1 (p=0,337) cenderung
meningkat tetapi tidak berbeda bermakna dibanding kontrol.  Pemberian jus Aloe vera
juga meningkatkan jumlah relatif limfoblas pada P2 (p=0,011) dan P3 (p=0,002)
secara bermakna, sedang pada P1 (p=1,00) meningkat tapi tidak berbeda bermakna.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pemberian jus Aloe vera pada
mencit Balb/c yang diinfeksi S. typhimurium tidak meningkatkan berat limpa secara
bermakna tetapi mampu meningkatkan jumlah limfosit dan jumlah relatif limfoblas
secara bermakna.

Kata Kunci : Jus Aloe vera, berat limpa, limfosit, limfoblas, Salmonella typ

himurium
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ANALISIS KADMIUM MELALUI PROSES KOPRESIPITASI MENGGUNAKAN
NIKEL DIBUTIL DITIOKARBAMAT SECARA SPEKTROFOTOMETRI

SERAPAN ATOM

Agung Tri Prasetya dan Sri Wardani

Diantara banyak bahan pencemar berbahaya yang perlu diwaspadai di
perairan adalah logam kadmium. Kadmium dalam perairan sangat berbahaya bagi
kesehatan sehingga banyak peneliti mengembangkan metode analisis kadmium
untuk mencari metode analisis yang akurat. Dalam metode analisis selalu
melibatkan tahapan penyiapan sampel yang meliputi pelarutan, penyaringan,
pemisahan, dan pemekatan. Proses pemekatan dapat dilakukan dengan cara
kopresipitasi. Dalam proses kopresipitasi, ion logam dengan konsentrasi yang
rendah diubah menjadi  senyawa kompleks yang mempunyai kelarutan yang kecil
dalam air. Endapan yang terbentuk kemudian dilarutkan kembali dengan volume
yang lebih kecil sehingga terjadi pemekatan dan pemisahan kemudian dilakukan
analisis. Salah satu metode analisis kadmium secara kopresipitasi melalui
pembentukan kompleks dengan menggunakan dibutil ditiokarbamat, akan tetapi
ligan tersebut juga dapat bereaksi dengan Cu dan Fe sehingga akan menyebabkan
interferensi.

Variabel penelitian yang dipelajari meliputi pH larutan (7-11), konsentrasi
nikel (2-10 mg), dibutil ditiokarbamat 2% (1-5 mL) dan waktu pengadukan (5-25
menit). Dipelajari juga pengaruh keberadaan ion Cu(II) dan Fe(III) sebanyak 0-5 mg
untuk mengetahui besar temubalik analisis kadmium.

Kondisi optimum analisis kadmium (Cd2+ 100 ng dalam 500 mL) melalui
proses kopresipitasi menggunakan nikel dibutil ditiokarbamat adalah pH 9, nikel
sebanyak 4 mg, dibutil ditiokarbamat 2% sebanyak 4 mL dan waktu pengadukan 5
menit. Adanya ion Cu(II) dan Fe(III) dengan konsentrasi mulai 3 mg sudah
memberikan interferensi yang berarti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa analsisi kadmium melalui
proses kopresipitasi menggunakan nikel dibutil ditiokarbamat diperoleh temubalik
sebesar 98,38%. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan metode
kopresipitasi menggunakan nikel dibutil ditiokarbamat untuk analisis ion lain. Serta
perlu diwaspadai keberadaan ion Cu(II) dan Fe(III) dalam sampel sebelum
dilakukan analisis

AKTIVITAS HEPATOPROTEKTOR SARI BUAH MERAH
TERHADAP HEPATOTOKSISITAS CCl4

Aditya Marianti, Wulan Christijanti, Ari Yuniastuti

Buah merah (Pandanus conoideus) diketahui kaya akan senyawa
antioksidan. Senyawa antioksidan dapat mengatasi gangguan fungsi hepar akibat
oksidan CCl4 yang merupakan hepatotoksikan. Oleh karena itu telah dilakukan
penelitian untuk mengetahui kemampuan antioksidan sari buah merah dalam
mengatasi gangguan fungsi hepar akibat stress oksidatif pada tikus yang diinduksi
CCl4. Stress oksidatif dicirikan dengan tingginya kadar enzim AST, ALT dan lipid
peroksida yang diukur dari kadar Malonildealdehid (MDA) darah serta munculnya
kelainan pada jaringan hepar
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Penelitian menggunakan 16 ekor tikus putih yang diinduksi CCl4 25% 0,2
ml/100 g BB tikus per oral, sehingga menderita gangguan fungsi hepar yang
diindikasikan dengan tingginya kadar enzim AST dan ALT. Keenambelas ekor tikus
tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 sebagai kontrol, dan
kelompok 2,3 dan 4 sebagai kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok
perlakuan diberi sari buah merah per oral dengan dosis 0,5 ml, 1 ml, dan 1,5 ml /200
g BB tikus, selama 30 hari. Kadar AST, ALT dan MDA diukur pada awal dan akhir
perlakuan. Jaringan hepar dibuat preparat anatominya dan hasilnya dianalisis

Hasil analisis Anakova dan uji lanjut Duncan Multiple Range Test
menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan yang signifikan pada kadar AST, ALT,
dan MDA antara awal dan akhir perlakuan dengan masing-masing perlakuan
berbeda signifikan . Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa dosis yang
paling berpengaruh terhadap penurunan kadar pada ketiga parameter tersebut
adalah 1,5 ml/200 g BB tikus.

Disimpulkan bahwa antioksidan sari buah merah dapat berfungsi sebagai
hepatoprotektor dari stress oksidatif yang ditimbulkan oleh CCl4.diduga dengan
mekanisme transfer hidrogen dan elektron pada radikal bebas.

Kata kunci : Pandanus conoideus, antioksidan, CCl4

APLIKASI METODE GEOLISTRIK UNTUK PEMETAAN SEBARAN DAN
KEDALAMAN LAPISAN BATUAN AKIFER

Sriyono, Dewi Liesnoor Setyowati

Pendugaan geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang dilakukan
dari permukaan tanah untuk mengetahui lapisan-lapisan batuan atau material
penyusun akifer di dalam tanah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah: 1) mengkaji karakteristik formasi lapisan batuan pembawa air (akifer)
dengan metode geolistrik dan 2) memetakan formasi lapisan akifer (lapisan batuan
pembawa air),

Penelitian dilakukan di Dusun Banaran Kelurahan Sekaran Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang, meliputi kawasan permukiman sekitar kampus
UNNES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Dusun Banaran terdapat
karakteristik air tanah yang berbeda melalui dua profil. Profil pertama pada lokasi
Ban 4 dan Ban 2 mempunyai akuifer tertekan dengan kedalaman 0-45m yang
bersifat non-permanen  berupa tandon. Lapisan batuan confined layer terdapat lava
berselang-seling tuff. Profil kedua pada Ban 1, 3, 5, 6, dan 7 pada kedalaman 47m
menunjukkan adanya airtanah, tandon air, dan batuan impermeabel. Kedalaman
muka airtanah lebih dari 60 m dengan jenis akuifer permanen.

OPTIMASI PENAMBAHAN BAHAN PENGIKAT PENGOTOR PADA
PROSES PEMBUATAN GARAM MEJA DARI GARAM KROSOK

Triastuti Sulistyaningsih, F. Widhi Mahatmanti

Garam yang kita kenal sehari-hari, adalah suatu kumpulan senyawa kimia
dengan bagian terbesar terdiri dari natrium klorida (NaCl) dengan pengotor terdiri
dari kalsium sulfat (CaSO4), Magnesium sulfat (MgSO4), Magnesium klorida
(MgCl2), dan lain-lain. Garam dapur hasil penguapan air laut yang belum dimurnikan
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banyak mengandung zat-zat pengotor seperti Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, SO4
2-, I-, Br-.

Metode rekristalisasi langsung garam krosok tanpa menambahkan bahan yang
dapat mengikat pengotor belum dapat menghasilkan natrium klorida dengan
kemurnian tinggi. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan penambahan bahan
pengikat pengotor pada proses rekristalisasi garam krosok dalam pembuatan garam
meja sehingga dapat dihasilkan garam meja dengan kadar NaCl yang tinggi.

Sampel dalam penelitian ini adalah garam krosok dari Kaliori-Rembang Jawa
Tengah yang diambil secara acak. Garam krosok direkristalisasi biasa dan dengan
penambahan bahan pengikat pengotor CaO (0,05; 0,10; 0,15) g, Ba(OH)2 (0,5; 1,0;
1,5) M, dan larutan (NH4)2CO3 (0,05; 0,10; 0,15) M. Kadar NaCl dihitung sebelum
dan sesudah perlakuan rekristalisasi. Kadar NaCl ditentukan dengan metode
analisis Argentometri sedangkan pengotor Mg2+,  Ca2+,  Fe3+ ditentukan dengan
Spektroskopi Serapan Atom.

Hasil penelitian menunjukkan kadar NaCl dengan rekristalisasi biasa lebih
rendah daripada dengan penambahan bahan pengikat pengotor. Kadar NaCl
tertinggi adalah 99,67 % dengan penambahan bahan pengikat pengotor 0,15 g
CaO; 0,5 M Ba(OH)2 dan 0,15 M (NH4)2CO3.

PENGARUH PENDEPOSISIAN ION NITROGEN DENGAN METODE PLASMA
LUCUTAN PIJAR KORONA PADA ANGGREK

PHALAENOPSIS AMABILIS
(The influence of  Nitrogen ion’s depotition with corona

glow discharge plasma to Phalaenopsis amabilis)

Fifin Dewi Ratnasari, Budi Astuti

Pada bidang pemuliaan tanaman, telah dilakukan penelitian peradiasian biji
sawi dengan ion-ion nitrogen hasil plasma lucutan pijar korona. Hasil yang didapat
menunjukkan bahwa biji sawi yang diradiasi dengan plasma lucutan pijar korona
mengalami pertumbuhan perkecambahan yang lebih baik daripada biji sawi tanpa
radiasi. Dari penelitian biji sawi dapat dilakukan suatu penelitian lanjutan untuk jenis
tanaman lain yaitu bibit anggrek. Anggrek yang digunakan adalah jenis anggrek
bulan (Phalaenopsis amabilis).

Pada penelitian ini telah dilakukan pendeposisian ion nitrogen pada anggrek
Phalaenopsis amabilis dengan metode plasma lucutan pijar korona. Pendeposisian
ion Nitrogen ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan awal anggrek
Phalaenopsis amabilis.

Penelitian ini akan membandingkan perlakuan anggrek dengan radiasi
plasma lucutan pijar korona dengan anggrek yang diberi pupuk sesuai aturan
penggunaannya. Perlakuan dengan radiasi diolah kembali untuk mencari waktu
efektif radiasi plasma dengan metode Anava satu arah (Oneway ANOVA). Metode
ini menggunakan satu variabel perbandingan yaitu variabel durasi waktu penyinaran
plasma.

Rata-rata perubahan panjang daun dan lebar daun maksimum pada
peradiasian plasma 6 menit.Nilai significant rata-rata perubahan panjang daun
sebesar 0,004 dan nilai significant rata-rata perubahan lebar daun sebesar 0,008.
Nilai significant yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa rata-rata perubahan
panjang daun dan lebar daun berbeda untuk setiap sampel perlakuan radiasi
plasma. Sebagai hipotesa bahwa peradiasian plasma pada anggrek telah
memperkaya unsur hara (N2+,N+,N*) untuk pertumbuhan
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MEMINIMALKAN KADAR ASAM LINOLENAT DAN ASAM LINOLEAT DARI
MINYAK BIJI KARET SEBAGAI RAW MATERIAL SINTESIS BIODIESEL

Samuel Budi Wardhana Kusuma,  Nuni Widiarti

Selama ini biji karet dianggap limbah dan hanya diguankan sebagai mainan
anak-anak, minyak lampu, minyak masak, dan minyak cat. Rendemen minyak biji
karet berupa minyak mentah mencapai 43,5% dengan minyak bersih 37,5%. Minyak
biji karet dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel dengan pengolahan awal terlebih
dahulu karena kandungannya. Asam linolenat dan linoleat dalam minyak biji karet
harus dikurangi karena polietenoid ini akan menimbulkan penyumbatan injektor
mesin diesel.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui persentase penurunan kadar
asam lemak linolenat dan lemak linoleat dari minyak biji karet terhadap variasi suhu
proses hidroksilasi. (2) menentukan bilangan Iodine setelah menjadi minyak biji
karet bersih, (3) menentukan yield minyak biji karet bersih.

Biji karet yang dikupas bagian cangkangnya kemudian diambil minyaknya
dengan cara pengepresan. Minyak biji karet mentah kemudian diproses degumming
untuk menghilangkan getahnya. Selanjutnya proses netralisasi untuk mengurangi
kandungan asam lemaknya. Kandungan sisa basa yang masih ada di minyak
dihilangkan dengan proses pencucian dengan air hangat. Air masih teremulsi,
dihilangkan dengan proses pengeringan. Selanjutnya minyak yang bebas air
diproses hidroksilasi dengan reaktan H2O2 dan asam format dengan variasi suhu
reaksi 30, 40, 50, da 60oC.

Data yang diamati adalah bilangan iodine, kadar asam linoleat, dan yield
minyak. Kadar asam linolenat dalam minyak biji karet tidak terdeteksi dalam gc,
sedangkan asam lemak linoleat menurun setelah proses hidroksilasi. Pada suhu
proses hidroksilasi 50oC kadar asam linoleat turun dari 96,96% menjadi 45,88%.
Bilangan Iodine juga menurun dari 116 gram I2/100 gr sampel menjadi 53 gram
I2/100 gram pada suhu 50oC. Yield minyak biji karet bersih adalah 85,509%.

DESAIN, PRODUKSI DAN UJI COBA PROTOTIPE CD PEMBELAJARAN SAINS
FISIKA DI SEKOLAH DASAR

Siti Wahyuni, Masturi

CD Pembelajaran Sains Fisika ini dibuat dengan menggunakan Macromedia
Flash sebagai implementasi pembelajaran berbantuan komputer pada siswa
Sekolah Dasar. CD Pembelajaran Sains ini diharapkan dapat memotivasi siswa
untuk belajar mandiri memanfaatkan pembelajaran berbantuan komputer.

Penelitian dibuat dalam tiga tahap: Pertama analisis materi dan
pengumpulan bahan, Kedua mendesain CD Pembelajaran, dan Ketiga uji coba, baik
uji ahli maupun ujicoba terbatas.

Program yang dihasilkan berupa tampilan/layar yang dapat dioperasikan
dengan nagivasi-navigasi yang tersedia menggunakan konsep hypertext. Selain
terdapat teks dan gambar, CD pembelajaran ini juga dilengkapi dengan gerak
animasi dan audio. Responden memberikan penilaian baik untuk CD Pembelajaran
ini, sehingga CD dapat diterapkan sebagai model dalam pembelajaran sains fisika
Sekolah Dasar.
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PERLAKUAN DEALUMINASI ASAM DAN IMPREGNASI Ni PADA ZEOLIT ALAM
UNTUK MEMPERBAIKI RASIO Si/Al DAN SIFAT KATALITISNYA

Sri Wahyuni, Sigit Priatmoko, Prima Astuti H.

Penelitian Perlakuan Dealuminasi Asam dan   Impregnasi Ni pada Zeolit
Alam untuk Memperbaiki Rasio Si/Al dan Sifat Katalitisnya telah dilaksanakan. Zeolit
dioven pada 120o C selama 3 jam. Kemudian Zeolit dikalsinasi pada 400o C selama
5 jam. Perlakuan selanjutnya Zeolit direndam dalam larutan garam Ni , dan diaduk
dengan pengaduk magnet selama 12 jam. Konsentrasi larutan Ni divariasi  yaitu 0,1
M, 0,2 M, dan 0,3 M. Setelah diimpregnasi zeolit tersebut dikalsinasi pada suhu
400oC selama 2 jam, kemudian dilanjutkan dengan proses oksidasi pada 350oC
selama 1 jam. Terakhir zeolit direduksi pada suhu 400oC selama 1 jam.

Selanjutnya Ni-zeolit yang diperoleh dikarakterisasi untuk ditentukan kadar
Ni nya. Sebanyak 1 g katalis dilarutkan dengan larutan HF 48% dalam krus
teflon,ditambah akuaregia,selanjutnya dibiarkan selama 12 jam dan kemudian
dipanaskan pada 90oC selama 2 jam dalam oven,setelah dingin ditambahkan asam
borat 10%. Setelah melalui beberapa kali pengenceran selanjutnya sampel tersebut
diukur absorbansinya dengan SSA (Spektrofotometri Serapan Atom).

Diperoleh hasil kandungan Ni dalam zeolit sebagai berikut: 1,52% ; 2,51% ;
dan 3,05%. Selain itu diperoleh keasaman zeolit sebelum dan sesudah diimpregnasi
dengan Ni adalah : 30,90 x 10-4 ; 7,14 x 10-4 ; 7,71 x 10-4 ; dan 6,71 x 10-4 mol/gram.
Densitas katalis naik sesuai dengan kenaikan kadar Ni dalam zeolit yaitu: 2,0068 ;
2,1169 ; 2,2257 ; dan 2,5037 gram/ ml

ANALISIS SOLUSI SEBUAH PERSAMAAN DIFERENSIAL TAK LINEAR TIPE
DUFFING DENGAN GAYA LUAR

St. Budi Waluya dan  Yl. Sukestiyarno

Penelitian ini akan mengkaji sebuah persamaan diferensial tak linear tipe
duffing yang diberi gaya luar. Perlu disadari bahwa biasanya model matematika
yang diturunkan dari penomena alam biasanya sampai pada masalah matematika
yang tak linear (lihat Diprima (1997), Kreyszig (1999)). Khususnya model
matematika yang berupa persamaan diferensial yang tak linear ini biasanya sangat
sulit atau bahkan tidak mungkin dapat diselesaikan secara analitik. Oleh karena itu
banyak teori-teori baru yang muncul untuk mengaproksimasi suatu persamaan
diferensial tak linear yang secara analitik sulit untuk ditemukan solusi eksaknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara detail sebuah
persamaan diferensial tak linear tipe Duffing yang diberi gaya luar. Penelitian ini
dimulai dengan memodelkan permasalahan yang mucul dari penomena alam ke
dalam model matematika yang dalam hal ini berupa persamaan diferensial yang
tak linear yang bertipe Duffing. Model matematika tersebut kemudian dianalisa
dengan menggunakan metode gangguan yang dikenal dengan nama Multiple time
scale yang merupakan metode gangguan untuk menyelesaikan masalah yang sulit
diselesaikan secara analitik .

Dengan memanfaatkan software matematika Maple atau Matlab akan
diperlihatkan bagaimana kaitan antara kurva respon linear dan tak linear
dibandingkan dengan amplitude dan sudut phase, juga dapat diperlihatkan
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kesetabilan solusi yang akan diperoleh. Hasil akhir analisa kemudian
diinterpretasikan kembali sesuai dengan masalah awalnya.

SINTESIS ZEOLIT DARI ABU LAYANG BATUBARA DAN PENNGUNAANNYA
SEBAGAI  ADSORBEN LOGAM BERAT BESI DAN SENG DALAM AIR LIMBAH

Jumaeri, Warlan Sugiyo dan Tri Astuti

Sintesis zeolit dari  abu layang batubara secara hidrotermal telah dilakukan.
Proses hidrotermal dilakukan dengan menggunakan larutan  NaOH  ( 1 ; 2 dan 3 M
), temperatur 100, 130 dan 1600 dan waktu 72 jam.  Zeolit hasil sintesis diuji
kemampuan adsorpsinya terhadap ion logam Fe dan Zn dalam air limbah industri
pelapisan logam. Konsentrasi awal ion logam Fe adalah 801 ppm dan Zn  877.4
ppm. Kemampuan adsorpsi maksimum zeolit sintesis terhadap ion Fe dan Zn
masing-masing adalah  dan 66.46%, jauh lebih besar dibandingkan kemampuan
abu layang tanpa aktivasi, yaitu 22.22% dan 5.42%. Persentase adsorpsi ion logam
Fe dan Zn semakin bertambah dengan bertambahnya konsentrasi NaOH dan
temperatur proses hidrotermal pada kisaran yang dipelajari. Kondisi optimum
sintesis zeolit  melalui proses alkali hidrotermal abu layang batubara sebagai
adsorben ion logam Fe dan Zn adalah waktu reaksi 72 jam, konsentrasi NaOH 2M,
temperatur 130oC untuk Fe dan 1600 C untuk Zn.

PENGARUH PERENDAMAN EKSTRAK DAUN TEH TERHADAP KANDUNGAN
PROTEIN, JUMLAH MIKROBA, DAN TEKSTUR TELUR ITIK ASIN SELAMA

PENYIMPANAN

Budi Adiyanto, M Zaenal Muhlisin, Ratna S. D

Telur itik merupakan sumber protein hewani yang baik. Telur itik terdiri atas
65% air, 12% protein, dan 11% lemak. Namun telur mempunyai kelemahan yaitu
mudah mengalami kerusakan akibat pelepasan uap air dan karbon dioksida serta
kerusakan akibat mikroorgannisme dari luar. Salah satu pengawetan telur yaitu
dengan cara pengasinan dan perendaman dalam larutan teh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman dalam ekstrak teh terhadap
kadar protein, jumlah mikroba, dan tekstur telur itik asin selama penyimpanan.

Penelitian ini menggunakan 125 telur itik segar sebagai sampel. Telur
diperlakukan dengan pengasinan dan perendaman dalam larutan teh dengan
konsentrasi 0%, 5%, 10%, 15% (v/v) kemudian dilakukan penyimpanan pada hari ke
0, 7, 14, 21, dan 31 hari. Parameter yang digunakan adalah kadar protein, jumlah
mikroba, rasa asin, rasa pahit, warna, tekstur, kesukaan panelis terhadap telur asin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman dalam larutan ekstrak teh
berpengaruh nyata terhadap kadar protein (Fhit=703,31>Ftabel 2,84), jumlah
mikroba (Fhit=5,53>Ftabel=3,10), rasa asin (Fhit=3,77>Ftabel=2,64), warna
(Fhit=17,7>Ftabel) tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tekstur dan rasa
pahit telur itik asin. Lama penyimpanan berpengaruh terhadap kadar protein (Fhit=
251,772>Ftabel=2,61), total mikroba (Fhit=6,03>Ftabel=2,87), rasa asin telur itik
asin (Fhit=3,62>Ftabel=2,645), tetapi tidak berpengaruh terhadap warna telur.
Interaksi antara perendaman dan penyimpanan hanya berpengaruh signifikan
terhadap kadar protein dan kesukaan panelis terhadap telur itik asin.
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Telur itik asin yang dibuat dengan perendaman dalam larutan teh 10% dapat
mengurangi penurunan kandungan protein dan menghambat pertumbuhan mikroba.
Perendaman telur itik asin dalam ekstrak teh dapat memperpanjang masa simpan
telur sampai 31 hari. Sebaiknya perlu dilakukan pengujian nutrisi lainnya, identifikasi
mikroba, dan masa simpan telur itik yang lebih lama.

MODEL SELEKSI UNTUK MENINGKATKAN MUTU BIBIT MELALUI ANALISIS
GENETIK DAN FENOTIP POLA DAN SIFAT BERTELUR BURUNG PUYUH

(COTURNIX COTURNIX JAPONICA)

Ning Setiati

Pembibit adalah para peternak puyuh yang juga penghasil produk akhir yaitu
telur dan daging puyuh. Sebagian dari telur ditetaskan untuk memperoleh bibit. Oleh
karena hasil produksi telur cukup bervariasi dari individu ke individu, maka produksi
telur secara pasti dapat ditingkatkan dengan menerapkan program pemuliaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bibit puyuh yang baik mutu
genetiknya dan dengan mempergunakan bibit yang baik, produksi telur akan
meningkat. Metode yang digunakan adalah dengan seleksi melalui analisis Genetik
dan Fenotip Pola dan Sifat Bertelur Burung Puyuh (Coturnix coturnix japonica).
Hasil yang diperoleh
1. Rata-rata dewasa kelamin puyuh adalah 51,7 + 0,7 hari
2. Korelasi negatif yang nyata antara bobot  badan umur 3 minggu dan umur 6

minggu dengan umur dewasa kelamin menunjukan bahwa kecepatan
pertumbuhan awal ikut menentukan umur dewasa kelamin pada puyuh betina

3. Tidak terdapat korelasi antara bobot badan dewasa kelamin dan umur dewasa
kelamin menunjukan bahwa minimum umur dan bobot harus dicapai sebelum
telur pertama dihasilkan

4. Korelasi antara umur dewasa kelamin dengan bobot telur pertama adalah positif
dan nyata, menunjukan bahwa semakin lambat dewasa kelamin bobot telur
pertama semakin tinggi

5. Puncak produksi dicapai 70 hari setelah dewasa kelamin sebanding dengan
yang pernah dilaporkan pada ayam ras petelur yaitu 72 hari setelah dewasa
kelamin

6. Rata-rata produksi telur selama 90 hari dari umur 50 – 140 hari adalah 68,27 +
1,50 butir, dengan koefisien variasi yang cukup besar yaitu 21%

7. Distribusi ukuran clutch cukup lebar menyebabkan variasi produksi cukup besar
dapat ditunjukan dengan besarnya koefisien variasi produksi selama 90 hari
yaitu sebesar 21%. Hal ini memberi peluang untuk usaha peningkatan produksi
telur

8. Terdapat korelasi yang nyata (P < 0,05) antara produksi telur selama 90 hari
dengan bobot badan 6 minggu sebesar 0,31 + 0,07

9. Data yang cukup besar dengan jumlah anggota keluarga yang sama atau
hampir sama banyaknya diperlukan untuk menghindari nilai negatif pada
estimasi heritabilitas

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seleksi
dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu bibit dengan memperhatikan Pola dan
Sifat Bertelur Burung Puyuh (Coturnix coturnix japonica). Sebagai saran
keberlanjutan dari penelitian adalah agar diperbanyak sampel untuk memperoleh
nilai heritabilitas yang positip.
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PENGARUH JENIS BIBIT DAN JARAK TANAM TERHADAP PRODUKTIVITAS
TANAMAN JARAK PAGAR

Warlan Sugiyo,.Supartono, Subiyanto, HS,
Partaya, Dewi Selvia Fardhyanti

Universitas Negeri Semarang memiliki kampus yang sangat luas kurang
lebih 150 ha. Selama ini sebagian besar lahan masih belum dioptimalkan. Dengan
dipilihnya minyak jarak pagar sebagai energi alternatif, maka lahan UNNES banyak
memberikan harapan baik sebagai lahan pertanian jarak maupun penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis bibit terbaik dan jarak tanam yang
optimal agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Variabel bebas adalah jarak tanam bibit jarak pagar dari stek atau bijih.
Variabel tergantung adalah produktivitas volume minyak yang dihasilkan.
Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS dan ANOVA two ways dengan
Tingkat Signifikansi (TS) 0,05.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1). penanaman bibit jarak pagar dari
stek lebih cepat berbunga dan berbuah   daripada bibit dari bijih. Bibit jarak pagar
dari stek dalam waktu 6 bulan sudah berbunga dan berbuah, sedangkan bibit jarak
pagar dari bijih dalam waktu 7 bulan baru berbunga dan berbuah. Namun jumlah
bunga dan buah bibit dari bijih lebih banyak daripada bibit dari stek. (2). pengaruh
variasi jarak tanam yang diuji menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap volume
minyak yang dihasilkan. (3). pengaruh variasi jenis bibit yang diuji tidak (4).
pengaruh variasi jarak tanam dan jenis bibit terhadap menunjukkan perbedaan yang
nyata terhadap volume minyak yang dihasilkan.

Disarankan pepada para petani jarak pagar dan para penanam yang akan
menanam jarak pagar di lahan kosong UNNES sebaiknya memilih bibit dari bijih
karena hasilnya lebih besar daripada dari bibit stek. Begitu juga jarak tanam  pada
penanaman jarak pagar  sebaiknya 3 m x 3 m karena dapat menghasilkan volume
minyak jarak pagar yang banyak. Juga kepada para peneliti, bahwa penelitian ini
belum memperoleh kondisi produktivitas yang optimal. Maka pada kesempatan lain,
penelitian ini perlu dilanjutkan untuk mencapai kondisi optimum dengan menambah
variasi jarak tanam maupun menambah variasi jenis bibit.

EFEKTIVITAS JENIS MEDIUM REHIDRASI DALAM MEMPERTAHANKAN SEL
HIDUP DARI KULTUR KERING BEKU Acetobacter xylinum

Retno Sri Iswari, Pramesti Dewi, Lina Herlina

Kultur Acetobacter xylinum dapat dikeringbekukan untuk penyediaan starter
dalam pembuatan nata yang lebih stabil, mudah dikelola dan didistribusikan.  Dalam
proses keringbeku digunakan medium pembawa sukrosa 15 % untuk melindungi sel
dan setelah sel keringbeku direhidrasi dengan jenis medium yang berbeda.

Jumlah sel hidup tertinggi yang dapat dipertahankan adalah sebesar 23,8.
106 cfu / ml bahan hasil rehidrasi menggunakan medium rehidrasi Schramm &
Hestrin, yang berbeda sangat nyata dibandingkan jumlah sel hidup yang
dipertahankan menggunakan medium fermentasi nata de pina dan aquadest.
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BIDANG OLAHRAGA DAN KESEHATAN
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MODEL SENAM PEKERJA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
KERJA BURUH

Tandiyo Rahayu, Arif Setiawan

Penelitian yang dilakukan bertujuan  untuk  menguji keterlaksanaan model
teoretik senam pekerja yang telah dihasilkan melalui penelitian tahap pertama.
Model senam untuk pekerja yang dimaksud, merupakan rangkaian gerak yang
sederhana, yang dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan sesuai
dengan karakteristik, jenis dan sifat aktivitas kerja sehari-hari dari para pekerja.
Ujicoba model senam pekerja dilaksanakan di dua tempat, yaitu di unit bagian pintal
pada  PT Apac Inti Corpora Bawen Kabupaten Semarang dan di unit processing
data pada Polytron Factory Kudus di kota Kudus.

Data hasil penelitian diperoleh melalui serangkaian pengamatan, wawancara
dan pengukuran denyut nadi para pekerja yang terpilih sebagai sampel untuk
mencoba mempraktekkan model senam untuk pekerja.  Hasilnya adalah sebagai
berikut: 1) Model praktis gerak senam pekerja dapat diwujudkan dalam bentuk
rekaman gambar (VCD senam pekerja) yang dapat didengar, dilihat dan ditirukan,
serta dilengkapi dengan manual yang berisi penjelasan bagian tubuh yang menjadi
sasaran gerak, 2) frekuensi latihan yang efektif dan rasional adalah 3 jam pertama
dan 2 jam setelah istirahat siang, dengan pertimbangan jam-jam awal mulai bekerja
kondisi buruh masih dalam keadaan bugar/segar dan diperkirakan 2-3 jam pertama
baru mengalami penurunan kondisi fisik, sehingga perlu diberikan gerak senam, 3)
uji coba model selama 2 minggu pada kelompok sasaran menunjukkan respon yang
positif dan hasil denyut nadi yang cenderung menurun, dan 4) didapatkan respon
dari pekerja  di antaranya adalah mereka tidak mengalami kesulitan dalam
mempraktekkan gerak senam, musik pengiring sesuai dengan gerak, ritme gerak
dapat dikendalikan oleh ritme musik, gerakan dapat dilakukan pada ruang terbatas,
gerakan dapat dilakukan di tempat di mana buruh beraktivitas, benda di sekitar
dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu gerak, panduan gerak dapat diikuti oleh
pekerja, dan ekspresi pekerja tampak menunjukkan kegembiraan dalam melakukan
senam.

Diharapkan latihan yang dirancang akan memberikan manfaat untuk
mengembalikan kepekaan kerja saraf sensorik-motorik, mengurangi rasa lelah,
mengurangi kemungkinan kesalahan kerja, mengembalikan (recovery) tingkat
kesegaran awal seperti sebelum mulai kerja dan mencegah terjadinya kelainan
postur akibat posisi kerja yang dipertahankan dalam waktu lama

MODEL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SIMO UNTUK PENYAJIAN
INFROMASI PROGRAM LATIHAN FISIK (SIMOLAF) SEBAGAI

SARANA MENINGKATKAN PRESTASI ATLET

Eri Pratiknyo Swikusworo, Tri Rustiadi, Dina Nur Anggraini Ningrum

Prestasi olahraga adalah salah satu puncak pembinaan dan pelatihan
olahraga, harus terus dipacu dan ditingkatkan, agar dapat mempertahankan dan
meningkatkan lagi prestasi optimalnya. KONI Propinsi Jawa Tengah terus berbenah
untuk membina atletnya dalam rangka meningkatkan prestasi, dalam rangka
persiapan PON XVII 2008 di Kalimantan Timur. Di lain pihak informasi keolahragaan
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yang ada di KONI Propinsi Jawa Tengah masih belum memadai, misalnya informasi
tentang program latihan fisik belum dapat disajikan secara terpadu dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah menyusun model informasi latihan fisik dengan
berbasis teknologi SIMO. Bentuk yang dihasilkan berupa model sistem informasi
manajemen latihan fisik (SIMOAF). Model ini bersifat fleksibel terpadu dan cepat
dalam pengaksessan. SIMOLAF memerlukan basisdata (input), manajemen basi
data (proses) sehingga menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat bagi
pelatih, Ketua Bidang Litbang dan Binpres maupun pemerharti olahraga.

Hasil yang diperoleh tahun pertama berupa basis data dan atribut latihan
fisik serta data pendukung lainnya. Saran yang diajurkan adalah diperlukan kehati-
hatian dalam pembuatan basis data dan atribut.

KORELASI ANTARA VO2 MAX DAN VITAL CAPACITY DENGAN KETAHANAN
MENYELAM PADA MAHASISWA IKOR ANGKATAN 2006

Sugiarto,. dan Nanang Indardi

Kondisi fisik untuk melakukan penyelaman harus baik. Kondisi fisik utama
yang dibutuhkan selama melakukan olahraga endurance adalah daya tahan
cardiorespiratory (paru-jantung), sedangkan daya tahan cardiorespiratory yang baik
sangat dibutuhkan dalam kegiatan penyelaman. Penyelaman berarti memasukkan
tubuh ke dalam air dengan menahan nafas selama mungkin. Untuk dapat
menyelam dalam waktu yang lama, seseorang harus mempunyai kemampuan
menyimpan udara dalam paru. Kemampuan Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan
kapasitas vital paru mempunyai peran dalam melakukan penyelaman. Sehingga
latihan-latihan untuk mendukung peningkatan Maximal Aerobic Power (VO2 Max)
dan kapasitas vital paru mutlak dilakukan oleh mahasiswa, agar dapat menyelam
dalam waktu yang lama.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui korelasi antara VO2 Max
dan Vital Capacity dengan ketahanan menyelam dan 2) untuk mengetahui besar
sumbangan VO2 Max dan Vital Capacity dengan ketahanan menyelam. Populasi
penelitian yaitu mahasiswa IKOR angkatan 2006 berjumlah 95 mahasiswa. Teknik
sampling yang digunakan yaitu total sampling sehingga sampel yang diteliti adalah
95 mahasiswa. Variabel penelitian meliputi variabel bebas (VO2 Max dan kapasitas
vital paru) dan variabel terikat. (ketahanan menyelam). Desain penelitian
menggunakan Ex Post Facto dengan sub desain studi lapangan. Teknik
pengambilan data survey tes dengan teknik tes dan pengukuran. Analisis data
menggunakan program koumputer yaitu program SPSS versi 12.

Hasil penelitian yaitu secara simultan diperoleh R =  0.399 dan R Square =
0.159, R tabel dengan taraf signifikasi 5% sebesar 0.202. Karena R hitung  R table dan
probabilitas 0.000 kurang dari 0.05 yang berarti koefisien korelasi signifikan.
Sumbangan VO2 Max dan Vital Capacity terhadap ketahanan menyelam sebesar
0.159 x 100% = 15.9%.

Simpulan penelitian ini yaitu: 1) Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan
kapasitas vital paru (KVP) memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahanan
menyelam pada mahasiswa IKOR angkatan tahun 2006 yaitu sebesar 0.399. 2)
Secara simultan sumbangan Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan kapasitas vital
paru (KVP) dengan ketahanan menyelam sebesar 15.9 %, artinya masih ada
variabel lain yang tidak menjadi fokus penelitian dan dimungkinkan berhubungan
dengan ketahanan menyelam, yaitu sebesar 84.1 %. Saran yang disampaikan
adalah; 1) bagi mahasiswa IKOR angkatan tahun 2006 diharapkan melakukan
latihan aerobik dan latihan-latihan fisik lain untuk meningkatkan kemampuan
Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan kapasitas vital paru (KVP). 2) Sebaiknya
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ada penelitian lain yang serupa dengan penelitian ini yang mengkaji dari faktor-
faktor lain yang terkait atau berhubungan dengan ketahanan menyelam.

PEMBELAJARAN DAN KEKUATAN OTOT TERADAP HASIL BELAJAR
HANDSTAND PADA SENAM LANTAI (STUDI EKSPERIMEN MAHASISWA PUTRA

PKLO SEMESTER 1)

Arif Setiawan, Mahalul Azam, Arulita Ika Fibriani

Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perbedaan pengaruh gaya
pembelajaran, yaitu gaya periksa diri dan gaya perintah terhadap hasil belajar
handstand, 2) untuk mengetahui perbedaan pengaruh anatra gaya pembelajaran
terhadap hasil belajar handstand yang memiliki kekuatan otot tinggi dan mahasiswa
yang memiliki kekuatan otot rendah , 3) untuk mengetahui interaksi antara gaya
pembelajaran dan kekuatan otot terhadap hasil belajar handstand.

Populasi yang dipakai adalah seluluruh mahasiswa putra PKLO semester I,
sampel penelitian menggunakan purposive sampling berjumlah 40 orang
mahasiswa

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat,
variabel bebas adalah Gaya pembelajaran dan kekuatan otot (gaya periksa diri dan
gaya perintah, sedangkan kekuatan otot; kekuatan otot lengan, otot perut, kekuatan
punggung dan kekuatan otot tungkai) dan variabel terikat hasil belajar handstand
pada senam lantai.

Metode penelitian adalah studi eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x
2, sedangkan instrumen untuk mengambil data hasil akhir handstand dilakukan oleh
judge sebanyak 3 orang. Data hasil penelitian disusun dan dianalisis dengan teknik
statistik yaitu ANOVA dan teknik uji Levene’s.

Dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan: Pertama , p = 0,011 < 0,05
yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi gaya
periksa diri dengan gaya perintah terhadap hasil belajar handstand. Kedua , p =
0,003 < 0,005, yaitu berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara gaya
pembelajaran dengan kekuatan otot terhadap hasil belajar handstand.  Ketiga , p =
0,704 > 0,005, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
pengaruh gaya periksa diri dan gaya perintah pada mahasiswa PKLO yang memliki
kekuatan tinggi terhadap hasil belajar handstand . keempat, p = 0,000 < 0,05, yang
berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh gaya periksa diri
dengan gaya perintah pada mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki kekuatan otot
rendah terhadap hasil belajar handstand.

PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF
KKP ANAK BALITA DAN USIA SEKOLAH

DI KABUPATEN SEMARANG

Asih Kuswardinah, Muhammad Ansori, Rina Rachmawati

Kelompok Wanita Tani  (KWT) merupakan wadah berkumpulnya para wanita
tani yang memungkinkan para anggotanya saling memberi dan menerima informasi.
KWT diharapkan memiliki peran peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya
meningkatkan derajat kesehatan anak agar terbebas dari kekurangan kalori protein
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(KKP). Kesehatan Anak merupakan salah satu prioritas program Dinas Kesehatan,
karena anak merupakan salah satu usia rawan. Berkaitan dengan hal tersebut,
masyarakat khususnya wanita tani diharapkan mampu berpartisipasi aktif minimal
dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan keluarga sendiri yang
dapat dilakukan melalui tindakan preventif. Langkah awal yang perlu dilakukan
dalam upaya tindakan preventif KKP anak adalah pemberdayaan KWT melalui
identifikasi tingkat pengetahuan kesehatan dan pengetahuan makanan bergizi untuk
anak bagi anggota KWT. Disamping itu juga, melakukan identifikasi tingkat tindakan
preventif KKP anak bagi anggota KWT.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
Pengambilan sample dilakukan secara purposif sampling, dengan pertimbangan
sekelompok subyek yang memiliki karakteristik: sebagai anggota KWT kategori
proaktif, reaktif dan nonaktif; memiliki anak balita dan  atau usia prasekolah,
berdomisili di Kabupaten Semarang. Jumlah sample 188 orang. Jenis penelitian ini
adalah penelitian Ex-Post Facto, merupakan satu proses penelitian yang dilakukan
untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, dengan tidak memanipulasi variable yang
diteliti. Penelitian ini melibatkan KWT dan anggotanya untuk diidentifikasi tingkat
pengetahuan kesehatan da makanan bergizi dan tingkat tindakan preventif KKP
anak balita dan usia sekolah. Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah:
mendeskripsikan tingkat pemberdayaan KWT; mendeskripsikan tingkat tindakan
preventif KKP anak yang dilakukan anggota KWT; mengkaji pengaruh
pemberdayaan KWT terhadap tindakan preventif KKP anak yang dilakukan anggota
KWT; serta menemukan model tindakan preventif KKP anak bagi keluarga petani,
dan modul yang diaplikasikan di KWT pada tahun berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan: Hasil analisis deskriptif menunjukkan, tingkat
pemberdayaan KWT termasuk kategori cukup ; tingkat tindakan preventif KKP anak
balita dan usia sekolah termasuk kategori cukup ; Hasil Analisis regresi
menunjukkan Pemberdayaan KWT berpengaruh signifikan terhadap Tindakan
preventif KKP anak P < 0.05. Besar sumbangan pengaruh pemberdayaan KWT
terhadap tindakan preventif KKP anak 6.7%.  Temuan model tindakan preventif KKP
anak balita dan usia sekolah di kalangan keluarga wanita tani adalah: Tindakan
preventif KKP anak dipengaruhi oleh factor predisposisi (pengetahuan kesehatan
dan pengetahuan makanan bergizi) dan non predisposisi (pendukung dan
pendorong). Hal ini tepat dilakukan melalui pemberdayaan KWT .

Berdasarkan hasil penelitian, hal yang disarankan peneliti adalah: Bagi
Dinas Pertanian, akan lebih baik memasukan program kesehatan anak pada
program rutin KWT, kegiatan ini akan sangat membantu program pemerintah dalam
upaya bebas KKP pada anak bangsa; Bagi Dinas Kesehatan, agar program
tindakan preventif KKP dapat terlaksana secara menyeluruh terutama pada
kalangan masyarakat status social ekonomi rendah, maka penyuluhan kesehatan
anak lebih produktif jika dilakukan pada siklus tertentu dan secara
berkesinambungan melalui KWT.

EFEK PROGRAM LATIHAN JALAN KAKI 2,4 KM  TERHADAP KADAR HDL
KOLESTEROL DARAH  WANITA KARIER

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sahri, Soegiyanto Ks., Prapto Nugroho

Penelitian ini mengkaji efek program latihan jalan kaki 2,4 Km terhadap kadar
HDL kolesterol darah wanita karier Universitas negeri semarang, pada 34 ibu-ibu
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karier yang terdiri dari tenaga administrasi dan dosen pada Jurusan/Program Studi
di FIP, FMIPA, FBS, FIS, FT, FIK, FU, UNNES, yang berumur antara 30-45 tahun.

Dengan rancangan The Randomized Pretest-posttest Control Group Design,
dilakukan  pengukuran awal terhadap HDL kolesterol darah. Pemeriksaan dan
pengukuran kadar kolesterol ini dilakukan dengan menggunakan metode automatic
analyser (resistency elektronik/impedancy & volumetric metering), dikontrol dengan
metode sederhana CHOD-PAP  (komputerisasi) di Laboratorium Kesehatan Daerah
Semarang.

Setelah melaksanakan pretest orang coba (sampel) dibagi menjadi 4
kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang mahasiswa, dengan
rincian 7 pada kelompok I (tanpa perlakuan/kontrol), 7 orang pada kelompok II
dengan perlakuan latihan jalan kaki 15 menit dan kelompok III, IV dengan perlakuan
latihan 25, 45 menit masing-masing 7 orang, kelompok latihan menjalani penelitian
2 kali perminggu selama 6 minggu.

Data hasil penelitian diolah menggunakan statistik Uji “t” dengan taraf
signifikansi 5%. Hasil yang didapat menunjukkan  bahwa program latihan jalan kaki
2,4 Km dengan durasi 15, 25, 45 menit denga intensitas 75-80% HRMax yang
dilaksanakan 2 kali perminggu selama 6 minggu ternyata secara statistic, dibanding
control secara keseluruhan kelompok latihan memiliki pengaruh yang bermakna
terhadap kadar HDL kolesterol darah. Latihan jalan kaki yang sama juga secara
statistik mempengaruhi peningkatkan kadar HDL kolesterol darah pada kelompok
treatment berbeda satu dengan lain, baik durasi 15, 25 dan 45 menit.

KONSUMSI PANGAN, PENINGKATAN BERAT BADAN DAN PROFIL BIOKIMIA
DARAH IBU HAMIL

Pudji Astuti, Sus Widayani

Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil selain defisiensi zat gizi
makro juga zat gizi mikro. Salah satu akibat defisiensi zat gizi pada kehamilan
dapat berakibat pada perubahan berat badan dan profil biokimia darah ibu hamil.
Tujuan penelitian untuk mempelajari pengaruh konsumsi pangan terhadap
peningkatan berat badan dan profil biokimia darah ibu hamil.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Gunung Pati dan Gajah Mungkur secara
cross-sectional terhadap 120 ibu hamil.

Hasil penelitian menunjukkan, kurang gizi merupakan problem nyata ibu
hamil, berdampak pada rendahnya peningkatan berat badan hamil. Kurang gizi
besi berdampak nyata pada rendahnya konsentrasi Hb ibu hamil. Prevalensi
anemia ibu hamil sebesar 55,0% di daerah rural dan 18,3% di daerah urban.
Konsumsi zat gizi makro dapat meningkatkan berat badan hamil dan konsumsi
vitamin A, vitamin C, dan zat besi adekuat dapat meningkatkan status biokimia
darah (Hb) ibu hamil.
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SIKAP DAN PERILAKU IBU HAMIL DALAM MENENTUKAN KONSUMSI MAKANAN
GIZI SEIMBANG SELAMA MASA KEHAMILAN

Nur Kusuma Dewi, Woro Sumarni, Ari Yuniastuti

Saat ini masih banyak ditemukan ibu hamil yang mengalami masalah gizi
kurang seperti Kurang Energi Kronis (KEK) dan Anemi gizi, akibatnya mereka
mempunyai resiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan Berat Bayi
Lahir Rendah (BBLR). Bayi yang dilahirkan dengan BBLR umumnya kurang
mampu meredam tekanan lingkungan yang baru, sehingga dapat berakibat pada
terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk dapat
mendiskripsikan langkah-langkah  dalam menentukan konsumsi makanan gizi
seimbang dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam
pengambilan sikap untuk menentukan konsumsi makanannya selama masa
kehamilan.

Jenis penelitian adalah penelitian survey lapangan (grounded research)
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Wanita hamil di kecamatan Banyudono
Kabupaten Boyolali sebagai sampel. Penelitian dibagi menjadi 2 tahap yaitu survei
dan analisis data. Variabel penelitian yang digunakan meliputi faktor pengetahuan,
keyakinan, sikap, tindakan, alasan dan faktor pendukung lain yang mendasari
para ibu hamil menentukan pilihan jenis makanan yang dikonsumsi selama masa
kehamilan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan pemahaman ibu hamil terhadap guna
makanan (seperti beras, lauk pauk, sayur, buah-buahan, gula, dan minyak) adalah
sangat baik yaitu sekitar 85-95% dan pemahaman atas bahan makanan sebagai
sumber zat gizi cukup baik (60-70). Perilaku ibu hamil dalam mengkonsumsi
makanan selama kehamilan banyak dipengaruhi oleh kepercayaan, kebiasaan,
dan adat istiadat yang berhubungan dengan soal makan dan makanan. Ada
kebiasaan yang melarang ibu hamil makan ikan dan daging sehingga banyak ibu
hamil yang menderita kekurangan protein hewani dan mengakibatkan kondisi
kurang gizi kronis serta melahirkan bayi BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), vitalitas
yang rendah dan kematian yang tinggi, terlebih bagi ibu yang menderita anemia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah  menunjukkan bahwa tingkat
pengetahuan ibu hamil tentang guna makanan dan zat gizi serta sumber zat gizi
suatu bahan makanan sudah baik. Namun faktor kebiasaan atau adat istiadat
sangat mempengaruhi pola perilaku ibu hamil dalam mengkonsumsi makanan.

PERAN ORANG TUA PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN
DAN KETRAMPILAN MERAWAT BAYI

Nasuka, Nugrahaningsih WH

Semua makluk hidup memiliki naluri untuk merawat anak yang baru
dilahirkannya. Merawat bayi baru lahir meliputi beberapa hal antara lain perawatan
tali pusat, memandikan dan membersihkan badan, memberi makan (menyusui),
mengganti pakaian, menenangkan ketika menangis dan rewel dan perawatan bayi
sakit. Perawatan, kasih sayang dan asuhan terhadap bayi, terutama bayi baru lahir
adalah suatu ketrampilan yang memerlukan pengetahuan. Hubungan orangtua dan
anak adalah hubungan yang sangat dekat, terutama terjadi antara anak
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perempuan dengan ibunya. Namun apakah hubungan kedekatan ini juga
melahirkan proses pembelajaran  ketrampilan baru bagi anak perempuan yang
sudah berumahtangga atau bahkan yang sudah tidak tinggal serumah dengan
ibunya  adalah hal yang mendorong dilakukanya penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif analisis kualitatif dengan
model desain riset eksploratif yang bersifat participatory. Sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data primer. Data  diambil melalui wawancara dan
kuesioner.

Ketrampilan merawat bayi pada ibu yang baru pertama melahirkan masih
cukup rendah. Sebagian besar responden tidak merawat sendiri bayinya setelah
melahirkan, terutama dalam hal merawat tali pusat, memandikan dan merawat bayi
sakit. Dalam hal mengganti pakaian, popok dan menyusui atau memberi makanan
tambahan dan susu pengganti ASI, seluruh ibu melakukan sendiri setelah belajar
dari ibu, saudara, bidan, dokter ataupun dari membaca buku. Namun sebagian
besar mereka belajar dari ibu atau mertuanya. Tingkat pendidikan dan usia
responden mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat pengetahuan
dan ketrampilan merawat bayi. Responden yang masih tinggal serumah dengan
orang tua atau mertua mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih rendah karena
mereka menggantungkan kepada ibu atau mertuanya dalam hal perawatan bayi.

Peran orang tua perempuan sangat besar dalam hal mengajarkan dan
melatih ketrampilan merawat bayi kepada anak perempuanya.

ANALISIS GENDER PADA KESEHATAN JIWA

Liftiah, Edy Purwanto, Sugiariyanti

Masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan dunia,
termasuk di Indonesia. Karyawan merupakan salah satu kelompok orang yang
rentan terhadap masalah kesehatan jiwa karena mereka sering menerima tekanan
baik langsung maupun tidak langsung. Tekanan tersebut berupa target-target kerja,
perintah atasan, dan hubungan sesama karyawan yang tidak harmonis. Sumber
stres sering muncul di lingkungan kerja, yang bisa mengakibatkan gangguan
emosional atau gangguan mental

Sebagian masyarakat memandang perempuan sebagai mahluk yang lemah,
baik secara fisik maupun psikis, sehingga dianggap lebih rentan terhadap gangguan
jiwa. Dan lebih mudah stress, dan lebih mudah mengalami konflik sehubungan
dengan masalah pekerjaan dan keluarga. Di sisi lain peran sosial dalam budaya
juga mempengaruhi gangguan jiwa. Individu yang lebih sering dituntut dalam
kehidupan sosialnya, ia akan lebih mudah mengalami gangguan jiwa, misalnya
kecemasan. Data menunjukkan pasien gangguan jiwa lebih banyak laki-laki
daripada pada jumlah pasien perempuan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada perbedaan antara karyawan
laki-laki dan perempuan dalam  kesehatan jiwa, serta mengetahui gambaran
kesehatan jiwa dan gambaran aspek psikososial pada karyawan  laki-laki dan
perempuan
Subjek penelitian adalah para karyawan pemda, karyawan Telkom dan PT AST
Indonesia sejumlah 97 orang. Dengan teknik purposive sampling.

Data kesehatan jiwa diperoleh dari skor total skala kesehatan jiwa yang
terdiri 43 item dengan  koefisien reliabilitas sebesar r = 0,943.  nilai koefisien
validitas item bergerak antara 0,318  sampai 0,737. Data stresor psikososial
diperoleh dari skor total skala psikososial yang terdiri 15 item dengan  koefisien
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reliabilitas sebesar r =0,919  nilai koefisien validitas item bergerak antara 0,514
sampai 0,858. Analisis data dilakukan menggunakan analisis diskriptif dengan t-test
menggunakan program SPSS  versi  11,0   for windows.

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat kesehatan jiwa
antara karyawan laki-laki dengan perempuan dengan nilai t= 1,66  p= 0,10 (p >
0.05). Mean laki-laki 174,51, dan mean wanita 168,56. Dilihat dari aspek
psikososial antara karyawan laki-laki dan perempuan juga tidak terdapat perbedaan
antara laki-laki dan perempuan dengan nilai t sebesar -0,306 p= 0,068 (p > 0.05).
Mean laki-laki 41,40, dan  mean wanita 41,71.

Saran untuk organisasi/ perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi
berdasarkan jenis kelamin. Misalnya dalam proses seleksi, penempatan, dan
penggajian.

ANALISIS MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI PADA MAHASISWI
JURUSAN IKM FIK UNNES Dengan Pendekatan Participatory Rapid Appraisal

(PRA)

Dina Nur Anggraini Ningrum, Eram Tunggul P., Bambang Budi Raharjo

Mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES selain sebagai kelompok remaja wanita
yang masih dalam tahap pencarian dan merupakan kelompok berisiko tinggi untuk
melakukan perilaku seksual yang tidak sehat, mereka juga sebagai calon tenaga
kesehatan yang dituntut mampu memberikan informasi kesehatan reproduksi
kepada masyarakat khususnya remaja, dan memberikan contoh berperilaku seksual
yang sehat dan bertanggungjawab.

Hasil penelitian ini diperlukan sebagai data dasar untuk menyediakan
pelayanan kesehatan reproduksi bagi mahasiswa yang sesuai dengan masalah dan
kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Pendekatan PRA merupakan aplikasi yang tepat
pada kajian ini karena melibatkan seluruh tim peneliti dan mahasiswi (sebagai
subyek dan obyek penelitian). Teknik yang digunakan untuk penggalian informasi
meliputi focus group discussion (FGD), secondary data review, semi-structured
interview (SSI), preference rangking and scoring, dan innovation assesment.Tim
PRA terdiri atas 3 peneliti utama (staf pengajar) dan 15 mahasiswi Jurusan IKM FIK
UNNES. Teknik SSI digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan kesehatan
reproduksi mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES. Untuk keperluan tersebut diambil
20 mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES sebagai responden SSI.

Masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh mahasiswi Jurusan IKM
FIK UNNES antara lain mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES kurang mendapat
informasi tentang kesehatan reproduksi, mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES
mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi tetapi pemahaman dan
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kurang maksimal, kurangnya media
bagi mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNNES untuk lebih memahami kesehatan
reproduksi. Prioritas masalah kesehatan reproduksi pada mahasiswi Jurusan IKM
FIK UNNES adalah Mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES kurang mendapat
informasi tentang kesehatan reproduksi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
masalah kesehatan reproduksi pada mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES adalah
faktor internal (adanya rasa takut, tabu, malu, kurang tertarik, malas, cuek terhadap
informasi kesehatan reproduksi) dan faktor eksternal media kurang tersedia,
lingkungan tempat tinggal tidak mendukung beredarnya informasi kesehatan
reproduksi, adanya pengaruh yang kuat dari teman sebaya, memiliki keterbatasan
dana, terdapat pengaruh orang tua dan budaya untuk tidak mengakses informasi
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kesehatan reproduksi sebelum menikah.  Alternatif program yang dapat
dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi pada mahasiswi
Jurusan IKM FIK UNNES adalah penyebaran leaflet tentang kesehatan reproduksi
pada mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES setiap dua minggu.

Saran kepada pengambil kebijakan di Jurusan IKM FIK UNNES untuk
Memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum perkuliahan di Jurusan
IKM FIK UNNES dan memfasilitasi program penyebaran leaflet tentang kesehatan
reproduksi kepada mahasiswi Jurusan IKM FIK UNNES setiap dua minggu. Saran
untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian upaya peningkatan
pengetahuan kesehatan reproduksi dengan media leaflet pada mahasiswi Jurusan
IKM FIK UNNES

KEAMANAN MAKANAN JAJANAN DI KANTIN SEKOLAH :
Sebuah survei di kota Semarang

Meddiati Fajri Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan praktek kerja
tenaga kerja penjual makanan jajanan di kantin-kantin sekolah  tentang keamanan
makanan.Penelitian dilakukan dengan cara survei, dengan menggunakan kuesioner
yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan, perilaku, dan praktek kerja
tentang keamanan makanan sebagai alat pengumpul data dan melalui observasi
langsung di tempat penelitian guna memperoleh gambaran yang sebenarnya. Dari
sejumlah populasi yang ada ditentukan 50 tempat usaha penjual makanan jajanan di
kantin-kantin sekolah sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan metode
statistik Deskriptif Persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sebagian responden (53,32%)
berpengetahuan baik; 17,74% responden  memiliki pengetahuan yang cukup
tentang keamanan makanan.8,94% responden memiliki pengetahuan yang kurang
dan 19,6% responden memiliki pengetahuan yang kurang sekali tentang keamanan
makanan. 2) sebagian besar (66,4%) responden memiliki praktek kerja yang cukup
baik dan hanya 34,2% yang memiliki praktek kerja kurang baik dalam kaitannya
menjaga keamanan makanan. 3) 69,2% responden memiliki pengetahuan dan
praktek kerja yang cukup baik dalam menjaga keamanan makanan dikantin-kantin
sekolah dan hanya 30,8% responden yang kurang memiliki pengetahuan dan prakek
kerja yang baik dalam menjag keamanan makanan di kantin-kantin sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada para tenaga kerja penjual
makanan jajanan di kantin-kantin sekolah agar meningkatkan pengetahuan, praktek,
dan perilakunya tentang keamanan makanan melalui pelatihan dan penyuluhan
yang berkaitan dengan keamanan makanan baik yang diselenggarakan oleh
lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.
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IDENTIFIKASI FAKTOR RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KAPASITAS
VITAL PARU TUKANG OJEK DI ALUN-ALUN UNGARAN KABUPATEN

SEMARANG

Herry Koesyanto, Eram Tunggul, Azinar, 2007, FIK Unnes

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan
merokok, olah raga, statis gizi, riwayat penyakit, pemakaian alat pelindung diri dan
masa kerja dengan kapasitas vital paru tukang ojek di Alun-alun Ungaran
Kabupaten Semarang. Hasil yang didapat diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi Puskesmas dalam upaya pembinaan, serta pembuatan program pelayanan
kesehatan kerja sektor informal.

Jenis penelitian ini adalah explanatory reseach (penelitian penjelas) dengan
menggunakan pendekatan crossectional. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh tukang ojek yang mempunyai kartu keanggotaan sebagai tukang ojek di 4
pangkalan ojek Alun-alun Ungaran Kabupaten Semarang yang berjumlah 127
orang. Sampel yang diambil berjumlah 86 orang yang diperoleh dengan
menggunakan teknik sampel acak terstratifikasi. Instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, spirometer Hutchinson, timbangan
injak, dan mikrotoisData yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan
menggunakan statistik uji chi-square dengan tingkat kemaknaan =0,05.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada hubungan yang bermakna
antara kebiasaan merokok dengan kapasitas vital paru (p= 0,002) dan riwayat
penyakit paru dengan kapasitas vital paru (p= 0,012). Tidak ada hubungan yang
bermakna antara kebiasaan olah raga (p=0,150) dengan kapasitas vital paru, status
gizi dengan kapasitas vital paru (p= 0,272), pemakaian APD (pernafasan) dengan
kapasitas vital paru (p= 0,729), dan masa kerja dengan kapasitas vital paru (p=
0,689).

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dianjurkan adalah 1) Perlu
peningkatan kesadaran tukang ojek untuk mengurangi kebiasaan merokok, 2) Jika
terjadi keluhan paru dan pernafasan berkepanjangan, seperti batuk atau sesak
nafas hendaknya tukang ojek segera berkonsultasi atau memeriksakan diri ke
Puskesmas atau dokter ahli, bila diperlukan dapat menjalani pemeriksaan berkala
sehingga dapat membantu tindakan pencegahan.

DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KEKURANGAN ENERGI   KRONIS
(KEK)  PADA   IBU HAMILN (STUDI KASUS DI KABUPATEN CILACAP)

Arulita Ika Fibriana

Status gizi ibu hamil merupakan salah satu indikator dalam mengukur status
gizi masyarakat. Jika masukan zat gizi untuk ibu hamil dari makanan tidak seimbang
dengan kebutuhan tubuh maka akan terjadi defisiensi zat gizi. Kekurangan zat gizi
dan rendahnya derajat kesehatan ibu hamil masih sangat rawan, hal ini ditandai
dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan karena
perdarahan akibat keadaan anemia zat gizi dan keurangan energi kronis (KEK)
pada masa kehamilannya. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004
menyebutkan bahwa salah satu masalah gizi di Indonesia adalah bahwa tingginya
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Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu serta balita yang merupakan akibat
lanjut dari masalah gizi kronis pada masa kehamilan ibunya.

Status gizi ibu hamil dipengaruhi oleh berbagai faktor di masa kehamilan,
yaitu secara fisiologi kehamilan memang diperlukan energi dan zat gizi lain karena
adanya peningkatan metabolisme yang diperlukan bagi janin yang dikandungnya.
Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah jumlah makanan, beban kerja, pelayanan
kesehatan, status kesehatan, absorbsi makanan, paritas dan jarak kelahiran,
konsumsi kafein, dan konsumsi tablet besi.

Kabupaten Cilacap  dengan wilayah daerah yan paling luas di Jawa Tengah,
masalah kesehatan ibu dan anak merupakan masalah kesehatan yang masih
mendominasi. Kematian ibu yang bisa merupakan akibat lanjut dari KEK dijumpai
kasus terbanyak di kabupaten Cilacap, yaitu 38 kasus pada tahun 2006. Demikian
juga angka kejadian KEK pada ibu hamil yaitu sejumlah 452 dari total 4.802 atau
9,41 % pada tahun 2006 dan 5,9 % di tahun 2005 atau mengalami peningkatan
sebesar 5,1 %.

Kabupaten Cilacap  dengan wilayah daerah yang paling luas di Jawa
Tengah, masalah kesehatan ibu dan anak merupakan masalah kesehatan yang
masih mendominasi. Kematian ibu yang bisa merupakan akibat lanjut dari KEK
dijumpai kasus terbanyak di kabupaten Cilacap, yaitu 38 kasus pada tahun 2006.
Demikian juga angka kejadian KEK pada ibu hamil yaitu sejumlah 452 dari total
4.802 atau 9,41 % pada tahun 2006 dan 5,9 % di tahun 2005 atau mengalami
peningkatan sebesar 5,1 %.

Berdasarkan hal dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut : Determinan apa sajakah yang berhubungan dengan
kejadian KEK pada ibu hamil di kabupaten Cilacap ?

Jenis penelitian adalah penelitian observasional analitik, dengan rancangan
atau desain studi cross-sectional study yaitu studi yang mempelajari hubungan
antara determinan penelitian / paparan dan kejadian dengan cara melakukan
pengukuran sesaat.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang ada di kabupaten
Cilacap.  Dari perhitungan rumus diperoleh sampel minimal sejumlah 97 responden.
Pengambilan sampel dilakukan dengan Cluster Random

DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI PENDERITA KANKER
PAYUDARA WANITA DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG

Mahalul Azam

Kanker atau keganasan merupakan penyakit yang masuk dalam urutan
teratas penyebab morbiditas dan mortalitas beserta penyakit jantung koroner dan
penyakit degeneratif lainnya terutama pada masayarakat modern sekarang ini.
Malnutrisi pada kanker disebabkan oleh faktor-faktor primer dan sekunder, baik
langsung naupun tidak langsung. Faktor-faktor primer tersebut antara lain faktor
umur, pengetahuan tentang gizi, asupan makanan, dan penyakit infeksi. Sedangkan
faktor sekunder yang terjadi akibat lanjut dari penyakit kanker itu sendiri antara lain
yaitu stadium kanker dan tindakan pengobatan kanker payudara. Di RSUP dr.
Kariadi Semarang menunjukkan angka kejadian malnutrisi berat pada penderita
kanker payudara sebesar 51,4 % dari seluruh penderita yang dirawat inap.

Berdasar uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu Determinan
apa sajakah yang mempengaruhi status gizi penderita kanker payudara wanita
pasca rawat inap di RSUP dr. Kariadi Semarang ? Jenis penelitian adalah penelitian
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observasional analitik, dengan rancangan atau desain studi cross-sectional study
yaitu studi yang mempelajari hubungan antara determinan penelitian / paparan dan
kejadian dengan cara melakukan pengukuran sesaat. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh penderita kanker payudara wanita pasca rawat inap di RSUP dr.
Kariadi Semarang. Sedangkan sampel yang diambil adalah 35 dari seluruh
penderita yang dirawat inap di RSUP dr. Kariadi Semarang. Analisis bivariat untuk
mengetahui hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat secara sendiri-
sendiri. Uji statistika yang digunakan yaitu Chi Square digunakan untuk data
berskala nominal dengan nominal dengan menggunakan Confidence Interval (CI)
sebesar 95% (= 0,05). Uji statistik Chi Square digunakan untuk menganalisis
semua variabel yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat didapatkan : ada hubungan yang signifikan antara
umur dan status gizi penderita kanker payudara wanita (p = 0,034), ada hubungan
yang signifikan antara tindakan pengobatan dan status gizi penderita kanker
payudara wanita (p = 0,010), ada hubungan yang signifikan antara penyakit infeksi
dan status gizi penderita kanker payudara wanita (p = 0,017), tidak ada hubungan
yang signifikan antara pengetahuan tentang gizi dan status gizi penderita kanker
payudara wan ita (p = 0,077), tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan
makanan terutama asupan energi dan status gizi penderita kanker payudara wanita
(konsumsi energi p = 0,246 dan untuk konsumsi protein p = 0,891) dan  tidak ada
hubungan yang signifikan antara stadium kanker dan status gizi penderita kanker
payudara wan ita (p = 0,421).
Saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:  Untuk mempertahankan status gizi
penderita kanker payudara, maka hendaklah memperhatikan faktor umur penderita,
semakin bertambah umur perhatian tentang masalah gizi harus lebih diperhatikan,
pada tindakan pengobatan dengan intervensi kemoterapi harus lebih diperhatikan
masalah intake gizinya yaitu dengan penambahan jumlah kalori supaya penderita
kanker payudara tidak mengalami gangguan gizi dan harus dilakukan upaya
pencegahan penyakit infeksi baik penyakit infeksi sekunder karena infeksi
nosokomial atau infeksi lain, sehingga status gizi penderita dapat dipertahankan
dalam keadaan status gizi yang baik.
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IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD UNTUK
MENGOPTIMALKAN KETERAMPILAN MENULIS KARYA ILMIAH PADA

MAHASISWA SASTRA INDONSIA

Wagiran

Permasalahan utama penelitian adalah rendahnya kemampuan menulis
karya ilmiah mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal tersebut diatasi
dengan pembelajaran kooperatif model STAD yang didesain dalam bentuk
penelitian tindakan kelas dengan tiga siklus penelitian. Tiap siklus terdiri atas empat
langkah kegiatan yakni; perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Data
dikumpulkan dengan metode observasi, pemberian tugas, angket. Data yang
terkumpul dianalisis dengan teknik persentase dan deskripsi kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
pendekatan kooperatif model STAD dapat meningkatkan keterampilan menulis
karya ilmiah mahasiswa Sastra Indonesia FBS Unnes. Peningkatan ini ditandai
dengan pencapaian batas ketuntasan belajar klasikal dari 41% pada Prasiklus, 68%
pada Siklus I, 76% pada Siklus II, dan 85% pada Siklus III.

Berdasarkan simpulan dan pengalaman  melaksanakan penelitian ini ada
beberapa saran yang perlu disampaikan (1) Metode pembelajaran kooperatif model
STAD dapat dijadikan salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar untuk
mengatasi  masalah mahasiswa pasif, bosan dan tidak serius dalam kegiatan
pembelajaran serta bagi mahasiswa yang baru mengenal pembelajaran kooperatif.
(2) Agar kualitas proses pembelajaran kooperatif model STAD semakin meningkat,
mahasiswa perlu diperlakukan sebagai subjek didik yang aktif dan kreatif.

INOVASI METODE PEMBELAJARAN FISIKA  MENGGUNAKAN
KOMBINASI PROGRAM SIMULASI KOMPUTER DENGAN MULTIMEDIA
SEBAGAI UPAYA REHABILITASI LABORATORIUM FISIKA DI DAERAH

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Dwi Purwanti, Djuniadi, Noor Hudallah

Penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai tujuan : (1) menemukan model
inovasi metode pembelajaran mata pelajaran Fisika yang berbasis program simulasi
komputer dan dikombinasikan dengan multimedia. (2) Model yang ditemukan dapat
berfungsi sebagai pengganti laboratorium Fisika tingkat SMA.

Target khusus dari penelitian ini adalah model inovasi metode pembelajaran
mata pelajaran Fisika yang ditemukan ini dapat bermanfaat sebagai pengganti
laboratorium Fisika khususnya untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebagai
upaya rehabilitasi laboratorium Fisika yang banyak hancur pascabencana
gelombang Tsunami. Secara lebih luas sebagai tujuan jangka panjang model
inovasi metode pembelajaran mata pelajaran Fisika ini dapat diterapkan di seluruh
SMA di Indonesia.

Untuk mencapai target di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan
Research and Development, yaitu suatu penelitian yang ditindaklanjuti dengan
inovasi melalui proses “ identifikasi masalah – pembuatan model – uji coba model “

Metode penelitian yang diterapkan adalah : (1) mendeskripsikan metode
pembelajaran mata pelajaran Fisika tingkat SMA yang digunakan saat ini di daerah
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pascabencana Nanggroe Aceh Darussalam, (2) pengorganisasian data, (3)
pembuatan model inovasi metode pembelajaran mata pelajaran Fisika
menggunakan kombinasi program simulasi komputer dan multimedia, (4)
implementasi model di SMA di daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang dijadikan
sampel sebagai proses deseminasi model yang telah ditemukan.

Dari hasil penelitian tahun pertama telah diperoleh data tentang kondisi
sekolah di daerah Nanggroe Aceh Darussalam yaitu rasio jumlah Guru Fisika
terhadap jumlah sekolah adalah 388 guru : 365 SMA, rasio jumlah Guru Fisika
terhadap jumlah siswa adalah 388 : 75862 dan jumlah SMA yang membutuhkan
laboratorium  fisika sebesar 62,74%. Selanjutnya sesuai dengan aspirasi dan
kondisi keadaan di daerah NAD dihasilkan luaran model media pembelajaran
berupa VCD berisi film peragaan praktikum Fisika dengan pokok bahasan
mekanika, hidrostatika dan panas, dan thermodinamika serta  program simulasi
komputer untuk pokok bahasan kinematika.

Hasil uji coba model yang dilaksanakan pada tahun kedua di SMA Peukan
Bada I Kabupaten Aceh Besar Propinsi NAD diperoleh dua macam data yaitu (1)
data kuantitatif untuk menguji efektivitas model diperoleh melalui pendekatan Quasi
Experiment guna mengetahui hasil belajar siswa, dan (2) data kualitatif berupa
tanggapan siswa dan guru terhadap model yang dibuat. Analisis data kuantitatif
secara statistika menggunakan program SPSS diperoleh hasil nilai sig ( 2 tailed ) =
0,054 > 0,05 sehingga Ho diterima. Hal ini berarti kedua rata-rata populasi adalah
sama atau tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara                       kelompok
eksperimen dengan kelompok kontrol. Tetapi dari hasil analisis secara deskriptif
diperoleh hasil nilai rata-rata kelompok eksperimen sebelum mendapat perlakuan
adalah 5,154 dan sesudah mendapat perlakuan meningkat menjadi 5,538 atau
berarti ada peningkatan sebesar 7,45%. Sedangkan dibandingkan dengan
kelompok kontrol yang rata-rata nilai test hasil belajarnya adalah 4,576 maka ada
perbedaan rerata sebesar 0,962 atau sama dengan 21,02%. Sementara
berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah dan guru terungkap  ada
beberapa faktor utama yang mempengaruhi prestasi hasil belajar siswa  yang
sangat rendah yaitu 80% siswa khususnya untuk nilai Fisika tidak mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal. Hal ini disebabkan  kondisi psikologis akibat trauma bencana
dimana. hampir 75% siswa di sekolah ini adalah korban Tsunami yang keluarganya
tidak utuh lagi sehingga membuat semangat dan motivasi belajar mereka sangat
kurang.

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan adanya Laboratorium Fisika di
daerah NAD sangat mendesak, sementara pelaksanaan pengadaan laboratorium ini
tidaklah mudah, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit, belum lagi harus
ditunjang oleh jumlah guru Fisika yang sangat memadai untuk bisa melakukan
praktikum, maka.diharapkan dengan penggunaan model film video ini, kendala
pengadaan laboratorium ini dapat diatasi dalam waktu yang singkat dan biaya yang
relatif jauh lebih murah dan penggunaan yang sangat mudah tetapi
dengan fungsi dan efektifitas yang mampu mendekati fungsi laboratorium Fisika
yang nyata.

Karena model ini belum diuji coba efektivasnya pada sekolah dengan kondisi
psikologis siswa yang normal maka disarankan sangat perlu untuk dilakukan
penelitian lanjutan guna mengetahui tolok ukur keberhasilan dan  efektivas model
yang telah dihasilkan dan pengaruhnya terhadap prestasi hasil belajar siswa.
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PENGARUH PEMANFAATAN BUKU KERJA SISWA DAN PORTOFOLIO
SEBAGAI SELF ASSESSMENT TERHADAP KESEGARAN JASMANI SISWA SMP

NEGERI  DI SEMARANG

Khomsin, S. Sawitri, Sulaiman, Sri Haryono

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi
penggunaan buku kerja siswa dan portofolio di lapangan sebagai dasar self
assessment tehadap kesegaran jasmani siswa SMP Negeri  di kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian buku kerja siswa dan
portofolio tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kesegaran jasmani siswa di
SMP di kota Semarang. Saran yang dapat diajukan antara lain: 1) Dalam penerapan
buku kerja siswa dan portofolio perlu memperhatikan situasi dan kondisi lapangan
yang ada, artinya produk ini tidak harus diterapkan secara sama atau seragam
untuk seluruh sekolah, dan dalam ruang dan waktu yang sama, 2) Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) Penjas SMP, merupakan forum yang kondosif,
minimal produk ini dapat dijadikan sebagai salah satu topik pembicaraan untuk
ditawarkan kepada seluruh anggota, 3) Sebagai sesuatu yang baru, produk ini
masih memerlukan pengkajian dan ujicoba secara  berkelanjutan dan intensif, serta
dilaksanakan di lingkungan yang lebih beragam karakteristiknya, hal ini
dimaksudkan agar dapat memperoleh  balikan, guna melakukan penyempurnaan,
dan 4) Bagi lembaga terkait, dengan dikembangkannya produk ini disarankan untuk
ikut mensosialisasikan kepada lembaga pendidikan yang ada di bawah tanggung
jawabnya, untuk bisa menggunakan sebagai salah satu bahan ajar dalam proses
pembelajaran penjasorkes di sekolah.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SAINS
BERBASIS ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) ATAU

TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)  DI  SEKOLAH DASAR

Sri Sulistyorini

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran
berbasis ICT pada pembelajaran Sains SD kelas V, dengan harapan dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan ketuntasan
belajar siswa. Rancangan penelitian adalah one group pre testpost-test design
bahan kajian adaptasi  hewan dan tumbuhan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes hasil belajar,
lembar pengamatan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis
ICT, lembar pengamatan aktivitas siswa, kuesioner respon siswa dan lembar
panduan wawancara untuk guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan penerapan model
pembelajaran sains berbasis ICT tergolong baik,  guru kelas V SD dapat
melaksanakan pembelajaran dengan baik, dapat menuntaskan hasil belajar siswa
pada bahan kajian adaptasi hewan dan tumbuhan, frekuensi aktivitas siswa dalam
menggunakan komputer multimedia dalam pembelajaran sains dengan konsep
adaptasi hewan dan tumbuhan tergolong baik  dengan indikator siswa terampil
membuat tabel, pengguaan icon huruf tebal, huruf miring, membuat teks, memberi
warna, menyelipkan gambar dalam teks dan mengerjakan evaluasi dengan CD
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interaktif, respon siswa dan guru terhadap penerapan pembelajaran sains berbasis
ICT untuk materi ajar dan media baik dan positif, kendala pembelajaran berbasis
ICT terutama yang berkaitan dengan kesiapan guru dalam mengajar dan sarana
pendukung.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
berbasis ICT , dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
BERWAWASAN MULTIKULTURAL DI SMP

Ida Zulaeha, Fathur Rokhman, Agus Salim, dan Agus Nuryatin

Model pembelajaran yang mengintegrasikan wawasan mutikultural di dalam
mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan upaya efektif untuk menyadarkan
siswa dalam berkomunikasi pada konteks masyarakat multikultur. Metode penelitian
yang digunakan adalah R & D.

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan 84,5% siswa mengalami
kesalahpahaman ketika berkomunikasi dengan teman yang berbeda budaya &
77,9% mereka membutuhkan fasilitator dan materi ajar untuk memahami budaya
temannya. Selain itu, guru, membutuhkan panduan materi ajar dan model
pembelajaran. Konsep panduan materi ajar dikembangkan dengan memasukkan
wawasan multikultural dalam keterampilan berbahasa.

Panduan pembelajaran yang dikembangkan meliputi silabus, rencana
pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, dan penilaian. Konsep panduan
pengembangan model pembelajaran tersebut bersifat tentatif, perlu diujicoba pada
tahap penelitian selanjutnya.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN WAYANG DI TK
SEBAGAI UPAYA PENGENALAN, PELESTARIAN DAN

PENANAMAN NILAI SEJAK DINI

M. Ibnan Syarif. Syafi’i, Aryo Sunaryo, Syakir

Wayang sebagai kesenian yang “adi luhung”, perlu dilestarikan dengan
mengenalkan pada anak melalui pendidikan. Memasukkan wayang dalam
pendidikan usia dini, akan berdampak positif, bukan saja bagi upaya pelestarian
wayang, akan tetapi juga untuk kepentingan pendidikan itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan pembelajaran wayang di TK sebagai
upaya pengenalan wayang pada anak, serta memetakan kebutuhan pembelajaran
wayang di TK; (2) Menemukan model pembelajaran wayang yang tepat untuk
mengenalkan wayang pada anak usia dini, khususnya di TK.

Penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan Research and
Development (R & D), yakni penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan
dan deseminasi suatu model (model of) melalui siklus proses aksi, refleksi, evaluasi,
replikasi, dan inovasi. Siklus tersebut dilakukan secara sistematis dan saling terkait
satu sama lain. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari
sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik: observasi, wawancara mendalam (in-depth interviewing), dan studi
dokumen. Validitas data diupayakan dengan triangulasi data. Lokasi penelitian
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ditentukan secara purposif, dengan memilih Kota Semarang, Kabupaten Semarang,
dan Kabupaten Kendal. Di setiap wilayah diambil tiga TK yang memiliki kondisi yang
berbeda. Analisis data dilakukan dalam tiga alur kegiatan sebagai suatu sistem,
yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan dalam
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kondisi lingkungan fisik sekolah (TK)
beragam. Sarana pembelajaran tersedia cukup memadai, namun sarana
pembelajaran wayang kondisinya kurang memadai. Kedua, pembelajaran wayang di
TK dalam kondisi memprihatinkan. Pelaksanaannya masih terfokus pada kegiatan
yang bersifat apresiatif, dalam bentuk pengenalan tokoh Punakawan atau Pandawa,
belum mencakup berbagai aspek wayang, belum terintegrasi dengan program
pengembangan pembiasaan maupun kemampuan dasar, serta belum didasarkan
pada pendekatan pembelajaran seni. Metode yang umum digunakan oleh guru
adalah ceramah atau bercerita dan tanya jawab. Kondisi tersebut terjadi karena
minimnya pemahaman dan kemampuan guru dalam hal wayang dan
pembelajarannya. Ketiga, untuk melaksanakan pembelajaran wayang dibutuhkan:
peningkatan kemampuan dan peran guru dan pengembangan: materi
pembelajaran, kurikulum, media pembelajaran, dan lingkungan sekolah yang
kondusif. Keempat, dari penelitian ini dihasilkan model pembelajaran wayang, yang
diwujudkan dalam bentuk Term of Refference (TOR), meliputi TOR : pemeranan
guru TK dalam pembelajaran wayang, bahan ajar, pengembangan kurikulum dan
media pembelajaran, dan lingkungan sekolah.

Berkenaan dengan realitas pembelajaran wayang di TK disarankan kepada
pemerintah, masyarakat, atau lembaga terkait untuk: (1) membantu menyediakan
sarana pembelajaran wayang; (2) meningkatkan pemahaman dan keterampilan
guru dalam pembelajaran wayang; (3) meningkatkan kemampuan dan peran guru
dalam pembelajaran dan pengembangan materi, kurikulum dan media, serta
lingkungan sekolah yang kondusif.

KEMAMPUAN  GURU SD/MI DALAM MENTERJEMAHKAN MATA PELAJARAN
(SBK) SENI BUDAYA DAN KERAJINAN

Hartono

Konsep pendidikan seni berbasis kompetensi untuk SD/MI, telah
diaktualisasikan dalam bentuk desain kurikulum pendidikan seni SD/MI dan telah
diterbitkan oleh Pusat Kurikulum – Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional. Harapan yang sangat besar dengan
dimunculkannya kurikulum tersebut. Selanjutnya dengan dimunculkannya kurikulum
tingkat satuan pendidikan pada mata pelajaran seni budaya dan kerajinan ini
dipandang perlu untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan optimalisasi
penerapannya dalam pembelajaran seni di SD/MI yang dapat  mendorong creative
thinking siswa, memberi bekal life-skills kepada siswa, dan menciptakan suasana
belajar siswa yang menyenangkan (joyfull learning) dengan memperhatikan
kemampuan guru dalam menterjemahkan isi kurikulum berbasis kompetensi mata
pelajaran seni budaya dan kerajinan (SBK).
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PENDIDIKAN JASMANI HARMONI UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN
EMOSI SISWA SEKOLAH DASAR

Eunike Raffy Rustiana

Kecerdasan emosi berperan amat penting bagi keberhasilan kehidupan dan
masa depan anak. Berbeda dengan IQ kecerdasan emosi dapat ditingkatkan  Maka
sejak usia dini anak harus dilatih untuk mengembangkan kecerdasan emosinya,
yang mencakup kecakapan-kecakapan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi,
empati, dan ketrampilan sosial.

Penelitian ini memilih subjek siswa kelas V SD karena pada usia ini anak
dianggap sudah dapat memahami dan mengisi sendiri daftar pernyataan (inventory)
untuk mengukur kecerdasan emosinya, saat diadakan pre-test dan post-test. Usia
sekolah dasar adalah usia penyesuaian diri dimana anak belajar mengendalikan
diri, menghargai, dan bekerjasama dengan teman sebaya ketika mereka bermain
bersama. Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar dapat menyediakan situasi belajar
ketrampilan sosial tersebut di atas. Walaupun fungsi pendidikan jasmani juga
meliputi pengembangan aspek sosial emosional, pendidikan jasmani tidak dengan
sendirinya menghasilkan keterampilan sosial emosional seperti yang diharapkan.
Satuan pengajarannya harus disesuaikan dengan jenis keterampilan sosial yang
ingin diperoleh.

Model Pendidikan Jasmani Harmoni berupa paduan dari permainan-
permainan, bagian-bagian dari gerakan dalam olahraga, juga tarian masal (tari
Saman dari Aceh), dirancang untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan
emosi disamping kebugaran dan keterampilan gerak atau fisik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti ilmiah, apakah model
Pendidikan Jasmani Harmoni efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi
siswa-siswa SD.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri di kota Semarang.
Sampelnya adalah siswa-siswa SD Bendan Ngisor 01 mewakili SDN terakreditasi A,
SDN Jomblang 04 untuk akreditasi B, dan SDN Jomblang 08-09 untuk akreditasi C.
Sampel diambil secara stratified karena berasal dari tingkat-tingkat akreditasi A,B,
dan C. Kemudian wakil dari masing-masing tingkat akreditasi ditentukan secara
random, dan ditemukan nama-nama SDN tersebut di atas. Intervensi berupa
pemberian materi  Pendidikan Jasmani Harmoni diberikan pada setiap pelajaran
Penjasorkes selama 12 kali pertemuan.

Pengukuran kecerdasan emosi dilakukan sebelum dan sesudah intervensi,
dengan menggunakan Skala Perasaan yaitu modifikasi dari Bar-On EQ inventory
(Bar-On EQ-i) yang sudah disesuaikan untuk siswa SD.Skala ini mengukur lima
aspek kecerdasan emosi, yaitu aspek-aspek Intrapersonal, Interpersonal,
Penyesuaian Diri, Manajemen Stres, dan Suasana Hati secara umum. Alat ukur
aslinya untuk orang dewasa, berisi 116 butir. Kemudian oleh peneliti
disederhanakan menjadi 65 butir, dan setelah uji validitas & reliabilitas tinggal 56
butir pernyataan. Data yang diperoleh dari penelitian ini setelah melalui uji
homogenitas kemudian dianalisis dengan T-test menurut Wilcoxon Ranks Test .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:
ada perbedaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi antara pre-test dan
post-test (nilai t < 0,01)
- pada keseluruhan sampel. Mean dari post-test > mean pre-test (176,76 > 154,85)
- pada SD terakreditasi A. Mean dari post-test, 184,47 > 159,21 mean dari pre-test
- pada SD terakreditasi B. Mean dari post-test, 174,16 >152,78 mean dari pre-test
- pada SD terakreditasi C. Mean dari post-test,  170,36 >151,36 mean dari pre-test
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Peningkatan skor kecerdasan emosi paling besar pada SDN terakreditasi A, dan
paling kecil pada SDN terakreditasi C.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pemberian Pendidikan Jasmani
Harmoni selama 12 kali pertemuan dapat efektif meningkatkan kecerdasan emosi
siswa kelas V SDN Bendan Ngisor 01, SDN Jomblang 04, dan SDN Jomblang 08-
09.

MODEL  PENGEMBANGAN  KOMPETENSI  KOMUNIKATIF  PEMBELAJARAN
BAHASA  JAWA  SMA  BERBASIS KONTEKS  SOSIOKULTURAL

Esti Sudi Utami, Endang Kurniati, Fathur Rokhman

Pembelajaran bahasa Jawa SMA mulai dilaksanakan tahun 2005. Hal ini
dimaksudkan untuk mengatasi merosotnya penggunaan bahasa Jawa generasi
muda. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa SMA yang baru
berjalan dua tahun ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, perlu
diupayakan model pembelajaran yang sesuai dengan konteks sosiokultural siswa
agar pembelajaran bahasa Jawa lebih efektif.

Metode penelitian ini dirancang dengan menggunakan desain penelitian
Research Development yang dirancang selama dua tahun. Dalam pelaksanaan
penelitian tahun pertama ini digunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini
adalah guru bidang studi bahasa Jawa dan siswa SMA yang diwakili empat wilayah,
yaitu kabupaten Banyumas, Pati, Semarang, dan Surakarta. Pemilihan empat
wilayah tersebut berdasarkan pertimbangan tipologi dialek bahasa Jawa di Jawa
Tengah. Pengumpulan data tahap pertama dilakukan dengan menggunakan teknik
pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode analisis
yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis interaktif. Hasil penelitian
menunjukkan pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa SMA belum memuaskan.
Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kurikulum dan materi ajar yang tidak
memperhatikan kompetensi komunikatif siswa yang sesuai dengan kebutuhan dan
lingkungan sosial budaya siswa. Hal ini terjadi karena guru bahasa Jawa SMA
bukan berlatar belakang bidang studi pendidikan bahasa Jawa, sehingga tidak bisa
mengembangkan kurikulum, materi ajar, dan PBM yang komunikatif. Dengan
kondisi pembelajaran seperti itu, kompetensi komunikatif siswa tidak berkembang.
Untuk mengatasi hal itu disusunlah panduan pengembangan kompetensi
komunikatif berdasarkan analisis kebutuhan yang mencakup kebutuhan linguistik,
sosiolinguistik, dan wacana yang memperhatikan aspek budaya setempat.
Pengembangan ini sebagai rambu-rambu penyusunan kompetensi dasar dan materi
ajar. Selain panduan pengembangan kompetensi komunikatif siswa, telah tersusun
pula panduan pembelajaran bahasa Jawa SMA berbasis konteks sosial budaya.
Panduan tersebut meliputi (1) panduan penyusunan kurikulum, materi ajar,
pendekatan, strategi, media, evaluasi dan (2) panduan model alternatif
pembelajaran bahasa Jawa SMA berbasis konteks sosial budaya yang meliputi
model pembelajaran mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
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DESAIN MODEL PEMBELAJARAN SAINS MATERI PENGUKURAN UNTUK
SISWA TAMAN KANAK-KANAK DENGAN PENDEKATAN BERMAIN

SAMBIL BELAJAR

Dwi Yulianti, SS Dewanti Handayani, M. Aryono Ardhi

Dalam pelaksanaan KBK TK/RA, guru masih mengalami kendala  dalam
pembelajaran  konsep sains sederhana, oleh karena itu penelitian pengembangan
model pembelajaran pengenalan sains di TK perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk  mengembangkan model pembelajaran pengenalan sains siswa TK
dengan  pendekatan bermain sambil belajar. Bermain merupakan pendekatan
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada anak-anak usia TK/RA. Dengan
bermain, anak dapat mengekspresikan berbagai perasaan, ide-ide yang sedang
dipikirkan dan mengembangkan daya kreativitas serta kemampuan berpikirnya.
Dengan demikian, penerapan metode bermain dengan pendekatan bermain sambil
belajar dapat memberikan kesempatan pada anak untuk melatih kemampuan
berpikir. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Research and
Devolopment yang dimodifikasi dan ujicoba terbatas model menggunakan PTK..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran pengenalan sains
sederhana pada materi pengukuran dengan bermain sambil belajar dapat melatih
kemampuan berpikir dan meningkatkan hasil belajar..

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN
PENULISAN CERITA PENDEK BERBASIS KETERAMPILAN PROSES UNTUK

SISWA SMA PROGRAM STUDI BAHASA INDONESIA DI  JAWA TENGAH

Agus Nuryatin, Haryadi, Tommi Yuniawan, Sukadaryanto

Selama ini pembelajaran menulis cerpen yang dilakukan di SMA belum
efektif. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya model pembelajaran menulis
cerpen yang dapat dijadikan pegangan oleh guru. Temuan penelitian ini berupa
model pembelajaran menulis cerpen yang berbasis keterampilan proses untuk
siswa SMA Program Studi Bahasa. Model ini dikembangkan dari model Sinektiks,
dan diterapkan dengan teori belajar konstruktivisme dengan prinsip scaffolding atau
belajar terbimbing. Model ini terdiri atas silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP), dan sistem evaluasi. Silabus berisi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar,
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator,  penilaian, alokasi waktu,
dan sumber/bahan/alat/, dari materi dasar pembelajaran menulis cerpen
berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, realitas sosial, dan karya
sastra lain.

RPP berisi: 1) menjelasan aspek teoretis cerpen dan materi dasar menulis,
2) mendeskripsikan materi dasar penulisan cerpen, 3) mendeskripsikan peristiwa
lain yang dihadirkan, 4) proses membandingkan antara peristiwa yang dijadikan
materi dasar menulis cerpen dan peristiwa lain yang dihadirkan, 5) memadukan hal-
hal yang ada dalam materi dasar yang dirasakan kontradiktif, 6) mendeskripsikan
kondisi yang diidealkan berdasarkan pada perpaduan peristiwa yang kontradiktif, 7)
menulis cerita pendek yang dirangkai dengan kondisi yang diidealkan. Sistem
evaluasi berisi kriteria penilaian yang terdiri atas 1) tema, 2) kelengkapan unsur, 3)
keterpaduan unsur, 4) kemenarikan, dan 5) penggunaan bahasa.
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MODEL PEMBELAJARAN CHEMO–ENTREPRENEURSHIP UNTUK
MENGEMBANGKAN LIFE SKILL MAHASISWA JURUSAN KIMIA UNNES

Ratna Dewi Kusumaningtyas,  Kusoro Siadi

Berdasarkan angket terhadap 52 mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UNNES,
metode pembelajaran dosen masih berupa ceramah dan hal demikian sangat
membosankan bagi mahasiswa. Apalagi materi perkuliahan terutama Kimia Organik
merupakan matakuliah yang kurang disenangi dan dipandang sulit oleh siswa
karena bersifat abstrak, sehingga perlu dibantu visualisasinya. Oleh karena itu perlu
pembelajaran yang menarik serta memupuk daya kreasi dan inovasi mahasiswa
dan supaya pembelajaran tidak monoton. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar kimia dan life skill mahasiswa dengan model pembelajaran
CEP.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam
tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia UNNES
semester kedua. Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan
pengembangan life skill mahasiswa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar dan pengembangan life skill mahasiswa.

Dari hasil penelitian, ketuntasan belajar klasikal meningkat dari  siklus I (44%),
siklus II (82%), dan siklus III (87%). Rata-rata skor life skill mahasiswa siklus I, II,
dan III berturut-turut adalah 77%, 80%; dan 92%.. Berdasarkan hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dan life skill mahasiswa dapat meningkat
melalui penerapan model pembelajaran CEP.

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN FISIKA DASAR II
MELALUI PENDEKATAN BELAJAR PROBLEM BASED LEARNING

MODEL GROUP TUTOR DAN STUDY CHAMPION

Bambang Subali, Sunarno

Penelitian berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Fisika Dasar II
Melalui Pendekatan Belajar Problem Based Learning Model Group Tutor dan Study
Champion merupakan bentuk kepedulian dari peneliti dalam membantu kesulitan
mahasiswa dalam memahami konsep yang terkandung di dalam fisika dasar. Mata
kuliah Fisika Dasar merupakan prasyarat bagi matakuliah lanjut lain, artinya jika
matakuliah ini mahasiswa banyak mengalami kesulitan dalam belajar maka akan
berimbas pada keberhasilan dalam menempuh matakuliah lanjutan. Tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, meningkatan kualitas
pembelajaran Fisika Dasar II melalui pendekatan belajar Problem Based Learning
Model Group Tutor dan Study Champion. Kedua, adalah membantu mahasiswa
dalam mengatasi kesulitan belajar Fisika Dasar 2, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan prestasi belajar.

Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini
dilakukan dengan tiga siklus utama, yaitu siklus I , siklus II dan siklus III. Masing-
masing siklus terdiri dari langkah : Perencanaan – Implementasi – Evaluasi dan
Refleksi yang mengadopsi Model Spiral dari Kemmis dan MC Taggart. Penelitian
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dilakukan pada mahasiswa Jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang Kampus
Sekaran Gunungpati – Semarang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester
genap tahun akademik 2007/2008 selama kurang lebih 8 bulan efektif. Hasil dari
penelitian ini adalah pertama, terjadi peningkatan kualitas pembelajaran Fisika
Dasar II melalui pendekatan belajar Problem Based Learning Model Group Tutor
dan Study Champion, baik dari segi cara belajarnya dan peningkatan minat belajar
mahasiswa yang diperlihatkan oleh peningkatan respon pertanyaan dari
mahasiswa. Kedua, membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar Fisika Dasar 2,
sehingga terjadi peningkatan prestasi belajar, hal ini dapat dilihat bahwa 75%
mahasiswa pengikut matakuliah fisika dasar 2 lulus.

PENGEMBANGAN PANDUAN PRAKTIKUM BERBASIS PERTANYAAN
PRODUKTIF  UNTUK MENINGKATKAN EKSPLANASI MAHASISWA DALAM

PRAKTIKUM KIMIA ANALISIS INSTRUMEN

Agung Tri Prasetya, Sri Wardani dan Dewi Selvia Fardhyanti

Kelemahan  mahasiswa dalam mengeksplanasi apa yang dilakukan, serta
apa yang diamati pada praktikum analisis instrumen  menunjukkan bahwa
keterampilan intelektualnya kurang berkembang, serta kurang kreatif, padahal
kemampuan untuk menjelaskan merupakan salah satu kemampuan yang dituntut
dari seorang mahasiswa terlebih mahasiswa calon guru. Kelemahan yang terjadi
sampai saat ini, dimungkinkan karena petunjuk praktikum yang digunakan masih
bersifat verifikatif yaitu kegiatan laboratorium dengan praktikum model resep,
sehingga tidak terbiasa untuk mencoba memahami apa yang terjadi secara
mikroskopis. Kelemahan tersebut akan dicobaatasi dengan melakukan
pengembangan Panduan Praktikum Berbasis Pertanyaan Produktif, yang
diterapkan dalam suatu penelitian tindakan kelas. Masalah yang hendak
diselesaikan dalam penelitian ini adalah apakah dengan pengembangan panduan
praktikum kimia analisis instrumen berbasis  pertanyaan produktif dapat
meningkatkan kemampuan eksplanasi mahasiswa, meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam hal menghubungkaitkan  data pengamatan, pembahasan, dan
kesimpulan, serta apakah aktivitas mahasiswa juga akan meningkat. Adapun tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui adanya (i) peningkatan kemampuan eksplanasi
mahasiswa, (ii) peningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal
menghubungkaitkan  data pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan, serta (iii)
mengetahui peningkatan aktifitas mahasiswa melalui penerapan panduan praktikum
kimia analisis berbasis pertanyaan produktif.

Pengembangan panduan praktikum dilakukan dengan menambahkan
pertanyaan produktif ke dalam Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). Kemampuan
eksplanasi mahasiswa dijaring melalui kemampuan penguasaan konsep dan
analisis hasil praktikum yang dilaporkan mahasiswa dalam  LKM. Selain itu
kemampuan eksplanasi dalam hal menghubungkaitkan antara data pengamatan,
pembahasan, dan kesimpulan dijaring melalui analisis terhadap laporan akhir
praktikum. Aktivitas mahasiswa juga diakses melalui lembar observasi. Penelitian
dilakukan tiga siklus dengan hasil sebagai berikut: Pengembangan panduan
praktikum kimia analisis instrumen berbasis  pertanyaan produktif yang dituangkan
dalam LKM dapat meningkatkan kemampuan eksplanasi mahasiswa baik yang
dijaring melalui penguasaan konsep maupun analisis hasil praktikum. Kemampuan
menghubungkaitkan data pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan meningkat
dari tiap siklusnya, demikian pula aktifitas  mahasiswa dalam proses pembelajaran
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juga meningkat. Panduan praktikum berbantuan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)
yang dilengkapi pertanyaan produktif, dapat diterapkan untuk setiap matakuliah
praktikum. Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian ini, dapat disarankan
bahwa panduan praktikum berbantuan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang
dilengkapi pertanyaan produktif, dapat diterapkan untuk setiap matakuliah
praktikum.

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA SMPN 5
JEPARA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH

Zaenuri Mastur, Mohammad Soleh, dan Agus Mardiyono

Pokok bahasan Aritmetika Sosial terasa sulit dipahami siswa. Indikatornya,
siswa kurang mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan uang dalam
perdagangan: untung dan rugi, rabat, bruto, tara, dan neto, apalagi bila disajikan
dalam soal cerita. Masalah dalam PIPS ini adalah apakah pembelajaran berbasis
masalah dapat meningkatkan kualitas hasil belajar matematika siswa SMPN 5
Jepara? Penelitian PIPS bertujan untuk mengetahui peningkatan kualitas hasil
belajar matematika siswa SMPN 5 Jepara melalui.pembelajaran berbasis masalah.
Pengembangan inovasi pembelajaran ini menggunakan rancangan penelitian
tindakan kelas (classroom action research).  Subyek pengembangan inovasi
pembelajaran adalah siswa kelas VII-F SMPN 5 Jepara pada semester gasal
2007/2008 sebanyak 42 orang. Pengembangan inovasi pembelajaran dilaksanakan
dalam 2 siklus. Langkah-langkah penelitian tindakan yang ditempuh ini merupakan
suatu siklus yang mencakup 4 tahap, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan
tindakan, (3) observasi, dan (4) evaluasi-refleksi.

Rata-rata hasil belajar yang dicapai oleh siswa kelas VII F SMPN 5 Jepara
pada siklus I sebesar 65,7 dan stándar devíasi sebesar 20,09 sebesar dengan
ketuntasan belajar  70 %. Skor terendah 30 sedangkan skor tertinggi 100. Skor
tertinggi diraih oleh 3 orang siswa. Pada siklus II, rata-rata hasil belajar menjadi
sebesar 71,1 dan stándar deviasi 14,71 dengan ketuntasan belajar  85,7 %. Skor
terendah 45 sedangkan skor tertinggi 100. Skor tertinggi diraih oleh 3 orang siswa.
Ketuntasannya telah melampaui indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATERI
GEOMETRI DAN PENGUKURAN MELALUI KEGIATAN “REMASE”

DI SMP 33 SEMARANG

Zaenal Abidin, Tri Mulyono Edi Saputro, Endang Sarwo Sri

Masalah utama yang dikaji dalam pengembangan inovasi ini adalah upaya
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa khususnya pada
materi Geometri dan pengukuran.

Pengembangan inovasi ini bertujuan untuk untuk menerapkan pembelajaran
melalui kegiatan “Remase” pada siswa kelas VIII E Semester 2 di SMP 33
Semarang, sehingga dapat diketahui: apakah pembelajaran melalui kegiatan
“Remase” dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada materi Geometri dan
Pengukuran.
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Pengembangan inovasi ini terdiri dari beberapa siklus yang masing-masing
terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, implementasi, observasi dan evaluasi,
refleksi. Lokasi penelitian ini di SMP 33 Semarang. Adapun subyek penelitian ini
adalah siswa kelas VIII E semester 2 sebanyak 37 siswa. Pengembangan inovasi ini
dilaksanakan dalam 2 siklus. Pengembangan inovasi dikatakan berhasil apabila
rata-rata hasil belajar pada materi yang menerapkan Remase minimal 65. Instrumen
yang disusun berupa tes, lembar observasi, dan angket.

Hasil pengembangan inovasi ini menunjukkan bahwa siswa kelas VIII E
pada siklus 1 rata-rata hasil belajar siswa 59,76, pada siklus 2 rata-rata hasil belajar
siswa 77,03. pada siklus kedua kedua ini indikator yang ditetapkan telah tercapai.
Sedangkan dari hasil angket, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembelajaran
matematika melalui kegiatan Remase 1) siswa merasa senang dalam mengikuti
pelajaran, 2) motivasi belajar matematika siswa meningkat, 3) siswa dapat
melakukan kerjasama dalam menyelesaikan soal, 4) hasil belajar siswa juga
meningkat, 5) adanya apresiasi dari setiap hasil karya yang dihasilkan siswa, 6)
kegiatan pembelajaran begitu menyenangkan dan tidak terpaku harus dilaksanakan
di dalam kelas tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas.

PENERAPAN MODEL EKSPLORASI KELOMPOK BERBASIS
KONSTRUKTIVISME UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN

BIOLOGI DI SMP 27 SEMARANG

Sigit Saptono, Roil Umamah, Sularmi

Hasil implementasi strategi Eksplorasi Kelompok berbasis Konstruktivisme
dalam pembelajaran Sistem Pernapasan Manusia, menunjukkan bahwa kualitas
pembelajaran biologi meningkat dengan indikator kinerja guru yang lebih student
activities oriented dengan kategori BAIK pada akhir siklus penelitian, serta peran
aktif siswa dalam pembelajaran dalam kategori BAIK. Hasil tes kompetensi tertulis
menunjukkan bahwa 86,49% siswa kelas VIII F memperoleh nilai di atas kriteria
ketuntasan minimal/KKM (KKM mata pelajaran Biologi di SMP 27 Semarang adalah
6,5). Rata-rata nilai kelas VIII F mencapai 73,65.

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa Eksplorasi Kelompok
berbasis Konstruktivisme dapat dijadikan alternatif model pembelajaran yang dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran Sistem Pernapasan Manusia di SMP 27
Semarang.

PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA UNTUK MENERAPKAN KONSEP BIOLOGI
MELALUI PENDEKATAN DISCOVERY-INQUIRY DI KELAS XI ILMU ALAM

SMA N 1 KUDUS

Lisdiana, Parmin, Puji Astuti dan Sugimin

Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kudus, dalam proses pembelajaran Biologi
mengalami kesulitan, karena sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan
soal-soal penerapan konsep Biologi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data
nilai tes soal-soal yang berkaitan dengan penerapan konsep, 60% siswa mendapat
nilai kurang dari 70. Upaya yang dilakukan guru untuk memecahkan masalah
tersebut, melalui kegiatan penelitian kolaborasi dengan dosen dan memilih
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menerapkan pembelajaran Biologi yang berpendekatan discovery-inquiry.
Pendekatan ini memiliki banyak keuntungan yaitu siswa belajar bagaimana cara
memanfaatkan konsep Biologi yang diperoleh di kelas dalam memecahkan
masalah. Sehingga melalui aktivitas discovery-inquiry diharapkan siswa terlatih
dalam menemukan konsep sendiri dan menerapkan konsep yang dipelajari untuk
memecahkan persoalan-persoalan Biologi. Indikator keberhasilan yang ditetapkan
pada penelitian tindakan kelas ini adalah 70% siswa dalam 1 kelas dapat
memperoleh nilai tes formatif dan nilai laporan kegiatan ilmiah lebih besar dari 70.

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk
menerapkan konsep Biologi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara
bersiklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus 2 indikator keberhasilan
sudah tercapai sehingga penerapan pendekatan discovery-inquiry, dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep Biologi.

MENINGKATKAN PENALARAN PESERTA DIDIK MELALUI METODE INKURI
MEMANFAATKAN LEMBAR AKTIVITAS DI SD SEKARAN 01 SEMARANG

Endang Retno Winarti, Mukhamat , Sudarmo

Permasalahan dalam pengembangan inovasi ini adalah: apakah dengan
menerapkan pembelajaran dengan metode inkuiri memanfaatkan lembar aktivitas
dan alat peraga dapat meningkatkan kemampuan penalaran, aktivitas dan hasil
belajar peserta didik pada materi pecahan. Tujuan dalam pengembangan inovasi ini
adalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran, aktivitas dan hasil belajar
peserta didik kelas 4 (empat) pada materi pokok pecahan melalui implementasi
pembelajaran menggunakan metode inkuiri memanfaatkan alat peraga dan lembar
aktivitas di SD Sekaran 01 Semarang. Pengembangan inovasi pembelajaran ini
terdiri dari tiga siklus yang masing-masing siklus terdiri dari empat tahap. Subjek
dari pengembangan ini adalah peserta didik SD Sekaran 01 Semarang kelas 4
sebanyak 46 peserta didik.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan lembar
observasi. Hasil siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 berturut-turut untuk persentase
keaktivan peserta didik adalah 55,22 %, 59,13 %, dan 63,48 %. Banyaknya peserta
didik yang mampu menalar hasil siklus 1, siklus 2 , dan siklus 3 berturut-turut adalah
15, 23, dan 27. Untuk rata-rata hasil tes peserta didik hasil siklus 1, siklus 2, dan
siklus 3 berturut-turut adalah 52; 68,33; dan 71,04.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa menerapkan
pembelajaran dengan metode inkuiri memanfaatkan lembar aktivitas dan alat
peraga dapat meningkatkan kemampuan penalaran, aktivitas dan hasil belajar
peserta didik pada materi pecahan di SD Sekaran 01 Semarang.
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MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA SMA N 5 SEMARANG MENGGUNAKAN
PETA KONSEP BERORIENTASI JAS PADA MATERI BIOLOGI DAN

ORGANISASI KEHIDUPAN

Bambang Priyono, Woro Indriharti, Suprihationo

Siswa secara dominan bersikap pasif dalam proses pembelajaran Biologi,
mereka mengalami kesulitan dalam komunikasi atau tidak berani bertanya. Sudah
menjadi kebiasaan siswa menghafalkan pelajaran, sehingga tidak terlihat adanya
pengembangan diri. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X-6 yang berjumlah 45
siswa tahun ajaran 2005/2006 yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan
pemahaman siswa SMA N 5 Semarang dengan menggunakan peta konsep
berorientasi JAS pada materi obyek dan permasalahan biologi pada berbagai
tingkat organisasi kehidupan yang terdiri dari 3 siklus. Hasil Penelitian menunjukkan
nilai rata-rata meningkat dari nilai awal 51, pada siklus 1 : 75 dengan tuntas belajar
90%, siklus 2 : 80 dengan tuntas belajar  93% dan siklus 3 : 86 dengan tuntas
belajar 100%. Hasil kuesioner motivasi siswa dalam proses pembelajaran juga
menunjukkan prosentase yang meningkat yaitu : siklus 1: 70,29%, siklus 2 : 81,05%
siklus 3 : 83,87%. Sedangkan hasil analisis terhadap proses pembelajaran pada
akhir siklus 3 memperoleh 81,56% siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran
materi karena dapat mengamati obyek langsung, belajar sambil refreshing,  tidak
bosan dan menyenangkan, banyak melibatkan siswa dan akhirnya lebih mudah
dalam pemahamannya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan peta konsep
berorientasi Jelajah Alam Sekitar (JAS) dapat meningkatkan hasil belajar dan
motivasi siswa SMA Negeri 5 Semarang pada materi Biologi dan organisasi
kehidupan. Untuk pembelajaran menggunakan peta konsep berorientasi JAS, maka
perlu diperhatikan beberapa hal yaitu kesiapan guru dalam merancang tempat dan
media yang representatif, kesiapan siswa perlu diberi pembekalan keterampilan dan
pelatihan identifikasi dan klasifikasi hewan. Untuk efisiensi waktu ada sebagian
tugas-tugas yang berkaitan dengan JAS dapat dilakukan di rumah, sesuai petunjuk
guru.

PENINGKATAN KREATIVITAS SISWA SMA 3 SEMARANG DENGAN
PENDEKATAN CHEMOENTREPRENEURSHIP

A. Tri Widodo

Potensi siswa SMA 3 Semarang ditinjau dari Nilai ujian Nasional SMP
mereka sangat bagus, namun demikian potensi kreativitas mereka belum
dikembangkan dengan baik. Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan tim
peneliti ternyata Proses Belajar Mengajar Kimia belum memasukkan
pengembangan kreativitas. Masalah penelitian ini apakah dengan pendekatan
Chemoentrepreneurship kreativitas siswa dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian ini
adalah meningkatkan kreativitas siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI
IPA-7 dengan 40 siswa.

Penelitian yang dilakukan adalah dengan Penelitian Tindakan kelas,
melibatkan empat siklus, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan,
observasi dan refleksi.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas dari siklus I sampai dengan
siklus IV adalah 30,5; 35; 35,08 dan 34,75. Sementara itu hasil belajar dalam aspek
kognisi adalah: 78,03; 81,8; 79,25 dan 79,55 keempatnya memenuhi ketuntasan
rerata kelas. Dari aspek aktivitas siswa siklus I sampai dengan IV adalah termasuk
baik, hal itu antara lain ditunjukkan oleh data kehadiran: 87,5; 99; 100 dan 96,25%
memenuhi target kehadiran 95%; data kesungguhan belajar secara rerata skornya 4
termasuk baik; data pertanyaan murid yang kritis adalah 8; 3; 8 dan 24; tanggung
jawab tugas juga  baik, 100% tugas dikumpulkan tepat waktu.

Simpulan penelitian adalah pendekatan Chemoentrepreneurship dapat
diterapkan untuk melatih jiwa kewirausahaan khususnya dalam mengembangkan
kreativitas siswa.

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATERI PENGELOLAAN
LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR

DI SMPN 40 SEMARANG

Andin Irsadi, Izzun Nadlah, Sutomo

Masih tingginya jumlah siswa yang pasif dalam proses pembelajaran, serta
rendahnya hasil belajar merupakan cerminan kualitas pembelajaran yang masih
rendah di kelas VII F di SMPN 40 Semarang tahun ajaran 2006/2007. Berdasar data
pengamatan, wawancara, angket dan dokumentasi yang diperoleh, maka aternatif
tindakan yang diambil adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan
pendekatan Jelajah Alam Sekitar. Pengembangan inovasi pembelajaran ini secara
umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran materi Pengelolaan
Lingkungan. Tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah siswa yang aktif dalam
pembelajaran, meningkatkan kepuasan siswa terhadap pembelajaraan dan
meningkatkan hasil belajar siswa.

PIPS ini dilaksanakan dalam 4 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data yang dikumpulkan adalah kinerja siswa
dalam pembelajaran, kinerja guru, hasil belajar dan tanggapan siswa terhadap
pembelajaran. Pengamatan diakukan oleh 5 orang pengamat,menggunakan lembar
pengamatan yang dilengkapi dengan rubrik penskoran. Strategi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kooperatif STAD. Pengamatan dilakukan lebih
berorientasi pada kelompok siswa, bukan pada individu. Pembelajaran dilakukan di
dalam dan di luar ruang kelas, tergantung pada materi dan skenario pembelajaran
yang telah disusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan pendekatan yang
diterapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa, kepuasan siswa dalam belajar dan
hasil belajar siswa. Dengan demikian pembelajaran dengan pendekatan Jelajah
Alam sekitar (JAS) dapat diterapkan untuk membelajarkan materi Pengelolaan
Lingkungan.
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PENERAPAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) PADA MATA PELAJARAN
KERTAKES (KERAJINAN TANGAN DAN KESENIAN)

DI SEKOLAH DASAR

Yuyarti

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan
siklus perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Latar belakang masalah
penelitian ini dengan penerapan kecakapan life skill pada pelajaran kertakes yang
mana belum dilaksanakan di Sekolah Dasar, kualitas pembelajaran di SD masih
rendah, pembelajaran cenderung bersifat teoritis dan kurang mengaitkan dengan
dunia nyata dan siswa kurang aplikatif.

Adapun tujuan penelitian ini (1) membuat model stuktur pembelajaran
dengan penerapan kecakapan life skill pada mata pelajaran kertakes di SD (2)
meningkatkan prestasi belajar siswa (3) mengembangkan aktifitas siswa atau
kecakapan hidup dan (4) Menganalisis keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan lembar tes
yaitu untuk untuk mengungkap prestasi belajar siswa. Lembar observasi untuk
menganalisis aktivitas dan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar
mengajar.

Hasil yang diperoleh dalam penerapan kecakapan hidup pada mata
pelajaran Kertakes dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, siswa dan guru
terampil dalam mengelola pembelajaran. Siswa mempunyai keinginan untuk
mengembangkan apa yang mereka praktekkan untuk bekal nanti kalau tidak dapat
melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Dengan karya yang sederhana
merupakan bekal kecakapan hidup ( life skill ) yaitu kecakapan diri, kecakapan
social, akademik dan vokasional merupakan bukti telah menghasilkan produk batik
jumput ikat dari pewarna alami.

Berdasarkan hasil penelitian  disarankan kepada guru-guru Sekolah Dasar
dalam pembelajaran Kertakes dengan materi batik celup ikat diharapkan untuk
menemukan konsep-konsep yang mereka pelajari sesuai dengan lingkungan
setempat sehingga pembelajaran lebih bermakna.

Kata kunci ; Life Skill, Kerajinan, Keterampilan Guru dalam KBM
PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN BAHAN AJAR

KELAS II DAN KELAS V DI SD SE-KECAMATAN SEMARANG BARAT
(PENELITIAN TINDAKAN PENGUASAAN LANGKAH LANGKAH

PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN)

Tri Daryati,

Guru yang profesional dituntut memiliki tiga kemampuan yang bersifat
“generik essensial” yaitu 1. kemampuan membuat rencanan pembelajaran, 2.
kemampuan melaksanakan prosedur pengajaran, 3. kemampuan melakukan
hubungan antar pribadi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan-kemampuan
tersebut, guru harus pula mampu mengembangkan bahan ajar yang merupakan
sumber belajar berupa serangkaian pesan yang disampaikan guru kepada siswa
dalam proses belajar mengajar dimana guru harus menguasai langkah-langkah
pengembangan materi pembelajaran.
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Untuk mewujudkan penelitian tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan
yang hendak dicapai yaitu : 1. berusaha menemukan penyebab tidak
dilaksanakannya pengembangan bahan ajar, 2. berusaha menemukan cara
mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar, 3. guru
dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan pengembangan bahan ajar.
Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas II dan kelas V SD se-Kecamatan
Semarang Barat.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah instrumen: 1.
lembar pengamatan rencana pembelajaran keterampilan guru mengembangkan
bahan ajar, 2. lembar pengamatan aktivitas guru mengajar dengan keterampilan
memilih sumber bahan ajar, 3. lembar pengamatan aktivitas siswa dalam
pembelajaran, 4. panduan wawancara respon siswa terhadap kegiatan
pembelajaran, 5. panduan wawancara respon guru terhadap pengembangan bahan
ajar. Teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah statistik deskriptif dengan
menggolong-golongkan atau mengelompokkan data yang belum teratur menjadi
susunan data yang teratur dan mudah diinterpretasikan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari peningkatan kemampuan guru dalam
mengembangkan bahan ajar adalah guru terampil membuat rencana pembelajaran
dengan mengembangkan bahan ajar, guru terampil memilih bahan ajar, guru
menguasai langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran, siswa lebih aktif,
pembelajaran menjadi menggairahkan, mengasyikkan dan kreatif.
Kata kunci : Kemampuan Guru dan Pengembangan Bahan Ajar

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN TEMATIK UNTUK MENINGKATKAN KERJA
ILMIAH SISWA SEKOLAH DASAR

Pitadjeng, Sutji Wardayani, Masitah

Kemampuan untuk bekerja ilmiah sangat diperlukan oleh para guru maupun
para siswa, termasuk siswa SD, dalam mencapai mutu pendidikan yang memadai,
yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya. Dengan
demikian, proses belajar yang membutuhkan penggunaan kerja ilmiah, seperti
bertanya-jawab ilmiah, mengamati, meneliti, berkomunikasi ilmiah, berkarya, dan
lain sebagainya, sangat penting dan sangat perlu mendapatkan perhatian para
guru, termasuk para guru SD, dalam meningkatkan kemampuan kerja ilmiah para
siswanya. Bekerja ilmiah adalah melakukan kegiatan ilmiah (menyelidiki,
mengamati, mempelajari, berkomunikasi, berkreasi, bertindak, dan lainnya, serta
bersikap ilmiah) untuk dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengembangan dan keefektifan penerapan
pembelajaran tematik yang meningkatkan kerja ilmiah siswa SD kelas II. Di samping
itu juga untuk mengetahui, prestasi belajar siswa, aktivitas siswa dan guru, serta
respon siswa dan guru kelas II terhadap pembelajaran tematik.

Penelitian ini, pada dasarnya melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah
pengembangan model pembelajaran tematik, dan tahap kedua adalah penerapan
model yang telah dikembangkan tersebut di SD. Pengembangan yang dilakukan
terhadap pembelajaran tematik adalah pada metode belajar, pendekatan, dan
media buku pegangan guru. Untuk mengetahui bagaimana keefektifan penerapan
pembelajaran tematik yang dikembangkan ini digunakan penelitian action research.
Subjek penelitian adalah 19 siswa kelas II SD Sekayu 02 Semarang dan 43 siswa
kelas II SD Tambakaji 03 Semarang. Variable yang diteliti adalah kerja ilmiah siswa,
aktivitas siswa, aktivitas guru, prestasi belajar siswa, respon siswa , dan respon
guru. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran tematik yang
dikembangkan ini terhadap SD Sekayu 02 Semarang dan SD Tambakaji 03
Semarang berturut-turut dapat meningkatkan: (1) kemampuan kerja ilmiah siswa
dari peringkat kurang menjadi baik, (2) aktivitas siswa dari peringkat cukup menjadi
baik, (3) prestasi belajar siswa dari peringkat baik menjadi sangat baik, serta (4)
aktivitas guru berturut-turut dari peringkat baik dan cukup menjadi sangat baik dan
baik.  Rata-rata respon siswa terhadap pembelajaran tematik yang dikembangkan
ini positif, karena mereka menyenanginya. Kesamaan respon kedua guru
menyatakan bahwa pembelajaran tematik efisien untuk digunakan.

Kata Kunci: Pembelajaran Tematik, Kerja Ilmiah

PENGEMBANGAN INVENTORI KECERDASAN EMOSIONAL
SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mulawarman

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inventori mengenai
kecerdasan emosional khususnya kecerdasan emosional bagi siswa sekolah
menengah atas atau yang sederajat. Dalam hal ini inventori tersebut telah diuji dan
ditetapkan tingkat validitas, reliabilitas maupun normanya. Guna memenuhi tujuan
ini maka dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian dan pengembangan
atau R&D (Research and Development). Rancangan ini digunakan untuk
mengembangkan dan memvalidasikan alat ukur psikologis sebagai salah satu
produk dari penelitian. Di samping itu model pengembangan ini terdiri dari siklus
pengembangan yang lebih terurai dan sistematis. Sampel penelitian sebanyak 394
siswa SMA atau yang sederajat (SMK dan MAN) di kota Semarang. Pemilihan
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat validitas konstruk dengan
menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) memiliki nilai RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) sebesar 0,052. Analsis validitas
konstruk ini dibantu dengan program software komputer Lisrel versi 8,54. Untuk
tingkat reliabilitas menggunakan teknik Alpha dari Cronbach sebesar 0,8547. Untuk
perhitungan penormaan menggunakan perhitungan persentil yang menunjukkan
bahwa skor mentah untuk persentil 1 adalah kurang dari atau sama skor 112. Untuk
persentil 99 adalah bila skor mentah yang didapat adalah lebih dari atau sama
dengan 161.

MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA SD TENTANG BILANGAN BULAT
MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL

Moch Ichsan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk pembelajaran bilangan
bulat melalui pendekatan kontekstual untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas
IV SD Perumnas Krapyak 01 Semarang. Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD
Perumnas Krapyak 01 Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas. Variabel pada penelitian ini adalah  aktivitas siswa dan aktivitas guru selama
pembelajaran. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik
observasi, tes, dan catatan lapangan.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran melalui pendekatan
kontekstual dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bilangan bulat melalui
kegiatan sebagai berikut. Kegiatan membuka pelajaran dilakukan ± 10 menit
mencakup mengenalkan materi pelajaran beserta tujuan pembelajarannya dan
melakukan apersepsi. Kegiatan inti pelajaran dilakukan dalam waktu ± 50 menit
mencakup memberi  masalah bilangan bulat, memahami menyelesaikan masalah
dalam kelompok atau perorangan, mengemukakan hasil kerja, membahas hasil
kerja, memaparkan berbagai hasil kerja siswa. Kegiatan menutup pelajaran
dilakukan ± 20 menit mencakup membuat rangkuman, memberi tes dan pekerjaan
rumah. Dalam kegiatan  pembelajaran diukur dengan kriteria belajar tuntas pada
siklus I menunjukkan hasil yang memuaskan (rata-rata 90 , siklus II 95 dan siklus III
97).

Hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran
dengan menggunakan benda konkret maupun semikonkret (gambar) dengan
rentangan 1– 4 ternyata menunjukkan hasil yang baik untuk rerata dari semua
aspek yaitu 3,8. dan 3,9.
Kata Kunci:  pembelajaran, pendekatan kontekstual, bilangan bulat

ANALISIS PERGESERAN PERILAKU SEKSUAL ANAK SEKOLAH DASAR
DI KOTA SEMARANG

Luthfi Fathan Dahriyanto

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui empat hal yaitu: tingkat
pengetahuan mengenai perilaku seksual anak SD, gambaran deskriptif mengenai
perilaku seksual anak SD, selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengungkap usia
kematangan seksual dan pergeseran perilaku seksual anak SD.

Penelitian dilakukan di wilayah kota Semarang dengan subjek sebanyak 528
orang remaja laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 9 sampai 18 tahun.
Selain itu juga terdapat tiga subjek yang diambil untuk data kualitatif berkaitan
dengan perilaku pacaran.
Temuan penelitian menyatakan bahwa perilaku seksual anak mengalami
pergeseran dengan ditemukannya beberapa anak yang sudah melakukan pacaran
yang sebenarnya secara usia psikologis belum tepat saatnya. Tingkat pengetahuan
yang berhubungan dengan perilaku seksual pada anak-anak masih terbatas. Hal ini
ditunjukkan dengan hanya menilai perilaku seksual dari pengamatan luar saja.

Perilaku seksual anak-anak SD saat ini sudah menunjukkan perilaku
hubungan afektif berupa pacaran walaupun pada tingkatan emosional tidak terlalu
mendalam. Usia kemasakan seksual pada anak laki-laki dimulai pada kisaran usia
13 tahun, sedangkan pada anak perempuan pada usia 11 tahun, dan sekaligus
menandakan dimulainya masa remaja.

PENGARUH INTERAKTIF PENSIASATAN STRATEGI BELAJAR  “RFM”
TERHADAP PEROLEHAN  BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PKPS DI

SEKOLAH  MENENGAH PERTAMA DI KOTA SEMARANG

Kustiono, Titi  Prihatin, Amirul Mukminin

Pelaksanaan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh guru dengan
asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, guru menjadi pusat seluruh



21

peristiwa pembelajaran yang kompleks itu, dan pada akhirnya gurulah yang
menggunakan metode pembelajaran. Tugas-tugas guru menggunakan metode
pembelajaran yang kontributif guna mendorong prakarsa pembelajaran di bawah
kendali indikator kompetensi pembelajaran dan aktivitas siswa yang sekaligus
mengacu pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran merupakan kajian dari
disiplin ilmu Teknologi Pembelajaran yang menaruh perhatian pada upaya
peningkatan dan pengembangan proses pembelajaran. Hal ini menjadi aspek
penting untuk diperhatikan bagi para teknolog pembelajaran dalam memanipulasi
metode pembelajaran agar siswa dapat belajar lebih kondusif dengan aktivitas yang
optimal.

Strategi penyampaian pembelajaran yang dilakukan guru secara interaktif di
antaranya mencakup 3 hal, yakni: pemberian penguatan, balikan guru, dan
memotivasi siswa untuk berprestasi secara sistematis dan bijaksana, yang
diharapkan dapat meningkatkan perolehan belajar siswa, khususnya siswa Sekolah
Menengah Pertama.

Permasalahan yang diangkat, mencakup: (1) Apakah perolehan belajar
siswa yang diberikan penguatan akan lebih tinggi dari pada perolehan belajar siswa
yang tidak diberikan penguatan pada mata pelajaran PKPS?, (2) Apakah perolehan
belajar siswa yang diberikan balikan akan lebih tinggi dari pada perolehan belajar
siswa yang tidak diberikan balikan?, (3) Apakah perolehan belajar siswa yang
diberikan penguatan sekaligus balikan akan lebih tinggi dari pada perolehan belajar
siswa yang hanya diberikan penguatan saja?, (4) Apakah perolehan belajar siswa
yang diberikan penguatan sekaligus balikan akan lebih tinggi dari pada perolehan
belajar siswa yang hanya diberikan balikan saja?, (5) Apakah siswa yang memiliki
tingkat motivasi berprestasi tinggi akan memperoleh hasil belajar lebih tinggi jika
dibandingkan dengan siswa yang memiliki tingkat motivasi berprestasi rendah?, dan
(6) Adakah interaksi yang signifikan antara pemberian penguatan, pemberian
balikan, dan motivasi berprestasi terhadap perolehan belajar siswa pada pelajaran
PKPS?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah perolehan belajar
siswa yang diberikan penguatan akan lebih tinggi dari pada perolehan belajar siswa
yang tidak diberikan penguatan pada pelajaran PKPS, (2) mengetahui apakah
perolehan belajar siswa yang diberikan balikan akan lebih tinggi dari pada
perolehan belajar siswa yang tidak diberikan balikan pada pelajaran PKPS, (3)
mengetahui apakah perolehan belajar siswa yang diberikan penguatan sekaligus
balikan akan lebih tinggi dari pada perolehan belajar siswa yang hanya diberikan
penguatan saja pada pelajaran PKPS, (4) mengetahui apakah perolehan belajar
siswa yang diberikan penguatan sekaligus balikan akan lebih tinggi dari pada
perolehan belajar siswa yang diberikan balikan saja pada pelajaran PKPS, (5)
mengetahui apakah siswa yang memiliki tingkat motivasi berprestasi tinggi akan
memperoleh hasil belajar lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang memiliki
tingkat motivasi berprestasi rendah, dan (6) mengetahui adakah interaksi yang
signifikan antara pemberian penguatan, pemberian balikan dan motivasi berprestasi
terhadap perolehan belajar siswa pada pelajaran PKPS.

Permasalahan penelitian tersebut di atas, diupayakan pemecahannya
dengan penelitian eksperimental, dengan desain eksperimen Faktorial 4 X 2,
dengan alat pengumpul data tes motivasi berprestasi; pedoman  pemberian
pemberian penguatan; pedoman  pemberian  umpan balik; dan tes perolehan
belajar, yang mencakup pretest dan posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah
semua siswa kelas VII SMP Negeri  di  Kota  Semarang, dengan jumlah sample
(subjek penelitian) per-kelompok perlakuan (4 kelompok) 20 subjek; sehingga total
sampel 80 subjek dan data dianalisis dengan teknik Analisis Varian (Anava) Dua
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Jalur dengan rumus Tukey dengan menggunakan shofware komputer SPSS Versi
11.

Melalui uji normalitas perolehan skor pretest per-kelompok subjek penelitian
secara non-parametrik dengan tes Kolmogorof-Smirnov, uji silang antar kelompok
secara multiple comparisons berdasarkan hasil posttest melalui Tes Tukey HSD,
dan uji beda Mean Skor hasil Posttest per-kelompok subjek berdasarkan Uji
Levene’s Tes, serta uji F perolehan hasil posttest per-kelompok dengan tingkat
signifikansi 0.011 (ts 1.1% atau  tk 98.9%), dengan pencapaian nilai F 3.986,
diperoleh hasil penelitian: (1) Ada perbedaan yang signifikan antara perolehan hasil
belajar siswa yang diberikan perlakuan penguatan (lebih tinggi) dibandingkan
perolehan hasil belajar siswa yang tanpa diberikan penguatan pada mata pelajaran
PKPS pada siswa kelas VII SLTP Negeri di Kota Semarang, (2) Ada perbedaan
yang signifikan perolehan hasil belajar siswa yang diberikan perlakuan balikan (lebih
tinggi) dibandingkan perolehan hasil belajar siswa yang tanpa diberikan perlakuan
balikan pada mata pelajaran PKPS, (3) Ada perbedaan yang signifikan perolehan
belajar siswa yang diberikan perlakuan penguatan sekaligus balikan (lebih tinggi)
dibandingkan perolehan hasil belajar siswa yang diberikan perlakuan penguatan
saja pada mata pelajaran PKPS, (4) Ada perbedaan yang signifikan (lebih tinggi)
perolehan hasil belajar siswa  yang diberikan perlakuan penguatan sekaligus
balikan (lebih tinggi) dibandingkan perolehanhasil hasil belajar siswa yang diberikan
perlakuan balikan saja pada mata pelajaran PKPS; (5) Ada perbedaan yang
signifikan antara  perolehan hasil belajar siswa yang memiliki kualifikasi motivasi
berprestasi tinggi dibandingkan perolehan hasil belajar siswa  siswa yang memiliki
kualifikasi motivasi berprestasi rendah, dan (6) Ada interaksi yang signifikan antara
pemberian penguatan, pemberian balikan dan motivasi berprestasi terhadap
perolehan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKPS di kelas VII SLTP Negeri
Semarang.

Saran-saran yang dapat diajukan: (1) Di dalam proses pembelajaran, guru
hendaknya selalu mensiasatinya dengan berbagai strategi perlakuan mengajar,
seperti: pemberian penguatan, umpan balik, dan motivasi berprestasi kepada siswa
sehingga diharapkan pembelajaran siswa terjadi secara aktif, kreatif, dan
konstruktif, (2) Untuk maksud di atas, guru hendaknya senantiasa berupaya
mengembangkan kemampuan profesionalitas keguruannya terutama kemampuan
memberikan penguatan, umpan balik, dan motivasi berprestasi kepada siswa
sehingga diharapkan guru mampu melibatkan segala aspek kemampuan belajar
siswa, baik fisik, mental maupun sosial siswa, dan (3) Bagi Kepala Sekolah atau
Pengawas, diharapkan untuk menjadikannya ketiga kemampuan profesional
keguruan tersebut sebagai materi pembinaan guru dalam upaya peningkatan
kemampuan professional keguruannya.

KEEFEKTIFAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH
DASAR DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM 2004

Kusnarto Kurniawan

Guru Kelas di Sekolah Dasar selain tugas pokoknya mengajar juga harus
menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap seluruh siswa di
kelas yang menjadi tanggungjawabnya. Kegiatan rutin sehari-hari Guru Kelas
terkungkung pada pencapaian target kurikulum dan administrasi guru kelas yang
begitu banyak, sehingga mengajar menjadi prioritas utama daripada mendidik serta
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membimbing. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling baru dirasakan
penting ketika menghadapi anak-anak yang “nakal” tidak mematuhi aturan dan
prestasi belajarnya rendah.

Fenomena di atas mendorong untuk mengetahui lebih mendalam melalui
penelitian yang dilakukan yaitu: (1)Bagaimanakah pemahaman guru kelas terhadap
tugasnya yang harus mengajar sekaligus memberikan pelayanan bimbingan dan
konseling? (2) Bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di
Sekolah Dasar dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? (3)
Bagaimanakah pola pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar yang
sesuai?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode
survei  Karena akan menyelidiki pemahaman guru, pelaksanaan pelayanan dan
pola pelayanan pelaksanaan bimbingan dan konseling guna memperoleh
keterangan dan fakta yang ada mengenai pelayanan bimbingan dan konseling di
Sekolah Dasar dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.. Subjek penelitian ini adalah Sekolah Dasar di Kecamatan Semarang
Tengah. Berdasarkan judgment Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Semarang Tengan sesuai karakteristik dan pertimbangan kemajuan sekolah
ditetapkan 5 sekolah yang dijadikan subjek yaitu SD Negeri: Taman Pekunden,
Pendrikan Utara 03 dan Pendrikan Utara 05 sedangkan SD Swasta: H Isriati
Baiturrahman Semarang dan Theresiana 02. Subjek penelitian adalah guru kelas
yang terdiri atas Guru Kelas/Wali Kelas I – VI.. Variabel penelitian ini adalah
pemahaman guru kelas terhadap tugasnya, pelaksanaan pelayanan bimbingan dan
konseling di Sekolah Dasar dan pola pelayanan bimbingan dan konsling di Sekolah
Dasar.

Hasil penelitian: Pemahaman Guru Kelas terhadap tugasnya 69,48% 
kuat, Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar 81,62%
 sangat kuat, Pola Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar 85,29%
 sangat kuat, Perlu disusun Program Layanan Bimbingan dan Konseling di
Sekolah Dasar tersendiri  57,93%  cukup, Perlu diskusi profesional mengenai
bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar 88,28% sangat kuat.

Kesimpulan: Pemahaman guru kelas terhadap tugasnya masih terfokus
pada mengajar, Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar
dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan perlu dilaksanakan dan
bermanfaat bagi perkembangan dan pencapaian prestasi belajar siswa secara
optimal. Pola pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar yang sesuai
melalui Pola Ekstra Kurikuler, Pola Kegiatan Sehari-hari. Sedangkan Pola infusi
sesuai juga, hanya Guru Kelas perlu dilatih lebih terampil merancang dan
menerapkannya.

PENGEMBANGAN PROGRAM SWISH UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI
BELAJAR BAHASA JAWA BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Heri Triluqman BS, Rafika Bayu, Sri Sukasih

Fakta menunjukkan bahwa di muka bumi ini 6 -10 bahasa etnis hilang setiap
tahun. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan menimpa bahasa jawa yang
merupakan bahasa daerah dengan penutur lebih kurang 75,5 juta orang atau
terbanyak ke-11 di dunia ini jika tidak ada upaya nyata untuk melestarikannya. Hal
tersebut bisa menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi pendukung bahasa Jawa.
Penelitian ini difokuskan pada pengembangan media pembelajaran berbasis
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komputer dengan program SWiSH sebagai media pembelajaran untuk
meningkatkan motivasi belajar bahasa jawa  bagi siswa. Tujuan penelitian : (1)
Mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer dengan program SWiSH
dalam pembelajaran bahasa jawa; (2) Mengetahui tingkat keefektifan media
pembelajaran dengan menggunakan program SWiSH dalam meningkatkan motivasi
belajar bahasa jawa  bagi siswa.

Desain penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and
development). Produk dalam penelitian ini adalah program komputer untuk
pembelajaran, yaitu program SWiSH untuk pembelajaran bahasa jawa. Langkah
pelaksanaan penelitian yang dikembangkan mengacu pada strategi penelitian dan
pengembangan yang dikemukakan oleh Borg dan Gall dengan beberapa modifikasi
yang telah dikembangkan oleh Sukmadinata, yaitu meliputi; (a) Studi pendahuluan
yang meliputi studi literatur, studi lapangan dan penyusunan draf awal produk; (b)
ujicoba dengan sampel terbatas (uji coba terbatas) dan uji coba dengan sampel
yang lebih luas (uji coba lebih luas). Dalam tahap ini juga dilakukan penyempurnaan
terhadap produk awal dengan memperhatikan hasil uji coba; (c) uji produk dan
sosialisasi/diseminasi produk.

Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa media pembelajaran dengan
menggunakan program SWiSH dapat secara efektif meningkatkan motivasi belajar
bahasa jawa bagi siswa. Hal ini ditunjukkan dari perbedaan hasil pre test dan post
test berkaitan dengan motivasi belajar siswa, perbedaan tersebut dapat dilihat dari
hasil pre test : siswa yang berada dalam kategori rendah sebanyak 14 orang atau
18,18 %, yang berada dalam kategori sedang sebanyak 21 orang atau 27, 27% dan
yang berada dalam kategori tinggi sebanyak 42 orang atau 54,54%. Sedangkan
hasil dari post test diperoleh data siswa yang berada dalam kategori sedang
sebanyak 25 orang atau 32,46%, yang berada pada kategori tinggi sebanyak 52
orang atau 67,54% dan tidak ada siswa yang berada dalam  kategori rendah.

Berdasar hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut : (1) Media
pembelajaran dengan menggunakan program SWiSH dapat secara efektif
meningkatkan motivasi belajar bahasa jawa bagi siswa SMP; (2) Media
Pembelajaran dengan menggunakan program SWiSH dapat menjadi media
alternatif dalam pembelajaran bahasa jawa. Kemudian saran yang bisa diberikan
adalah : (1) Pengembangan media pembelajaran bahasa jawa terutama yang
berbasis komputer perlu lebih ditingkatkan, karena saat ini siswa sering
menggunakan komputer sebagai sarana belajar maupun bermain; (2) guru maupun
orang tua sebaiknya menyediakan berbagai alternatif media pembelajaran bagi
siswa, supaya motivasi siswa untuk belajar bahasa jawa dapat terus terjaga.
Kata kunci : SWiSH, motivasi belajar, bahasa jawa.

PENERAPAN PENDEKATAN MULTIPLE INTELLIGENCES UNTUK
MENCIPTAKAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA SD KELAS RENDAH

Hartati

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menerapkan
pendekatan multiple intellegences di dalam pembelajaran, dengan tahapan
penelitian meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi pada setiap
siklus. Masalah penelitian ini adalah apakah penerapan pendekatan multiple
intellegences dapat menciptakan quantum learning pada siswa Sekolah Dasar.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi kebermaknaan model
pembelajaran dengan pendekatan multiple intelligences di Sekolah Dasar yang
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dilihat dari: 1) Terciptanya quantum learning di SD kelas rendah, 2) Peningkatan
hasil belajar siswa, 3) Aktivitas guru dan siswa di dalam pembelajaran, 4)
Keterampilan guru di dalam mengelola pembelajaran, serta 5) respon siswa
terhadap pembelajaran.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan lembar tes
untuk mengungkap prestasi belajar siswa, lembar observasi untuk menganalisis
aktivitas siswa dan kemampuan guru di dalam mengelola kegiatan pembelajaran
dan suasana kelas, lembar angket untuk mendapatkan respon siswa terhadap
pembelajaran dengan pendekatan Multiple intellegences.

Hasil yang diperoleh dari penerapan pembelajaran dengan pendekatan
Multiple intellegences adalah pendekatan ini dapat menciptakan Quantum learning
pada siswa, meningkatkan prestasi belajar siswa, menerampilkan guru di dalam
mengelola pembelajaran dengan pendekatan multiple intellegences, siswa aktif
dalam pembelajaran, dan respon siswa di dalam pembelajaran merasa senang.
Sejalan dengan hasil penelitian maka, diberikan saran kepada guru Sekolah Dasar
agar di dalam mengelola pembelajaran tematik di kelas rendah,  menggunakan
model pembelajaran dengan pendekatan multiple intellegences, karena model
pembelajaran ini dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan
mengaktifkan siswa.

Kata kunci : pendekatan multiple intelegences, quantum learning, prestasi
PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER SEBAGAI DASAR PENGENALAN

TEKNOLOGI INFORMASI (PENELITIAN DI TK TUNAS CENDEKIA
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG)

Edi Waluyo, Heri Triluqman Budisantoso, Amirul Mukminin

Penelitian diadakan dengan latar belakang bahwa pada dasarnya
penggunaan komputer dalam proses belajar, akan melahirkan suasana yang
menyenangkan bagi anak. Gambar-gambar dan suara yang muncul juga membuat
anak tidak cepat bosan sehingga dapat merangsang anak mengetahui lebih jauh
lagi. Sisi baiknya, anak menjadi lebih tekun dan terpicu untuk belajar berkonsentrasi
Penelitian ini ini bertujuan untuk mengenalkan teknologi informasi kepada anak
taman kanak-kanak melalui pembelajaran berbasis komputer di Taman Kanak-
kanak Tunas Cendekia Kecamatan Ngaliyan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah
dilakukan penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksperimen semu yaitu
penelitian untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat
diperoleh sebenarnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol
dan/atau memanipulasi semua variabel yang relevan dengan mengumpulkan
berbagai macam informasi melalui instrumen yaitu unjuk kerja, wawancara dan
observasi. Adapun yang menjadi kegiatan penelitian dalam proses belajar mengajar
adalah pengenalan teknologi informasi melalui pengalaman langsung yaitu dalam
pembelajaran anak berinteraksi langsung dengan komputer.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenalan teknologi informasi  dapat
membantu merangsang pertumbuhan otak, merangsang imajinsi, kreatifitas,
memperbaiki pengenalan huruf alpabet dan meningkatkan kemampuan verbal anak.
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan pengenalan teknologi
informasi pada anak taman kanak-kanak adalah pemberian informasi yang
diberikan oleh orang tua/guru/lembaga pendidikan dalam kerangka mengantisipasi
kemajuan pada era informasi yang mulai diimplementasikan pada dunia pendidikan.
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Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran  hendaknya menyesuaikan tingkat
perkembangan anak dalam rangka untuk menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif
yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri.

IMPLIKASI KERJA ILMIAH MODEL “TOYS AND TRICK” SEBAGAI MODEL
PEMBELAJARAN SAINS SEKOLAH DASAR ALTERNATIF : UNTUK

MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA

Daroni

Penerapan kerja ilmiah model “Toys and Trick” belum dilaksanakan di SD
Bergas Lor Semarang. Pembelajaran yang ada masih konvensional artinya
menggunakan ceramah, belum mengajak siswa menemukan sendiri dan belum
memecahkan masalah-masalah yang dekat dengan siswa. Sehingga pembelajaran
tidak diminati siswa, siswa belum tertarik terhadap pembelajaran yang ada.

Metode penelitian dengan deskriptif prosentase didapat dari pengamatan,
angket dan hasil belajar. Aktivitas siswa dianalisis dengan A

100% x
B/C
A(%)Persentase 

A = Frekuensi yang muncul
B = Waktu yang digunakan untuk mengamati aktivitas tiap kelompok
C = Lama pengamatan untuk tiap kategori

Hasil yang diperoleh aktivitas siswa rata-rata 60%, waktu yang digunakan
untuk seluruh kategori yang diamati. Kemampuan guru dapat mencapai kategori
baik. Keterampilan proses guru dan siswa mencapai kategori sangat tepat. Respon
siswa mencapai 80% dari seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran mengatakan
siswa tertarik, senang, mudah menerima, dan mudah memahami di dalam model
“Toys and Trick”, sehingga prestasi belajar siswa mencapai nilai yang tinggi.

Kesimpulan penelitian menunjukkan aktivitas siswa berani bertanya
mencapai 68%, mengemukakan gagasan 40%, dalam membuat laporan 44%,
menulis 34%, terampil menggunakan alat 52%, tepat menggunakan alat 60%,
berani mencoba 56%, berpendapat 48%, mempertanyakan gagasan 46% dan
diskusi 56%; 68%, mengemukakan gagasan rata-rata 41%. Kemampuan guru yang
diikuti sudah mencapai nilai baik. Hasil respon siswa melalui angket yang diisi
setelah selesai pembelajaran menunjukkan materi yang diajarkan mudah dipahami,
menarik, permainan menyenangkan, rata-rata mencapai 80%. Kegiatan percobaan
juga menarik dan tidak sulit untuk diikuti rata-rata mencapai 90%.

Kata Kunci : Kerja Ilmiah, Toys and Trick”
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PENERAPAN PENDEKATAN KONSTEKSTUAL PADA MATA PELAJARAN
PENGETAHUAN SOSIAL DI SEKOLAH DASAR

Arini Estiastuti, Yuyarti, Mu’nisah

Proses pengajaran yang masih tradisional memfokuskan pada pemberian
informasi dari pengetahuan kepada siswa untuk mentransfer pengetahuan
sebanyak mungkin, sehingga siswa sebagai perpustakaan mini. Akibatnya
pembelajaran tidak menarik dan kurang bermakna, serta tidak mengembangkan
kreativitas. Melalui pembelajaran pengetahuan sosial mereka memperoleh
pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kepekaan untuk menghadapi hidup.
Agar pembelajaran pengetahuan sosial menjadi bermakn, pembelajaran melalui
penerapan pendekatan kontekstual yang membantu guru mengaitkan antar materi
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat
hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan
sehari – hari mereka.

Rancangan penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian tindakan kelas
yaitu penelitian yang bersifat kolaboratif yang berdasarkan permasalahan yang
muncul dilapangan. Hasil penelitian yang diperoleh , ketuntasan hasil belajar siswa
berhasil baik pada putaran pertama, belajar tuntas mencapai 62,5%. Pada putaran
kedua 80%, pada uji akhir 95%. Pengalaman pembelajaran dengan peneraoan
pendekatan kontekstual hasil yang diperoleh rerata 3,7 dari semua aspek
menunjukkan hasil yang baik, keterampilan guru dalam pelaksanaan tindakan kelas
berhasil baik dengan rerata 3,8 dari semua aspek, pelaksanaan membuat peta
keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menunjukkan hasil sangat baik
dengan rerata 3,9, dan hasil kuesioner pendapat siswa terhadap pembelajaran
pengetahuan sosial dengan pendekatan kontekstual siswa sangat antusias
ditunjukkan dengan jawaban “ya” lebih dari 90%.

Sejalan dengan hasil penelitian dilsarankan kepada guru – guru kelas IV
sekolah dasar menerapkan pendekatan kontekstual pada mata pelajaran
pengetahuan sosial agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari – hari.

ANALISIS KESALAHAN UMUM TENTANG KALIMAT SIMPLE PRESENT TENSE
YANG DIBUAT OLEH MAHASISWA SEMESTER 1 PGKSD UPP SEMARANG

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Arif Widagdo

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dalam prosesnya
diawali dengan mengamati sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan konsep
dasar kalimat simple present tense dalam praktek sehari-hari. Pengamatan,
pelaksanaan try-out test, pengumpulan data dan wawancara ditindaklanjuti dengan
tahap analisis guna mendapatkan gambaran dan simpulan yang tepat bahwa
kalimat simple present tense, yang merupakan kalimat dasar bahasa Inggris, belum
dapat dikuasai oleh lebih dari 80% mahasiswa, baik secara teori maupun secara
praktek. Kesalahan-kesalahan masih sering mereka alami dalam membuat kalimat
ini. Topik penelitian diambil berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti
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sebagai pengajar bahasa Inggris, bahwa seringkali dijumpai kesalahan (errors) yang
silakukan mahasiswa dalam membuat kalimat ini. Kesalahan tersebut dapat terletak
pada subyek maupun predikatnya, kesalahan interlanguage ataupun intralanguage.

Tujuan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: (1) Mengetahui
seberapa jauh mahasiswa semester  1  PGKSD  UPP Semarang Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Semarang dapat membuat kalimat simple present
tense dalam bentuk kalimat positif, negatif dan interogatif dengan benar, yang mana
subyek kalimatnya berbentuk tunggal dan jamak, (2) Mengungkap penyebab dan
jenis kesalahan umum tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara tertulis dan
lisan (wawancara). Pengumpulan data secara tertulis melalui lembar tes yang
dilakukan sebanyak 3 kali. Soal tes tertulis berupa soal esai dan membuat karangan
pendek berbahasa Inggris.  Sedangkan pengumpulan data secara lisan dilakukan
dengan mewancarai mahasiswa mengenai hal-hal apa yang menjadi kesulitan dan
kesalahan mereka dalam membuat kalimat simple present tense. Di samping itu
mahasiswa juga diminta membuat kalimat simple present tense secara lisan serta
ditanya mengenai aktifitas mereka sehari-hari.

Hasil dan simpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa kesalahan
umum yang dibuat oleh mahasiswa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2
hal: kesalahan intrabahasa (intralanguage errors) dan kesalahan interbahasa
(interlanguage errors). Kesalahan intrabahasa meliputi 4 macam:
overgeneralization, ignorance of rule restrictions, incomplete application of rules dan
false concept hypothesized. Data yang didapat menunjukkan bahwa mahasiswa
membuat kesalahan overgeneralization sebanyak 16%, ignorance of rule
restrictions sebanyak 12%, incomplete application of rules sebanyak 42%  dan false
concept hypothesized sebanyak 30%. Rata-rata kesalahan tersebut terletak pada
hubungan antara subyek dengan bentuk kata kerjanya (predikat).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada dosen pengajar
mata kuliah bahasa Inggris agar dalam pembelajaran dengan pokok bahasan
simple present tense senantiasa ditekankan pada aspek latihan secara terus-
menerus, baik latihan tertulis maupun praktek. Dengan memberi latihan (drills)
secara teratur, konsep-konsep materi mata kuliah akan lebih sempurna
diaplikasikan secara nyata dengan tepat.

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN  AREA DI TAMAN
KANAK-KANAK (Studi Pada Taman Kanak-Kanak di Kota Semarang)

Amirul Mukminin, Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas
pembelajaran dengan pendekatan area di taman kanak-kanak? Tujuan penelitian ini
adalah untuk memberikan informasi yang akurat tentang efektivitas penggunaan
pendekatan area dalam pembelajaran di taman kanak-kanak kepada pemerintah
dalam hal ini Dinas Pendidikan dan mendapatkan informasi mengenai
kendala/hambatan yang dihadapi guru maupun sekolah dalam pembelajaran
dengan pendekatan area di taman kanak-kanak. Manfaat penelitian ini diharapkan
dapat menjadi masukan guna perbaikan metode pembelajaran dengan pendekatan
area. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif
kuantitatif, dengan mengambil sample di lima TK. Data dalam penelitian ini
diperoleh melalui kegiatan  observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentsi.
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Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif melalui: pengumpulan data, reduksi
data, display/ penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menemukan beberapa hal: pertama, siswa terlihat lebih kreatif,
ekspresif, bisa cepat bersosialisasi dengan teman satu kelas. Selain itu
produktivitas dan motivasi dalam belajar siswa juga lebih baik dibanding siswa yang
menggunakan pendekatan selain area. Motivasi, semangat, produktivitas,
kedisiplinan, pertumbuhan, kepuasan dan metode guru dalam mengajar sangat baik
Sarana yang dimiliki sekolah telah mencukupi untuk keterlaksanaan pembelajaran
dengan pendekatan area, namun demikian dari segi jumlah masih harus ditambah.
Kedua, pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana masih
kurang, buku penunjang kurang, monitoring dan supervisi rutin juga masih dirasa
kurang memadai sehingga keinginan guru dan sekolah untuk lebih baik agak
terhambat.

Penelitian ini menyimpulkan pertama, pembelajaran dengan pendekatan
area sangat efektif digunakan untuk pembelajaran di TK, siswa menjadi kreatif,
ekspresif, bisa cepat bersosialisasi dengan teman satu kelas, produktivitas dan
motivasi dalam belajar siswa lebih baik dibanding siswa yang menggunakan
pendekatan pembelajaran selain area. Motivasi, semangat, produktivitas,
kedisiplinan, pertumbuhan, kepuasan dan metode guru dalam mengajar juga sangat
baik walaupun telah mencukupi untuk keterlaksanaan pembelajaran sarana
prasarana masih harus ditambah dari segi jumlah. Kedua, yang menjadi hambatan
adalah penguasaan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana
prasarana masih kurang, monitoring dan supervisi rutin juga masih perlu
ditingkatkan.

Hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat peneliti rekomendasikan,
pertama:  pengaturan ruang kelas hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga
kegiatan pembelajaran dapat terlaksana seefisien mungkin, seperti: (a) susunan
meja-kursi harus bersifat fleksibel; (b) pada saat pembelajaran anak tidak selalu
harus duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di karpet; (c) penyediaan alat
bermain/sumber belajar lebih disesuaikan lagi dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan; pengelompokan meja juga harus disusun sesuai kebutuhan sehingga
cukup ruang gerak bagi anak didik. Kedua, monitoring dan supervisi hendaknya
dilaksanakan secara rutin minimal satu bulan sekali oleh Dinas Pendidikan untuk
memberi masukan-masukan pada pihak sekolah dan guru khususnya. Dinas
pendidikan hendaknya juga menjadi pelopor kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar
dan workshop tentang pendidikan anak, untuk menambah wawasan dan
pengetahuan guru.

PENGARUH PENGGUNAAN VCD PEMBELAJARAN TERHADAP
KETERAMPILAN MENYIMAK SISWA SMP DI KOTA SEMARANG.

Sumartini; Nur Fatehah; Mimi Mulyani.

Pentingnya keterampilan menyimak tercantum dalam Kurikulum 2004
Bahasa Indonesia 2004 untuk SMP, yang salah satu butirnya berbunyi
mengharapkan siswa mampu berdaya tahan dalam berkonsentrasi mendengarkan
berbagai konteks sampai dengan seratus dua puluh menit dan mampu memahami
dan peka terhadap gagasan, pandangan, dan perasaan orang lain secara lengkap
dalam uraian, khotbah, pidato, ceramah, dialog, dan film serta mampu memberikan
pendapat dan penilaian. Keterampilan menyimak pada siswa tersebut tampaknya
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dapat dioptimalkan dengan cara memilih media pembelajaran yang tepat dan
sistematis. Salah satu media elektronik yang berupa VCD diharapkan dapat
dimanfaatkan dan memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP.
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi pengaruh VCD
pembelajaran terhadap keterampilan menyimak, minat siswa siswa kelas I SMP di
Kota Semarang serta keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada penggunaan
media VCD pembelajaran.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kaji tindak
(action research) yang dirancang dengan langkah-langkah: refleksi awal,
perencanaan umum, dan tindakan. Subjek penelitian ini adalah keterampilan
menyimak pada siswa kelas I SMP di Kota Semarang. Teknik pengumpulan data
dengan cara tes penguasaan materi dan observasi perilaku siswa selama mengikuti
pembelajaran keterampilan menyimak menggunakan VCD pembelajaran,
wawancara, observasi, dan jurnal siswa. Teknik analisis data menggunakan
model analisis interaktif (interactive model). Nilai rata-rata kemampuan menyimak
siswa SMP di Kota Semarang pada awalnya termasuk kategori kurang, yaitu 57,3.
Pada siklus I mengalami peningkatan sebanyak 16,1 poin menjadi 73,3 (kategori
baik). Pada siklus I, kemampuan siswa semakin meningkat menjadi 86 (kategori
sangat baik). Secara keseluruhan, peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebanyak
50,3% (28,8 poin). Minat terhadap pembelajaran bahasa Indonesia meningkat,
terutama dalam pembelajaran keterampilan menyimak.

Berpijak pada hasil penelitian tersebut, disarankan guru selalu
menggunakan teknik pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif.

MODEL EVALUASI KETERAMPILAN MENULIS BERDASARKAN
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN PENILAIAN BERBASIS KELAS

DI SD KOTA MAGELANG

Mimi Mulyani, Suseno, Wagiran

Dalam sistem evaluasi pembelajaran bahasa, model kompetensi komunikatif
harus dijadikan dasar berpijak untuk pengembangannya. Namun, model penilaian
pilihan ganda pada UN dapat menimbulkan washback effect, dan setiap sekolah
akan berusaha agar siswanya lulus UN sehingga sekolah cenderung menjadi
lembaga bimbingan tes. Salah satu alternatif untuk menghindari washback effect
yang negatif tersebut, para guru diharapkan dapat mengembangkan tes yang
mencakup seluruh ranah kompetensi komunikatif. Dengan demikian, perlu dikaji
jenis evaluasi dan bentuk soal keterampilan menulis yang digunakan oleh para guru
SD di Kota Magelang, kesesuaiannya dengan kompetensi dasar yang diukur,
karakter pendekatan kontekstual, dan prinsip penilaian berbasis kelas, serta model
evaluasi  pembelajaran menulis yang sesuai dengan pendekatan kontekstual dan
penilaian berbasis kelas.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara cluster sample terhadap
model evaluasi dan bentuk soal keterampilan menulis yang digunakan oleh guru
kelas 6 SD. Data penelitian berupa jenis evaluasi dan bentuk soal keterampilan
menulis yang dikumpulkan dengan cara survai dan studi dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan analisis interaktif, yakni analisis data melalui empat komponen
analisis: reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi (Miles dan
Huberman 1984). Proses analisis data difokuskan pada desain model evaluasi
keterampilan menulis yang sesuai dengan pendekatan kontekstual dan penilaian
berbasis kelas.
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Disimpulan bahwa jenis evaluasi keterampilan menulis yang digunakan
setiap guru SD di Kota Magelang tidak ada keseragaman, masing-masing gugus
berpedoman kepada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan buku acuan
yang berbeda-beda. Cara dan waktu pelaksanaan evaluasi juga berbeda. Bentuk
soal pada evaluasi keterampilan menulis di SD Kota Magelang adalah pilihan
ganda, isian singkat, dan esai. Jenis evaluasi dan bentuk soal keterampilan menulis
ada yang sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam RPP dan ada yang
tidak sesuai. Karakter pendekatan kontekstualnya belum sesuai dengan RPP yang
telah ada. Model evaluasi pembelajarannya menerapkan pendekatan kontekstual
dan prinsip penilaiannya berbasis kelas dengan kadar yang sangat minim.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan guru selalu berpedoman kepada
KTSP dan RPP dalam merancang, mengajar, dan mengevaluasi keterampilan
berbahasa (terutama keterampilan menulis). Tujuan dan evaluasi pembelajaran
menulis difokuskan agar siswa memiliki kemampuan komunikatif. Kepala sekolah,
Dinas Pendidikan Kota Magelang dan Kecamatan lebih memperhatikan kualitas dan
profesionalisme guru.

SIKAP GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG TERHADAP
PERUBAHAN KURIKULUM

Mohamad Syaefudin

Pendidikan di Indonesia telah mengalami lima kali pergantian kurikulum.
Guru sekolah dasar sebagai pemangku kegiatan belajar mengajar di sekolah
sebagai satu komponen pendidikan yang merasakan pengaruh perubahan ini. Latar
belakang pendidikan lebih rendah dibandingkan guru pada satuan pendidikan lain
berimbas pada kesulitan menerjemahkan kurikulum ke dalam praktis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap penerimaan guru tinggi (76%)
dan sedang (24%). Sikap ini didukung dengan pendapat 133 suara dari 134
menyatakan mendukung. Ada 8 jenis pendapat yang dikemukakan yakni pendapat
mengenai kebijakan pemerintah (31%), sarana-prasarana (21%), sosialisasi (18%),
pelatihan (16%), administrasi (4%), muatan kurikulum (4%), percontohan (3%), dan
evaluasi (3%).

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI BAHASA INGGRIS
DI SMP PEDESAAN DI BREBES

C Murni Wahyanti

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dilakukan dengan berbagai
cara dan salah satunya adalah dengan perubahan kurikulum. Sejak tahun 2004,
sekolah-sekolah di Indonesia mulai menerapkan  Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) yang kemudian pada tahun 2006 diperbaharui menjadi Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini pada dasarnya juga berbasis kompetensi
karena landasan teorinya sama dengan KBK. Keberhasilan penerapan suatu
kurikulum sangat tergantung dari situasi dan kondisi sekolah dan lingkungannya.
Karenanya, perlu diketahui bagaimana implementasi KBK di daerah tertentu.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi KBK
bahasa Inggris di sekolah di pedesaan. Sekolah pedesaan yang dimaksud di sini
adalah SMP  di kecamatan Losari, kabupaten Brebes. Subyek penelitian adalah
guru-guru di sekolah tersebut yang semuanya berjumlah dua belas. Secara lebih
rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pendapat guru tentang sejauh
mana situasi dan kondisi sekolah dan lingkungannya mendukung implementasi KBK
bahasa Inggris dan  2) bagaimana implementasi KBK di dalam kelas. Instrumen
yang digunakan adalah angket, panduan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi dan kondisi sekolah dan
lingkungannya yang terdiri dari faktor guru, siswa, sosial dan institusional cukup
mendukung implementasi  KBK (56%). Prosentase ini masih jauh dari prosentase
kondisi ideal yang diharapkan (100%).  Karenanya, semua faktor yang terkait
dengan situasi dan kondisi tersebut  perlu dikelola dengan lebih baik agar
pencapaian kompetensi dapat lebih maksimal.

Hasil wawancara dengan guru dan observasi kelas menunjukkan bahwa
proses belajar mengajar belum sepenuhnya dapat sesuai dengan tuntutan KBK.
Guru masih mengalami kesulitan dalam  mengelola pengajaran  dengan materi
yang  berbasis genre/jenis teks dan dalam menerapkan strategi yang
direkomendasikan, Strategi ini adalah  penerapan siklus lisan dan tulis dengan
tahap Building Knowledge of  Fields, Modelling of Text, Joint Construction of Text
dan Independent Construction of Text. Guru juga mengalami masalah dalam
membuat suswa aktif sehingga tujuan kurikulum tidak dapat sepenuhnya tercapai.
Mereka berpendapat bahwa tujuan kurikulum perlu disederhanakan. Di samping itu,
kurangnya fasilitas yang mendukung seperti misalnya  ketersediaan buku dan
materi yang sesuai dengan KBK membuat guru kurang dapat kreatif dalam
mengajar. Hal yang  positif dalam penerapan KBK adalah guru dalam
pengajarannya tidak hanya  memfokuskan perhatiannya pada keterampilan reading
siswa, seperti yang biasanya terjadi. Mereka juga mulai lebih memberi perhatian
pada pengembangan keterampilan bahasa yang lain, yaitu ketrampilan siswa dalam
listening, speaking dan writing.

Guna mengefektifkan penerapan KBK beberapa saran diajukan. Pertama,
perlu dipertimbangkan kembali kesesuaian materi kurikulum yang berbasis jenis
teks bagi pengajaran  bahasa Inggris  di  SMP.  Materi  kurikulum  yang
berorientasi  pada tata bahasa mungkin lebih tepat bagi mereka  karena mereka
baru mulai mempelajari bahasa Inggris. Kedua, pelatihan bagi guru sebaiknya lebih
diintensifkan, termasuk pelatihan penggunaan classroom language.  Ketiga,  guru
dan siswa harus memotivasi diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan
berbahasa Inggris, dan keempat, pemerintah maupun sekolah perlu memikirkan
pengadaan fasilitas yang mendukung penerapan KBK.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ISO 9001:2000 TERHADAP KINERJA GURU
DITINJAU DARI SIKAP, DAN KESIAPAN GURU  SMK NEGERI

DI KOTA SEMARANG

Sri Sukamta, Ulfah Mediaty Arif

Implementasi Manajemen ISO 9001/2000 SMK tidak bisa menghindar dari
persyaratan-persyaratan yang dituntut sebagai lembaga pendidikan yang bertaraf
Internasional. Oleh karena itu dengan adanya standarisasi tersebut menjadi
masukan yang obyektif dan konstruktif bagi pihak sekolah SMK Negeri di kota
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Semarang untuk segera menyiapkan diri dan sekaligus akan menimbulkan suatu
gejala sikap antara setuju dan tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung
terutama bagi pihak terkait didalamnya dengan diimplementasikan Manajemen ISO
9001/2000.

Tujuan penelitian ini adalah : pertama; Ingin mengetahui tingkat  kesiapan
guru SMK Negeri di kota Semarang menghadapi Implementasi Manajemen ISO
9001/2000, kedua; Ingin mengetahui bagaimana Sikap guru SMK Negeri di kota
Semarang terhadap Implementasi Manajemen ISO 9001/2000, ketiga; Ingin
Mengetahui Kinerja yang akan ditampilkan guru dengan diterapkannya Manajemen
ISO 9001/2000.

Penelitian ini merupakan pengungkapan terhadap perkembangan Sikap dan
Kesiapan Guru. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka dalam penelitian ini
digunakan metode kualitatif dengan naturalitik sehingga penelitian ini memaparkan
Sikap dan Kesiapan Guru di sekolah yang terjadi apa adanya.

Hasil penelitian  memberikan simpulan : Pertama; Sikap guru SMK Negeri Di
Kota Semarang Terhadap Implementasi Manajemen ISO 9001:2000
berkecenderungan positif, Kedua; Kinerja guru SMK Negeri Di Kota Semarang
terhadap kesiapan Implementasi Manajemen ISO 9001:2000 dipandang sudah
cukup siap, Ketiga; Guru harus benar-benar mempersiapkan diri untuk
Implementasi Manajemen ISO 9001:2000 adapun hal yang perlu dipersiapkan
diantaranya melakukan pembenahan disemua bidang diantaranya kurikulum yang
dipakai, tanggung jawab setiap unit kerja, wewenang, komunikasi internal, proses
yang terkait dengan pelanggan, perancangan dan pengembangan, pemantauan dan
pengukuran peralatan.

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN E-LEARNING UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH ELEKTRONIKA DIGITAL (SUATU
PENELITIAN TINDAKAN KELAS PADA MAHASISWA SEMESTER VI PRODI

PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FT UNNES)

R. Kartono

Mata kuliah Elektronika digital pada kurikulum Program Studi S1
Pendidikan Teknik Elektro termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan
Ketrampilan (MKK), sehingga mata kuliah ini  menjadi penunjang  pada  kelompok
mata kuliah keahlian berkarya. Metode pembelajaran mata kuliah elektronika digital
saat ini menggunakan metode ceramah dan demonstrasi serta penugasan
penelusuran materi perkuliahan dari  situs-situs terpilih dari internet. Hasil yang
dicapai mahasiswa belum menampakkan hasil yang memuaskan, karena  masih
dijumpai adanya mahasiswa yang mengalami hambatan dalam memahami materi
perkuliahan. Misalnya kesulitan dalam memahami sistem pengkodean dan sistem
bilangan.  Hal lain yang sering menjadi hambatan dalam pembelajaran elektronika
digital ialah dalam memahami serta dalam memahami interfacing dengan analog
world. Hal ini  memerlukan waktu yang lebih banyak guna mempelajarinya karena
waktu tatap muka dirasakan kurang mencukupi. Hambatan dalam pembelajaran
mata kuliah elektronika digital menyebabkan rendahnya prestasi mahasiswa.
Sehingga perlu adanya pemecahan masalah pembelajaran melalui implementasi
pembelajaran e-learning. Perumusan masalah adalah seberapa besar peningkatan
kualitas pembelajaran mata kuliah Elektronika Digital dapat dicapai melalui
penerapan model pembelajaran  e-Learning.
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Tujuan penelitian ini ialah meningkatkan prestasi hasil belajar mahasiswa
melalui peningkatan kualitas pembelajaran mata kuliah elektronika digital dengan
menrapkan model  pembelajaran e-learning. Manfaat yang diharapkan ialah bagi
dosen : dengan dilaksanakan penelitian pengajaran ini dosen dapat lebih
mengetahui secara tepat, bertambah wawasan, lebih menghayati strategi model
pembelajaran e-learning untuk meningkatkan prestasi hasil belajar mahasiswa. Bagi
mahasiswa dalam menerima bahan kuliah menjadi lebih jelas. Bagi jurusan Teknik
Elektro Fakultas Teknik diharapkan akan memberikan manfaat dalam rangka
perbaikan sistem pembelajaran dengan e-learning,  yang bukan hanya untuk mata
kuliah Elektronika Digital  saja tetapi dapat diterapkan pada mata kuliah lainnya.

Penelitian ini  dilaksanakan di Prodi Pendidikan Teknik Elektro (PTE).
Subyek penelitian ialah seluruh mahasiswa (60 orang) Prodi PTE yang menempuh
mata kuliah Elektronika Digital.  Waktu penelitian  selama  6  bulan. Variabel
penelitian terdiri dari :variabel input : mahasiswa dan dosen, variabel proses :
pembelajaran dengan menggunakan bahan pembelajaran e-learning dalam
menjelaskan materi elektronika digital; variabel output : hasil belajar mahasiswa
yang berupa peningkatan prestasi hasil belajar. Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (action research) melalui dua
siklus.

Hasil penelitian ini yaitu :  (1) dibangunnya web e-learning Teknik Elektro ;
(2) hasil tes mahasiswa pada mata kuliah Elektronika Digital dengan pembelajaran
konvensional (kelompok kontrol) dan hasil tes mahasiswa dengan pembelajaran
model e-learning (kelompok eksperimen). Terdapat perbedaan yang yang signifikan
hasil belajar antara kelompok eksperimen  kelompok kontrol. Adapun kesimpulan
dari penelitian ialah : (1) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Elektronika
Digital melalui model pembelajaran e-learning dengan membangun web e-learning
yang memiliki performance yang dibutuhkan dalam pembelajaran mata kuliah
tersebut.(2) Hasil belajar mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran e-
learning lebih tinggi dari hasil belajar mahasiswa yang diajar menggunakan cara
konvensional. Saran yang disampaikan pada penelitian ini ialah : (1) Bagi
admistrator web e-learning diharapkan aktif melakukan up-date data atau informasi-
informasi  dalam web-learning. (2) Bagi dosen diharapkan tidak sepenuhnya
melakukan PBM melalui dunia maya tetapi  perlu adanya pertemuan tatap muka
langsung secara klasikal untuk melakukan diskusi ataupun penugasan serta
evaluasi belajar.

PENGEMBANGAN MODEL WEBSITE AKADEMIK JURUSAN SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN AKADEMIK DI JURUSAN TEKNIK

ELEKTRO FT UNNES.

Djoko Adi Widodo dkk

Di Jurusan Teknik Elektro FT Unnes terdapat masalah administrasi dan
akademik yang muncul setiap semester diantaranya nilai sebagian mahasiswa tidak
masuk di KHS, sering adanya kesalahan data-data mahasiswa sehingga tidak dapat
masuk DPNA, adanya hambatan saat mahasiswa akan transkrip nilai, juga mis-
informasi antara informasi jurusan dengan yang ada di Puskom. Oleh karena itu
pihak pengelola jurusan, tata usaha jurusan dan mahasiswa membutuhkan adanya
sarana  mengatasi kendala-kendala tersebut, dalam hal ini mewujudkan model Web
Akademik Jurusan yang mampu melayani dan menyediakan data-data valid, akurat
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dan cepat sehingga adanya perbaikan pelayanan akademik berfokus pada efisiensi
dan efektifitas dibandingkan prosedur yang saat ini ada.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan
model Web Akademik Jurusan sesuai dengan kriteria teknis yang dibutuhkan
Bagaimanakah model Web Akademik Jurusan yang sudah dibuat dapat
diaplikasikan sehingga mampu menunjang efektifitas pengelolan akademik  di
Jurusan Teknik Elektro. Tujuan penelitian ini ialah ialah : (1) Merancangbangun
model Web Akademik Jurusan dengan kriteria teknis yang dibutuhkan.(2)
Menerapkan model Web Akademik Jurusan yang mampu melayani dan
menyediakan data informasi akademik yang dibutuhkan pengguna yaitu dosen dan
mahasiswa secara cepat dan tepat.

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Komputer dan Informatika Jurusan
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Waktu penelitian
selama 6 bulan terhitung persiapan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan
hasil penelitian. Alat penelitian berupa komputer pentium 4, 600 MHz, 128 MB, 15
GB HDD.Perangkat lunak yang dipakai C++ Borland Building, Program Joomla yang
didalamnya terdapat PHP, My SQL, dan Apache. Dilengkapi modem, print server.
Data akademik jurusan Teknik Elektro. Rancangan eksperimen : base data,
pembuatan program dan hasil program. Rancangan jaringan operator,  user
mahasiswa/dosen, server. Analisis data berupa deskripsi : tentang kecepatan
akses, tampilan menu, kelengkapan informasi, akurasi data, dan efektifitas web
akademik.

Kesimpulan penelitian (1) bahwa pengembangan model Web Akademik
Jurusan telah sesuai dengan kriteria teknis yang dibutuhkan. (2) Model Web
Akademik Jurusan yang sudah dibuat dapat diaplikasikan dalam menunjang
efektifitas pengelolan akademik  di Jurusan Teknik Elektro.

Saran yang direkomendasikan perlu adanya tambahan menu-menu lain yang
disesuaikan dengan kebutuhan informasi akademik jurusan Teknik Elektro. Di sisi
lain perlu dilakukan up date data yang ada di base data, supaya kemutakhiran data
tetap terjaga dengan baik.

MENGEMBANGKAN KECAKAPAN BERPIKIR RASIONAL PADA MATA KULIAH
DATABASE MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN PROBLEM

BASED LEARNING DAN COMPUTER BASED LEARNING

Zaenal Abidin, Endang Sugiharti

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian Dosen Muda ini adalah upaya
mengembangkan kemampuan berpikir rasional mahasiswa pada mata kuliah
database melalui pendekatan Problem Based Learning dan Computer Based
Learning. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menerapkan pembelajaran
dengan pendekatan kontekstual melalui implementasi pembelajaran berbasis
masalah dan pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan tujuan khusus dari
penelitian ini adalah dengan diterapkannya pembelajaran dengan pendekatan
kontekstual yang implementasinya melalui Problem Based Learning dan Computer
Based Learning diharapkan dapat mengetahui kasus-kasus apa saja yang bisa
digunakan untuk mengembangkan model Problem Based Learning dan Computer
Based Learning dengan pendekatan kontekstual, dan dapat mengetahui efektivitas
model Problem Based Learning dan Computer Based Learning yang dikembangkan
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dalam meningkatkan kemampuan berpikir rasional mahasiswa pada pembelajaran
database.

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri
Semarang, khususnya mahasiswa yang mengambil matakuliah database. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode quasi eksperimen dengan desain
penelitian Pre-test  Post-test One Group Design.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir rasional
mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan database
mengalami perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata nilai
belajar mahasiswa sebelum dan sesudah diberi perlakukan yaitu dari 41,18 menjadi
88,68 dan berdasarkan analisis uji Wilcoxon diperoleh bahwa nilai z = 4,739. Dari
tabel angka z = 4,739 didapat angka kumulatif sebesar 1. Hal ini berarti angka
probabilitas adalah 0. yang berarti nilai probabilitas kurang dari 0,05 dengan kata
lain Ho ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara kecakapan berpikir
rasional mahasiswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan dengan pendekatan
kontekstual melalui Problem Based Learning dan Computer Based Learning.
Probabilitas ini juga menunjukan bahwa model pembelajaran dengan pendekatan
kontekstual melalui Problem Based Learning dan Computer Based Learning efektif.

PENGEMBANGAN  MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN
MEMANFAATKAN KARTUN MATEMATIKA DI SD DAN SMP

Walid, Endang Sugiarti

Siswa SD dan SMP umumnya menyenangi acara kartun dibandingkan acara
yang lain, sehingga tidak sedikit siswa justru lebih suka menonton acara kartun
dibandingkan dengan belajar. Sikap dan karakter yang dimiliki tokoh kartun tidak
jarang ditiru dan dipraktekkan oleh siswa  sehabis melihat kartun. Kesenangan anak
untuk melihat kartun tentu dapat diarahkan dengan memberikan kartun-kartun yang
bernuansa pendidikan. Kartun yang bernuansa pendidikan ini dapat diperoleh
dengan membeli software edugame yang di dalamnya telah memuat kartun dengan
bernuansa pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Adakah perbedaan rata-rata hasil
belajar siswa yang pembelajaran matematikanya menggunakan kartun matematika
dibanding dengan pembelajaran matematika yang menggunakan alat peraga 2)
Adakah perbedaan rata-rata sikap siswa yang pembelajaran matematikanya
menggunakan kartun matematika dibanding dengan pembelajaran matematika yang
menggunakan alat peraga?

Metodologi dalam penelitian ini meliputi pendekatan penelitian eksperimen,
karena dalam kegiatan ini memberikan perlakuan khusus pada siswa yaitu
memberikan media kartun matematika dalam bentuk software edugame dan juga
memberikan media pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Tenik
pengumpulan data menggunakan teknik pemberian tes dan pemberian angket. Tes
digunakan untuk mengukur sikap siswa terhadap pelajaran matematika. Setelah
data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik. Statistik yang
digunakan adalah Anava (analisis varians) dengan terlebih dahulu menguji
persyaratan analisisnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1).
Ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan kartun matematika, pembelajaran menggunakan alat peraga;  2) Ada
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perbedaan rata-rata sikap antara siswa yang pembelajarannya menggunakan
kartun matematika, pembelajaran menggunakan alat peraga. Saran yang diberikan
adalah perlu dikembangkan lebih lanjut model pembelajaran dengan menggunakan
kartun matematika dan modul tugas terstruktur, yang merupakan model media
pembelajaran yang bervariasi.

MODEL PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN GUIDED INQUIRY UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTERPRETASI GRAFIK PADA MAHASISWA

JURUSAN FISIKA

Sunyoto Eko Nugroho, Teguh Darsono

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan mahasiswa
menganalisis grafik. Sebagai subyek penelitian adalah 38 mahasiswa tahun
pertama yang sedang menempuh matakuliah fisika dasar dengan menggunakan
penelitian tindakan kelas Sejumlah keterampilan dasar analisis grafik seperti
keterampilan membaca, membuat, menginterpretasi, memprediksi dan
menyimpulkan grafik,  diintegrasikan dengan topik-topik perkuliahan fisika dasar
yang disampaikan.

Pelaksanaan model pembelajaran dilakukan dalam lima siklus. Hasil
menunjukkan bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan
mahasiswa dalam menganalisis grafik.

RANCANG BANGUN DAN KARAKTERISASI UPS UNTUK PENGEMBANGAN
LABORATORIUM FISIKA FMIPA UNNES

(DESIGN AND CHARACTERIZATION OF UPS FOR DEVELOPING PHYSICS
LABORATORY IN FACULTY OF SCIENCE SEMARANG STATE UNIVERSITY)

Sunarno, Teguh Darsono

Pada penelitian ini telah berhasil dibuat satu unit UPS yang digunakan sebagai
backup daya PLN di laboratorium Fisika Unnes. Daya UPS yang berhasil dibuat ini
tergantung daya dari trafo yang digunakan. Karena trafo memiliki daya 480 Watt
(24V 20A), maka. PUPS = Ptrafo, yaitu daya UPS = 480 Watt. Untuk Lama pemakaian,
UPS tergantung pada ukuran kapasitas Accu (Ampere/jam) yang digunakan, makin
besar kapasitas accu nya, makin lama waktu penggunaannya. Dalam alat ini accu
yang digunakan mempunyai kapasitas 60 ampere/jam sehingga lama pemakaian
UPS sekitar 8 – 15 menit tergantung pada beban yang terpasang.

Kata–kata kunci : listrik padam, Trafo, UPS, Suplai daya
PENGEMBANGAN ALAT UKUR UNTUK MENDIAGNOSIS

KESULITAN BELAJAR FISIKA

Sukiswo Supeni Edi

Tujuan penelitian ini dalah mengembangkan tes diagnostik Fisika,
mengkalibrasi soal, menentukan profil kesulitan belajar Fisika, dan menentukan
penyebab kesulitan belajar Fisika. Sampel penelitian adalah siswa SMA kelas X di
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kota Semarang, diambil secara cluster, dari SMA negeri dan swasta peringkat I, II,
dan III, sebanyak 214 siswa.

Hasil penelitian berupa produk tes diagnostik Fisika untuk materi Kelistrikan
yang memiliki reliabilitas tinggi, rata-rata tingkat kesukaran sedang, daya beda baik,
dan semua pengecoh berfungsi dengan baik. Kesulitan belajar Fisika rata-rata terjadi
pada sub pokok bahasan: Kuat Arus Listrik, Hukum Ohm, Hambatan Penghantar,
Hukum Kirchof II, Energi & Daya Listrik, dan Transformator. Sebagian siswa masih
mengalami miskonsepsi terhadap materi Hukum Ohm dan Hambatan Penghantar.

Penyebab kesulitan belajar yang dapat diungkap dengan tes diagnostik ini
adalah penguasaan konsep, kemampuan matematis, dan kemampuan
mengkonversi satuan. Penyebab kesulitan belajar Fisika yang lain adalah
kemampuan: verbal, menggunakan skema, membuat strategi pemecahan masalah,
dan membuat algoritma.

OPTIMALISASI KUALITAS PROSES PERKULIAHAN TAKSONOMI HEWAN
DENGAN MENINDAKLANJUTI ANGKET BALIKAN KINERJA AKADEMIS DOSEN

DI JURUSAN BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Siti Alimah, Sri Sukesih

Pada mata kuliah Taksonomi Hewan sudah membuat kebijakan melakukan
evaluasi perkuliahan dalam bentuk Angket Balikan Kinerja Akademik Dosen.
Evaluasi perkuliahan itu dilakukan oleh mahasiswa peserta. Hanya sayang,
informasi dari hasil angket yang cukup berharga tersebut kurang dimanfaatkan/
didayagunakan dan ditindaklanjuti dosen pengampu untuk memperbaiki proses
perkuliahan. Penelitian perbaikan perkuliahan ini terdiri dari 3 siklus, setiap siklus
terdiri atas perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan refleksi untuk 2
pertemuan. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 4 C prodi
pendidikan biologi, yang berjumlah 42 mahasiswa. Tindakan yang
diimplementasikan adalah menindaklanjuti Angket Balikan Kinerja Akademis Dosen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan analisis hasil
isian angket dengan menerapkan praktikum lebih dahulu dari pada teori pada
konsep Protozoa sampai dengan  Mammalia, ternyata dapat meningkatkan hasil
belajar taksonomi hewan. Hal ini dapat diketahui dari perolehan nilai, mahasiswa
yang memperoleh nilai A sebanyak 1 orang (2,3%), nilai AB sebanyak 4 orang
(9,5%), nilai B sebanyak 27 orang (64,3%), nilai BC sebanyak 3 orang (7,14%), dan
nilai C sebanyak 7 orang (16,7%). Indikator keberhasilan mahasiswa yang tuntas
belajar pada siklus 1 : 74,3%; siklus 2 : 86,0% dan pada siklus 3 adalah 91,4%.
Dengan Menindaklanjuti Angket Balikan Kinerja Akademis Dosen Di Jurusan Biologi
Universitas Negeri Semarang pada mata kuliah taksonomi hewan dapat
mengoptimalkan kualitas proses perkuliahan Taksonomi Hewan.
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PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA MELALUI BELAJAR AKTIF (ACTIVE
LEARNING) DENGAN PENGEMBANGAN ALGORITMA DENGAN

MEMBAHASAKAN IDE-IDE DARI KONSEP-KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP
PADA MATA KULIAH KALKULUS 1

Muhammad Kharis dan Riza Arifudin

Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis yang berarti bahwa
dalam mempelajari matematika konsep sebelumnya yang menjadi prasyarat harus
benar-benar dikuasai agar dapat memahami konsep selanjutnya. Penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode belajar aktif dengan
membahasakan ide-ide dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada. Masalah
yang diteliti adalah bagaimana bentuk pembelajaran dan bagaimana hasil belajar
yang diperoleh dari penerapan pembelajaran tersebut. Penelitian ini dilaksanakan
dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. Setiap siklus diawali dengan pre tes dan diakhiri dengan pos tes. Pre
tes digunakan untuk mengetahui persiapan mahasiswa dalam perkuliahan
sedangkan pos tes untuk mengetahui hasil belajar siswa.

Hasil penelitian ini adalah, sudah terlaksananya tiga siklus penelitian. Pada
siklus I tidak ada mahasiswa yang memperoleh nilai > 75 dan sebanyak 82% dari
keseluruhan mahasiswa memperoleh nilai < 60. Pada siklus II terjadi peningkatan
dibandingkan dengan siklus I yaitu sebanyak 9% yang mendapatkan nilai > 75 dan
45% yang mendapatkan nilai < 60. Pada siklus III terjadi peningkatan dibandingkan
dengan siklus II yaitu sebanyak 27% yang mendapatkan nilai > 75 dan 12% yang
mendapatkan nilai < 60. Dari hasil pre tes diperoleh bahwa peningkatan terjadi pada
siklus II. Hal ini berarti kesiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan meningkat
pada siklus II dibandingkan dengan siklus I. Sedangkan pada siklus III tidak terjadi
peningkatan jika dibandingkan pada siklus II artinya kemampuan mahasiswa dalam
menghadapi suatu persoalan yang baru sama dengan siklus II. Hal ini dikarenakan
mahasiswa sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi perkuliahan. Kendala
yang dihadapi oleh mahasiswa pada awal-awal perkuliahan adalah cara
penyelesaian yang begitu berbeda dari yang selama ini mereka peroleh sehingga
pada siklus I nilai pos tes mereka belum begitu baik.

Bentuk belajar aktif yang diterapkan adalah dengan mengadakan pre tes
dan pos tes pada mahasiswa sehingga setiap memasuki pokok bahasan baru
mereka dihadapkan pada sebuah pre tes yang menuntut mereka untuk
mempersiapkan diri dengan aktif belajar mandiri dan menggali serta memanfaatkan
pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka peroleh untuk mempelajari pokok
bahasan yang baru tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam mengembangkan algoritma dan menyampaikan ide-idenya dalam
penyelesaian suatu persoalan Matematika, mereka dalam proses belajar mengajar
diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat disamping harus mampu
mengemukakan alasannya. Pos tes digunakan agar mahasiswa balajar dengan giat
dan mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada materi
yang terlewat untuk dipahami. Dengan hasil yang diperoleh setelah dilakukan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode ini dapat
meningkatkan hasil belajar para mahasiswa disamping meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu persoalan dengan
algoritma yang baik.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu untuk adanya tindak lanjut dalam
penerapan metode ini dalam perkuliahan kalkulus I untuk materi selanjutnya dan
untuk perkuliahan yang lain.
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IMPLEMENTASI WEB BASED ASSESSMENT PADA PERKULIAHAN
KOMPUTASI FISIKA UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA

DALAM PEMROGRAMAN KOMPUTER

M. Aryono Adhi dan Siti Wahyuni

Penelitian ini bertujuan membuat suatu prototipe model web based
assessment pada pembelajaran online yang dapat diterapkan untuk pembelajaran
matakuliah yang berkaitan dengan komputer di Jurusan Fisika FMIPA Universitas
Negeri Semarang, dalam hal ini diambil matakuliah Komputasi Fisika. Kontribusi
utama adalah tersedianya model web based asessment yang sesuai untuk
pembelajaran online pada Matakuliah Komputasi Fisika.

Web ini mempunyai keunggulan, diantaranya: 1) Mahasiswa dapat belajar
sesuai dengan kebutuhan selain perkuliahan tatap muka di kelas, hal ini
dimungkinkan karena saat ini di Jurusan Fisika sudah dikembangkan sistem
jaringan LAN (Local Area Network) serta telah dibukanya warung internet di
Fakultas MIPA, 2) Web dilengkapi dengan menu-menu yang dapat memudahkan
mahasiswa untuk belajar sesuai dengan tingkat kecepatannya, 3) Web dilengkapi
dengan halaman pembahasan soal, dimaksudkan agar mahasiswa benar-benar
berfikir keras menggunakan dasar materi yang minimum, sehingga memacu dasar
berfikir inquiry mahasiswa, 4) Bagi dosen pengampu matakuliah dapat
mengorganisir kelas tanpa harus bergantung pada kegiatan tatap muka dikelas.
Dosen setiap saat dapat melihat siapa saja mahasiswa yang sedang online dan
dapat mengecek hasil tes dengan mudah.

PEMBELAJARAN STRUKTUR ALJABAR BERBASIS KOOPERATIF-INKUIRI

Isnarto, Mashuri

Penelitian ini mengangkat judul, “Pembelajaran Struktur Aljabar Berbasis
Kooperatif-Inkuiri”. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar
mahasiswa pada mata kuliah Struktur Aljabar. Subjek penelitian yang diambil
adalah semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Struktur Aljabar 1 pada
semester genap tahun akademik 2006/2007 sebanyak 43 orang. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus
dilaksanakan 4 tahapan yakni (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) evaluasi dan (4)
refleksi.

Berdasarkan hasil evaluasi siklus 1 diperoleh nilai rata-rata 72,47,
ketuntasan belajar 62,22% (dihitung berdasarkan capaian individu minimal 66),
persentase nilai lebih dari atau sama dengan 85 sebanyak 28,89% dan persentase
nilai kurang dari atau sama dengan 55 sebanyak 15,56%.  Hasil evaluasi siklus 2
menghasilkan capaian nilai rata-rata sebesar 79,95, ketuntasan belajar 75,56%
(dihitung berdasarkan capaian individu minimal 66), persentase nilai lebih dari atau
sama dengan 85 sebanyak 35,56% dan persentase nilai kurang dari atau sama
dengan 55 sebanyak 8,89%. Hasil ini lebih baik dari pada capaian hasil belajar 2
tahun sebelumnya (tahun 2005 dan 2006).

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis
kooperatif-inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah
Struktur Aljabar 1. Peneliti menyarankan, agar pengampu mata kuliah Struktur
Aljabar menggunakan metode ini dalam perkuliahan.
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS DISKOVERI-EKSPERIMEN
MENGGUNAKAN ALAT PERAGA YANG SMART (SEDERHANA, MENARIK,

APLIKATIF, REALISTIK, DAN TEPATGUNA) DENGAN SEPERANGKAT
PERTANYAAN KOGNITIF UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN

HASIL BELAJAR SISWA SMP

Iqbal Kharisudin

Pembelajaran matematika di SMP Negeri 31 Semarang masih perlu
ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan model pembelajaran
Berbasis Diskoveri-Eksperimen Menggunakan Alat Peraga yang SMART, yang
melatih siswa untuk belajar mandiri dan menemukan konsep melalui pengunaan
alat peraga. Model pembelajaran yang dipilih, diharapkan mampu mengembangkan
dan meningkatkan kompetensi, motivasi, dan hasil belajar siswa. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah apakah Pembelajaran Matematika Berbasis Diskoveri-
Eksperimen Menggunakan Alat Peraga yang SMART (Sederhana, Menarik,
Aplikatif, Realistik, dan Tepatguna) dengan Seperangkat Pertanyaan Kognitif dapat
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 31 Semarang?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangakan dan mengimplementasikan
serta mengetahui peningkatan minat dan hasil belajar matematika siswa kelas VII
SMP Negeri 31 Semarang melalui penerapan model pembelajaran matematika
berbasis diskoveri-eksperimen menggunakan alat peraga yang SMART khususnya
pada pokok bahasan segitiga dan segiempat.

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 3 siklus, siklus I dua pertemuan,
siklus II dua pertemuan, dan siklus III dua pertemuan. Setiap siklus terdiri atas:
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa-siswa kelas VII SMP Negeri 31 Semarang sebanyak 36 siswa, dengan
komposisi 19 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan..

Hasil penelitiannya adalah berikut. Pembelajaran Diskoveri-eksperimen
dengan alat peraga dapat dikatakan berhasil. Karena dari pelaksanaan diperoleh
peningkatan pada hasil belajar sisiwa. Hasil belajar setelah dilakukan PTK rata-rata
tes pada siklus I 52,46, siklus II 68,34, siklus III 76,20. Sedangkan untuk motivasi
dan aktifitas siswa siklus I 78%, siklus II 89%, dan siklus III  98%, sudah diatas
indikator keberhasilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan melalui
penerapan model pembelajaran Diskoveri-Eksperimen menggunakan alat peraga
yang SMART dengan seperangkat pertanyaan kognitif, dapat meningkatkan minat
dan hasil belajar serta kompetensi dasar siswa kelas VII B SMP Negeri 31
Semarang pada pokok bahasan segitiga dan segiempat tahun pelajaran 2006/2007.
Selain itu motivasi belajar dan keaktifan siswa bekerjasama, berkomunikasi, dan
bertanya dapat ditumbuhkembangkan

Saran yang diajukan adalah model pembelajaran Diskoveri-Eksperimen
menggunakan alat peraga yang SMART dengan seperangkat pertanyaan kognitif,
perlu diimplementasikan di SMP Negeri 31 Semarang sebagai variasi dalam model
pembelajaran yang dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran. Selain itu perlu
penelitian lebih lanjut untuk menerapkan model pembelajaran ini pada pokok
bahasan maupun pada tingkat pendidikan yang berbeda.
Kata Kunci: Pembelajaran Matematika, Diskoveri-Eksperimen, Alat Peraga.
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MENINGKATKAN KOMUNIKASI MATEMATIK DENGAN OPTIMALISASI
MODALITAS V-A-K (VISUAL, AUDITORI, DAN KINESTETIK)

PADA MATA KULIAH GEOMETRI DASAR

Hery Sutarto

Mata kuliah geometri dasar merupakan mata kuliah yang membahas
tentang dasar-dasar geometri. Mata kuliah ini kebanyakan mahasiswa
menganggap sebagai mata kuliah yang sulit. Berdasarkan dugaan dan
pengalaman mengajar, masalahnya mungkin ada pada ketidakcocokan antara
gaya belajar mahasiswa dengan gaya mengajar dosen pengampunya. Gejala
ini sangat menonjol pada pergantian dari sekolah lanjutan ke perguruan tinggi,
tepatnya pada mahasiswa semester 1. Hal ini dikarena pengajaran yang
diberikan berganti dari sangat visual (pada jenjang sekolah dasar sampai
dengan sekolah menengah atas) menjadi sangat auditorial (pada perguruan
tinggi). Hal ini ditunjukkan rerata nilai mahasiswa pada mata kuliah tersebut
pada tahun 2004, 2005, 2006  berturut-turut adalah 5,12; 5.79; dan 6, 05.
Permasalahan ini harus segera diatasi pada mata kuliah yang sesuai dan
diasumsikan kondusif untuk mulai mengembangkan/ meningkatkan
kemampuan komunikasi matematik mahasiswa.  Metode pembelajaran yang
ditawarkan adalah pembelajaran melalui pembelajaran dengan modalitas V-A-K
(Visual, Auditori, dan Kinestetik)  pada mata kuliah  yang sesuai yaitu Geometri
Dasar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran/ strategi
dengan memanfaatkan modalitas V-A-K secara optimal lebih dapat
meningkatkan kemampuan/ kompetensi komunikasi matematik pada mata
kuliah geometri dasar dari pada metode ekspositori

BERBASIS BELAJAR MANDIRI PADA SISWA SMA UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN ANALISIS RANGKAIAN MAJEMUK PADA BAHASAN

HUKUM KIRCHOFF II

Ellianawati, Bambang Subali, Joko  dan Thomas Suharmanto

Penelitian dengan judul Perancangan dan Implementasi Media
Pembelajaran Interaktif Berbasis Belajar Mandiri Pada Siswa SMA untuk
Meningkatkan Kemampuan Analisis Rangkaian Majemuk pada Bahasan Hukum
Kirchoff II ini merupakan bentuk kepedulian dari peneliti dalam membantu siswa dan
guru dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah pertama, menghasilkan rancangan media interaktif berbasis belajar
mandiri yang dikemas dalam CD sehingga dalam membantu kesulitan siswa dalam
menganalisis dan menyederhanakan rangkaian majemuk Hukum Kirchoff  II.
Kedua, adalah membantu siswa dalam menyelesaikan persoalan rangkaian
majemuk dengan bantuan media interaktif sebagai panduannya.

Metode dari penelitian ini adalah research and develompent atau penelitian
pengembangan. Dimana dalam motode tersebut guru model dalam penelitian ini
adalah peneliti, yang menularkan ide dan gagasan dengan model pembelajaran
interaktif pada guru imbas yang dalam penelitian ini adalah guru pamong fisika,
yaitu Bapak Joko. Model kolaborasi antara guru model dan guru imbas dilakukan
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dengan harapan terjadi difusi pengetahuan baik dari dosen ke guru atau sebaliknya.
Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan kognitif siswa dalam memahami

rangkaian mejemuk dari kegiatan 1 ke kegiatan 2 meningkat sebesar 40%, hal ini
tampak dari rerata peningkatan kemampuan kognitif pada grafik 5.1. Sedangkan
untuk kemampuan motorik siswa dari keenam aspek kemampuan yang harus
dimiliki siswa terjadi fluktuasi kenaikan, pada aspek tertentu terjadi kenaikan yang
tajam namun terdapat 2 aspek yang siswa masih terjadi kesulitan. Rata-rata
prosentase kenaikan kemampuan motorik siswa dalam praktikum berbantuan media
interaktif adalah 30%. Hal ini dapat dimaklumi karena model pembelajaran seperti
baru dilakukan oleh siswa. Secara keseluruhan model pembelajaran interaktif yang
dikemas dengan CD tersebut mampu membantu menuntaskan kesulitan belajar
siswa, hal ini dapat terlihat perolehan rata-rata nilai siswa adalah 7.

IMPLEMENTASI  STRATEGI COGNITIVE CONFLICT BERBASIS MULTIMEDIA
UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI KOMUNIKATIF DALAM

BAHASA INGGRIS

Budi Naini M.

Berdirinya sekolah-sekolah internasional, penyelenggaraan kelas imersi di
sekolah-sekolah tingkat pertama dan menengah, dan persaingan bebas dalam era
global menunjukkan kebutuhan yang semakin mendesak akan sumber daya
manusia (SDM) khususnya dalam dunia pendidikan yang cakap berbahasa Inggris
baik tulisan maupun lisan. Realita pelaksanaan perkuliahan Bahasa Inggris untuk
mahasiswa jurusan Fisika, selama ini masih memfokuskan pada kegiatan
penerjemahan dan penggalian konsep-konsep fisika dari bacaan dalam bahasa
Inggris yang kurang memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan
kecakapan berargumentasi dalam bahasa Inggris secara lisan. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab tuntutan era global dalam dunia pendidikan dengan
meningkatkan mutu kinerja pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris untuk Fisika
melalui penerapan strategi cognitive conflict berbasis multimedia yang diharapkan
dapat memicu peningkatan kecakapan mahasiswa dalam berargumentasi dengan
bahasa Inggris secara lisan.

Penelitian ini didesain sebagai penelitian tindakan kelas dengan model spiral
melalui siklus-siklus yang merupakan proses dinamis antara perencanaan, tindakan,
observasi, dan refleksi. Suatu rencana diuji dengan tindakan nyata dalam konteks
konstruksi, dan dicek melalui observasi yang diteruskan dengan refleksi dalam
konteks rekonstruksi. Berdasarkan upaya perbaikan kinerja pembelajaran selama
siklus-siklus ini, kecakapan berargumentasi dalam bahasa Inggris secara lisan
mahasiswa program studi pendidikan Fisika sebagai bekal dasar yang sangat
penting dalam berkecimpung di dunia pendidikan dalam era global telah berhasil
diperbaiki secara signifikan. Strategi pembelajaran yang dikembangkan dalam
penelitian ini dapat diadopsi oleh perkuliahan Bahasa Inggris pada jurusan-jurusan
lain di lingkungan Universitas Negeri Semarang khususnya dalam bidang sains dan
teknik untuk meningkatkan kecakapan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
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PENERAPAN MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DENGAN
MEMANFAATKAN MEDIA AUDIO VISUAL TIPE ”KUIS GALLILEO” UNTUK

MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SAINS
DI SEKOLAH DASAR

Bambang Subali, Ellianawati, Sudarmo

Penelitian dengan judul Penerapan Model Contextual Teaching and
Learning Dengan Memanfaatkan Media Audio Visual Tipe “ Kuis Galileo” untuk
Meningkatkan Pemahaman Konsep Sains Di Sekolah Dasar merupakan bentuk
kepedulian dari peneliti dalam membantu kesulitan siswa dalam memahami konsep
sains dan membantu guru dalam memudahkan proses belajar mengajar. Tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, menemukan model
pembelajaran CTL yang memanfaatkan media audio visual tipe “ Kuis Gallileo”,
beserta perangkat pembelajaran dan rancangan pembelajaran untuk anak sekolah
dasar (SD). Kedua, adalah membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman
konsep sains untuk anak sekolah dasar dengan bantuan media audio visual tipe
Kuis Galileo.

Metode dari penelitian ini adalah research and develompent atau penelitian
pengembangan. Dimana dalam motode tersebut yang bertindak sebaai guru model
dalam penelitian ini adalah 2 orang mahasiswa semester delapan yang sedang
melakukan penelitian di sekolah dasar. Sebelum bertindak sebagai guru model,
kedua mahasiswa tersebut telah diberi pelatihan oleh peneliti maksud dan tujuan
dari kegiatan ini. Tugas dari guru model adalah menularkan ide dan gagasan
dengan model pembelajaran CTL yang memanfaatkan media audio visual tipe “
Kuis Gallileo” pada guru imbas yang dalam penelitian ini adalah guru pamong
fisika, yaitu Bapak Sudarmo. Model kolaborasi antara guru model dan guru imbas
dilakukan dengan harapan terjadi difusi pengetahuan baik dari guru model ke guru
imbas atau sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata ketiga kompetensi yang diujikan
pada siswa SD Negeri Sekaran 1 Gunungpati Semarang sangat tinggi yaitu 9, atau
terjadi ketuntasan belajar sebesar 90%, seperti yang telihat pada grafik 5.1. Hal ini
dapat terjadi karena respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran CTL
dipandu dengan media audio visual tipe kuis Galileo mampu membangkitkan minat
belajar, karena mereka tertarik dengan fenomenya yang dihadirkan. Sedangkan
untuk kegiatan kedua, sebanyak 77% siswa mampu menyimpulkan mengapa benda
bisa terapung, melayang dan tenggelam . Sedangkan untuk kasus yang ketiga,
tentang es yang meleleh karena tekanan benda yang diatasnya 85% siswa telah
menjawab dengan baik dan benar. Jika mereviu jawaban dari siswa pada lembar
jawab keja, maka tampak bahwa reta-rata mereka memiliki pengetahuan yang lebih.
Karena barangkali fenomena ini sering terjadi dalam keseharian, namun meraka
belum tahu mengapa kawat bisa masuk ke dalam balok es, dan permukaan atas es
menyatu kembali.

SWiSHmax, SUATU ALTERNATIF MEDIA PEMBELAJARAN GEOMETRI RUANG
DI PERGURUAN TINGGI

Ardhi Prabowo

Mahasiswa jurusan matematika UNNES mengalami kesulitan dalam
mendefinisikan konsep-konsep dasar dalam geometri ruang. Asumsi ini disebutkan
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berdasarkan pada hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut
serta pengamatan secara sederhana terhadap mahasiswa peserta kuliah.
Mahasiswa perlu pendampingan dalam penyusunan definisi secara mandiri. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan Prabowo (2004) bahwa geometri adalah salah
satu pokok bahasan dalam matematika yang bersifat abstrak. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah tertuang dalam pertanyaan apakah pembelajaran
memanfaatkan media SWiSHmax dengan pendekatan mathematics problem solving
lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran ekspositori? Tujuan dalam penelitian
ini adalah: (1) mengembangkan media pembelajaran geometri ruang dengan
memanfaatkan software SWiSH 2.0 dan SWiSHmax; (2) mengetahui ketertarikan
mahasiswa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan SWiSHmax dengan
pendekatan mathematics problem solving dalam mata kuliah geometri ruang; dan
(3) membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa pembelajaran geometri ruang
dengan memanfaatkan SWiSHmax dengan pendekatan mathematics problem
solving lebih baik daripada pembelajaran geometri ruang dengan ekspositori.

Setelah dilaksanakan penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh adalah:
(1) berkembangnya media pembelajaran geometri ruang dengan memanfaatkan
software SWiSH 2.0 dan SWiSHmax; (2) diketahui tingkat ketertarikan mahasiswa
dalam pembelajaran dengan memanfaatkan SWiSHmax dengan pendekatan
mathematics problem solving dalam mata kuliah geometri ruang; (3) diketahui
keefektifan pembelajaran dengan memanfaatkan SWiSHmax dengan pendekatan
mathematics problem solving dengan membuktikan hipotesis yang disusun.
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil nilai signifikan F adalah 0,123 > 0,05
artinya tidak signifikan, artinya Varians data dianggap tidak ada perbedaan yang
signifikan. Dipilih statistik dengan equal varians assumed. Nilai signifikan 2-tailed
adalah 0,000 < 0,05, artinya signifikan, artinya ada perbedaan hasil belajar yang
signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan
diperoleh hasil nilai signifikan F adalah 0,229 > 0,05 artinya tidak signifikan, artinya
Varians data dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan. Dipilih statistik dengan
equal varians assumed. Nilai signifikan 2-tailed adalah 0,613 < 0,05, artinya
signifikan, artinya tidak ada perbedaan minat yang signifikan antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Hasil belajar
Geometri Ruang memanfaatkan SWiSHmax dengan pendekatan mathematics
problem solving lebih baik daripada pembelajaran geometri ruang dengan
ekspositori berbantuan alat peraga matematika. Tidak ada perbedaan yang
signifikan pada tingkat keberminatan mahasiswa dalam pembelajaran
memanfaatkan SWiSHmax dengan pendekatan mathematics problem solving dan
pembelajaran geometri ruang dengan ekspositori berbantuan alat peraga
matematika. Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut. Para dosen mata
kuliah geometri ruang di lingkungan Universitas Negeri Semarang lebih
mengoptimalkan pemanfaatan media SWiSHmax dengan pendekatan mathematics
problem solving dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang
geometri ruang, Jurusan Matematika memprakarsai pengembangan media
SWiSHmax dengan memberikan waktu luang kepada para dosen untuk
mengembangkan media tersebut.
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MODEL PEMBELAJARAN BERMAIN YANG MENEKANKAN KESEIMBANGAN
ASPEK PERKEMBANGAN ANAK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR

MAHASISWA PRODI PGTK.

Sri S. Dewanti Handayani, Edi Waluyo

Penelitian ini diadakan dengan latar belakang bahwa pada dasarnya dalam
penggunaan pembelajaran model bermain yang baik, yang merupakan salah satu
prasyarat utama dosen dalam mengoptimalkan pencapaian hasil yang lebih baik.
Hal ini akan memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tidak hanya
sebatas pengetahuan teoritis tetapi lebih mengarah pada kemampuan praktis dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih kreatif dan inovatif

Penelitian ini ini bertujuan untuk meningkatkan pemahamanan mahasiswa
pada mata kuliah bermain dan media permainan di Taman Kanak-kanak. Untuk
mencapai tujuan tersebut telah dilakukan suatu penelitian pengembangan
pembelajaran dengan melakuan dua tahap penelitian yang tiap tahapnya terdiri dari:
perencanaan, implementasi, evaluasi. Adapun yang menjadi kegiatan penelitian
dalam proses belajar mengajar adalah pembelajaran model bermain dengan
keterlibatan dosen dan mahasiswa secara aktif. Hasil penelitian pengembangan
pembelajaran  menunjukan dengan pembelajaran model bermain  di peroleh
pemahaman mahasiswa   dapat ditingkatkan.

Hasil ini ditunjukan dari presentase mahasiswa yang mencapai tuntas
belajar  76,5% dengan nilai lebih dari 70, dan mahasiswa dengan nilai kurang dari
70 sebanyak  8 atau 23,5 %.

PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR MELALUI
OPTIMALISASI RAGAM UMPAN BALIK

Eko Purwanti

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kegiatan umpan
balik beserta  instrumen apa sajakah yang dapat meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam menampilkan keterampilan dasar mengajar. Permasalahan lain
adalah apakah dengan mengoptimalkan umpan balik melalui kegiatan yang disertai
dengan instrumen tersebut dapat meningkatkan keterampilan dasar mengajar
khususnya pada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, bertanya dasar
dan lanjut, serta mengelola kelas hingga mencapai derajat penguasaan individu
sebesar 75%. Subyek penelitian ini adalah 12 (dua belas) mahasiswa jurusan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Negeri Semarang. Tujuan
umum penelitian adalah meningkatkan keterampilan dasar mengajar mahasiswa
PGSD Universitas Negeri Semarang.

Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas.
Adapun prosedur tindakannya meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan
tindakan dan observasi, serta refleksi. Seluruh tindakan bersifat siklus. Analisis data
dilakukan dengan statistik deskriptif.

Temuan penelitian bahwa  ragam kegiatan umpan balik beserta
instrumennya meliputi: a) dokumentasi cetak dan elektronik.. b) simulasi, c)
observasi, dan d) diskusi hasil observasi. Keterampilan mensimulasikan jenis-jenis
keterampilan dasar mengajar bekisar pada kategori kemampuan rendah hingga
cukup. Diperolah data 25% jumlah responden yang berkemampuan kurang dalam



47

mensimulasikan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, demikian juga
untuk simulasi keterampilan bertanya. Adapun pada keterampilan mengelola kelas
33% jumlah responden yang berkemampuan kurang. Peningkatan keterampilan
tersebut terjadi jika renponden melaksanakan simulasi ulang hingga dua kali
pengulangan. Dengan kata lain jika responden melaksanakan tiga kali simulasi.

Dalam upaya peningkatkan keterampilan dasar mengajar disarankan: a)
Penggunaan umpan balik yang beragam baik pada demensi kegiatan maupun
demensi instrumen.b) Micro Teaching merupakan model perkuliahan yang tepat. c)
Komitmen pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga pendukung / kameramen dan editor
sangat menentukan.d) Laboratorium micro teaching serta peralatan rekam audio
visual mutlak keberadaannya.e) Dalam matakuliah PPL-1,setiap dosen
membimbing maksimal 6 (enam ) orang mahasiswa

PENINGKATAN MOTIVASI BERPRESTASI DAN RELIGIUSITAS MELALUI
PENERAPAN PENDEKATAN ATRIBUSI KAUSAL-SPIRITUAL QUR’ANI (PAK-

SQ) PADA SISWA SMA NEGERI KOTA SEMARANG.

Edy Purwanto dan Sugeng Hariyadi

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat data empiris tentang efektivitas
pelatihan atribusi kausal-spiritual quir’ani untuk meningkatkan motivasi berprestasi
dan religiusitas siswa.

Subyek penelitian ini berjumlah 20 orang siswa SMA Negeri 12 Gunungpati
Semarang. Seleksi subyek didasarkan pada kriteria tingkat motivasi berprestasi
yang rendah. Pengukuran tingkat motivasi berprestasi dan tingkat religiusitas
subyek penelitian dilakukan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perlakuan
berupa pelatihan atribusi kausal spiritual qur’ani dilaksanakan melalui pendekatan
kelompok, dan sebagai pemberi perlakuan adalah peneliti. Pengukuran motivasi
berprestasi dan religiusitas dilakukan dengan skala motivasi berprestasi dan skala
religiusitas yang telah teruji valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan teknik
paired sample t-test, penghitungan analisis data menggunakan bantuan komputer
program SPSS for Window seri 13.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan atribusi kausal spiritual
qur’ani efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi dan religiusitas siswa.
Kekuatan kunci metode ini dalam peningkatan motivasi berprestasi dan religiusitas
terletak pada kemampuan untuk membangun kesadaran diri sebagai mahluk Tuhan
Penguasa alam semesta, yakni kesadaran diri bahwa mereka punya tugas sebagai
abdulloh (abdulloh = hamba Alloh) dan kalifatulloh (kalifatulloh = kalifah Alloh).
Bahwa menjalankan ajaran agama dan bekerja keras mengejar prestasi bukan
sekedar pertimbangan rasional tapi juga spiritual yakni untuk meraih cinta Tuhan.

PERILAKU MENYONTEK MAHASISWA DITINJAU DARI SEGI
SIKAP TENTANG MENYONTEK DAN ORIENTASI TUJUAN

Sunawan, Mulawarman

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku menyontek mahasiswa
ditinjau dari segi sikap tentang menyontek dan orientasi tujuan. Rancangan
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penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian korelasional. Sebanyak 191
mahasiswa (57 laki-laki dan 134 perempuan) terlibat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat
signifikan antara sikap tentang menyontek dan orientasi tujuan secara bersama-
sama dengan perilaku menyontek (R = 0,536, p = 0,000). Hasil pada pengujian
masing-masing variabel menunjukkan bahwa sikap tentang menyontek berkorelasi
negatif yang sangat signifikan dengan perilaku menyontek (r parsial = -0,533, p =
0,000), sedangkan orientasi tujuan tidak berkorelasi secara signifikan terhadap
perilaku menyontek (r parsial = -0,047, p = 0,518). Pengujian lanjut terhadap aspek
dari sikap tentang menyontek juga dilakukan dalam penelitian ini.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN TEMATIK UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN KOMUNIKASI ILMIAH SISWA SEKOLAH DASAR

Sutji Wardhayani

Kemampuan  komunikasi  sangat  diperlukan  dalam  mengikuti
perkembangan IPTEK yang  berkembang pesat. Alternatif strategi pembelajaran
yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah siswa  yaitu pembelajaran
tematik. Pengembangan pembelajaran tematik apakah dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi ilmiah siswa Sekolah Dasar? Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1)
Peningkatan  kemampuan komunikasi ilmiah, 2)  peningkatan aktifitas siswa,3)
peningkatan aktifitas guru, 4) peningkatan hasil belajar siswa, 5) respon siswa dan
respon guru terhadap pembelajaran tematik yang dikembangkan.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas melalui beberapa putaran,
sehingga tercapai tujuan pembelajaran .Setiap putaran melalui tahap perencanaan,
pelaksanaan/ tindakan, observasi, refleksi.

Hasil Penelitian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah (2,47
– 3,16), aktifitas siswa (2,17 – 2,37), aktifitas guru (2,75 – 3,4),peningkatan hasil
belajar IPA (75,1 – 81,3), Matematika (73,9 – 86,8), Bahasa Indonesia (74,6 – 76,2).
Respon siswa terhadap pembelajaran tematik 89 % senang, respon guru terhadap
pembelajaran tematik senang atau menyambut positif.

Pembelajaran  tematik yang dikembangkan dapat dilaksanakan dengan baik
dimulai dari respon positif  guru, dan respon siswa dengan melatih siswa
mengkaitkan antara mata pelajaran , memahami LKS, kerja kelompok, diskusi,
melakukan percobaan sederhana, dan membiasakan untuk mempersentasikan hasil
kelompok kerjanya dengan ketelitian dan tanggung jawab. Melalui tahap-tahap
tersebut maka peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah akan terwujud.

IMPLEMENTASI MODEL COOPERATIVE LEARNING BERBANTUAN KOMPUTER
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MATEMATIKA I PADA MAHASISWA D2

PGSD UNNES. JURUSAN PGSD FIP UNNES.

Trimurtini & Putriaji Hendikawati.

Perkuliahan Pendidikan Matematika I di PGSD FIP UNNES masih perlu
ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan model cooperative
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learning yang  melatih mahasiswa untuk belajar bekerjasama dalam kelompok.
Dalam cooperative learning keberhasilan kelompok akan tercapai apabila setiap
anggota kelompoknya berhasil.  Hal lain yang perlu diperhatikan dalam era
globalisasi ini adalah penggunaan komputer sebagai sarana dalam aktivitas belajar
mahasiswa.

Permasalahan yang muncul adalah (1)Apakah keterampilan berproses
dalam penerapan model cooperative learning berbantuan komputer berpengaruh
terhadap hasil belajar mahasiswa PGSD? (2)Apakah ada perbedaan hasil belajar
matematika dengan model cooperative learning berbantuan komputer dan model
pembelajaran konvensional pada mahasiswa PGSD?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui besar pengaruh keterampilan
berproses dalam penerapan model cooperative learning berbantuan komputer
terhadap hasil belajar Pendidikan Matematika I pada mahasiswa PGSD, (2)
Mengetahui manakah yang lebih efektif antara model cooperative learning
berbantuan komputer dan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan
hasil belajar Pendidikan Matematika I pada mahasiswa PGSD.

Hasil dan kesimpulannnya sebagai berikut: (1) Pengaruh keterampilan
berproses dalam penerapan model cooperative learning berbantuan komputer
terhadap hasil belajar Pendidikan Matematika I pada mahasiswa PGSD cukup
besar yaitu 54,5%, (2) Model cooperative learning berbantuan komputer lebih efektif
dibandingkan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar
Pendidikan Matematika I pada mahasiswa PGSD.

Saran yang diajukan adalah (1) Model cooperative learning perlu
diimplementasikan sebagai variasi dalam model perkuliahan yang diterapkan, (2)
Mahasiswa perlu diperkenalkan dan semakin dipacu dengan model-model
pembelajaran yang inovatif sehingga memacu mahasiswa untuk belajar, (3)
Mahasiswa perlu diberikan masukan tentang kelebihan maupun kelemahannya,
demi kemajuan mahasiswa di masa mendatang.

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PADA SMP ALTERNATIF QARRYAH
THAYYIBAH SALATIGA.

Yuli Utanto

Pendidikan yang berkualitas masih merupakan barang mewah bagi sebagian
besar masyarakat Indonesia. Hanya sekelompok kecil masyarakat  yang mampu
mendapatkan pendidikan berkualitas untuk anaknya; selebihnya pendidikan yang
diperoleh anak-anak Indonesia adalah pendidikan “ala kadarnya”. Pendidikan layak
dan bermutu menuntut anggaran yang tinggi. Anggaran tersebut  digunakan untuk
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Tentu saja kemampuan
ekonomi dari orang tua wali sangat menentukan. Bagi mereka yang masuk kelas
sosial menengah ke atas, akan dengan mudah menyekolahkan anaknya pada
sekolah-sekolah yang bermutu yang oleh masyarakat disebut sekolah unggulan.
Sekolah ini membutuhkan biaya yang tinggi dimana sebagian besar masyarakat kita
tidak mampu menjangkaunya. Keprihatinan akan kenyataan di atas, membuat
Bahruddin berinisiatif mengumpulkan warganya menawarkan gagasan untuk
membuat sekolah sendiri dengan mendirikan SMP alternatif. Dari 30 orang tetangga
yang dikumpulkan, 12 orang berani memasukkan anaknya ke sekolah coba-coba
itu. Untuk menunjukkan keseriusannya, Bahruddin juga memasukkan Hilmy ke
sekolah yang diangan-angankannya. Dengan pengelolaan yang baik, dalam waktu
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singkat sekolah ini mampu menunjukkan kepada semua kalangan, bahwa dengan
biaya yang murah bisa diperoleh pendidikan yang bermutu.

Fokus penelitian dijabarkan menjadi beberapa sub fokus berikut ini, yaitu :
(1) Manajemen kurikulum pada SMP Alternatif Qaryah Thayyibah; dan (2) Sistem
evaluasi pada SMP Alternatif Qaryah Thayyibah. Penelitian pola manajemen pada
SMP Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai pola
manajemen pada SMP Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga.

SMP Alternatif Qaryah Thayyibah melihat kurikulum sekolah yang menjadi
standar nasional dilihat sebagai standar kompetensi atau tujuan pembelajaran yang
kemudian dikembangkan dalam metode dan strategi pembelajaran aktif yang
menjadi pijakannya. Dalam konteks ini, pembelajaran komunitas yang tidak
membutuhkan kelas dalam arti sempit, siswa dapat menentukan strategi
pembelajaran dengan mempergunakan alam sekitar dan komunitasnya sebagai
sumber belajar. Kelas di sini lebih difungsikan sebagai tempat untuk bertemu
bersama, ataupun kelas bermakna bisa di mana saja tergantung konteks dari
kurikulum yang dikembangkan. Sebagai sekolah alternatif, guru di SMP Alternatif
Qaryah Thayyibah perannya ditempatkan sebagaimana mestinya yaitu sebagai
teman atau sahabat yang memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Hal yang
mendasar dikembangkan di sekolah ini adalah mengembalikan pembelajaran pada
pemilik aslinya yaitu siswa. Situasi pendidikan yang kemudian dikembangkan
adalah dengan menciptakan kelas yang tidak kaku, tidak penuh intimidasi karena
hal ini tidak akan menghasilkan kelas yang dinamis dan penuh kreativitas.
Kreativitas dapat dihasilkan kalau siswa penuh percaya diri dan tanpa rasa takut.
Dalam situasi yang penuh persahabatan dan keriangan semua potensi untuk kreatif
sudah menemukan wajah awalnya dalam kompleksitas siswa yang unik. Inilah yang
membedakan situasi kelas yang dibangun dengan model sekolah konvensional di
kebanyakan tempat di Indonesia.

Sekolah ini memberikan penekanan pada siswa sebagai aktor yang bebas.
Artinya, tidak ada keharusan untuk menterjemahkan kebudayaan atau peradaban
yang dominan untuk menjadi kebudayaan terjemahan yang dipaksa. Kondisi ini
harus disadari bahwa setiap penterjemahan mengandung agenda yang menuntut
kesamaan budaya yang ditiru dan hal ini tidak mungkin apabila ada kultur yang
terlebih dahulu mengisi kesadarannya. Terlebih penterjemahan selalu dipandang
kurang bagi budaya pemilik asli yang memiliki budaya tersebut. Strategi
pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini adalah active learning, merupakan
metode pembelajaran dengan memosisikan siswa sebagai subjek dalam sistem
pembelajarannya. Sistem ini bermuara pada filsafat konstruktivisme sebagai
landasan berpikir aktif di mana pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi
sedikit, tidak sekonyong-konyong menghadapkan siswa pada masalah dan pada
tahapan selanjutnya siswa diajarkan secara aktif untuk berusaha memecahkan
setiap masalahnya sendiri sehingga peran guru dijadikan sebagai peran pemberi
fasilitas kebutuhan siswa yang apabila dilakukan sendiri oleh siswa justru akan
membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sekolah ini tidak menerapkan sistem
evaluasi seperti yang berlaku di sekolah-sekolah lain pada umumnya yang
menerapkan ulangan harian, mid semester dan ujian semester untuk mengukur
seberapa besar kemampuan siswa dalam menangkap materi yang diberikan guru.
Mereka menyebut evaluasi yang diterapkan di SMP QT adalah sistem evaluasi yang
berpusat pada peserta didik. Evaluasi yang diberikan guru terhadap siswa berupa
nilai baik (good) terhadap karya siswa.

Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah : (a) Sesuai dengan era
kompetensi, ada baiknya setiap sekolah bisa memperluas Kurikulum Nasional
sesuai dengan kebutuhan siswa, hal ini memerlukan dedikasi guru, dukungan
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orangtua, masyarakat, pengusaha dalam mengembangkan aset bangsa yakni
siswa; (b) Guru dalam memfasilitasi siswa dalam pembelajaran lebih baik dengan
sikap dan berfikir positip serta menghindari marah yang sangat merugikan banyak
pihak; (c) Siswa akan dapat menemukan jati dirinya melalui belajar dengan
diberikan kebebasan berfikir dan bertindak maka proses penemuan jatri diri akan
lebih cepat, untuk itu guru sebaiknya memberikan kesempatan seluas- luasnya
untuk berfikir kritis walaupun hal ini memerlukan pengorbanan; (d) Proses
pembelajaran di sekolah sebaiknya berorientasi pada kebutuhan siswa  sehingga
belajar akan lebih bermakna bagi siswa karena mereka merasakan    betul manfaat
dari belajar; (e) Guru di era sekarang harus bisa memposisikan diri bahwa guru
bukan satu- satunya “Sumber Belajar”, banyak media lain seperti: alam sekitar dan
elektronik misalnya internet yang bermanfaat untuk pembelajaran; dan (6) Untuk
sekolah- sekolah formal memang harus mengadakan evaluasi yang secara resmi
ada musim ujian sekolah, tetapi siswa belajar membuat karya sesuai dengan minat
dan kemampuannya tidak ada salahnya dicoba untuk mengakhiri studinya.

ANALISIS KESALAHAN UMUM DALAM KONTEKS KALIMAT SIMPLE PERSENT
TENSE DAN TINDAKAN PREVENTIF GURU DALAM

MEMINIMALKAN KESALAHAN
(Studi Kasus: Pada Siswa Kelas 1 SMA Negeri 2 Semarang)

Maria J.A.Widayanti, Arif Widagdo

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Proses penelitian ini
diawali dengan melakukan pengamatan sejauh mana siswa dapat menerapkan
konsep dasar kalimat simple present tense dalam praktek sehari-hari. Sebelum
melakukan analisa, peneliti melakukan pengamatan, test try out, pengumpulan data,
dan wawancara pada siswa. Setelah melakukan pengamatan, test try out,
pengumpulan data, dan wawancara, peneliti menemukan bahwa lebih dari 80%
siswa belum memahami konsep dasar kalimat simple present tense secara benar.
Siswa masih sering melakukan kesalahan-kesalahan gramatikal. Topic penelitian
dipilih berdasarkan pengalaman peneliti sebagai pengajar bahasa Inggris.

Tujuan dari penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut: (1). Untuk
mengetahui seberapa jauh siswa kelas 1 SMA Negeri 2Semarang dapat membuat
kalimat simple present tense dalam bentuk kalimat positif, negatif dan interogatif
dengan benar, yang mana subyek kalimatnya berbentuk tunggal dan jamak, (2)
Untuk mengungkapkan penyebab dan jenis kesalahan umum tersebut, (3) Untuk
mengetahui kesalahan umum apa yang sering dilakukan siswa.

Lokasi penelitian bertempat di SMA Hegeri 2 Semarang, Jalan Sendangguwo
Baru No. 1, Semarang . Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SMA Negeri 2
Semarang. Sample penelitian diambil secara acak (random sampling) dari tiap-tiap
kelas (20% dari jumlah siswa/populasi). Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan secara tertulis dan lisan (wawancara). Pengumpulan data secara
tertulis melalui lembar tes yang dilakukan sebanyak 3 kali. Soal tes tertulis berupa
soal esai dan mengarang dalam bahasa Inggris. Pada test pertama, siswa diminta
menjawab kalimat essay. Pada test kedua, siswa diminta menulis cerita mengenai
kegiatan mereka sehari-hari dalam bahasa Inggris. Pada test ketiga, siswa diminta
menceritakan secara lisan kegiatan mereka sehari-hari.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: pada test try out, hanya 12 dari 42
siswa (30%) yang dapat membuat dan menulis kalimat simple present tense dalam
bentuk positif, negative, dan interogatif secara benar. Pada test pengumpulan data,
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32 dari 42 siswa (65%) yang sudah dapat membuat dan menulis kalimat simple
present tense secara benar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terjadi
peningkatan pemahaman konsep dasar kalimat simple present tense sebesr 35%.
Sementara itu pada test wawancara, siswa masih sering melakukan kesalahan
overgeneralization dan incomplete application of rules.

IMPLEMENTASI MODEL KEAKSARAAN FUNGSIONAL DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN SEMARANG

Totok Sumaryanto F

Fokus masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi
model keaksaraan fungsional dalam rangka percepatan penuntasan buta aksara di
kabupaten Semarang ? Masalah utama tersebut dapat dirinci ke dalam sub-sub
masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Strategi percepatan pemberantasan buta
aksara yang dilaksanakan dengan model keaksaraan fungsional di kabupaten
Semarang ? dan (2) Bagaimana penyelenggaraan pembelajaran buta aksara
dengan model keaksaraan fungsional yang dapat dilaksanakan di kabupaten
Semarang ?

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan  berupa studi yang mengarah
pada implementasi keaksaraan fungsional dalam rangka percepatan penuntasan
buta aksara .Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
penelitian Kualitatif desain Studi Kasus. Sumber data dalam studi ini adalah para
warga belajar, tutor, pengawas PLS,  di kabupaten Semarang. Subjek penelitian
adalah warga belajar, tutor, pengawas PLS. Sumber data penelitian ditentukan
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dua tahap (two-stage sampling).
Pengumpulan data menggunakan metode survei melalui interview/FGD, kuesioner,
observasi lapangan dengan instrumen standar yang dikembangkan peneliti. Sumber
data meliputi warga belajar, Tutor dan Penilik PLS. Di samping itu juga dilakukan
pengkajian teoretik kepustakaan dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Sesuai
dengan karakteristik penelitian yang dilakukan, data yang dihasilkan dari kuesioner
dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk melihat kecenderungan-
kecenderungan yang terjadi. Sedangkan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh
dari hasil wawancara dan studi dokumen dianalisis dengan teknik analisis data
kualitatif model interaktif yang secara simultan terdiri dari tahapan: (1) pengumpulan
data, (2) Reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa rencana pada tahun 2008 ini akan
diadakan Wajib Belajar Non Formal dalam program Keaksaraan Fungsional yang
melibatkan 136 kelompok atau 1.360 warga belajar. Jumlah ini tidak mendasarkan
pada jumlah penduduk yang buta aksara, namun nampaknya berdasarkan jumlah
anggaran yang diterima dari APBN dan APBD Propinsi. Rencana tahun 2006 ini
juga tidak didasarkan pada analisis Kohort tahun-tahun sebelumnya, disamping itu
tidak mendasarkan pada tahap pemberantasan, pembinaan, atau pelestarian.
Kegiatan kelompok belajar yang ada di kabupaten Semarang adalah calistung yang
dipadu dengan kegiatan fungsional sehari-hari, misalnya keterampilan. Kegiatan
calistung yang disertai belajar untuk mengiktui kegiatan. Banyak warga belajar yang
saat ini menjadi penjual susu sapi di sekitar Perumnas Banyumanik sudah
melengkapi dagangan utamanya dengan kue yang merupakan hasil keterampilan
kelompom ini.
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PENDEKATAN PENANAMAN NILAI MORAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR
(Studi Kasus pada Siswa SD  di Daerah Pingiran Kota Semarang)

Abdul Muntholib

Agenda penting yang perlu mendapatkan prioritas perhatian pada masa-
masa sekarang adalah masalah penanaman nilai moral, baik dalam pranata
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menjelaskan
penanaman nilai moral yang dilakukan oleh guru pada murid sekolah dasar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar di daerah pinggiran Kota
Semarang, yaitu SD Sekaran 2 Gunungpati, Semarang. Subjek penelitian adalah
siswa kelas V. Pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan
dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
pertama, dalam melakukan penanaman nilai moral kepada anak didiknya, guru tidak
merencanakan proses tersebut dalam persiapan tertulisnya. Akan tetapi guru selalu
berusaha menegur perilaku anak yang tidak baik secara insidental. Kedua,
pendekatan yang digunakan guru untuk menanamkan nilai moral kepada anak
dengan cara menyentuh perasaan anak didik dengan contoh-contoh kejadian masa
lalu, seperti kejujuran, persatuan, hormat menghormati, sayang menyayangi, dan
sebagainya. Ketiga, penanaman nilai moral kepada anak didik dalam proses
pembelajaran di kelas ternyata memberikan nuansa yang berbeda kepada anak
didik.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, dapat diajukan saran sebagai
berikut: (1) guru hendaknya selalu memperhatikan semua perilakunya, terutama
saat berada di sekolah, baik berupa tutur kata, gerak gerik dan penampilan (cara
berpakaian dan berdandan), dan (2) guru hendaknya merencanakan dalam
persiapan pembelajarannya, proses penanaman nilai moral kepada anak didiknya
dan berusaha melaksanakannya dalam proses pembelajaran yang dilakukannya.

PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN MATA KULIAH FILSAFAT ILMU DI
PERGURUAN TINGGI

Arif Purnomo

Salah satu keluhan dosen pengampu filsafat ilmu adalah model penilaian
yang belum baku untuk menilai hasil dan proses perkuliahan Filsafat Ilmu.
Permasalahan yang muncul dan akan dicari pemecahannya dalam penelitian
tindakan kelas ini adalah: bagaimana mengembangkan model penilaian mata kuliah
Filsafat Ilmu di perguruan tinggi?.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action
research). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, dan observasi, dan
dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan
analisis kuantitatif sederhana berupa deskripsi prosentase.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut (1) pengetahuan dan keterampilan dosen dalam bertanya, serta
perihal pertanyaan (pada siklus II) telah mengarah pada penggalian konsep,
distribusi dan penerapan prinsip pemindahan giliran secara merata, memberi acuan
dan tuntunan sebelum memberi pertanyaan, memberi waktu tunggu atau tenggang
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waktu sebelum menunjuk mahasiswa dan menyebut nama mahasiswa saat
mengajukan pertanyaan, ternyata sangat berpengaruh terhadap peningkatan
motivasi dan keberanian mahasiswa dalam menjawab dan/atau mengemukakan
pendapat di dalam proses pembelajaran (perkuliahan), (2) dalam perkuliahan filsafat
ilmu, dosen dapat mengembangkan teknik penilaian selain pencil dan paper test,
seperti penilaian proyek. Model penilaian ini sangat efektif digunakan terutama
pada pokok bahasan Ilmu dalam Strategi Insani. Teknik penilaian proyek digunakan
dengan meminta mahasiswa melaksanakan suatu proyek mini penelitian tentang
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini melalui koran, majalah
atau sumber lain. Langkah yang dilakukan kemudian adalah menganalisis data
yang dikumpulkan tersebut menjadi sebuah tugas yang harus dikumpulkan saat
akhir perkuliahan filsafat ilmu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran bahwa dosen
pengampu filsafat ilmu perlu memahami teknik-teknik penilaian yang dapat
dikembangkan untuk pokok bahasan lain dalam perkuliahan filsafat ilmu.

STUDI TENTANG KINERJA KEPALA SEKOLAH DI ERA SCHOOL BASED
MANAGEMENT (Penelitian pada sekolah dasar di Kota Semarang)

Masrukhi

Persoalan mendesak bidang pendidikan yang perlu ditangani adalah
masalah kualitas pendidikan. Salah satu muaranya adalah lemahnya Manajemen di
bidang pendidikan. Dengan ditekankan Manajemen Berbasis Sekolah ini menjadi
harapan banyak pihak agar krisis pendidikan dapat diselesaikan. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengungkap tentang pelaksanaan managamen berbasis
sekolah pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Semarang, sehingga dapat dijadikan
pertimbangan kebijakan dalam menyusun model dan strategi peningkatan kualitas
pendidikan di tingkat Sekolah Dasar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survai. Populasi penelitian ini
adalah semua kepala sekolah dan guru pada SD Negeri se Kota Semarang.
Sedangkan teknik sampling dilakukan dengan random sampling. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis
regresi linear ganda.

Berdasarkan hasil analisis korelasi yang telah dipaparkan sebelumnya,
menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan
manajemen kepala sekolah dengan implementasi manajemen berbasis sekolah. Hal
ini ditunjukkan oleh perolehan analisis korelasi baik sederhana maupun parsial,
yaitu ry1 = 0,372 dan ry1.2 = 0, 254 dengan peluang kesalahan (p) masing-masing
kurang dari 0,05. Dari hasil analisis diperoleh koefisien arah untuk variabel
kemampuan manajemen kepala sekolah sebesar 0,185 dengan t hitung = 2,034 dan
peluang kesalahan (p) = 0,024. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara
individual kemampuan manajemen kepala sekolah signifikan dalam mempengaruhi
implementasi manajemen berbasis sekolah. Berdasarkan hasil signifikansi
parameter individual dengan uji-t dapat disimpulkan bahwa kinerja guru secara
individual signifikan dalam mempengaruhi implementasi manajemen berbasis
sekolah, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan
manajemen kepala sekolah dan kinerja guru dengan implementasi manajemen
berbasis sekolah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, terdapat hubungan yang positif dan
signifikan kemampuan manajemen kepala sekolah dengan implementasi
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manajemen berbasis sekolah, terdapat hubungan yang positif dan signifikan kinerja
guru dengan implementasi manajemen berbasis sekolah, terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara keampuan manajemen kepala sekolah dan kinerja guru
dengan implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam mengefektifkan
pelaksanaan MBS dapat dilakukan dengan memberdayakan kemampuan
manajemen kepala sekolah dan kinerja guru. Penelitian ini juga merekomendasikan
beberapa hal. Pertama, upaya mengefektifkan pelaksanaan MBS dapat dilakukan
dengan memberdayakan kemampuan manajemen kepala sekolah dan kinerja guru.
Kedua, hendaknya menempatkan kinerja guru di garis depan implementasi MBS,
temuan penelitian menunjukkan sumbangan yang diberikan kinerja cukup besar dan
berarti dalam menjelaskan implementasi MBS.

EKSPLORASI  KONSEP DAN PENDEKATAN BERBAGAI BIDANG ILMU UNTUK
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA

Sunarto, Suprayogi, Lisdiana, Khomsin,

Dalam kegiatan  pembelajaran mahasiswa  cenderung lebih berminat
mempelajari sesuatu  yang  kontekstual  dengan bidang ilmu yang  ditekuni  sesuai
jurusan masing-masing. Atas dasar itu maka dalam konteks Pendidikan Pancasila
masalahnya adalah bagaimana  menemukan konsep dan pendekatan berbagai
bidang ilmu yang relevan dan dapat dipakai untuk mengembangkan pembelajaran
Pendidikan Pancasila.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan  konsep dan
pendekatan bidang-bidang keilmuan  tertentu yang dapat digunakan  untuk
mendukung pengembangan  pembelajaran Pendidikan  Pancasila. Hasil  penelitian
ini  diharapkan dapat bermanfaat  bagi dosen-dosen pengampu  Pendidikan
Pancasila  untuk  mewujudkan  pembelajaran  Pendidikan Pancasila  yang
kontekstual  dengan  bidang keilmuan  yang ditekuni  oleh mahasiswa  sebagai
subyek  yang  belajar.

Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif dan kualitatif.  Sumber
data penelitian terdiri dari  mahasiswa dari  berbagai jurusan yang ada di UNNES,
serta pakar-pakar dari berbagai bidang ilmu di jurusan-jurusan tersebut. Sedangkan
data sekunder adalah berupa literatur yang relevan dengan masalah dan tujuan
penelitian. Data dikumpulkan dengan metode  angket, wawancara, dan studi
kepustakaan. Untuk mengolah data angket digunakan  analisis deskriptif
persentase. Sedangkan  data wawancara  dan studi pustaka  dianalisis dengan
analisis kualitatif   melalui siklus interaktif  yang berlangsung secara terus menerus
dengan mengikuti langkah-langkah  pengumpulan data, redusksi data,
penggolongan data, dan penarikan simpulan serta verifikasi.

Berdasarkan analisis data penelitian  dapat diambil simpulan hasil penelitian
sebagai berikut: Pembelajaran Pendidikan Pancasila  di UNNES selama ini
berlangsung  dalam proses  yang  didominasi  oleh  kegiatan  yang  lebih berpusat
pada dosen,  yaitu  dengan menggunakan metode ceramah. Sedangkan materi
pembelajaran  terutama bersumber dari buku paket perkuliahan yang telah
disediakan. Sedangkan  di lain  pihak mahasiswa  berharap agar  pembelajaran
Pendidikan Pancasila berlangsung dalam proses yang  diwarnai oleh  aktivitas yang
berimbang antara  dosen dan mahasiswa, dengan menggunakan metode yang lebih
membangkitkan aktivitas mahasiswa seperti  diskusi dan pemecahan masalah
(problem solving).   Penggunaan media  juga  diharapkan lebih bervariasi, yaitu
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dengan menggunakan LCD, slide, atau media yang lain. Begitu juga dengan materi
pembelajaran, mahasiswa berharap  dosen mengembangkan materi pembelajaran
dalam buku paket dengan mengangkat isue-isue aktual  di media massa,  maupun
masalah-masalah  sosial  yang  dijumpai di masyarakat. Dalam  kaitan dengan
konsep dan pendekatan pembelajaran, dalam beberapa bidang ilmu yang diteliti
terdapat konsep-konsep dan pendekatan yang dapat dieksplorasi bagi
pengembangan pembelajaran Pendidikan Pancasila, agar  pembelajaran tersebut
lebih kontekstual dengan latar belakang jurusan/prodi  mahasiswa yang belajar.
Untuk  dapat memanfaatkan konsep dan pendekatan  tersebut  diperlukan
kemampuan dosen yang bukan hanya  menguasai materi pembelajaran Pendidikan
Pancasila, akan tetapi  juga menguasai secara garis besar konsep dan pendekatan
bidang-bidang ilmu lainnya.

Atas dasar  simpulan hasil penelitian tersebut disarankan agar dalam
pembelajaran Pendidikan Pancasila dosen pengampu mengupayakan terwujudnya
pembelajaran yang  lebih membangkitkan aktivitas mahasiswa dalam belajar
dengan penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Di samping itu
dosen  jangan hanya terpancang pada materi pembelajaran dalam buku paket,
melainkan juga mengembangkannya dengan mengangkat isue-isue aktual di
masyarakat. Dosen juga perlu  memanfaatkan konsep dan pendekatan beberapa
bidang ilmu untuk pengembangan pembelajaran Pendidikan Pancasila sesuai
dengan latar belakang jurusan/program studi mahasiswa yang belajar. Untuk itu
semua diperlukan adanya pelatihan khusus bagi dosen-dosen pengampu
Pendidikan Pancasila,  agar dapat  memahami secara garis besar  konsep dan
pendekatan berbagai bidang ilmu tersebut.

IDENTIFIKASI PEMBELAJARAN PANCASILA BERBASISKAN BIDANG ILMU

Suparyogi, Aris Munandar, Syafii.

Berbagai  hambatan dan tantangan sepertinya telah menghadang
kelangsungan bangsa Indonesia, tantangan-tantangan tersebut antara lain (Tilaar.
2004: 206): 1) Tantangan dalam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara,
sehingga diperlukan pemantapan kembali persatuan kesatuan bangsa dan negara,
2) Tantangan terciptanya sistem hukum yang adil dan supremasi hukum untuk
menjamin kepastian hukum, keadilan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, 3)
Tantangan terbentuknya sistem politik yang demokratis, 4) Tantangan terbentuknya
sistem ekonomi yang adil dan produktif, 5) Tantangan terbentuknya sistem sosial
budaya yang beradab, 6) Tantangan terbentuknya sumber daya manusia yang
bermutu, 7) Tantangan untuk mempertahankan eksistensi dan integritas sebagai
bangsa dan negara. Oleh karena itu penelitian identifikasi pembelajaran pancasila
berbasiskan bidang ilmu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi, tujuan dan karakteristik
pembelajaran pancasila, Menjelaskan  pengelolaan dan proses belajar mengajar
pancasila yang dilakukan selama ini, Menjelaskan  strategi penyampaian (pola
komunikasi) pembelajaran pancasila  yang selama ini dilakukan, Analisis terhadap
evaluasi pembelajaran  pancasila. Penelitian ini memiliki  manfaat teoritis dan
praktis.  Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah  memberikan
kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran nilai sehingga dapat lebih efektif,
sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah mampu dijadikan sebagai
bahan masukan untuk penerapan pembelajaran nilai di sekolah atau di Universitas.

Hasil penelitian ini adalah kurangnya daya dukung sarana dan prasarana
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yang memadai dalam pembelajaran pancasila yang berbasiskan bidang ilmu seperti
ketersediaan pustaka yang relevan, up to date yang mendukung pembelajaran, juga
diperlukan sarana laboratorium pancasila yang dapat digunakan mahasiswa untuk
praktek dalam pembelajaran pancasila, diperlukan penyiapan dosen yang lebih
terprogram dalam pembelajaran pancasila, seperti pengadaan pelatihan-pelatihan
yang terstruktur dan berjenjang, untuk pengembangan pembelajaran pancasila
berbasiskan bidang ilmu di Universitas Negeri Semarang, terkendala dengan
penerapan rombongan belajar, dengan penerapan rombongan belajar menjadikan
satu kelas dapat terdiri dari bermacam ilmu sehingga akhirnya dosen kembali akan
melakukan generalisasi dalam pembelajaran bukan spesifikasi (pengkhususan)
yang sesuai dengan bidang ilmu.

Dalam penelitian ini disarankan:perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang
intensif terhadap semua dosen pancasila secara lebih terstruktur dan terprogram,
baik tingkat lokal dan nasional, perlu disediakan sarana dan prasarana yang
memadai yang menunjang pembelajaran pancasila, penerapan rombel untuk
pembelajaran pancasila, agar ditinjau ulang. Hal ini disebabkan dengan
diberlakukannya generalisasi menjadikan  pembelajaran pancasila berbasiskan
bidang ilmu sulit untuk dilakukan, karena pendekatan pembelajaran pancasila
berbasiskan bidang ilmu mensyaratkan pengkhususasn dalam pembelajaran
pancasila. Dengan demikian mata pelajaran pancasila sebagai mata pelajaran
umum, tidak diinterprestasikan sebagai  secara umum bebas mengikuti dimanapun,
tetapi diinterprestasikan bahwa mahasiswa secara umum harus mengikuti mata
kuliah pancasila yang dapat dilaksanakan secara khusus agar lebih bermakna.

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH
KALKULUS 2 MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF STUDENT TEAM

ACHIEVEMENT DIVISION DENGAN BANTUAN SOFTWARE MAPLE

Arief Agoestanto, M. Fajar Safaatullah, Muhammad Kharis

Hasil belajar Kalkulus 2 di Jurusan Matematika FMIPA UNNES, belum
memuaskan, hal ini diduga karena mahasiswa masih terbawa pola belajar di bangku
sekolah menengah yakni mereka terbiasa hanya menghafal catatan guru dan hanya
berlatih materi yang ditugaskan sebagai pekerjaan rumah,  masih enggan untuk
bertanya kepada dosen. Pada hal dalam belajar Kalkulus 2 diperlukan pemahaman
yang tidak sekedar menghafal rumus saja, diperlukan pemikiran yang deduktif
aksiomatis yang berarti mahasiswa harus mampu memahami setiap definisi dan
teorema yang dipelajari.

Masalah yang akan di teliti adalah (a) apakah pembelajaran kooperatif
Student Team Achievement Division dengan bantuan software Maple dapat
meningkatkan hasil belajar mahasiswa? (b)apakah pembelajaran kooperatif Student
Team Achievement Division dengan bantuan software Maple dapat meningkatkan
keaktifan mahasiswa?

Tujuan penelitian ini adalah (a) mengetahui peningkatan hasil belajar
mahasiswa dalam  pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division
dengan bantuan software Maple, (b) mengetahui peningkatan keaktifan mahasiswa
dalam pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division dengan
bantuan software Maple.

Untuk mencapai tujuan di atas dilakukan penelitian tindakan dengan
mengimplementasikan pembelajaran kooperatif Student Team Achievement
Division dengan bantuan software Maple dengan 3 siklus, masing-masing siklus
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melalui tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Masing masing
siklus dilaksanakan dalam 2 pertemuan.

Hasil penelitian ada peningkatkan hasil belajar dan keaktifan mahasiswa
pada perkuliahan kalkulus 2, yakni  diperoleh ata-rata hasil belajar yang dicapai
pada siklus 3 sebesar 74,96 dengan mahasiswa yang mendapat skor lebih dari 71
sebanyak 67%, serta skor  keaktifan mahasiswa 38 dari skor maksimal 40.

Saran yang dapat diberikan perlu diimplementasikan pembelajaran
kooperatif Student Team Achievement Division dengan bantuan software Maple
pada perkuliahan Kalkulus 2 sehingga hasil belajar dan keaktifan mahasiswa
meningkat.

PENERAPAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DENGAN PENDEKATAN
STUDENT CENTERED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN

BERKOMUNIKASI EFEKTIF, BEKERJA SAMA, DAN BERNALAR EFEKTIF
MAHASISWA JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNNES

Ary Woro Kurniasih,  Putriaji Hendikawati, Tri Murtini

Pembelajaran matematika terhadap mahasiswa selama ini masih berbasis
teacher centered learning, sehingga mahasiswa tidak terlatih untuk menemukan dan
membangun sendiri pengetahuannya, tidak terbiasa mengemukakan pendapatnya,
tidak terbiasa bekerja dalam kelompok untuk mengkonstruksi pengetahuan dan
pengertian dan kurang dapat bernalar secara efektif.

Penelitian ini untuk  mengetahui ada tidaknya peningkatan keterampilan
berkomunikasi efektif, bekerja sama, dan bernalar efektif mahasiswa dengan
pembelajaran konstruktivisme dengan pendekatan Student Centered Learning.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan terhadap mahasiswa Jurusan
Matematika FMIPA UNNES. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus yang masing-masing
siklusnya terdiri dari 3 pertemuan. Metode mengumpulkan data adalah metode tes,
metode angket, metode observasi, dan metode dokumentasi. Data yang diperoleh
dianalisis dengan skala Likert.

Kesimpulannya adalah penerapan pembelajaran konstruktivisme dengan
pendekatan Student Centered Learning dapat  meningkatkan keterampilan
berkomunikasi efektif, bekerja sama, dan bernalar efektif mahasiswa Jurusan
Matematika FMIPA UNNES. Keterampilan berkomunikasi efektif mahasiswa dalam
bekerja kelompok pada siklus 2 meningkat 1 atau 25% dari siklus 1, keterampilan
mahasiswa dalam bekerja secara berkelompok adalah tinggi, dan penalaran efektif
mahasiswa pada siklus ke- 2 berdasarkan lembar pengamatan meningkat 0,15 atau
3,75% dan penalaran efektif mahasiswa dalam kelompok juga meningkat 0,26 atau
6,5%. Berdasarkan tes, penalaran efektif mahasiswa mengalami peningkatan 19,6
% pada siklus ke-2. Disarankan pelaksanaan pembelajaran di Perguruan Tinggi
menerapkan Student Centered Learning bukan Lecturer Centered Learning. Dalam
diskusi kelompok, mahasiswa ditekankan untuk lebih berkomunikasi interpersonal
dengan teman 1 kelompoknya.
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MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH KALKULUS I
MELALUI COOPERATIF LEARNING TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT

DIVISION (STAD)

Bambang Eko Susilo dan Iqbal Kharisudin

Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang rendahnya hasil belajar
dan keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Penelitian dilaksanakan pada mata
kuliah Kalkulus I yang diambil oleh mahasiswa jurusan Matematika FMIPA UNNES.
Mata kuliah Kalkulus I membahas secara mendalam konsep turunan dan
diferensial. Materi yang diberikan mencakup Sistem Bilangan, Bidang Koordinat,
Jarak, dan Lingkaran, Persamaan Linear, dan Fungsi, Limit dan Kekontinuan
Fungsi, serta Turunan dan Diferensial

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan evaluasi-refleksi.
Sebelumnya dilakukan pembagian kelas dalam kelompok-kelompok diskusi 4 atau 5
orang per kelompok.

Hasil penelitian ini adalah sudah terlaksananya dua siklus penelitian. Dalam
siklus I diperoleh hanya 15 mahasiswa atau 45,5 % dari jumlah keseluruhan
mahasiswa yang memperoleh nilai B (> 71) artinya masih di bawah indikator
keberhasilan penelitian ini yaitu 50 % sehingga perlu dilanjutkan ke siklus
selanjutnya. Dari tugas kelompok yang telah dikumpulkan, dapat dilihat bahwa
kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang diberikan sudah cukup
bagus. Mereka pada umumnya belum dapat menggunakan algoritma dalam
menyajikan solusi masalah. Dalam siklus II  diperoleh bahwa 21 mahasiswa atau
63,6 % dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang memperoleh nilai B (> 71)
sehingga indikator keberhasilan telah tercapai. Dari tugas kelompok yang telah
dikumpulkan, dapat dilihat bahwa kemampuan mahasiswa dalam menuliskan notasi
matematika masih kurang, sehingga penyelesaian masalah yang sudah benar
namun salah dalam penulisan. Hal ini ditindaklanjuti dengan menjelaskan kembali
hal-hal yang terkait dengan kesalahan tersebut, misal perbedaan notasi interval dan
notasi pembentuk himpunan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cooperative learning tipe
Student Teams Achievement Division (STAD) sebagai pengembangan rancangan
perkuliahan Kalkulus I dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan mahasiswa.
Setelah pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengetahui dan mengaplikasikan
pengetahuannya tentang konsep turunan untuk menyelesaikan suatu masalah.
Penelitian ini perlu untuk ditindaklanjuti, karena masalah pembelajaran belum tentu
dapat diselesaikan dengan satu model pembelajaran, peneliti perlu untuk
mengembangkan berbagai model pembelajaran dan mengaplikasikannya di kelas
agar mahasiswa tidak mengalami kejenuhan. Perlu ada pengembangan materi
perkuliahan dengan diperbanyak contoh – contoh yang variatif sehingga wawasan
dalam pembelajaran akan lebih luas.
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COMPOSITION DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK FISIKA: UPAYA
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA LITERATUR FISIKA

BERBAHASA ASING

Langlang Handayani & Widhiyanto

Telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan
membaca dan memahami literatur Fisika berbahasa asing bagi mahasiswa jurusan
Fisika untuk menunjang penguasaan bidang studi Fisika. Penelitian dilaksanakan
dengan desain kaji tindak melalui dua siklus, dengan prosedur (1) perancangan (2)
pelaksanaan tindakan (3) pengamatan, dan (4) refleksi dalam tiap siklusnya. Dalam
proses penelitian, sebanyak 34 mahasiswa peserta perkuliahan mendapatkan
materi tentang cara membaca dan membuat summary bacaan, mengerjakan tugas
berupa pembuatan summary, dan mengikuti test untuk mengetahui hasil belajarnya.

Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa penerapan composition dalam
perkuliahan Bahasa Inggris untuk Fisika efektif untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa jurusan Fisika dalam membaca dan memahami literature fisika
berbahasa asing. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar yang
dicapai mahasiswa dalam dua siklus yang telah dilaksanakan. Selain itu disarankan
untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk
berlatih membaca literature fisika berbahasa asing. Latihan dapat diberikan dengan
cara memberi tugas kepada mahasiswa untuk membuat summary dari suatu
bacaan yang dapat dikerjakannya secara mandiri maupun dengan cara kelompok.

PEMBUATAN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (VLE) SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH FISIKA DASAR I

Masturi, Siti Wahyuni

Telah dibuat bahan ajar Fisika Dasar I dengan menggunakan Moodle
sebagai implementasi virtual leraning environment (VLE) yang menekankan pada
kemampuan berpikir mahasiswa secara mandiri. Bahan ajar ini diharapkan dapat
menjadi suplemen untuk perkuliahan Fisika Dasar I sebagai upaya menyiasati
keterbatasan pertemuan di kelas dan banyaknya cakupan materi.

Program yang dihasilkan berupa perangkat pembelajaran guna mengisi dan
melengkapi program Moodle yang telah ada. Mahasiswa pada umumnya
memberikan respon yang sangat baik terhadap tampilan dan kualitas program
tersebut, khususnya terhadap kombinasi penggunaan font dan pewarnaan, serta
terhadap kemampuan program untuk diupload dan didownload yang memungkinkan
setiap user untuk memperbaharui proram tersebut. Sebaliknya, mereka
menganggap kelengkapan materi yang disajikan dalam prgram tersebut masih
kurang, terutama berkaitan dengan penugasan (assignment) dan penilaian
(assesment) terhadap peserta.
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UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR KIMIA DASAR I  DENGAN
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN CHEMO–ENTREPRENEURSHIP

Nuni Widiarti dan Sri Kadarwati

Berdasarkan angket terhadap 52 mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UNNES,
metode pembelajaran dosen masih berupa ceramah dan hal demikian sangat
membosankan bagi mahasiswa. Apalagi materi perkuliahan kimia pada umumnya
merupakan matakuliah yang kurang disenangi dan dipandang sulit oleh siswa
karena bersifat abstrak, sehingga perlu dibantu visualisasinya. Oleh karena itu perlu
pembelajaran yang menarik serta memupuk daya kreasi dan inovasi mahasiswa
dan supaya pembelajaran tidak monoton. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar dan kualitas proses belajar kimia mahasiswa
dengan model pembelajaran Chemo–entrepreneurship (CEP).

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam
tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Kimia UNNES semester
pertama. Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan
pengembangan life skill mahasiswa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar dan pengembangan life skill mahasiswa.

Dari hasil penelitian, ketuntasan belajar klasikal meningkat dari  siklus I
(61,76%), siklus II (73,53%), dan siklus III (88,24%). Sementara hasil kualitas
proses belajar mengalami peningkatan pada tiap siklus yaitu 76,47%, 79,41%, dan
85,29%.  Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dan
kualitas proses belajar mahasiswa dapat meningkat melalui penerapan model
pembelajaran CEP.

PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS RISET DENGAN PENDEKATAN SETS
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES ILMIAH

Parmin, Sifaudin

Hasil temuan guru dalam proses pembelajaran Biologi, pada siswa kelas XI
IPA Madrasah Aliyah Al-Asror, bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan
dalam pelaporan hasil praktikum dan menerapkan konsep untuk memecahkan
permasalahan dalam kehidupan di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk
memecahkan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini akan pembelajaran
Biologi berbasis riset dengan pendekatan SETS. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui, apakah pembelajaran Biologi yang berbasis riset dengan pendekatan
SETS untuk meningkatkan keterampilan proses ilmiah siswa kelas XI IPA Madrasah
Aliyah Al-Asror. Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini melalui proses
pembelajaran yang terbagi dalam 3 siklus.

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan menerapkan pembelajaran Biologi yang berbasis riset, dengan
pendekatan SETS dapat meningkatkan keterampilan proses ilmiah siswa dan
dengan mengintegrasikan SETS di dalam riset pada pembelajaran Biologi, juga
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep Biologi.
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Saran dari hasil penelitian tindakan kelas ini berdasarkan pada hasil
penelitian, maka perlu dilanjutkan penggunaan strategi pembelajaran berbasis riset
berpendekatan SETS dalam pembelajaran Biologi.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA MENGANALISIS DATA STATISTIK
PADA MATA KULIAH STUDI KASUS DAN SEMINAR DENGAN

MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN KOMPUTER

Putriaji Hendikawati, Ary Woro Kurniasih,  Trimurtini,

Penelitian ini dilaksanakan pada perkuliahan Studi Kasus dan Seminar yang
membahas berbagai kasus dan permasalahan yang menggunakan pengolahan dan
analisis data dengan memanfaatkan metode statistik yang berperan dalam
pemecahan permasalahan. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan evaluasi-refleksi.
Sebelum dilaksanakan penelitian dilakukan pembagian kelas dalam kelompok
diskusi yang terdiri dari 3 orang per kelompok.

Hasil penelitian pada siklus I hanya diperoleh 14 mahasiswa yang
memperoleh nilai B (> 71) atau 33,3 % dari jumlah keseluruhan mahasiswa. Hasil ini
masih di bawah indikator keberhasilan penelitian yaitu 75 % dari keseluruhan jumlah
mahasiswa, sehingga penelitian perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Dari tugas
kelompok yang telah dikumpulkan, dapat dilihat bahwa kemampuan mahasiswa
dalam melakukan analisis kasus penelitian statistik yang diberikan belum sesuai
dengan harapan. Mahasiswa pada umumnya belum dapat memahami kasus dari
penelitian beserta analisisnya dengan baik. Pada siklus II diperoleh bahwa terdapat
22 mahasiswa yang memperoleh nilai B (> 71) atau 81,5 % dari jumlah keseluruhan
mahasiswa sehingga indikator keberhasilan penelitian telah tercapai. Terjadi
peningkatan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kasus yang dapat
dilihat hasil tugas kelompok yang telah dikumpulkan pada siklus II. Mahasiswa
sudah dapat memahami kasus dari penelitian beserta analisisnya dengan baik,
sebagian besar mahasiswa sudah dapat mengidentifikasi kasus beserta segala
informasi yang terkait di dalamnya yang dapat bermanfaat untuk mengambil suatu
kesimpulan.

Dengan hasil yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan mengoptimalkan komputer dalam mata kuliah Studi Kasus
dan Seminar efektif meningkatkan kemampuan mahasiswa di dalam menganalisis
kasus yang membahas analisis data statistik.

DESAIN, PRODUKSI DAN UJI COBA PROTOTIPE CD PEMBELAJARAN SAINS
FISIKA DI SEKOLAH DASAR

Siti Wahyuni, Masturi

CD Pembelajaran Sains Fisika ini dibuat dengan menggunakan Macromedia
Flash sebagai implementasi pembelajaran berbantuan komputer pada siswa
Sekolah Dasar. CD Pembelajaran Sains ini diharapkan dapat memotivasi siswa
untuk belajar mandiri memanfaatkan pembelajaran berbantuan komputer.
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Penelitian dibuat dalam tiga tahap: Pertama analisis materi dan
pengumpulan bahan, Kedua mendesain CD Pembelajaran, dan Ketiga uji coba, baik
uji ahli maupun ujicoba terbatas.

Program yang dihasilkan berupa tampilan/layar yang dapat dioperasikan
dengan nagivasi-navigasi yang tersedia menggunakan konsep hypertext. Selain
terdapat teks dan gambar, CD pembelajaran ini juga dilengkapi dengan gerak
animasi dan audio. Responden memberikan penilaian baik untuk CD Pembelajaran
ini, sehingga CD dapat diterapkan sebagai model dalam pembelajaran sains fisika
Sekolah Dasar.

PENINGKATAN HASIL BELAJAR ELEKTRONIKA DASAR II
MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN

PROBLEM SOLVING LABORATORY

Sujarwata , Fifin DR.

Penelitian berjudul Peningkatan Hasil Belajar Elektronika Dasar II Melalui
Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Laboratory upaya dosen/peneliti
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan praktikum Elektronika Dasar II di Jurusan
Fisika FMIPA UNNES. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
meningkatan hasil belajar Elektronika Dasar II melalui penerapan model
pembelajaran Problem Solving Laboratory.

Metode dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini
dilakukan dengan tiga siklus utama, yaitu siklus I , siklus II dan siklus III. Masing-
masing siklus terdiri dari langkah : Perencanaan – Implementasi – Evaluasi dan
Refleksi yang mengadopsi Model Spiral dari Kemmis dan MC Taggart. Penelitian
dilakukan pada mahasiswa Jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang Kampus
Sekaran Gunungpati – Semarang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester
ganjil tahun akademik 2007/2008 selama kurang lebih 6 bulan efektif.

Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil belajar Elektronika
Dasar II melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving Laboratory
sebesar 75% mahasiswa mengalami ketuntasan belajar.

UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA MELALUI
PADUAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN

GUIDED INQUIRY PADA  MATAKULIAH FISIKA DASAR I

Sunarno, Bambang Subali, Hartono

Penelitian berjudul Upaya Peningkatan Aktivitas Belajar Mahasiswa Melalui
Paduan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dan Guided Inquiry Pada
Mata Kuliah Fisika Dasar I di Jurusan Fisika FMIPA UNNES. Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatan aktivitas belajar mahasiswa melalui
penerapan paduan model pembelajaran Problem Based Learning dan Guided
Inquiry Pada Mata Kuliah Fisika Dasar I.

Metode dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini
dilakukan dengan dua siklus utama, yaitu siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus
terdiri dari langkah : Perencanaan–Implementasi–Evaluasi dan Refleksi yang
mengadopsi Model Spiral dari Kemmis dan MC Taggart. Penelitian telah dilakukan
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pada mahasiswa Jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran
Gunungpati – Semarang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil
tahun akademik 2007/2008 selama kurang lebih 10 bulan.

Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan aktivitas belajar
mahasiswa melalui penerapan paduan model pembelajaran Problem Based
Learning dan Guided Inquiry Pada Mata Kuliah Fisika Dasar I. Kategori aktivitas
belajar mahasiswa dengan penerapan model pembelajaran ini adalah tinggi, yaitu
5,30 dengan indek prestasi rata-rata sebesar 75,75.

PEMANFAATAN “FOCUS GROUP INTERVIEW” DAPAT MENINGKATKAN
KREATIVITAS  DAN KEMAMPUAN MAHASISWA PADA

MATA KULIAH KIMIA ORGANIK

Titi Wahyukaeni dan Sri Mursiti

Pembelajaran “Focus Group Interview” adalah pembelajaran yang dibentuk
untuk mendiskusikan suatu materi yang dipimpin oleh moderator atau ketua
kelompok terlatih. Mahasiswa belajar dalam kelompok, berpartisipasi aktif untuk
menjawab, menanggapi, memberi gagasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan ketua kelompok. Dengan demikian mahasiswa dituntut untuk menyiapkan
materi dari berbagai literatur, diktat, jurnal, materi yang didapat dari akses internet.

Mahasiswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan materi Kimia
Organik dengan fenomena kehidupan. Sehingga kreativitas mahasiswa rendah,
dengan sendirinya kemampuan mahasiswa juga rendah. Untuk mengatasi kesulitan
tersebut perlu penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan “Focus Group
Interview”. Karena akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam
diskusi kelompok dan mudah mengkaitkan materi dengan fenomena kehidupan.

Tujuan penelitian adalah meningkatkan kemampuan dan kreativitas
mahasiswa, target yang ditentukan adalah 80% mahasiswa memiliki kriteria tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% mahasiswa mendapat nilai
minimal 70. Sedangkan 70% mahasiswa memiliki kreativitas tinggi. Dengan
demikian target yang diharapkan telah tercapai.

PENINGKATAN LIFE SKILLS DALAM PEMBELAJARAN KIMIA FISIKA II DI
JURUSAN KIMIA UNNES DEMI SUKSESNYA PELAKSANAAN KTSP  DENGAN

TUGAS MEMBUAT RANCANGAN EKSPERIMEN

Tjahyo Soebroto dan Murbangun Nuswowati

Materi Mata Kuliah Kimia Fisika khususnya Kimia Fisika II dianggap sangat
sulit dan nilai akhir > 50 % mahasiswa mendapat nilai < 60. Untuk mensukseskan
KBK dan KTSP mahasiswa telah berusaha latihan mengerjakan soal secara
berkelompok, sehingga pada tahun 2004 dan 2006 telah mencapai > 50 mahasiswa
mendapat nilai > 60, namun belum bisa mengaitkan antara teori dengan kenyataan
sehari-hari.  Pembelajaran kimia fisika II dengan penambahan tugas  membuat
rancangan eksperimen berkelompok, presentasi dan soal tes yang mengarah ke
manfaat dalam kehidupan sehari-hari  dapat meningkatkan life skills. Tes awal
didapatkan mahasiswa yang mendapat nilai  > 60 hanya 6 mahasiswa, pada tes
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akhir siklus I = 23  mahasiswa ( 56,10% ), siklus II = 22 mahasiswa 53,66 % ) dan
siklus III = 36 mahasiswa ( 87,80 %).

Hasil observasi menunjukkan bahwa 75,60 % mahasiswa merasa lebih
senang dan bersemangat, 70,73 % mahasiswa merasa punya kesempatan
menuangkan idenya dalam proses pembelajaran.

Pengarahan yang efektif, dukungan dari dari tim dosen bagi mahasiswa
yang ingin merancang eksperimen supaya rancangan tersebut bisa dilaksanakan
dengan benar di perkuliahan selanjutnya yaitu mata kuliah praktikum Kimia Fisika II
atau untuk mengajar di SMA.

PERANAN MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TERHADAP TINGKAT

KEBERHASILAN PEMBELAJARANNYA.

Abdullah

Secara umum, budaya cendekia yang telah berhasil ditumbuhkan dalam
pendidikan tinggi di Indonesia, ternyata dirasakan tidak cukup untuk membekali
para sarjana agar dapat hidup mandiri, berkreasi memanfaatkan sains dan teknologi
yang telah dipelajarinya. Selama ini pendidikan di perguruan tinggi lebih banyak
menghasilkan lulusan pekerja yang walaupun berpengetahuan tinggi, bukan
wirausahawan yang dengan penguasaan sains dan teknologinya  berusaha secara
mandiri mensejahterakan diri dan masyarakatnya. Karenanya, sejak  tahun
anggaran 1997/1998 diharapkan pada perguruan tinggi di Indonesia dimasukkan
matakuliah Kewirausahaan Sekarang mahasiswa cenderung mencari kerja setelah
lulus, bukan mencari peluang usaha. Sedangkan minat mahasiswa untuk menjadi
wirausaha sangat kecil, padahal untuk mendapat pekerjaan juga sangat kecil. Untuk
mengetahui besarnya  minat  berwirausaha  dari mahasiswa  Teknik Elektro
Faskultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, dan  seberapa  besar peranannya
terhadap tingkat keberhasilan pembelajaran Kewirausahan  mahasiswa tersebut,
pada  dua tahun masa perkuliahan Kewirausahaan  akhir-akhir ini, maka dilakukan
penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian  evaluasi  dengan model penelitian
“Pengukuran Sesudah Kejadian” atau PSK  ( Ex post facto design ). Populasi
penelitian ini adalah  semua mahasiswa Teknik Elektro – FT UNNES yang pernah
mengambil matakuliah (mengikuti perkuliahan) Kewirausahaan, sedangkan  sampel
penelitiannya diambil  dengan purposif sampling, yakni  para mahasiswa  yang telah
/ pernah mengambil matakuliah  Kewirausahaan di dua tahun terakhir (saat
penelitian ini dilaksanakan).  Variabel penelitian ini adalah  minat berwirausaha
sebagai ubahan bebas, dan ubahan terikatnya yaitu  prestasi belajar
kewirausahaan. Analisis datanya akan dilakukan dengan menggunakan komputer,
yakni program SPSS 6.0 for windows.

Temuan dari analisis korelasi diperoleh  bahwa  secara statistik  benar-benar
terdapat hubungan linier  antara ubahan bebas  ( X ), minat berwirausaha
mahasiswa Teknik Elektro,  terhadap ubahan terikat (Y) prestasi belajar
kewirausahaan mahasiswa  dengan koefisien korelasi sebesar  0,9077 .  Hasil uji
hipotesis  dengan analisis varian,  memberikan Fhitung >  Ftabel , sehingga hipotesis
penelitian diterima. Angka koefisien determinasinya, 0,822 , menunjukkan efektivitas
regresinya minat berusaha mahasiswa (X) atas prestasi belajar kewirausahaan
mahasiswa (Y) adalah sebesar 82,2 %  berarti ada faktor lain yang
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mempengaruhinya sebesar  17,8 %.  Dengan demikian sumbangan relatif  ( SRX )
dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebesar  0,82 % .

Saran yang perlu dikemukakan adalah diperlukannya suatu bimbingan karier
terhadap para mahasiswa yang sudah hampir selesai  masa studinya, minimal
berbarengan dengan adanya perkuliahan Kewirausahaan pada jenjang-jenjang
yang bersangkutan.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DENGAN RANGKAIAN SIMULASI UNTUK
ANALISIS BAHAYA ARUS BOCOR PADA PROTEKSI SISTEM TENAGA

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO DIPLOMA III
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Agus Murnomo, Agus Suryanto

Berdasarkan dari pengalaman dan pengamatan dosen pengampu
matakuliah Proteksi Sistem Tenaga, setiap pokok bahasan yang diajarkan kepada
mahasiswa tampak belum maksimal jika mengandalkan metode ceramah. Namun
akan lebih menarik perhatian mahasiswa jika pokok bahasan tersebut diajarkan
dengan metode pendekatan deduktif yaitu diberikan contoh-contoh yang kongkrit
menggunakan rangkaian simulasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
efektifitas pembelajaran menggunakan rangkaian simulasi yang dicobakan dosen,
yang hasilnya diindikasikan oleh peningkatan semangat belajar dan prestasi
mahasiswa.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (class-room action
research) yang mengacu pada model proses dalam bentuk dua siklus yang masing-
masing siklus meliputi perencanaan (planning), tindakan (action), observasi
(observation) dan refleksi (reflection).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semangat belajar
mahasiswa cenderung lebih baik, kecenderungan kualitas pembelajaran menjadi
lebih baik, dan prestasi belajar mahasiswa menjadi lebih baik

MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA DALAM MENGANALISA KERJA
SISTEM KELISTRIKAN OTOMOTIF DENGAN METODE PEMBELAJARAN MODEL

PROBLEM CENTERED GROUP

Dwi Widjanarko, Abdurrahman, Hadromi

Kompetensi mahasiswa dalam menganalisa kerja sistem kelistrikan otomotif
sangat rendah.  Skor rata-rata yang diperoleh dari 40 orang mahasiswa adalah
35,31 pada rentang skor 1 sampai 100. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan
metode pembelajaran model Problem Centered Group (PCG) untuk meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam menganalisa kerja sistem kelistrikan otomotif dan
meneliti perbedaan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa kerja sistem
kelistrikan otomotif sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran
model Problem Centered Group.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian quasi-experiment model
one-group time-series design yang dilakukan dengan memberikan satu perlakuan
tambahan kepada kelompok peserta didik dan membandingkan hasil pengukuran
sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Populasinya adalah mahasiswa prodi
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Pendidikan Teknik Mesin dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh
mahasiswa semester V (40 orang) yang mengambil mata kuliah Sistem Kelistrikan
Otomotif. Perkuliahan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, tahap
pertama perkuliahan biasa (konvensional) yang diakhiri dengan evaluasi tahap I dan
perkuliahan tahap kedua dilakukan dengan metode PCG dan dilanjutkan dengan
evaluasi tahap kedua. Hasil evaluasi sebelum dan setelah penerapan metode PCG
kemudian dibandingkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode PCG,
kompetensi mahasiswa dalam menganalisa kerja sistem kelistrikan otomotif dapat
meningkat dan kompetensi mahasiswa dalam menganalisa kerja sistem kelistrikan
otomotif sebelum dan setelah penerapan metode PCG berbeda signifikan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT DALAM MENENTUKAN
PILIHAN STUDI LANJUT PADA PRODI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN

Harry Kusharto, Sri Handayani

Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumber
daya tersebut  dihadapkan pada suatu tantangan untuk mampu menghasilkan
lulusan yang memiliki kompetensi tinggi  sehingga dapat diterima dan diakui di
dunia usaha dan industri terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam menentukan pilihan studi
lanjut di prodi S1 – PTB. Faktor-faktor yang dimaksudkan adalah  Motivasi Diri,
Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan
akan bermanfaat terutama dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang
Pendidikan. Hasil penelitian diharapkan menjadi bagian dari evaluasi diri yang dapat
memberikan konstribusi terhadap pengembangan Program Studi.

Variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah faktor-faktor minat
yang meliputi : Motivasi diri, Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat.
Untuk menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data tentang faktor-
faktor dalam  minat, akan dilakukan dengan menggunakan angket. Teknik analisis
data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif
prosentase, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan besarnya faktor-faktor yang
mempengaruhi minat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa nilai rata-rata minat sebesar 64,86%
termasuk dalam katagori tinggi. Besarnya prosentase dari masing-masing faktor
minat menjelaskan  bahwa faktor yang mempengaruhi minat dalam menentukan
pilihan pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan untuk faktor motivasi diri
adalah sebesar 69.10 % dan termasuk dalam katagori tinggi, faktor Lingkungan
Keluarga sebesar 67.50% ( katagori tinggi) dan faktor lingkungan masyarakat
sebesar 58.00 % termasuk dalam katagori sedang. Diilihat dari nilai proporsi maka
urutan faktor yang mempengaruhi minat dalam menentukan pilihan adalah faktor
motivasi diri sebesar 35,51%, lingkungan keluarga sebesar 34,69% dan lingkungan
masyarakat sebesar 29,80%. Berdasarkan  penentuan pilihan program studi
pendidikan teknik bangunan sebagian besar merupakan pilihan ke 2 yaitu sebesar
68%, hanya 32% . Cara-cara  dalam mendapatkan informasi  tentang program studi
sebagian besar  40% menyatakan mengetahuinya lewat informasi dari Perguruan
Tinggi dan 38% dari sekolahannya, 16 % menyatakan mengetahuinya lewat lainnya
antara lain yaitu dari saudara, teman dan tidak tahu , 4% mengetahui lewat leaflet
dan sebesar 2% sebagaian besar bidang keahlian yang diminati adalah bidang
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teknik ( 64%), pendidikan (20%), Ilmu Pengetahuan Alam (8%), bidang ekonomi
(4%) dan lainnya sebesar 4%.

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian maka  dapat
disimpulkan bahwa motivasi diri siswa dalam menentukan pilihan program studi
PTB adalah tinggi. Faktor lingkungan keluarga dan masyarakat mendukung dan
menguatkan motivasi diri siswa dalam menentukan pilihan terhadap program studi
yang akan diminatinya. Saran yang dapat disampaikan adalah  Program studi
hendaknya selalu melakukan sosialisasi program studi  baik melalui Perguruan
tinggi maupun sekolah-sekolah misalnya melaui internet, leaflet dan penguatan
jaringan alumni, agar keluarga sekolah dan masyarakat dapat lebih menguatkan
motivasi pada diri siswa.

PENGEMBANGAN MODEL E-LEARNING UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN PRINSIP KERJA KULKAS PADA

PERKULIAHAN TEKNIK PENDINGIN

Henry Ananta, Agus Purwanto

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masa sekarang
sangat berperan dan memasuki seluruh aspek kehidupan. Termasuk dalam aspek
pendidikan khususnya inovasi dalam pembelajaran. Metode atau teknik
pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah e-learning.
Metode e-learning ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode
pembelajaran yang lainnya. Tujuan umum dari penelitian tindakan kelas ini adalah
untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang materi mata kuliah Teknik
Pendingin khususnya pokok bahasan prinsip kerja kulkas.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Sedangkan cara
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini ditempuh dengan prosedur yang
diadaptasi dari model penelitian tindakan (action research) yang dikembangkan oleh
Kember dan Kelly (1992). Jumlah siklus yang akan dilaksanakan sebanyak 2 siklus.
Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai yang
mengacu pada tujuan penelitian. Adapun prosedur tiap-tiap siklus terdiri dari : (1)
perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) pengamatan
(obsevation), (4) refleksi (reflection).

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam peningkatan pemahaman mengenai prinsip kerja kulkas yang pada akhirnya
akan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan sangat membantu dalam
memahami mata kuliah Teknik Pendingin selanjutnya. Adanya media interaktif yang
dibuat dapat digunakan oleh mahasiswa untuk belajar mandiri maupun bersama-
sama dengan menggunakan komputer. Penelitian ini melibatkan mahasiswa
Program Studi Pendidikan Teknik Elektro S1, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas
Teknik, Universitas Negeri Semarang yang pada semester gasal  mengambil mata
kuliah ini sebanyak 42 mahasiswa.

Kesimpulan; (1) Ada peningkatan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah
Teknik Pendingin khususnya pada pokok prinsip kerja kulkas, (2) Media
pembelajaran model e-learning yang digunakan dapat membantu untuk
menjelaskan materi pokok bahasan prinsip kerja kulkas.
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PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA UNTUK  MATAKULIAH MEDAN
ELEKTROMAGNETIK PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PTE UNNES

I Made Sudana

Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi hasil belajar
mahasiswa PTE – FT – UNNES pada matakuliah Medan Elektromagnetik yang
antara lain membahas materi medan listrik. Penyebab hal ini diindikasikan karena
selama ini matakuliah tersebut diberikan dengan metode pembelajaran secara
ceramah dan visualisasi muatan dalam ruang tiga dimensi hanya digambarkan oleh
pengampu di papan tulis, dan alokasi waktu tatap muka yang hanya 2 x 50 menit
setiap tatap muka yang sangat singkat untuk menyelesaikan perhitungan
matematika tingkat tinggi yang sangat rumit. Akibatnya mahasiswa kurang
memahami konsep tersebut dan kurang terlatih menyelesaikan soal perhitungan.

Masalah yang timbul adalah seberapa jauh prestasi hasil belajar mahasiswa
dapat ditingkatkan sebagai hasil inovasi metode pembelajaran matakuliah Medan
Elektromagnetik menggunakan pembelajaran multimedia, sehingga penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan prestasi hasil belajar
mahasiswa PTE – UNNES pada matakuliah Medan Elektromagnetik sebagai hasil
inovasi metode pembelajaran menggunakan metode tersebut.

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa PTE Semester III yang mendapat
matakuliah Medan Elektromagnetik. Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas ( action  research ) yang
dirancang melalui dua siklus. Adapun prosedur tiap-tiap siklus terdiri dari : (1)
perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Jenis
data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan
dengan teknik Focus Group Discussion, observasi, wawancara mendalam, dan
pengukuran hasil belajar melalui tes. Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis
berdasarkan model analisis interaktif melalui empat komponen analisis yaitu :
reduksi data, penyajian, penarikan simpulan dan verifikasi secara simultan.
Sedangkan data kuantitqatif dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan : Prestasi belajar mahasiswa cenderung meningkat Hal ini nampak
dari peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar mahasiswa yangsemula 63,62 pada
siklus I meningkat menjadi 76,72 pada siklus II. Sementara faktorsemangat belajar
mahasiswa juga mengalami peningkatan menjadi criteria baik dan secara umum
kualitas pembelajaran meningkat dengan sangat signifikan.

Dari analisis data diperoleh simpulan : pertama, Prestasi Belajar mahasiswa
mengalami peningkatan nilai rata-rata dari 63,62 menjadi 76,72 dan mahasiswa
yang memperoleh nilai >69 meningkat sebesar 75,89% sehingga target indicator
kerja yang mensyaratkan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai >65 harus
meningkat 75% dapat terlampaui. Kedua, Semangat Belajar mahasiswa mengalami
perubahan ke arah yang lebih baik dari kategori cukup manjadi menjadi kategori
baik. Ketiga, kualitas pembelajaran secara umum mengalami peningkatan yang
sangat signifikan dari kategori sedang berubah menjadi sangat baik.
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PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS SOFTWARE DALAM
BIDANG TEKNOLOGI BETON

Ispen Safrel, Mego Purnomo, Rini Kusumawardani

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut penguasaan
dalam bidang komputerisasi. Penggunaan computer sebagai alat Bantu dalam
pembelajaran akan sangat membantu mahasiswa dalam menerapkan teori-teori
yang telah diperoleh. Pemprograman computer dapat membantu mahasiswa dalam
pengayaan soal-soal. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi computer yahg
semakin maju termasuk jua dibidang teknik sipil. Untuk mendapatkan kompetensi
yang cukup, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, salah satunya dengan cara
menuliskan pemprogramman computer pada masalah yang akan ditinjau
kompetensinya. Sedangkan untuk pemakai program bidang teknik rekayasa dituntut
memahami apa saja yang dikerjakan computer. Komputer memang alat canggih
namun secanggih-canggihnya ‘ hanya alat saja’ tergantung pemakainya. Modul
pembelajaran dalam bidang rekayasa dapat dibuat dengan menguraikan secara
baik data-data yang diperlukan dalam pemprogramman. Metode pembelajaran yang
memerlukan latihan actual perhitungan di kertas dapat digantikan dengan layer
computer. Keterbatasan mahasiswa dalam penggunaan computer karena
kurangnya sarana pembelajaran yang berbasis computer, sehingga dengan adanya
software dalam teknologi beton diharapkan dapat memacu mahasiswa dalam
penggunaan computer dan meningkatkan pemahaman dalam teknologi beton.
Perancangan adukan beton cara Inggris (“The british Mix Desain Method”)
tercantum dalam “Desain of Normal Concrete Mixes” telah menggantikan cara Road
Note No.4  sejak tahun 1975. Cara ini di Indonesia dikenal dengan cara DOE
(Department of Environment). Perencanaan dengan cara DOE ini dipakai sebagai
standar perencanaan oleh Departemen Pekerjaan Umum di Indonesia dan di muat
dalam buku Standar No SK SNI T – 15 – 1990 – 03 dengan judul bukunya “Tata
cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal”.

Tujuan Penelitian ini adalah menganilisis campuran beton dengan  software .
Manfaat yang diharapkan  yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
penggunaan computer,    mahasiswa dapat dengan cepat mengetahui variable-
variabel dalam campuran beton, mahasiswa mempunyai banyak contoh soal
sehingga lebih dapat memahami mata kuliah teknologi beton. soal-soal dalam
bidang teknologi beton, serta dapat meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa
dasar-dasar pemprograman dan cara penggunaannya.

Berdasarkan perhitungan manual dan dengan pemprograman diperoleh
hasil dengan perbedaan yang tidak signifikan, perbedaan tersebut terjadi akibat
pemakaian angka dibelakang koma dan  pembacaan grafik. Grafik pada bahasa
pemprogramman telah diubah dengan persamaan matematika dan untuk ketelitian
persamaan tersebut garfik dibagi menjadi beberapa pias. Bila grafik tidak dibagi
menjadi pias akan mengurangi ketelitian karena dalam persamaan regresi akan
terjadi penyimpangan yang besar. Semakin banyak pias yang digunakan maka akan
semakin teliti hasil pemprogramman.
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IMPLEMENTASI KONSEP KONSTRUKTIVISME DALAM E-LEARNING

Djuniadi

Sistem e-learning sudah seharusnya memperhatikan faktor pedagogik dalam
pengembangannya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar
adalah filosofi konstruktivisme. Dengan demikian secara konsep sistem e-learning
yang dibangun harus memperhatikan elemen-elemen  belajar konstruktivistik.
Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan elemen-
elemen belajar konstruktivistik ke dalam sistem e-learning.

Tujuan penelitian ini yaitu mengimplemetasikan elemen-elemen belajar
konstruktivistik dalam perangkat lunak bantu pembelajaran e-learning. Manfaat yang
diharapkan meliputi pertama, menyediakan bahan kajian model implementasi
elemen-elemen konstruktivistik dalam sistem e-learning; kedua, memberikan
kesempatan pada para pengajar untuk mengimplementasikan konsep
konstruktivistik pengetahuan dengan menggunakan e-learning; ketiga, memberikan
kesempatan bagi para pelajar pengguna sistem e-learning untuk mendapatkan
sekuen proses belajar yang dapat membangun pengetahuan mereka dengan benar.

Kebutuhan untuk mengimplementasikan konsep konstruktivistik meliputi
label elemen konstruktivistik harus bisa dimunculkan; materi pelajaran dapat
langsung dituliskan dalam perangkat lunak pembelajaran online tersebut, baik
berformat teks maupun web; dapat melakukan upload materi pelajaran yang telah
disiapkan oleh pengajar;  dapat melakukan link ke website. Semua dapat didukung
oleh sistem e-learning yang dikembangkan dengan CMS open source moodle.
Sebab, sistem ini dilengkapi dengan fitur Insert a label, Compose a text page,
Compose a web  page, Link to file or web site, dan juga menu upload file.

Saran yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah pertama,
moodle, saat ini merupakan CMS yang paling populer. CMS open source tersebut
sudah Versi 1.8 dan telah diterjemahkan dalam 70 bahasa serta digunakan di 196
negara. Dengan demikian, moodle merupakan pilihan yang terbaik untuk
mengembangkan sistem        e-learning. Kedua, sistem e-learning yang dibangun
sebaiknya digunakan secara nyata, sehingga manfaatnya segera terasa untuk
mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik.

PERANGKAT BANTU AJAR BERBASIS MULTIMEDIA SEBAGAI UPAYA
MENGATASI KELEMAHAN MAHASISWA DALAM

MENDESAIN INSTALASI LISTRIK

M. Harlanu, R. Kartono

Komputer sudah populer digunakan para dosen pengajar teori dan praktek
matakuliah yang berhubungan dengan komputer, sedangkan matakuliah-matakuliah
pada konsentrasi listrik Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang belum banyak memanfaatkan kompusebagai alat
bantu dalam proses pengajaran/perkuliahan termasuk di dalamnya mata kuliah
Instalasi Listrik Industri.

Tujuan penelitian ini adalah : Pertama; Bagi mahasiswa dengan metode ini
mahasiswa dapat meningkatkan prestasi belajar mata kuliah Instalasi listrik. Kedua;
Bagi Dosen: dengan pelaksanaan penelitian ini, dosen dapat lebih mengetahui
secara tepat, bertambah wawasan, lebih menghayati strategi pembelajaran dengan
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memanfaatkan Komputer berbasis multimedia sebagai alat bantu ajar, Ketiga; Bagi
Jurusan dan lembaga universitas , untuk mengembangkan metode di bidang
pengajaran yang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan melalui dua siklus. Tiap-tiap
siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi.
Pengumpulan data dilakukan melalui tes tindakan, berupa tes kemampuan
pemahaman dan analisis, kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis melalui
persentase.

Hasil penelitian  memberikan kesimpulan : Pertama; semangat belajar
mahasiswa yang meliputi indikator motivasi. Efesiensi waktu, pengembangan
materi/bahan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat berprestasi, kerjasama,
prakarsa, dan partisipasi cenderung lebih baik. Kedua; Kualitas pembelajaran yang
menyangkut manajemen pembelajaran dan manajemen kelas cenderung sangat
baik; dan Ketiga; prestasi belajar mahasiswa yang mencakup pemahaman materi
dan kemampuan analisis cenderung lebih baik. Keempat; Pola pembelajaran
pemanfaatan komputer pada matakuliah Instalasi Listrik  merupakan variasi
pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

PENGEMBANGAN BUKU PETUNJUK PRAKTEK SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN MATA KULIAH DRAPING

PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI BUSANA

Sicilia Sawitri, dan Wulansari Prasetyaningtyas

Bahan ajar merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran
yang  harus dipersiapkan dosen agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien serta
dapat membelajarkan mahasiswa, yaitu Buku Petunjuk Praktek. Masalah yang dikaji
dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah buku petunjuk praktek diperlukan pada mata
kuliah Draping, 2) Bagaimanakah pengembangan buku petunjuk praktek mata
kuliah Draping ?, 3) Bagaimana menguji keefektifan buku petunjuk praktek pada
proses pembelajaran mata kuliah Draping?

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pengembangan,
meliputi 3 tahap, yaitu analisis kebutuhan, penyusunan Buku Petunjuk Praktek,
evaluasi dan revisi. Penelitian dilaksanakan pada Program Studi D3 Teknologi Jasa
dan Produksi.

Hasil penelitian adalah: tersusunnya Buku Petunjuk Praktek mata kuliah
Draping, dengan beberapa  evaluasi dari ahli materi Draping dan Media/Grafis, dan
mahasiswa.

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian: 1) Buku
Petunjuk Praktek dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran mandiri yang
dapat membelajarkan mahasiswa (self- instruction), 2) Perlu ada uji coba pada
kelompok besar (field tryout) yang menguji efektivitas dan efisiensi Buku Petunjuk
Praktek guna meningkatkan hasil belajar mahasiswa, dan 3) Buku Petunjuk Praktek
dapat dikembangkan untuk mata kuliah yang lain, misalnya: Teknik membordir,
Teknik Pembuatan Busana Tailoring, dan lain-lain.
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PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH APLIKASI
KOMPUTER DENGAN MODUL BERGAMBAR MAHASISWA TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK UNNES.

Supriyono

Sebagian besar mahasiswa tidak memanfaatkan hand out yang optimal dan
hanya mendengarkan penjelasan dosen, sehingga kurang terampil dalam
memahami materi. Melalui modul bergambar diharapkan menjadi alat untuk
peningkatan kwalitas pembelajaran aplikasi komputer.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran
mata kuliah aplikasi komputer modul bergambar mahasiswa Teknik Sipil Fakultas
Teknik Unnes dan apakah sudah memenuhi belajar tuntas.

Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan hasil belajar ranah kognitif,
kelompok kontrol gani sebesar 3,47 dan kelompok eksperimen gani 4,6. Dengan
perbedaan gani 1,13 sehingga terbukti ada peningkatan hasil belajar mahasiswa
mata kuliah aplikasi komputer. Analisis uji t sebesar 1,82 > t tabel 1,79 menunjukkan
ada pengaruh modul terhadap hasil belajar ranah kognitif dan uji t sebesar 2,12 > t
tabel 1,70. Untuk menunjukkan ada pengaruh modul terhadap hasil belajar ranah
psikomotorik.

Kesimpulan penggunaan modul bergambar meningkatkan hasil belajar mata
kuliah aplikasi komputer dan dapat memenuhi konsep kriteria belajar tuntas.

PENINGKATAN DAYA SERAP MAHASISWA TATA BUSANA PADA MATA
KULIAH TEKNIK HIAS MACHINAL MELALUI METODE BERVARIASI DAN

LEMBARAN KERJA

Uchiyah Achmad

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan hasil
belajar dalam pembelajaran Teknik Hias Machinal, khususnya pada materi
pembuatan setich seret dan setik loncat. Tujuan penelitian ini untuk menerapkan
pembelajaran dengan mendayagunakan media lembaran kerja dan metode
mengajar bervariasi yaitu demonstrasi utamanya dan metode latihan, ceramah,
sehingga dapat diketahui: apakah pembelajaran dengan mendayagunakan media
lembaran kerja dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan pembelajaran yang
terdiri dari beberapa siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu
perencanaan, implementasi, observasi dan evaluasi serta refleksi. Lokasi penelitian
di Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik Universitas Negeri
Semarang. Subyek penelitian ini semua mahasiswa peserta mata kuliah Teknik
Hias Machinal sejumlah 18 orang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran teknik hias machinal pada
siklus I rata-rata pencapaian mlai sebesar 78,4 sedangkan pada siklus II rata-rata
nilai sebesar 82,9. hal ini menunjukkan ada peningkatan daya serap mahasiswa
terhadap pembelajaran teknik hias machinal.
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KESIAPAN  TEKNIK  ELEKTRO  FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  NEGERI
SEMARANG MENUJU ENTREPRENUERIAL DEPARTEMENT

Usman Nurzaman, Abdullah, dan Kartono

Ada beberapa sarjana yang berhasil membangun perusahaan, dan
kreativitasnya dapat menjadi suatu produk komoditas pasar, namun hal tersebut
bukan sebagai hasil pendidikan formal. Faktor keluarga dan lingkungan lebih
berperan dari pada pendidikan formalnya. Oleh karena itu, universitas sendiri harus
berubah. Visinya bukan hanya pendidikan atau research, tetapi juga menghasilkan
konsep yang bisa diserap oleh dunia usaha. Inilah yang disebut entreprenuerial
university.  Khususnya jurusan Teknik Elektro  Fakultas Teknik Universitas Negeri
Semarang, dalam menuju entreprenuerial depertement, seberapa tingkat kesiapan
sumber daya manusianya.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, unit analisis penelitian ini
adalah SDM-nya, sehingga terpusat pada komponen program   “Pelaksana
pendidikan” (tenaga pengajar  dan  pimpinan jurusan)  serta  “ Subyek didik”
(mahasiswa). Instrumen penelitian ini  adalah angket (questionaire )  yang bersifat
“terbuka”.  Analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan komputer,
dengan program SPSS Release 6.0 for Windows.

Temuan penelitian ini, khususnya kontribusi kesepahaman dari SDM yang
ada pada jurusan Teknik Elektro FT UNNES menunjukkan: - dari sisi minat
berwirausaha 29,11 %; - dari sisi bakat wirausaha  0,66 %; - dari sisi kemampuan
berkomunikasi  45,32 %; - dan dari kemampuan mengatur 44,58 %.  Karena nilai
kontribusi kesepahaman antara ketiga komponen yang ada di jurusan tersebut
kurangdari 50 %, maka dapat disimpulkan bahwa jurusan Teknik Elketro FT –
UNNES  belum siap menjadi suatu jurusan yang berbudaya wirausaha  (
entreprenuerial departement ).

PEMBELAJARAN DAN KEKUATAN OTOT TERHADAP HASIL BELAJAR
HANDSTAND PADA SENAM LANTAI (STUDI EKSPERIMEN MAHASISWA PUTRA

PKLO SEMESTER 1)

Arif Setiawan, Mahalul Azam, Arulita Ika Fibriani

Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perbedaan pengaruh gaya
pembelajaran, yaitu gaya periksa diri dan gaya perintah terhadap hasil belajar
handstand, 2) untuk mengetahui perbedaan pengaruh anatra gaya pembelajaran
terhadap hasil belajar handstand yang memiliki kekuatan otot tinggi dan mahasiswa
yang memiliki kekuatan otot rendah , 3) untuk mengetahui interaksi antara gaya
pembelajaran dan kekuatan otot terhadap hasil belajar handstand.

Populasi yang dipakai adalah seluluruh mahasiswa putra PKLO semester I,
sampel penelitian menggunakan purposive sampling berjumlah 40 orang
mahasiswa. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel
terikat, variabel bebas adalah Gaya pembelajaran dan kekuatan otot (gaya periksa
diri dan gaya perintah, sedangkan kekuatan otot; kekuatan otot lengan, otot perut,
kekuatan punggung dan kekuatan otot tungkai) dan variabel terikat hasil belajar
handstand pada senam lantai.

Metode penelitian adalah studi eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x
2, sedangkan instrumen untuk mengambil data hasil akhir handstand dilakukan oleh
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judge sebanyak 3 orang. Data hasil penelitian disusun dan dianalisis dengan teknik
statistik yaitu ANOVA dan teknik uji Levene’s.

Dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan: Pertama , p = 0,011 < 0,05
yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi gaya
periksa diri dengan gaya perintah terhadap hasil belajar handstand. Kedua , p =
0,003 < 0,005, yaitu berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara gaya
pembelajaran dengan kekuatan otot terhadap hasil belajar handstand.  Ketiga , p =
0,704 > 0,005, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
pengaruh gaya periksa diri dan gaya perintah pada mahasiswa PKLO yang memliki
kekuatan tinggi terhadap hasil belajar handstand . keempat, p = 0,000 < 0,05, yang
berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh gaya periksa diri
dengan gaya perintah pada mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki kekuatan otot
rendah terhadap hasil belajar handstand.

HUBUNGAN ANTARA BEBAN KERJA DAN KELELAHAN KERJA MENGAJAR
DENGAN TINGKAT STRES PADA GURU SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN

SEMARANG BARAT.

Eram Tunggul P, Herry Koesyanto, Endah Tri C.U,

Seseorang yang dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui
kemampuan individu, maka dikatakan bahwa individu itu mengalami stres kerja.
Stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami tenaga kerja dalam
mengahadapi pekerjaan, yang disebabkan oleh stressor yang datang dari
lingkungan kerja seperti faktor lingkungan, organisasi dan individu. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara beban kerja dan kelelahan
kerja mengajar dengan tingkat stres pada Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan
Semarang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan
antara beban kerja dan kelelahan kerja mengajar dengan tingkat stres pada Guru
Sekolah Dasar se-Kecamatan Semarang Barat.

Rancangan penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik
yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non random sampling dengan
teknik purposive sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan pengukuran
stres dan kelelahan kerja menggunakan kuesioner. Uji korelasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Korelasi Chi-Square.

Berdasarkan uji Chi-Square diperoleh hasil p=0,000 (p<0,05), berarti Ha
diterima atau ada hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar,
kelelahan kerja mengajar dengan tingkat stres dan ada hubungan antara beban
kerja dengan tingkat stres pada Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Semarang
Barat tahun ajaran 2006/2007.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara beban kerja dan kelelahan kerja mengajar dengan
tingkat stres pada Guru Sekolah Dasar. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu
bagi guru Sekolah Dasar diharapkan dapat menghindari hal-hal yang dapat memicu
terjadinya stres kerja dengan mengetahui bagaimana cara mengatasi stres kerja
tersebut agar tidak menggaggu pekerjaan mereka, bagi Dinas Pendidikan setempat
diharapkan perlu mengadakan pelatihan manajemen stres bagi guru Sekolah Dasar
serta lebih memperhatikan kesejahteraan mereka melalui upaya peningkatan gaji,
pemberian insensif, untuk mengurangi beban kerja mengajar guru, sebaiknya
dilakukan perubahan pada sistem pendidikan seperti halnya yang berlaku pada
sekolah menengah pertama yang mana sama mempunyai fungsi sebagai
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pendidikan dasar yaitu dengan penetapan guru sesuai dengan bidang pelajaran
tertentu, sehingga guru tidak harus terlalu banyak menyiapkan materi untuk siswa
setiap hari serta untuk meningkatkan kualitas pengajaran khususnya di Kecamatan
Semarnag Barat dan Indonesia pada umumnya, sebaiknya diadakan pembatasan
jam mengajar maksimal dan minimal yang jelas pada masing-masing bidang
pelajaran serta diimbangi dengan peningkatan kesejateraan bagi guru-guru Sekolah
Dasar.

PENINGKATAN HASIL BELAJAR ANATOMI DENGAN METODE STAD

Setya Rahayu,  Sri Sumartiningsih

Hasil Belajar mahasiswa yang mengambil mata kuliah Anatomi
mengindikasikan hasil belajar yang ditunjukkan dengan sikap pasif mahasiswa,
kurangnya respon mahasiswa terhadap pertanyaan-pertanyaan dosen dan
rendahnya hasil pretes. Pendekatan STAD (Student Team Achievment Divisons)
adalah bentuk pembelajaran kooperatif (cooperative learning) yang mengacu pada
kegiatan kerja kelompok dengan perencanaan dan pembagian tugas yang
mengharuskan mahasiswa dalam kelompok aktif belajar, bekerjasama memahami
materi dan memecahkan masalah (problem solving). Permasalahanya adalah
apakah pendekatan STAD dapat meningkatkan hasil belajar mata kuliah Anatomi?

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan
STAD pada mata kuliah Anatomi, yang dilakukan selama dua siklus, dengan
tahapan masing-masing siklus adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan
refleksi. Masing-masing siklus diamati indikator kinerjanya yang berupa keaktifan
mahasiswa, kinerja dosen dan hasil belajar mahasiswa.

Penerapan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dengan
rata-rata 84.95 dengan ketuntasan 85%. Nilai keaktifan mahasiswa 73.2 dan nilai
kinerja dosen 96,2. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan STAD dapat
meningkatkan hasil belajar mahasiswa, keaktifan mahasiswa dan kinerja dosen
dalam mata kuliah Anatomi.

KORELASI ANTARA VO2 MAX DAN VITAL CAPACITY DENGAN KETAHANAN
MENYELAM PADA MAHASISWA IKOR ANGKATAN 2006

Sugiarto,. dan Nanang Indardi

Kondisi fisik untuk melakukan penyelaman harus baik. Kondisi fisik utama
yang dibutuhkan selama melakukan olahraga endurance adalah daya tahan
cardiorespiratory (paru-jantung), sedangkan daya tahan cardiorespiratory yang baik
sangat dibutuhkan dalam kegiatan penyelaman. Penyelaman berarti memasukkan
tubuh ke dalam air dengan menahan nafas selama mungkin. Untuk dapat
menyelam dalam waktu yang lama, seseorang harus mempunyai kemampuan
menyimpan udara dalam paru. Kemampuan Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan
kapasitas vital paru mempunyai peran dalam melakukan penyelaman. Sehingga
latihan-latihan untuk mendukung peningkatan Maximal Aerobic Power (VO2 Max)
dan kapasitas vital paru mutlak dilakukan oleh mahasiswa, agar dapat menyelam
dalam waktu yang lama.
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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui korelasi antara VO2 Max
dan Vital Capacity dengan ketahanan menyelam dan 2) untuk mengetahui besar
sumbangan VO2 Max dan Vital Capacity dengan ketahanan menyelam. Populasi
penelitian yaitu mahasiswa IKOR angkatan 2006 berjumlah 95 mahasiswa. Teknik
sampling yang digunakan yaitu total sampling sehingga sampel yang diteliti adalah
95 mahasiswa. Variabel penelitian meliputi variabel bebas (VO2 Max dan kapasitas
vital paru) dan variabel terikat. (ketahanan menyelam). Desain penelitian
menggunakan Ex Post Facto dengan sub desain studi lapangan. Teknik
pengambilan data survey tes dengan teknik tes dan pengukuran. Analisis data
menggunakan program koumputer yaitu program SPSS versi 12.

Hasil penelitian yaitu secara simultan diperoleh R =  0.399 dan R Square =
0.159, R tabel dengan taraf signifikasi 5% sebesar 0.202. Karena R hitung  R table dan
probabilitas 0.000 kurang dari 0.05 yang berarti koefisien korelasi signifikan.
Sumbangan VO2 Max dan Vital Capacity terhadap ketahanan menyelam sebesar
0.159 x 100% = 15.9%.

Simpulan penelitian ini yaitu: 1) Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan
kapasitas vital paru (KVP) memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahanan
menyelam pada mahasiswa IKOR angkatan tahun 2006 yaitu sebesar 0.399. 2)
Secara simultan sumbangan Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan kapasitas vital
paru (KVP) dengan ketahanan menyelam sebesar 15.9 %, artinya masih ada
variabel lain yang tidak menjadi fokus penelitian dan dimungkinkan berhubungan
dengan ketahanan menyelam, yaitu sebesar 84.1 %. Saran yang disampaikan
adalah; 1) bagi mahasiswa IKOR angkatan tahun 2006 diharapkan melakukan
latihan aerobik dan latihan-latihan fisik lain untuk meningkatkan kemampuan
Maximal Aerobic Power (VO2 Max) dan kapasitas vital paru (KVP). 2) Sebaiknya
ada penelitian lain yang serupa dengan penelitian ini yang mengkaji dari faktor-
faktor lain yang terkait atau berhubungan dengan ketahanan menyelam.

MODEL PENILAIAN PELAJARAN PENDIDILKAN JASMANI DAN OLAHRAGA
SLTP NEGERI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG). UNNES SEMARANG

Tri Rustiadi, Eri Pratiknyo Dwikusworo, Henny Setyowati

Masalah Penelitian ini adalah bagaimanakah  penilaian pendidikan jasmani
dan olahraga yang diberikan oleh guru ? dan Bagimana rancangan penilaian
pendidikan jasmani dan olahraga yang mencakup 3 domain pendidikan ?
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui guru pendidikan jasmani
dan olahraga menilai siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga;
dan b. Merancang model penilaian pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan
olahraga di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif eskplorasi.
Subyek penelitian ini adalah SMP Negeri di Kota Semarang sejumlah 41 sekolah,
sedangkan yang digunakan sebagai subyek penelitiannya adalah SMP Negeri 3
Semarang, SMP Negeri 5 Semarang, SMP Negeri 8 Semarang, SMP Negeri 24
Semarang, dan SMP Negeri 33 Semarang.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Perlu pembuatan pedomen penilaian
proses pembelajaran melalui skala lajuan. 2). Perlu pembuatan pedoman penilaian
ranah sikap (afeksi) dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan.
Dan 3). Penawaran pedoman penilaian dalam pendidikan jasmani dan kesehatan
yang mendekati semua komponen yang dibutuhkan, yaitu mengakomodasi adanya
keperluan nilai proses, karena di SLTP yang dinilai bukan produk, dan nilai pretasi
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olahraga, untuk menghargai kemampuan yang dimiliki siswa. Adapun rancangan
pedoman penilaiannya, sebagai berikut :

1A + 1B + 1C + 3D + X  =  ………………..
6

Keterangan : A = Nilai Proses pembelajaran, B = Nilai kognitif, C  = Nilaii afektif, D
= Nilai psikomotor, dan X  = Nilai prestasi olahraga.

MODEL PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT.

Deky Aji Suseno, Arie Yulianto

Tujuan dalam penelitian ini adalah (a) Mengetahui keterlibatan orang
tua/wali murid dalam kegiatan sekolah (b) Mengetahui dukungan orang tua/wali
murid terhadap pendidikan anaknya dalam PBM yang diselenggarakan sekolah (c)
Diperolah model peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Sampel penelitian ini dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu pertimbangan (1).
wilayah tengah kota dan pinggiran (2) kategori peran serta masyarakat tinggi baik
dalam kegiatan fisik maupun non fisik. Sehingga diperoleh 2 SD di 2 wilayah
kecamatan sehingga ada 16 SD di kota semarang. Kemudian smapling yang kedua
adalah random quota sampling yaitu karena keterbatasan sumber daya, maka
penelitian ini mengambil responden sebanyakmelibatkan 10 orang tua siswa secara
random, sehingga total responden adalah 160 orang tua siswa. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan instrumen berupa kuesioner
yang diberikan kepada orang tua siswa serta adanya wawancara tatap muka
dengan responden

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Keterlibatan orang tua/wali murid atau
masyarakat dalam pendidikan dasar adalah Umumnya lebih bersifat dukungan input
(dana), bukan pada proses pendidikan seperti pengambil keputusan, monitoring,
evaluasi, dan akuntabilitas serta Orang tua/wali murid tidak mempunyai tanggung
jawab terhadap pendidikan anaknya yang tercermin dari indikator (2) masyarakat
menginginkan bentuk peran serta sebagai berikut (3) Sekolah sebagai pengelola
pendidikan diharapkan memberikan media atau kebijakan

STUDI TENTANG BUDAYA ORGANISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA GURU DI SMP NEGERI SE KOTAMADYA SEMARANG

Joko Widodo

Tujuan  yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis
faktor-faktor yang membentuk budaya organisasi sekolah dan (2) menguji pengaruh
pengaruh faktor budaya organisasi sekolah terhadap kinerja guru. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh guru PNS SMP Negeri dikota Semarang. Dengan
menggunakan teknik proporsional stratified random sampling, sampel penelitian
dapat ditentukan berasal dari lima SMP Negeri di Kota Semarang dengan sampel
sebanyak 165 orang guru.

Prosedur Tahapan mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: (1) Melakukan pra survei ke SMP Negeri yang menjadi sampel penelitian



79

untuk memperkenalkan diri, mendapatkan data tentang jumlah guru dan golongan
guru serta mendapatkan ijin melakukan penelitian dan (2) Pengumpulan data
melalui penyebaran angket untuk mengetahui persepsi dan pengalaman guru
selama bekerja di SMP Negeri Kota Semarang tentang faktor-faktor budaya
organisasi dan kinerja guru. Uji analisis data menggunakan dua analisis yaitu
Confirmatory Factor Analysis dan Regression Analysis. Perhitungan analisis faktor
yang ditunjukan pada tabel rotated componennt matrix menunjukan bahwa indikator
variabel budaya organisasi sekolah untuk sub variabel  budaya organisasi intagible
mengelompok pada  satu faktor  dengan faktor loading yang tinggi, ini berarti bahwa
indikator intangible 1 sampai dengan Intagible 18 benar-benar merupakan indikator
konstruk budaya organisasi sekolah pada  penelitian ini. Sedangkan untuk sub
variabel budaya organisasi tangible mengelompok pada satu faktor  dengan faktor
loading yang tinggi, khususnya untuk indikator tangible 6 sampai dengan tangible
15, Sedangkan untuk indikator tangible1 sampai dengan tangible 5 untuk faktor
loading tinggi tidak mengelompok pada satu faktor tapi acak pada faktor-faktor
lainya.Dengan demikian untuk untuk sub variabel budaya organisasi tangible hanya
indikator tangible 6 dan tangible 15 saja yang betul-betul merupakan indikator
konstruk budaya organisasi sekolah, sedangkan tangible 1 sampai dengan tangible
5, bukan merupakan indikator variabel budaya organisasi sekolah selanjutnya
dikeluarkan dari model.

Dari hasil uji korelasi partial terbukti bahwa budaya organisasi sekolah
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini berarti semakin baik
dan kondusif budaya organisasi sekolah maka diikuti dengan peningkatan kinerja
guru SMP Negeri Kota Semarang

PERANAN MATA KULIAH AUDITING DALAM MENGURANGI
EXPECTATION GAP

Rediana Setiyani, Maylia Pramono Sari

Expectation gap adalah perbedaan antara apa yang masyarakat dan
pemakai laporan keuangan percaya sebagai tanggung jawab auditor dengan apa
yang auditor percaya sebagai tanggung jawabnya (AICPA, 1991). Expectation gap
muncul sebagai akibat kian kuatnya tuntutan masyarakat dan pemakai laporan
keuangan terhadap laporan keuangan yang dapat dipercaya dan yang menyediakan
informasi lebih lengkap dan benar sehingga dapat dijadikan dasar mengambil
keputusan yang tepat. Expectation gap antara auditor dengan masyarakat dan
pemakai laporan keuangan juga banyak terjadi di Indonesia, maka mata kuliah
auditing di tingkat perguruan tinggi juga diharapkan mampu mengurangi terjadinya
expectation gap tersebut.

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas maka penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh bukti apakah terdapat perbedaan yang signifikan
mengenai persepsi mengenai peran dan tanggung jawab auditor serta proses audit
diantara mahasiswa akuntansi pada awal mengikuti mata kuliah auditing dengan
mahasiswa akuntansi setelah selesai mengikuti mata kuliah auditing.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Untuk
memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Metode
studi pustaka  dilakukan dengan mengadakan eksplorasi kepustakaan untuk
mendapatkan berbagai data sekunder yang diharapkan dapat mendukung
penelitian yang dilakukan peneliti. Sedangkan untuk memperoleh data primer
peneliti menggunakan metode kuesioner. Dalam penyebaran kuesioner kepada
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mahasiswa dilakukan secara langsung ketika awal kuliah (awal semester) dan pada
akhir kuliah (akhir semester). Dalam mengambil sampel untuk penelitian ini,
dilakukan dengan metode purpose sampling yaitu metode pengumpulan informasi
dengan target-target tertentu, yaitu tipe individu-individu tertentu yang dapat
memberikan informasi yang dibutuhkan atau karena individu-individu tersebut
sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini sample yang
akan digunakan adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Semarang sebelum mengikuti mata kuliah auditing dan ketika
telah selesai mengikuti mata kuliah auditing

Total responden yang digunakan adalah 55 mahasiswa Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Dari uji statistik SPSS untuk
responden awal semester, nilai Cronbach’s Alpha instrumen penelitian berkisar
antara 0,6109–0,8139. Sedangkan untuk responden aakhir semester, nilai
Cronbach’s Alpha instrumen penelitian berkisar antara 0,6358–0,8408.Dari angka
Cronbach’s Alpha tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan
dalam penelitian adalah reliabel karena angka tersebut diatas 0,60. Dari uji statistik
SPSS untuk responden awal semester, tingkat signifikansi berkisar antara 0,000–
0,049. Sedangkan untuk responden akhir semester, tingkat signifikansi berkisar
antara 0,000–0,046. Dari tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa
korelasi antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor butir-butir
pertanyaan adalah valid karena angka tersebut < 0,50.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mengenai peran dan
tanggung jawab auditor serta proses audit, di antara mahasiswa akuntansi
sebelum mengikuti mata kuliah auditing berbeda secara signifikan dengan persepsi
mahasiswa akuntansi setelah mengikuti mata kuliah auditing. Hal ini telah
dibuktikan dalam pengujian hipotesis dengan menggunukan Wilcoxon Rank Test.
Dalam hasil uji Wilcoxon Rank Tes, ditinjau dari probabilitasnya yang < 0,05, maka
H1 diterima.
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BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN HUKUM
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MODEL PENGENDALIAN BANJIR BERBASIS SPASIAL BIOFISIK,
PRODUKTIVITAS LAHAN DAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

Dewi Liesnoor, Juhadi, Eva Banowati

Kali Blorong merupakan sungai yang terletak di Kabupaten Kendal, memiliki
luas 157,5 km2. Pada bagian tengah DAS terjadi alih fungsi lahan yang berjalan
sangat cepat, menuju ke bentuk kawasan permukiman Boja sebagai akibat dari
perluasan Kota Semarang. Efek dari fenomena perubahan penggunaan lahan pada
kawasan ini adalah terjadinya peningkatan frekuensi banjir pada kawasan hilir Kali
Blorong. Bencana banjir di Kabupaten kendal selama tahun 2004-2005 tidak hanya
terjadi pada musim penghujan saja, tetapi terjadi pada musim kemarau. Partisipasi
masyarakat dalam mengelola lahan, penebangan hutan, dan alih fungsi lahan
diidentifikasi sebagai faktor pendorong meningkatkan frekuensi banjir DAS Blorong.

Tujuan utama penelitian ini: mengembangkan model pengendalian banjir
berbasis spasial biofisik, produktivitas lahan, dan perilaku masyarakat, sebagai alat
untuk melakukan perencanaan pengelolaan DAS. Pada jangka panjang diharapkan
akan mampu mewujudkan stabilitas ekosistem DAS secara terpadu, memperkecil
fluktuasi debit, mengoptimalkan ketersediaan air, menjaga kesuburan tanah,
membenahi perilaku masyarakat dalam mengelola lahan, dan meningkatkan
produktivitas lahan untuk menuju tercapainya kesejahteraan  masyarakat.

Metode penelitian meliputi, obyek penelitian DAS Blorong yang terletak di
Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data primer berupa
sampel tanah dari lapangan, ceking penggunaan lahan dan produktivitas, serta
perilaku masyarakat dalam mengelola lahan, data sekunder meliputi data curah
hujan, debit, dan biofisik DAS; data spasial (citra landsat dan peta-peta). Konsep
dasar pembuatan sub model hidrologi ketersediaan air adalah neraca air
(waterbalance). Software yang dihasilkan berupa KTSAIRDAS.EXE  yang dibuat
dengan program delphi versi 7. Hasil pengujian model dengan cara grafis dan uji
statistik, untuk mengetahui penyimpangan antara debit aliran hasil model dengan
hasil pengukuran di lapangan. Teknik analisis meliputi spatial approach, ecological
analysis, dan  statistical analysis.

Hasil penelitian telah dapat menyusun 1) basisdata spasial berupa citra
landsat, peta-peta berspasis SIG antara lain peta pola aliran, peta geologi, peta
tanah, peta lereng, peta penggunaan lahan; 2) basisdata non spasial, telah
diperoleh data hujan, debit aliran, sifat fisik tanah, penggunaan lahan, karakteristik
vegetasi, dan perilaku masyarakat dalam mengelola lahan; 3) sub model hidrologi
yang dihasilkan berupa software program KTSAIR.EXE, dapat digunakan untuk
merencanakan luas dan jenis penggunaan lahan optimal untuk disimulasikan
berbagai alternatif penggunaan lahan.

Hasil pengujian software model KTSAIRDAS. EXE secara grafis dan uji
statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan cukup signifikan antara debit hasil
model dengan hasil pengukuran di lapangan. Nilai uji korelasi menunjukkan nilai r-
hitung sebesar 0,97 lebih besar dari r-tabel sebesar 0,576, sehingga dikatakan
model dapat digunakan untuk analisis ketersediaan air di DAS Blorong dengan
melakukan simulasi berbagai alternatif penggunaan lahan.

Nilai rasio debit yang dihasilkan dari berbagai alternatif penggunaan lahan
menunjukkan nilai rasio debit terkecil pada alternatif pertama sebesar 27,64. Nilai
rasio terbesar pada alternatif 3 sebesar 28,48. Menurut BRLKT Bogor angka
patokan nilai rasio debit yang masih wajar adalah lebih kecil atau sama dengan 30.
Walaupun hasil rasio debit di DAS Blorong masih pada batas ambang toleransi, tapi



130

debit aliran air Kali Blorong memiliki nilai berkisar antara 27,64 sampai 28,48
mendekati angka kritis. Pada musim hujan debit aliran sungai mengalir dengan
sangat deras, sedangkan pada musim kemarau debit aliran sungai kecil. Setiap
datang musim hujan Kali Blorong selalu meluap dan menggenangi kawasan hilir
DAS Blorong.

Nilai daya dukung air (DDA) DAS Blorong menunjukkan angka yang lebih
kecil dari nilai Debit Runoff Kali Blorong. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi DAS
Blorong  menuju ke kondisi DAS kritis.

Penurunan angka rasio debit tidak diikuti dengan peningkatan nilai produksi
lahan. Ditinjau dari aspek produksi lahan, maka komposisi luas lahan berupa
pengurangan lahan sawah dan kebun, dapat menurunkan rasio debit tetapi produksi
lahan menurun. Berdasarkan analisis dari aspek ekonomi akan merugikan,
menyebabkan terganggunya suplai beras dan tanaman tegalan yang diperlukan
untuk menopang kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian aspek perilaku atau tindakan masyarakat terhadap
kelestarian lingkungan, menunjukkan hal yang kontradiktif, terdapat ketidak
selarasan antara tingkat kognitif, afektif dengan perilaku terhadap lingkungan. Pada
satu sisi masyarakat memberi pemahaman dan sikap positif bagi kelestarian
lingkungan, di sisi lain berusaha mencegah tindakan sebagian warga masyarakat
yang mengarah terhadap kelestarian lingkungan.

Umumnya masyarakat memiliki pandangan hidup fatalistik, berasumsi
bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kehendak Tuhan. Kaitannya dengan
dinamika pembangunan, pandangan atau sikap hidup yang fatalistik dinilai negatif
sebab dapat mengganggu gerak laju pembangunan. Falsafah hidup demikian dapat
mendorong sebagian masyarakat melakukan tindakan yang dapat berdampak buruk
bagi kondisi lingkungan alam dan sosial di sekitarnya.

REVITALISASI  DAN MODIFIKASI LUMBUNG DESA SEBAGAI WAHANA
KETAHANAN PANGAN YANG BERBASIS MASARAKAT DI KABUPATEN

GROBOGAN, JAWA  TENGAH

Wasino, Endah Sri Hartatik, Rini Iswari, Sriwahyuningsih

Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa lembaga lumbung desa
tradisional di Grobogan sudah hampir punah. Hanya ada beberapa desa saja yang
masih memelihara tradisi tabungan masyarakat untuk mendukung ketahanan
pangan tersebut. Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan revitalisasi dan
modifikasi lembaga ekonomi desa tersebut melalui pembuatan desain dan buku
pedoman.

Metode penelitian menggunakan model riset pengembangan. Dimulai
dengan pembuatan desain dan buku panduan, setelah itu diujicobakan kepada
masyarakat untuk dapat masukan.

Desain dan buku pedoman pengelolaan lumbung desa telah dirancang oleh
peneliti. Hasil rancangan tersebut diujicobakan kepada masyarakat calon pengguna.
Hasilnya menunjukkan bahwa  rancangan itu relatif  baik dan diperlukan oleh
masyarakat calon pengguna, terutama para pengelola lumbung dalam pengelolaan
lumbung desa. Akan tetapi untuk dapat menggunakannya mereka memerlukan
pendampingan lebih lanjut sehingga mereka dapat menggunakan dengan baik.

Saran yang yang diajukan adalah: (1) perlu ada keterlibatan peneliti
pada tahun berikutnya, (2) perlu adanya sosialisasi hasil temuan ini untuk
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mempermudah pemahaman masyarakat, (3)  perlu adanya dukungan dari pihak
Pemerintah daerah.

MODEL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SIG UNTUK PENYAJIAN
INFORMASI WISATA (SIGPAR)  SEBAGAI SARANA PENARIK MINAT

CALON WISATAWAN

Satyanta Parman, Ufi Saraswati, Tjaturahono B.S.

Pariwisata sebagai salah satu sektor pendapatan daerah perlu untuk
dikembangkan. Untuk dapat menarik kunjungan wisatawan diperlukan cara yang
tepat dalam mempromosikan obyek yang ada di suatu daerah. Dengan informasi
kepariwisataan yang memadai maka akan membuat wisatawan menjadi lebih
tertarik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan informasi wisata
dengan menggunakan sistem informasi geografis.

Penelitian ini mengambil lokasi obyek wisata di Kabupaten Semarang.
Tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi obyek wisata, menyusun basis
data kepariwisataan, menyusun model informasi kepariwisataan di kabupaten
Semarang dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIGPAR).

Variabel penelitian terdiri atas (1) Kondisi Obyek Wisata (2) Kondisi Sarana
dan Prasarana Wisata. Pengambilan data dilakukan dilakukan pada obyek wisata
yang ada di kabupaten Semarang. Analisis data dilakukan dengan analisis data
spasial , anlisisis SWOT tehadap model SIGPAR.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa.   Terdapat 17 Obyek
wisata yang dapat dikembangkan di kabupaten Semarang terdiri dari wisata alam,
sejarah, religius. Obyek wisata tersebut yaitu wana wisata penggaron, kolam renang
tirtoargo, sendang nyatnyono, air terjun semirang, candi gedongsongo, taman
rekreasi bandungan, palagan ambarawa, museum kereta api, bukit cinta, rawa
pening, kolam renang muncul, airt terjun kalipancur, air terjun umbulsongo, taman
rekrasi kopeng,  mata air senjoyo,  taman rekreasi rawa permai dan kebun wisata
agro tlogo.  Keberadaan obyek wisata tersebut juga didukukung oleh kodisi daerah,
topografi, udara, serta sarana dan prasarana yang ada. Model informasi pariwisata
berbasis sistem informasi geografis (SIGPAR) mempunyai ketelitian tinggi. Mudah
diperbarui dan di akses sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi
calon wisatawan . Model SIGPAR ini bersifat komunikatif dan dapat diperbarui serta
mempunyai ketelitian yang tinggi.

UPAYA PENUNTASAN NIRAKSARA DENGAN MODEL LEARNIG GAMES
TERINTEGRASI DENGAN LIFE SKILL BERBASIS POTENSI PEDESAAN DI

KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH

Utsman,   Emmy, B., Edy, S.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model   pemberantasan  niraksara
dengan learning games   terintegrasi   dengan  pendidikan  Life Skill berbasis
potensi pedesaan, untuk itu  terlebih dahulu dideskripsikan: (1)  jumlah masyarakat
yang masih niraksara serta berbagai  problemnya,  (2) potensi sumber dana,
tenaga, dan sarana yang dapat diberdayakan untuk membantu menuntaskan



132

niraksara,  (3) kebutuhan pengelolaan belajar keaksaraan dan kebutuhan belajar life
skill bagi mereka yang masih niraksara, dan (4)  rancangan model penuntasan
niraksara dengan learning games  terintegrasi dengan pendidikan life skill bagi
masyarakat   berbasis potensi pedesaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan: degan   research and development.
Pada tahun I, dilakukan     pengumpulan informasi jumlah niraksara  dan   berbagai
potensi  yang dapat diberdayakan untuk  menuntaskan niraksara,  analisis
kebutuhan pengelolaan belajar   terintegrasi dengan  life skill, dan  menyusun
rancangan model penuntasan niraksara  terintegrasi dengan pendidikan life skill.
Pada tahun II, dikembangkan  bentuk produk awal rancangan model, uji coba
model,  serta  evaluasi dan revisi model. Pada tahun III,   uji coba ulang model skala
luas,  evaluasi dan revisi produk akhir, dan  terwujudnya produk model

Hasil yang  dicapai pada  tahun I: (1) Jumlah  nirkasara   masih relatif
banyak, penyebab utama  karena faktor ekonomi rendah, (2) Selain potensi dari
pemerintah, potensi warga masyararakat dapat mendukung kegiatan pembelajaran
keaksaraan,    (3)   Kebutuhan pengelolaan belajar keaksaraan dan   belajar life skill
masih kurang, karena   petugas      lebih berorientasi pada proyek, tutor    banyak
tidak   memahami  cara membelajarkan   niraksara. Latar belakang  pendidikan
petugas  kurang mendukung  tugas-tugasnya  sebagai praktisi pendidikan
nonformal,      perencanaan pembelajaran  dengan dengan learning games  dengan
melibatkan potensi life skills berbasis pedesaan tidak dilaksanakan  (4) Rancangan
model penuntasan niraksara dengan learning games  terintegrasi dengan
pendidikan life skill berbasis pedesaan yang dikembangkan dalam penelitian ini
diawali dari identifikasi dan perencaanan program  pada tahun pertama (2007),
kemudian   akan dijabarkan dalam pelaksanaan pada penelitian tahap ke-2 (2008).
Sebelum melaksanakan, akan dilakukan  rangkaian kegiatan, yaitu pesiapan yang
meliputi: (1) perekrutan calon warga belajar dan tutor, pelatihan tutor, melakukan
kolaborasi bersama tutor, peneliti, pengelola, dan tokoh masyrarakat serta petugas
terkait melakukan perencanaan dengan metode learning games terintegrasi dengan
mata pencaharian, (2) Kegiatan proses pembelajaran   dengan menggunakan
learning games dan terintegrasi dengan kegiatan mata pencaharian (3) melakukan
evaluasi sebagai review terhadap model yang telah dikembangkan untuk perbaikan
dan uji coba dalam skala yang lebih luas pada tahun berikutnya.

MODEL PEMBERDAYAAN BERWIRAUSAHA BAGI PEKERJA WANITA
PADA INDUSTRI TENUN IKAT DI TROSO JEPARA JAWA TENGAH

Noor Hudallah, Mustofa, Subiyanto

Banyak faktor yang menyebabkan wanita harus bekerja mencari nafkah
untuk keluarga, yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga ataupun karena
lingkungan. Saat ini belum ada penanganan bagi pekerja wanita di sektor industri
tenun ikat di Troso, Jepara.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Memahami profil pekerja wanita di sektor
domestik, keterlibatan dalam sektor publik, hubungan kerja dengan sesama pekerja
maupun dengan pengusaha, alokasi waktu pekerja dengan segala aktivitasnya, 2)
Meningkatkan pemberdayaan pekerja wanita pada industri tenun ikat di Troso, 3)
Menggalang kerjasama dan kemitraan lintas sektor untuk pemberdayaan pekerja
wanita pada indusrti tenun ikat di Troso, 4) Terciptanya peningkatan keterampilan
individu pekerja wanita di sektor industri tenun ikat di Troso, 5) Meningkatkan
sumbangan ekonomi pekerja wanita dalam upaya menambah pendapatan keluarga.



133

Manfaat penelitian: 1) Model pemberdayaan pekerja wanita pada industri
tenun ikat di Troso, menjadi bentuk peningkatan kesejahteraan pekerja wanita, 2)
Adanya perubahan dari paradigma wanita pasif menjadi paradigma wanita produktif,
3) Adanya pengembangan metode pemberdayaan pekerja wanita secara
berkesinambungan dan berkelanjutan, 4) Memberi informasi tentang keadaan
pekerja wanita, 5) Membantu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja wanita di
sektor industri tenun ikat di Troso.

Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, saji data,
penarikan kesimpulan, dan verifikasi penelitian dengan proses pengumpulan data
mengalir secara bersama-sama. Para pekerja wanita dengan sangat baik telah
berhasil membuat berbagai macam cindera mata dengan bahan dasar kain ikat
dalam bentuk: dompet wanita, tas sekolah, tas belanja, dan berbagai macam dan
bentuk sandal hotel/rumah. Ada jalinan kerjasama dengan 2 toko cindera mata yaitu
toko  “Lestari Indah” dan toko “Ismun Putra”, sebagai pintu akses pemasaran hasil
kerajinan cindera mata.

Saran yang disampaikan adalah: Pemerintah daerah, hendaknya bersinergi
untuk membina home industri cindera mata bahan dasar tenun ikat Troso; Selalu
dilakukan pembinaan kepada para pekerja wanita agar tetap tinggi motivasinya
dalam berkarya.

STUDI POLA PERILAKU WANITA NELAYAN DALAM MENGKONSUMSI IKAN
LAUT SEBAGAI PENGGANTI SUSU FORMULA

Winarni, Sri Muryati, Sri Mantini R.S.

Nelayan yang pekerjaannya setiap hari mencari ikan untuk dijual dan untuk
kebutuhan keluarga dapat di kelola oleh ibu-ibunya. Hal ini perlu diperhatikan
karena untuk kecerdasan keluarganya terutama balita. Susu formula yang diperkaya
akan Omega-3 merupakan susu yang lebih baik, karena Omega -3 banyak
manfaatnya untuk balita terutama kecerdasan otak, juga mata. Karena mahalnya
susu formula, maka sebagai penggantinya dapat dikonsumsi ikan laut, sebab di
dalamnya telah mengandung Omega-3.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pemahaman wanita nelayan
dalam memberikan makanan dari ikan laut, faktor-faktor yang mempengaruhi dan
bagaimana pengambilan keputusan  wanita nelayan dalam pemberian ikan laut
untuk balitanya sebagai pengganti susu formula. Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan kualitatif deskriptif sehingga dapat diperoleh data yang nyata,
serta dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi responden secara mendalam.

Hasilnya menunjukkan bahwa Ibu-ibu wanita nelayan dalam memberikan
makanan dari ikan laut kepada balitanya sebagian besar sudah memahami, serta
faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan dan pendapatannya. Keputusan
mereka ASI yang paling baik lebih lagi didukung makanan  ibu hamil dengan ikan
laut.Disarankan ibu hamil dan balita sebaiknya sering mengkonsumsi ikan laut.
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ANALISIS WACANA KRITIS PRODUK IKLAN TERHADAP POLA PERILAKU
KONSUMTIF  IBU PASCA PERSALINAN DALAM MEMUTUSKAN PEMBELIAN

SUSU FORMULA MAKANAN INSTANT,  DAN KOSMETIK BAYI

Sri Nurhayati, Woro Sumarni, dan Sri Wardani

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan analisis wacana kritis produk iklan
terhadap pola perilaku konsumtif ibu pasca persalinan dalam memutuskan
pembelian susu formula, makanan instan, dan kosmetik bayi. Penelitian ini
bermanfaat sebagai pemberi masukan bagi pemecahan pembanguan khususnya
bidang kesehatan ibu, bayi dan balita. Penelitian ini  juga bermanfaat dalam
memberikan masukan bagi pe-merintah dalam merencanakan pembangunan
kesehatan masyarakat terutama pen-didikan kesehatan dan menyelamatkan
generasi muda akibat pengaruh pesatnya industri iklan dan promosi menyesatkan di
era globalisasi saat ini.

Kajian penelitian ini difokuskan pada  (a) tanggapan ibu dan jenis tindakan
yang dilakukan oleh ibu pasca persalinan dalam mengkritisi produk iklan kebutuhan
bayi/balita terkait produk susu formula, makanan instant, dan kosmetik bayi,
(b)Faktor-faktor pendukung internal maupun eksternal (misalnya pengetahuan,
sikap, dialektik iklan, bintang iklan, dan dokter/perawat) terhadap pola perilaku
konsumtif ibu pasca persalinan dalam memutuskan pembelian konsumtif kebutuhan
susu formula, makanan instant, dan  kosmetik bayi/balita, (c) tanggapan ibu pasca
persalinan terhadap suatu produk iklan kebutuhan pokok bayi dan alasan dasar
yang dikemukakan responden dalam memutuskan pemilihan produk kebutuhan bayi
yang diiklankan.

Data penelitian dijaring melalui  kuesioner dilanjutkan wawancara mendalam
terhadap responden.    Responden dalam penelitian terdiri atas 40 ibu pasca
persalinan dan ibu darmawanita yang bekerja sebagai PNS di lingkungan FMIPA
dan  ibu-ibu non PNS yang ber-tempat tinggal di wilayah peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) sebagian besar responden setuju
dan percaya akan bahasa iklan yang mempromosikan komposisi/kualitas  produk
dan manfaatnya bagi bayi/balita, (b) tiga faktor dominan yang mempengaruhi pola
perilaku konsumtif para ibu dalam memutuskan jenis produk kebutuhan bayi adalah
komposisi/kualtas, harga, dan saran tenaga medis (dokter dan perawat/bidan), (c)
alasan dasar responden percaya akan bahasa iklan yang mempromosikan suatu
produk kebutuhan bayi adalah bahasanya menarik, teks dialektrik yang memikat,
dan kesantunan bahasa.

Hasil penelitian ini disarankan untuk dilakukan pola pembinaan konsumen
yang benar dalam menanggapi iklan kebutuhan bayi/balita.

PERMASALAHAN WANITA PENGUSAHA KECIL MENENGAH PAKAIAN JADI
DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI KONVEKSI DI ERA GLOBAL

Sri Endah Wahyuningsih

Tujuan penelitian ini mendiskripsikan temuan-temuan yang terkait dengan
persoalan berikut : (1) Bagaimanakah permasalahan wanita pengusaha industri
kecil menengah dalam mengembangkan usaha pakaian jadi di era global, (2)
Permasalahan yang dominant dihadapi wanita pengusha industri kecil dan
menengah dalam mengembangkan usaha pakaian jadi, (3) Tingkat perkembangan
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industri kecil menengah pakaian jadi di Semarang saat ini, (4) Apakah
permasalahan pribadi / rumah tangga menjadi salah satu kendala wanita
pengusaha pakaian jadi dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan  6 subyek
penelitian wanita pengusaha pakaian jadi di industri kecil menengah (konveksi )
dengan usia produktif kerja antara 20 th-55 th, berpendidikan minimal SMP
(Sekolah Menengah Pertama) dan telah mengelola usaha konveksi minimal 2 tahun
serta saat ini berstatus sebagai istri / janda serta memiliki anak. Industri konveksi
yang dimaksud mencakup industri yang memiliki tenaga kerja minimal 5 orang dan
maksimal 100 orang, dengan jenis produk pakaian pria, wanita, anak serta lenan
rumah tangga dengan lokasi penelitian di kota Semarang dan Kabupaten
Semarang.

Dari setiap jenis industri ditetapkan 2-5 informan. Seorang informan dipilih
mulai pemilik, karyawan, keluarga maupun Disperindag. Data dikumpulkan dengan
teknik wawancara mendalam dan obeservasi non partisipan sesuai focus penelitian.
Analisis data secara induktif dan Harvard, untuk pemeriksaan keabsahan data
dilakukan triangulasi.

Hasil penelitian : (1) Jenis permasalahan wanita pengusaha pakaian jadi
dalam mengembangkan Industri kecil dan menengah (konveksi) di era global
meliputi permasalahan struktural, umum, proses produksi, dan permasalahan rumah
tangga. Permasalahan struktural terkait dengan konsentrasi ekonomi, dominasi
kelompok bisnis, integrasi dan  hubungan antar ,sentra industri, peran BUMN,
bahan baku, IPTEK dan kondisi SDM. Permasalahan umum terkait dengan
manajemen, teknologi produksi, modal, pemasaran dan sosial budaya.
Permasalahan dalam proses produksi terkait dengan ketersediaan sarana produksi,
perencanaan produk, pemotongan, penjahitan dan penyempurnaan. Permasalahan
rumah tangga terkait dengan ekonomi/pendapatan keluarga, pendidikan anak, tugas
rumah tangga dan sebagai istri. (2) Permasalahan yang dominan adalah modal,
SDM, mutu dan pemasaran. (3) Sebagian besar industri konveksi pakaian jadi yang
dikelola kaum wanita meskipun sudah berkeluarga mengalami perkembangan
kemajuan. (4) Permasalahan pribadi khususnya sosial budaya dan rumah tangga
menjadi salah satu kendala wanita pengusaha pakaian jadi dalam mengembangkan
usaha.

Saran yang direkomendasikan (1) Pemerintah yang terkait rendahnya
membuat kebijakan yang tepat dan dapat memberi peluang maju industri sehingga
dapat memberikan bantuan sesuai kebutuhan. (2) Sebaiknya perempuan bersikap
tegas dan menerapkan pengetahuan manajemen yang telah dimiliki. (3) pilihan
tempat pendidikan modern sebagai alternative mengasuh / mendidik anak sehingga
mendapat bekal pendidikan di dunia dan akhirat. (4) Dukungan suami kepada istri
yang berperan ganda hendaknya juga ditunjukkan dengan ikut berpatisipasi dalam
aktivitas produksi. (5) Rasa pengertian yang tinggi dari suami dapat mengurangi
beban istri.

POTENSI DAN KENDALA KERJA WANITA NELAYAN PADA SEKTOR INDUSTRI
RUMAH TANGGA STUDI KASUS MASYARAKAT TAMBAK LOROK

KOTA SEMARANG

Santi Muji Utami,Abdul Mutholib, Romadi

Dalam menangani masalah kesempatan kerja bagi wanita miskin,
pemberdayaan lembaga ekonomi yang berakar pada masyarakat seperti industri
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rumah tangga merupakan suatu alternatif yang sangat tepat. sebab kegiatannya
berada di sekitar rumah (home - base - production) bahkan bisa dikerjakan di rumah
sendiri. Industri rumah tangga pada umumnya adalah usaha mandiri. Kaum
perempuan dapat berkiprah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Dalam penelitian ini, permaslahan yang dikaji adalah: (1) Ketrampilan/ kemampuan
dasar   wanita nelayan untuk  bisa dijadikan sebagai modal kerja pada  sektor
industri rumah tangga? (2) Jenis industri rumah tangga yang dikembangkan wanita
nelayan, (3) sumbangan wanita nelayan  terhadap perekonomian keluarga? (4)
Faktor-faktor   kendala wanita nelayan dalam memperoleh kesempatan kerja di
sektor industri rumah tangga ?

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah  metode penelitian kualitatif
dengan menggunakan studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus  maka
penelitian ini memungkinkan adanya kedalaman dalam melakukan penjelasan
terhadap subyek penelitian. subyek penelitian adalah wanita yang berdomisili di
kampung nelayan  kelompok yang berada dalam usia produktif  berstatus sebagai
istri atau janda yang menjadi kepala keluarga,

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu : (1)
Ketrampilan/ kemampuan  dasar  yang dimiliki  wanita nelayan adalah berdasar
pengalaman yang diwariskan oleh para pendahulunya. (2) Jenis atau ragam
pekerjaan yang bisa dimasuki oleh istri-istri nelayan pada sektor industri rumah
tangga berupa pengasinan, pengasapan dan pembuatan pindang ada pun ragam
pekerjaan lain yang dijalankan pada umumnya masih terkait dengan kegiatan
perikanan. (3) Sumbangan wanita nelayan  yang bekerja, akan menambah
keuangan rumah tangga karena tingkat pendapatan suami dirasa belum mencukupi
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. (4) Wanita nelayan yang terlibat aktivitas
mencari nafkah merupakan pelaku aktif perubahan sosial-ekonomi masyarakat
nelayan (5) Faktor penghambat kerja wanita di sector industri rumah tangga adalah
rendahnya motivasi, tingkat pendidikan, modal, kemampuan dan  skill yang sangat
terbatas.

PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEREMPUAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK
DAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DI KABUPATEN SEMARANG

Rodiyah

Peran Pemberdayaan Lembaga Perempuan dalam hal ini LRC-KJ-HAM dan
LKSaR Terhadap Anak, Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
secara normatif dan nyata telah dapat dirasakan oleh masyarakat. Peran tersebut
secara riil  meliputi  kegiatan koordinasi dan kerjasama, pencegahan, perlindungan,
pemulihan dan reintegrasi sosial denagn bertujuan untuk mencegah terjadinya
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peran ini berjalan optimal dari hasil pemberdayaan perempuan dengan
menggunakan strategi menyediakan informasi mengenai issu-issu perubahan dan
menciptakan sistem keterbukaan akses yang mudah dipahami bagi komunitas
basis, memfasilitasi munculnya pilot-pilot projek pada embrio-embrio organisasi
basis yang  terkait dan mempercepat terbentuknya organisasi rakyat. Memfasilitasi
terbangunnya embrio organisasi, rakyat dikomunitas basis dan meningkatkannya
menjadi organisasi rakyat, mengembangakn model pendidikan lintas komuitas bagi
organisasi basis untuk peningkatan kapasitas organisasi basis (kontekstualisasi).
Memfasilitasi munculnya vocalpoint (instrumen pelaksana berbasis pada
dinar/organisasi) pada issu sektoral organisasi, menyelenggarakan pendidikan di
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tingkat pengambil kebijakan  (policy maker) tentang perubahan paradigma dan
strategi pembangunan, membentuk dan mengefektifkan stakeholder, working group
dimasing-masing wilayah untuk menggambil peran dan mendesakkan perubahan
strategi pembangunan di tingkat kabupaten-kota. Melakukan riset-riset kritis
terhadap strategi dan kebijakan kota , melancarkan advokasi kebijakan, strategi dan
progra pembangunan di masing-masing wilayah, menginsiasi pusat-pusat
pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat, stakeholder, working group dan
vocalpoit.

Prosedur dan Model Pemberdayaan Lembaga Perempuan dalam melakukan
Pendampingan   terhadap Anak, Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah
Tangga yang dilakukan oleh LRC-KJ-HAM dan LKSaR di Kabupaten Semarang
menggunakan prosedur sistematis dengan jaringan kerjasama pada instansi terkait.
Prosedur ini berjalan efektif dan efisien dengan menggunakan analisa gender yang
berbasis pada pemberdayaan perempuan yaitu dengan tehnik analisa gender yang
meliputi, sektor, prioritas, kesejhteran, akses, penyadarn, partisipasi dan kontrol
kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Prosedur ini akan mampu menciptakan
terlindunginya HAM perempuan dan anak.

POLA GEOGRAFIS PERJALANAN KERJA WANITA PEDAGANG SAYURAN
DI PASAR UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Rahma Hayati

Dari waktu ke waktu  peran wanita di sektor publik semakin besar, baik
wanita di perkotaan maupun pedesaan. Sektor publik yang banyak memberi
kesempatan bagi wanita untuk bekerja adalah sektor perdagangan, karena sektor
ini tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus dan alokasi waktunya juga
fleksibel.

Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
1. Dari manakah para wanita pedagang sayuran itu berasal? 2.Dari manakah
komoditas sayuran itu berasal? 3. Selain tujuan ke pasar adakah tujuan perjalanan
lain? 4. Sarana transportasi apa yang digunakan? 5. Pola geografis perjalanan kerja
seperti apa yang terbentuk? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
1.Untuk mengetahui daerah asal wanita pedagang sayuran. 2.Untuk mengetahui
daerah asal komoditas sayuran.  3.Untuk mengetahui tujuan perjalanan selain ke
pasar. 4.Untuk mengetahui sarana transportasi yang digunakan wanita pedagang
sayuran sampai ke pasar. 5.Untuk mengetahui waktu yang digunakan wanita
pedagang sayuran melakukan perjalanan kerja. 6.Untuk mengetahui pola geografis
perjalanan kerja wanita pedagang sayuran. Penelitian ini menggunakan metode
survei data primer, dengan pengambilan sampel secara proporsional stratified
random sampling. Data dianalisis dengan deskripsi persentase untuk menjawab
tujuan 1,2,3,4 dan 5. Tujuan 6 dianalisis dengan peta tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Daerah asal wanita pedagang
sayuran di Pasar Ungaran adalah dari Kabupaten Semarang (70,36%), Kota
Semarang (25,95%) dan Kota Salatiga (3,70%). 2.  Daerah asal komoditas sayuran
adalah dari Kabupaten Semarang (Sumowono, Ambarawa, Ungaran, dan Getasan)
dan dari kota semarang (Gunungpati, Mijen, dan Banyumanik). 3. Terdapat 6
(enam) pola perjalanan kerja wanita pedagang sayuran di Pasar Ungaran. 4.
Perjalanan kerja wanita pedagang sayuran di Pasar Ungaran secara umum
terdukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang ada. 5. Alokasi waktu
perjalanan kerja wanita pedagang sayuran di Pasar Ungaran adalah antara 11 – 13
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jam. 6. Terdapat 18 pola geografis perjalanan kerja wanita pedagang sayuran di
Pasar Ungaran.

NEGARA DAN PSK: DOMINASI KEKUASAAN NEGARA TERHADAP PEKERJA
SEKS KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG.

Puji Lestari

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan pokok, yakni
pertama, Kebijakan-kebijakan apakah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang
terhadap praktek-praktek pelacuran? Kedua, Apakah keberadaan PSK di Kota
Semarang pernah dibahas dalam agenda DPRD Kota Semarang?, Ketiga,
Bagaimana bentuk-bentuk hubungan Pemerintah Kota Semarang (sebagai
perwujudan negara) dengan PSK?, keempat, Bagaimana presepsi PSK di Kota
Semarang terhadap kebijakan yang diambil negara (Pemkot) terkait dengan
keberadaan mereka? Dan kelima, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan
ketaatan atau ketidaktaatan PSK terhadap peraturan-peraturan Pemkot mengenai
keberadaan mereka di Kota Semarang?.  Data penelitian ini diperoleh melalui
metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan, dengan analisis interaktif
sebagai teknik analisis datanya dengan pendekatan interpretatif dengan
memperhatikan keunggulan dari metodologi feminisme.

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian,
diperoleh temuan bahwa PSK di Kota Semarang sampai saat ini masih
menggunakan Peraturan Daerah Nomor 163 Tahun 1956 tentang Prostitusi. Perda
ini dirasakan oleh beberapa pihak, baik masyarakat sudah tidak dapat mengikuti laju
perkembangan jaman, namun DPRD Kota Semarang dan Pemkot juga belum
merespon desakan-desakan untuk merumuskan Perda yang baru untuk mengatur
hal tersebut.  Jika dilihat dari frekuensi sidang, pembahasan di DPRD Kota
Semarang dan DPRD Jawa Tengah telah beberapa kali mengadakan rapat kerja
dengan instansi-instansi terkait untuk mendesak penanganan PSK. Sedangkan
hubungan Pemerintah Kota Semarang (sebagai perwujudan negara) dengan PSK
adalah hubungan yang vertikal. Pemerintah Kota Semarang sebagai perwujudan
negara hanya memerankan diri sebagai pengatur, dan PSK adalah yang diatur.
Disetiap perumusan kebijakan para PSK tidak pernah dilibatkan didalamnya. Ini
mengisyaratkan adanya dominasi yang sangat dominan dari negara secara sepihak
kepada para PSK. PSK di Kota Semarang terhadap kebijakan yang diambil negara
(Pemkot) terkait dengan keberadaan mereka, hanya pasrah dan menerima keadaan
mereka, walaupun sering mereka rasakan hak-hak mereka yang terampas oleh
negara. Dan terakhir, bahwa faktor-faktor penyebab ketaatan atau ketidaktaatan
PSK terhadap peraturan-peraturan Pemkot mengenai keberadaan mereka di Kota
Semarang meliputi  Adanya desakan kebutuhan hidup., tidak adanya sosialisasi
secara langsung kepada PSK tentang kebijakan  dan atau Perda Pemkot mengenai
keberadaan mereka, Perda 163 Tahun 1956 yang berlaku dianggap sudah tidak
sesuai dengan perkembangan jaman, proses  (tindakan pasca razia bagi yang
melanggar) yang sangat sederhana dan ringan bagi PSK, karena dianggap sebagai
Tindak pidana ringan (Tipiring) saja. Dan  dimilikinya hobitus (adalah cara suatu
kebudayaan yang tertanam dalam diri seseorang) baru sebagai pekerja seks.

Adapun saran setelah penelitian ini diperoleh hasil adalah, perlu
dilakukannya usaha untuk mengatasi masalah tuna susila ini, dengan  usaha
preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Usaha preventif,
diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran.
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Sedangkan usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan yang
menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha untuk menyembuhkan dari
ketunasusilaannya, untuk kemudian membawa mereka kejalan yang benar. Hal
tersebut tentunya membutuhkan kerja sama masyarakat, pemerintah dan para PSK
itu sendiri agar tercipta kondisi masyarakat yang adil, dinamis dan berkemanusiaan
yang adil dan beradab.

PEMBAGIAN KERJA DALAM RUMAH TANGGA PEMULUNG DI KECAMATAN
BANYUMANIK, KOTA SEMARANG. PROPINSI JAWA TENGAH.

Puji Hardati

Selama dasa warsa terakhir,  keberadaan sampah semakin kompleks.
Sampah dapat menjadi masalah dan juga sekaligus menjadi manfaat bagi manusia
yang menghasilkannya. Agar sampah dapat menjadi manfaat, membutuhkan
perhatian dari berbagai pihak. Pemulung merupakan salah satu yang menjadi
bagian dalam pendaurulangan sampah. Banyak pemulung melakukan mobilitas  ke
lokasi yang  berpotensi penghasilkan sampah. Masalahnya,   bagaimana
pembagian kerja pemulung dalam rumah tangga, karena kerja mereka selalu
meninggalkan rumah tangganya? Bagaimana akses dan kontrol terhadap pemulung
perempuan? Apakah sudah ada jaringan kerja pada pemulung, dan sampai dimana
jangkauan daerah kerja para pemulung tersebut. Empat hal tersebut yang menjadi
masalah utama dan sekaligus akan menjadi tujuan di dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian adalah  di Kecamatan Banyumanik, subyek penelitian
jumlahnya 12 orang pemulung. Fokus  yang  diharapkan dapat menjawab
permasalahan adalah pembagian kerja rumah tangga, akses dan kontrol
perempuan  terhadap sumber daya,  sistem jaringan kerja dan jangkauan daerah
kerja pemulung. Analisis yang digunakan adalah diskriptip kualitatif, dan analisis
harward.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa di Kecamatan Banyumanik, ada sarana
dan prasarana penduduk yang lengkap yang menjadi potensi daerah tujuan
pemulung. Terdapat 123 pemulung dengan jenis kelamin laki-laki 82 dan 41
perempuan. Pembagian kerja rumah tangga pemulung yang bersifat reproduksi
masih didominai oleh perempuan. Sedangkan untuk kerja produktif masih
didominasi oleh laki-laki.  Akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya
masih rendah. Dari 12 pemulung yang menjadi subyek penelitian belum ada yang
memiliki rumah. Semua kepemilikan tanah,  atas nama suami.  Daerah kerja
pemulung di tempat pembuangan sementara, di setiap rumah tangga, di pasar,
masuk wilayah Kecamatan Banyumanik. Sudah ada jaringan kerja pemulung.

Kesimpulan, masih ada pembagian kerja rumah tangga secara seksual yang
tegas. Perempuan pemulung belum memperoleh akses sesuai dengan apa yang
telah diperoleh pemulung laki-laki. Pemulung laki-laki sebagian besar masih
mendominasi dalam kerja produktif. Sudah ada sistem jaringan kerja yang dibentuk
oleh pemulung. Daerah kerja pemulung hanya di wilayah administrasi Kecamatan
Banyumanik.

Saran yang dapat diberikan adalah masih   perlu ada pemberdayaan bagi
pemulung, karena sebagian besar masyarakat masih belum menerima dengan
terbuka keberadaannya, dan perlu ada pengelolaan sampah secara terpadu.
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WANITA PERAJIN BATIK DI PEKALONGAN: KAJIAN EKSISTENSI DAN
FAKTOR PENGHAMBATNYA

Nur Fatehah, Mimi Mulyani, Suseno

Seni batik yang merupakan warisan adiluhung terus dipertahankan
keberadaannya oleh pecinta dan kreator-kreatornya di berbagai tempat dan wilayah.
Hal ini kemudian melahirkan suatu komunitas atau masyarakat beserta lingkungan
sosial budayanya. Baik pria maupun wanita, keduanya berperan dalam pelestarian
melalui aktifitas dan hasil pembatikannya. Aktifitas perbatikan oleh manusia
khususnya, dalam menciptakan karya seni adalah suatu kebutuhan hidup individual
maupun sosial. Bentuk aktualisasi diri yang dituangkan dalam sebuah kreasi batik
bisa merupakan sekedar hobi, yakni sebagai sebuah kegiatan selingan dalam
aktifitas sehari-hari atau bahkan merupakan sebuah profesi, yaitu sebagai
pekerjaan sehari-hari sebagai pokok penghasilan. Karya-karya batik yang indah dan
berkualitas yang dihasilkan oleh pengrajin batik, selain  memperoleh penghargaan
yang sangat tinggi dari segi apresiasi estetik, juga mendapat apresiasi dari segi
material dan finansial.

Komunitas perajin batik di berbagai daerah salah satunya di Pekalongan,
telah menunjukan eksistensinya dengan hasil-hasil karyanya yang tidak hanya
dikenal di tingkat lokal, namun juga dikenal di tingkat internasional. Namun ada hal
yang menarik dari profesi perbatikan--khususnya pada batik jenis tulis--yang lebih
didominasi oleh perajin-perajin wanita dibanding perajin pria. Tetapi akhir-akhir ini
terjadi penurunan dominasi wanita disebabkan munculnya karya batik cap dan batik
printing yang terus berkembang. Fenomena ini yang menurut penulis sangat
menarik untuk dicermati dan dikaji. Kajian tentang eksistensi pengrajin batik
wanita dari fenomena tersebut di atas, dipandang perlu untuk memperoleh
gambaran seputar masalah ini dan sekaligus mengetahui faktor-faktor
penyebabnya. Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi perajin batik wanita,
khusunya di wilayah kota Pekalongan, serta mencermati hal-hal yang menjadi
kendalanya  sebagai suatu kajian dalam perspektif gender.

Eksistensi wanita perajin batik Pekalongan dapat dilihat dari cara yang
ditempuh adalah dengan membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing. Hal ini
disebabkan pengerjaan tersebut tidak sepenuhnya terikat dengan waktu. Selain itu
wanita perajin batik di Pekalongan berusaha meningkatkan terterampilannya dalam
membatik dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh majikan atau orang-
orang yang mengetahui teknik-teknik membatik secara menyeluruh. Wanita perajin
batik di Pekalongan dalam perkembangannya juga mengalami beberapa hambatan-
hambatan untuk eksis sebagai perajin batik. Hambatan itu dapat dipilah menjadi
hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal diantaranya keahlian
wanita perajin batik belum menyeluruh pada seluruh proses-proses membatik,
hanya proses tertentu yang mampu dikerjakan. Hal ini berakibat pada sempitnya
pilihan kerja di bidang perbatikan yang dapat dipilih. Faktor eksternal yaitu
munculnya batik cap-capan dan batik printing yang lebih banyak membutuhkan.
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PERAN ETIKA BERBUSANA SERTA BATASAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Muh Fahriun, Uchiyah Achmad, Sri Endah Wahyuningsih

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh batasan pornografi
dan pornoaksi terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan
mengetahui metode pencegahan kekerasan pada perempuan yang tepat.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena untuk melihat gambaran
kekerasan terhadap perempuan secara nyata. Teknik pengambilan data melalui
wawancara dan angket terhadap LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang
menanyai kasus Kekerasann Terhadap Perempuan, Kepolisian, Pemberdayaan
Perempuan, Mahasiswa, Psikolog, dan Dosen serta Masyarakat lainnya. Analisis
data secara induktif dan dilakukan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa batasan definisi yang tidak sama
antara pornografi dan pornoaksi serta etika berbusana merupakan cara berpakaian
yang dominant di masyarakat dan diakui serta tidak menimbulkan pro dan kontra.
Faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap perempuan meliputi adanya sikap
perilaku mendasar yang sudah buruk, budaya dan politik serta faktor busana tidak
mendasar. Metode pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah
diberlakukannya UU dan pendidikan sejak dini tentang pentingnya perilaku baik
serta kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.

EKSPLOITASI TUBUH PEREMPUAN DALAM TAYANGAN TELEVISI :
Perbandingan Persepsi Perempuan dan Laki-laki

Mintarsih Arbarini, Liliek Desmawati, Tri Suminar

Komoditi perempuan dalam tayangan televisi menjadi sebuah persoalan
“ideologi” ketika penggambaran mereka di dalamnya dilandasi sebuah relasi, yang
di dalamnya perempuan berada pada subordinasi, serta semata-mata menjadi objek
eksploitasi kelompok dominan yaitu laki-laki. Masalah sentral dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah persepsi perempuan dan laki-laki terhadap eksploitasi tubuh
perempuan dalam tayangan televisi?

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan persepsi
perempuan dan laki-laki terhadap eksploitasi tubuh perempuan dalam tayangan
televisi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan mendeskripsikan
secara rinci persepsi perempuan dan laki-laki tentang eksploitasi tubuh perempuan
dalam tayangan televisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan persepsi perempuan dan
laki-laki terhadap eksploitasi tubuh perempuan dalam tayangan iklan, sinetron,
lawak, dan musik, perempuan memberi persepsi sangat eksploitatif sedangkan laki-
laki memberi persepsi cukup eksploitatif. Kesantunan yang harus dimiliki
perempuan dalam pengeksploitasian tubuhnya perempuan lebih sopan dan beretika
dalam berbusana dan dalam gerakan tubuhnya. Saran yang diberikan berkenaan
dengan hasil penelitian ini adalah peremupan model untuk lebih sopan dalam
berbusana, gerakan-gerakan tubuh tidak erotis dan eksploitatif, dan mengubah
eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial yang lebih hakiki dan mengubah sifat
eksploitatif yang dialaminya.
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PENGARUH SELF EFFICACY TERHADAP TINGKAT STRES PADA PEKERJA
WANITA YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN YANG DI DOMINASI LAKI - LAKI

DI SEMARANG

Sri Maryati Deliana

Pengaruh iklim demokratisasi sedikit banyak memberikan perubahan dalam
konsep wanita jaman sekarang. Kesempatan kerja bagi wanita mulai terbuka lebar,
bahkan pekerjaan yang lazim dilakukan pria pun mulai dirambah oleh kaum wanita.
Melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pria akan memberikan tekanan dan
tuntutan tertentu antara lain masalah kesetaraan dan pembagian peran dengan
lawan jenisnya serta pandangan masyarakat terhadap peran yang dijalaninya.
Tuntutan dan tekanan yang dibiarkan terus menerus tanpa adanya kemampuan
untuk mengatasinya dapat menyebabkan stres. Untuk menghadapi suatu masalah
atau tekanan diperlukan suatu keyakinan dari dalam dirinya untuk melakukan suatu
pekerjaan dan mengatasi suatu rintangan tertentu sehubungan dengan peran yang
dijalaninya, yang dalam hal ini kita sebut dengan istilah self efficacy . Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh self efficacy
terhadap tingkat stres pada pekerja wanita.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan populasi seluruh
pekerja wanita PT Polyplas Kab. Semarang yang berjumlah 48 orang. Sampel
dalam penelitian ini diambil secara keseluruhan sehingga disebut dengan penelitian
populasi. Variabel yang diteliti meliputi variabel bebas yaitu self efficacy  dan
variabel terikat yaitu tingkat stres pada pekerja wanita. Metode pengumpulan data
menggunakan skala psikologi, dengan instrumen skala self efficacy  sebanyak 42
item dan skala stres 44 item. Pada ujicoba skala diperoleh rtabel  sebesar 0,468
dan item dikatakan valid jika rxy > rtabel, untuk skala self efficacy  item yang tidak
valid sebanyak 5 item dan untuk skala tingkat stres sebanyak 6 item. Kedua alat
pengumpulan data tersebut telah teruji validitas dan rehabilitasnya. Metode analisis
data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis Regresi Linier
Sederhana.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaruh negatif yang signifikan antara
self efficacy  terhadap tingkat stres pada pekerja wanita yang bekerja di PT Polyplas
Kab. Semarang yang didominasi pekerja laki-laki. Self efficacy memberikan
kontribusi terhadap tingkat stres sebesar 27,5%, sedangkan 72,5% dipengaruhi oleh
variabel atau faktor-faktor lain.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah, bagi pihak perusahaan
hendaknya lebih peka terhadap kebutuhan karyawan dan menyediakan sarana
serta fasilitas rekreasi sebagai usaha untuk mengurangi kejenuhan atau tekanan
hidup serta memulihkan ketahanan fisik maupun mental.
Untuk pihak pekerja wanita, diharapkan mampu mengatasi masalah dan tuntutan
yang dihadapi baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Disarankan juga pekerja
wanita dapat meningkatkan self efficacy atau keyakinan yang ada dalam dirinya
sehingga akan memiliki perasaan yakin dan optimistis terhadap hal yang
dilakukannya. Untuk peneliti lain diharapkan agar meneliti faktor-faktor lain yang
mempengaruhi tingkat stres.
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POLA  KERJA  DAN PENDAPATAN  BURUH PEREMPUAN  INDUSTRI  GARMEN
DI  KABUPATEN  SEMARANG

Erna  Setyowati, Maonah Rahmadi

Penelitian ini difokuskan pada buruh perempuan industri garmen di
Kabupaten Semarang. Jenis pekerjaan yang dilakukan berbagai macam, ada
bagian pembuatan pola, cutting, sewing, finishing and  quality control berdasarkan
pesanan ( eksport ). Mereka banyak berasal dari rumahtangga berpenghasilan
rendah, karena faktor ekonomi, mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup
rumah tangga dengan memilih pola kerja sesuai dengan kondisi rumah tangga
buruh perempuan. Adapun pola kerja  yang dapat dipilih : terus menerus,
konvensional ,interrupted, double track dan unstable.

Tujuan penelitian ingin mengetahui (1) mengetahui perbedaan pemilihan
pola kerja berdasarkanstruktur rumah tangga, status kawin, pendidikan dan lama
kerja, (2) Apakah pendapatan buruh berbeda menurut pola kerja. Metode
pendekatan  yang digunakan adalah fenomenologi dan teknik pengambilan sample
yaitu purposive sampling snow ball dengan mengambil responden dari  3
Kecamatan ( Ungaran Timur, Pringapus, Bawen ) sebesar 75 orang. Metode yang
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan analisis menggunakan
Harvard.

Analisis meliputi : Aktivitas, akses dan kontrol, diperoleh hasil bahwa
sebagian besar buruh perempuan yang memilih pola kerja terus menerus  memiliki
masa kerja yang lama dan  sebagian besar  ( 42 orang )  buruh garmen bekerja 4
tahun ke atas, (33 orang) bekerja selama 2 - 3 tahun.  Tingkat pendidikan buruh
yang sudah lama bekerja rata-rata SLP – SLA, namun yang baru masuk minimal
SLA dengan batasan umur 25 tahun

Buruh yang memilih pola kerja terus menerus pendapatannya lebih tinggi
dibanding pola kerja double track dan aspek reproduksi  sedikit sekali karena
dianggap menghambat karier. Pendapatan sebagian besar dimanfaatkan / diakses
untuk kebutuhan hidup dan ada yang ditabung ( Rp 50. 000,-/ bl ), selebihnya
diberikan pada orang tua untuk biaya menghidupi anak yang diasuh / dititipkan
orang tua mereka di desa.

Pengelolaan sumber penghasilan oleh isteri dan dikontrol suami, sedangkan
buruh lajang dikelola dan dikontrol sendiri, namun kadang dikontrol orang tua dan
buruh yang berstatus janda  dikelola dan dikontrol sendiri  karena mereka berperan
sebagai isteri sekaligus sebagai kepala rumah tangga.

EKSISTENSI WANITA PENARI DAN PENCIPTA TARI DALAM KOMUNITAS
SENIMAN DI KOTA SEMARANG

Eny Kusumastuti

Profesi sebagai pencipta tari dan penari bukan hanya dilakukan oleh kaum
pria saja, tetapi juga kaum wanita, baik yang sudah menikah ataupun yang belum
menikah. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah gambaran
eksistensi wanita dalam profesi sebagai pencipta tari dan penari dalam komunitas
seniman di Kota Semarang ? (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dan
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mendorong wanita pencipta tari dan penari untuk dapat eksis berpofesi sebagai
pencipta tari dan penari dalam komunitas seniman di Kota Semarang?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, memahami, menjelaskan
eksistensi, dan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong wanita pencipta tari
dan penari dalam seni tari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif, dengan fokus penelitian wanita pencipta tari dan penari dalam komunitas
seniman di Kota Semarang. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data dengan cara mereduksi, mengklarifikasi, mendiskripsi,
menyimpulkan dan menginterpretasikan semua informasi secara selektif. Teknik
pemeriksaan keabsahan data menggunakan dependabilitas dan konfirmabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini,
dari 20 orang wanita, 4 orang wanita masih eksis berprofesi sebagai pencipta tari
dan penari, dan 7 orang wanita masih eksis berprofesi sebagai penari. Faktor-faktor
yang menghambat adalah (1) rasa deskriminatif, (2) kultur (budaya), (3) keluarga,
(4) naluri kewanitaan, (5) wanita pekerja, (6) latar belakang pendidikan, (7) orientasi
komersil dalam berkarya, (8) pandangan masyarakat, (9) apresiasi masyarakat yang
masih rendah. Faktor-faktor yang mendorong, adalah (1) kesetaraan gender, (2)
kultur (budaya), (3) keluarga, (4) naluri kewanitaan, (5) latar belakang pendidikan,
(6) orientasi komersial dalam berkarya.

KAWIN KONTRAK: LATAR BELAKANG, KEABSAHAN HUKUM DAN
DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEPARA)

Eko Handoyo

Kawin kontrak merupakan salah satu sarana bagi orang asing yang
menjalankan usaha mebel di Kabupaten Jepara. Kawin kontrak tidak sekedar
merupakan pemenuhan kebutuhan biologis atau seks para pria asing, tetapi juga
sebagai cara mereka untuk meneruskan dan mengembangkan bisnisnya di
Kabupaten Jepara. Praktek kawin kontrak di Kabupaten Jepara menimbulkan
persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan keabsahan hukum dan
dampaknya. Persoalan tersebut terungkap setelah dilakukan penelitian terhadapnya
terutama melalui pendekatan penelitian kualitatif.

Dari analisis data dan pembahasan yang cukup mendalam terhadap hasil
penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi faktor
dominan yang menyebabkan para perempuan Jepara mau menjalani kawin kontrak.
Kawin kontrak yang mereka jalani ternyata tidak memiliki keabsahan hukum, baik
ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional maupun dilihat dari Kompilasi Hukum
Islam. Perlindungan hukum bagi isteri dan anak-anak tidak ada karena perkawinan
mereka tidak sah. Bagi mereka yang kawin kontrak dengan cara siri, selama
perkawinan masih berlangsung dampak hukum belum dirasakan. Setelah
perkawinan putus, dampak hukum terasa yaitu para mantan isteri tidak dapat
menuntut harta gono-gini dan warisan. Setelah menikah dengan pria asing,
perempuan Jepara mengalami perubahan sistem nilai budaya dari budaya Jawa ke
budaya Eropa, misalnya dari kurang efisien menjadi efisien, dari komunal menjadi
individual, dan sebagainya.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN AGRESI DI KALANGAN
KAUM MUDA: KAITANNYA DENGAN INTERAKSI SIFAT ANTAR GENDER

Bambang Triatma, Pudji Astuti,  Maria Krisnatuti

Penelitian dilatar-belakangi keprihatinan banyaknya agresi kaum muda yang
dipicu ketidak-puasan terhadap kepemimpinan, pergeseran nilai sosial budaya,
modernisasi/globalisasi.  Agresi tak terkendali diduga karena hilangnya sinergi
antara generasi tua–muda, pemimpin-terpimpin, perempuan – laki-laki, guru-siswa.
Penelitian menganalisis akar penyebab hilangnya sinergi, kemungkinan
memulihkannya, dan mencari faktor penyebab.  Hasil penelitian dengan sampel
siswa SMU menunjukkan bahwa tindakan pemimpin lokal yang kurang bijaksana
paling memicu agresi (P=0,03), disusul tindakan pemimpin negara (P=0,02).

Tindakan pemimpin lokal yang kurang bijaksana menyumbang peningkatan
agresi 53,2 persen, sementara tindakan pemimpin negara yang kurang bijaksana
memicu keprihatinan sebesar 30,8 persen.  Interaksi antar gender menurunkan
agresi di kalangan siswa 8-10%.  Sifat pemimpin yang diharapkan: bijaksana, sabar,
tidak egois, berkharisma, cerdas, kreatif, kerja nyata, fokus pendidikan, berprestasi
khusus, humoris, feminin/gagah, pemurah, religius, energik, profesional,
menyentuh, menghargai kepentingan gender, motivator.

DINAMIKA ALOKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERANAN
WANITA DI INDONESIA TAHUN 1980-2005

Ariyani Indrayati, Antari Ayuning Arsi, Sandy Arief

Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender dikenal dengan
kesenjangan jender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan jender
(jender issues). Salah satu strategi untuk mencapai mengatasinya adalah melalui
strategi pengarusutamaan jender (Gender mainstreaming) dalam pembangunan.

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui dinamika dan variasi
spasial alokasi pembiayaan pembangunan  sektor peranan wanita antar propinsi  di
Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan tersebut.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan analisis
data sekunder. Analisis data sekunder dengan menggunakan teknik kuantitatif akan
menghasilkan jawaban faktual tentang fakta dan gejala yang diteliti.

Penelitian ini mendapat kesimpulan sbb: jumlah alokasi dana pembiayaan
untuk sektor peranan wanita, cenderung mengalami peningkatan pada setiap
tahunnya. Indeks Pengeluaran Pembiayaan untuk Sektor Wanita (tingkat nasional)
cenderung terus mengalami kenaikan. Komposisi alokasi pembiayaan sektor wanita
tingkat propinsi di Indonesia terhadap APBD, kurun waktu 1986-2003, sangat
rendah yaitu kurang dari 10%. Perkiraan alokasi dana pembangunan “khusus
wanita”, berdasar skenario I (20%), skenario II (10%), dan skenario III (3%) dari
sektor kesehatan, adalah sangat kecil. Kondisi ini menggambarkan tidak adanya
keseimbangan antara dana yang dikeluarkan dengan jumlah wanita yang ada.

Berdasar Indikator Pembangunan Sektor Wanita, (lingkup nasional)
diketahui bahwa peranan wanita dalam Peran Publik, Pendidikan, Kesehatan, dan
Ketenagakerjaan adalah tinggi. Selama ini Penentuan Alokasi Dana Pembiayaan
untuk Sektor Peranan Wanita tidak dilakukan berdasar jumlah, peran, maupun
parmasalahan yang dihadapi wanita (tidak berbasis jender).
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Hal yang dapat di sarankan adalah : perhatian terhadap sektor peran wanita
di Indonesia sangat-sangat perlu peningkatan mengingat besarnya peranan wanita
dalam proses pembangunan, dengan mengalokasikan dana yang cukup bagi sektor
ini. Perlunya merealisasikan alokasi pembiayaan sektor peranan wanita yang benar-
benar berbasis jender dan peka terhadap kebutuhan, peran, dan dapat menjawab
permasalahan- persoalan wanita.

AGIHAN DAN KESESUAIAN MEDAN UNTUK PERMUKIMAN (STUDI KASUS
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TUGU DAN NGALIYAN

KOTA SEMARANG)

Sriyanto, Ariyani Indrayati, Heri Tjahyono

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tugu dan Ngaliyan Kota Semarang
Jawa Tengah. Penelitian bertujuan: (a) mengetahui kelas kesesuaian medan untuk
permukiman di daerah penelitian, (b) mengevaluasi medan lokasi perumahan di
daerah penelitian berdasarkan kesesuaian medan untuk permukiman.

Satuan medan sebagai satuan analisis dibuat berdasarkan hasil tumpang-
susun (overlay) antara peta geomorfologi, geologi, kelas lereng dan tanah. Metode
survei dilakukan pada satuan medan terpilih berdasarkan pada tanah yang sama,
sedangkan karakteristik fisik selengkapnya dianalisis berdasarkan variabel pada
satuan medan lainnya, seperti : bentuklahan, batuan dan kemiringan lereng.
Parameter kesesuaian medan untuk permukiman di daerah penelitian, telah
ditentukan sebanyak 17 variabel, yakni meliputi : kemiringan lereng, daya dukung
tanah, aktivitas lempung, panjang pengerutan tanah, indeks plastisitas, tekstur,
indurasi batuan, indeks keausan batuan, bahan kasar, drainase permukaan,
permeabilitas, tahan geser tanah, erosi, kerapatan alur, kedalaman alur, air tanah
dan banjir. Untuk mengetahui  kelas kesesuaian medan digunakan teknik
pengharkatan pada setiap variabel yang ada di setiap satuan medan, kemudian
dibuat peta kesesuaian medan untuk permukiman. Dalam melakukan evaluasi
medan pada lokasi perumahan di daerah penelitian dilakukan teknik tumpang-susun
peta antara peta kesesuaian medan untuk permukiman dan peta lokasi perumahan
di daerah penelitian menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan media
komputer berperangkat lunak Arc Info dan Arc View.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) di daerah penelitian hanya terdapat
dua variasi kualitas medan yang tercermin pada kesesuaian medan kelas sedang
(SD) yang teragihkan pada areal seluas 54,0524 km2  (72,33 %) dan kelas buruk
(BR) teragihkan pada areal seluas 20,6822 km2 (27,67 %), (b) lokasi perumahan
umumnya terdapat pada satuan medan dengan kelas sedang (SD) mencakup
wilayah seluas 354 ha atau 79,37 % dari seluruh lokasi perumahan di daerah
penelitian.
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LATAR BELAKANG TIMBULNYA PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK
DALAM FORMAT KASET DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

DI KOTA SEMARANG.

Pujiono, Dewi Sulistianingsih, dan Eko Handoyo

Pembajakan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat
memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik.
Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu
berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3, dll. Khusus mengenai pembajakan kaset dari
tahun ke tahun makin marak saja. Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari
kondisi sosial ekonomi yang melanda negara kita. Kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat menjadi kian merosot dan tidak teratur. Melihat kondisi tersebut,
penelitian ini akan menjawab permasalahan : (1) faktor-faktor apa sajakah yang
melatarbelakangi timbul dan berkembangnya pembajakan kaset ? (2) bagaimana
upaya hukum yang diterapkan untuk menanggulangi pembajakan kaset ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : (1) latar belakang timbul
dan berkembangnya pembajakan kaset , (2) upaya penanggulangan pembajakan
kaset.  Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat,
aparat penegak hukum, perusahaan rekaman.
Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang dengan spesifikasi pada latar
belakang timbulnya pembajakan kaset dan upaya penanggulangannya dari aspek
sosial, budaya dan hukum dengan menggunakan metode purposive sampling yang
dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dengan mempergunakan
metode trianggulasi untuk mengecek validitas datanya.

Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada
di masyarakat kita, dimana selepas adanya krisis ekonomi yang melanda negara
kita, kondisi ekonomi dan sosial mayarakat kita menjadi kian merosot dan tidak
teratur. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk
membuat produk-produk bajakan yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat
dengan harga murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran
masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa
bersalah dengan membeli produk bajakan, tetapi seringkali merasa diuntungkan
dengan sangat murahnya harga kaset bajakan. Harga kaset tersebut dapat
mencapai hampir seperempat harga dari harga kaset asli.  Selama ini tidak ada
komitmen dan keseriusan dari semua pihak termasuk masyarakat. Penanggulangan
atas pembajakan masih dilakukan secara ”setengah-setangah” oleh masyarakat.
Komitmen, keseriusan, dan ketegasan penegak hukum dalam melakukan
pembrantasan pembajakan kaset masih belum terlihat. Hal ini disebabkan
kemampuan untuk membrantas praktek pembajakan bukan hanya terletak pada
Undang-Undang Hak Cipta sebagai perangkat hukum, melainkan juga tergantung
pada penegakan hukumnya.

Kesimpulan penelitian, bahwa faktor ekonomi merupakan faktor dominan
terhadap munculnya pembajakan kaset disamping faktor sosial budaya, pendidikan
dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan pembajakan kaset belum
dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak ditemukan adanya produk-
produk kaset bajakan yang dijual di masyarakat. Penegakan hukum dalam
pembajakan kaset masih bersifat parsial, belum komprehensif. Berdasarkan
simpulan tersebut, saran yang dapat dikemukakan adalah : (1) seharusnya
dibedakan dengan tegas antara perbuatan suatu peraturan perundang-undangan
dengan implementasinya dari peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta.
Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan sarana dan dasar dalam penegakan
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hukum. Sedangkan implementasi dari suatu aturan hukum tergantung pada upaya-
upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum yang berwenang, (2)
seharusnya pihak kepolisian mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama
yang memotori penggandaan hasil bajakan tersebut, hingga praktek pembajakan
dapat dibrantas dari akarnya, (3) aparat penegak hukum dalam melakukan operasi
pembrantasan pembajakan kaset, dilakukan secara kontinyu atau secara terus
menerus tidak hanya dilakukan secara temporer atau sesaat

KELANGKAAN PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN PARTAI POLITIK (POLA
REKRUTMEN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA)

Martien Herna S

Partai politik merupakan lembaga yang menjadi penghubung antara rakyat
dengan negara. Partai politik juga merupakan saluran penting lewat mana wakil-
wakil rakyat dapat diseleksi dan terpilih masuk ke dalam lembaga perwakilan.
Namun partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi
oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka  terlalu
mendominasi perpolitikan pada saat ini. Sementara itu banyak keprihatinan, nilai,
kepentingan, aspirasi dan prioritas perempuan yang membentuk lebih dari separuh
warganegara dan penduduk di negeri ini diabaikan.

Studi tentang tingkah laku minoritas menunjukkan diperlukan minimum
adanya 30% wakil kelompok agar sebuah kelompok dapat mempengaruhi proses
pembuatan keputusan atau kebijakan atau membuat aliansi-aliansi diantara
berbagai kelompok. Aspirasi, kepentingan, kebutuhan, atau prioritas perempuan
tidak dapat sekedar diperhitungkan dalam dalam proses pengambilan keputusan
(oleh para pembuat keputusan), perempuan harus merepresentasikan dirinya
sendiri dan menyuarakan aspirasi, kepentingan, kebutuhan dan prioritasnya sendiri
di dalam arena pengambilan keputusan.  Untuk itu perempuan harus diintegrasikan
ke dalam politik dan bersama-sama dengan para politisi laki-laki ikut mendefinisikan
realitas politik.

STRATEGI MASYARAKAT MISKIN MENGHADAPI DAMPAK PENGURANGAN
SUBSIDI HARGA BBM

Kuncoro Bayu Prasetyo, Antari Ayuning Arsi, Hartati Sulistyo Rini

Kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah telah mengakibatkan
terjadinya apa yang disebut oleh Dawam Raharjo sebagai kemiskinan struktural
(Khasanah). Berdasar estimasi Direktorat Analisis Statistik BPS, meskipun program
kompensasi diadakan, kenaikan harga BBM tetap mengakibatkan jumlah penduduk
miskin di Indonesia bertambah 2 % dari total populasi atau sekitar 4 juta jiwa
(Khasanah). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab hal – hal yang menjadi
permasalahan penelitian, yaitu : dampak apa saja yang dirasakan masyarakat
miskin sebagai akibat kenaikan harga BBM yang sangat drastis dan strategi atau
upaya apa yang dilakukan masyarakat miskin dalam menghadapi dampak kenaikan
harga BBM.

Penelitian ini merupakan eksplorasi lapangan yang bersifat kualitatif.  Untuk
itu, digunakan metode observasi partisipasi terbatas serta in-deepth interview atau
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wawancara mendalam dengan para informan guna mendapatkan data primer.
Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantul DIY. Pengambilan sampel penelitian /
subyek  dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut, pengurangan subsidi BBM
berpengaruh besar dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas, diantaranya
adalah harga BBM yang melambung tinggi. Dengan kenaikan harga BBM membuat
harga-harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi naik, biaya transportasi ikut
mengalami kenaikan, dan yang lebih parah lagi adalah adanya daya beli
masyarakat yang menurun. Strategi yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam
mengatasi pengurangan subsidi harga BBM adalah : pemanfaatan lahan yang
mereka punyai untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (bercocoktanam dan
beternak) ; meminjam uang (tetangga maupun organisasi sosial kemasyarakatan) ;
menurunkan tingkat kualitas maupun kuantitas konsumsi makan sehari-hari
(menu/pemilihan jenis makanan, frekuensi makan) ; mencari alternatif sumber
energi lain atau mengurangi konsumsi BBM (penggunaan tungku kayu bakar,
tungku arang, minimalisir penggunaan BBM).

MUSIK SEBAGAI MEDIA TERAPI DI YAYASAN PEMBINAAN
ANAK CACAT SEMARANG

Udi Utomo

Musik sebagai sebuah fakta budaya selain bermanfaat sebagai hiburan yang
menyenangkan tentu saja diharapkan memiliki kontribusi terhadap aspek kehidupan
yang lain. Oleh karena itu kajian pemanfaatan musik dalam berbagai konteks
sangat diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji
tentang pemanfaatan musik sebagai media terapi di Yayasan Pembinaan Anak
Cacat Semarang.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang bentuk
pelayanan terapi musik, tujuan terapi musik, dan pelaksanaan aktifitas musikal
dalam proses terapi musik di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi
penelitian Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang di Jl. KH. A. Dahlan No. 4
Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, angket,
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan
dengan mengembangkan deskripsi kasus, yang prosesnya dilakukan dengan tahap
reduksi data, kategorisasi, dan penafsiran data (verifikasi/penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan musik sebagai media
terapi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang adalah sebagai berikut : (1)
pelayanan terapi musik dilakukan dengan dua cara yakni melalui terapi pelayanan
khusus yang dilakukan dengan pendekatan individual dan melalui pelayanan
pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan klasikal; (2) tujuan terapi musik bagi
penderita tunagrahita adalah untuk meningkatkan daya konsentrasi anak,
mengembalikan individu yang tertutuo ke realitas, melatih persepsi, menimbulkan
harga diri, membentuk hubungan interpersonal, meningkatkan pengenalan dan
pengetahuan musik, dan menghilangkan kelelahan serta menciptakan suasana
santai; dan (3) aktifitas musik yang dilakukan dalam proses terapi musik mencakup
kegiatan mendengarkan musik, merespon musik dengan gerak berirama, bernyanyi,
membaca notasi musik, dan  bermain alat  musik.

Agar pemanfaatan musik sebagai media terapi dapat berlangsung lebih
optimal maka perlu adanya upaya pengembangan terhadap ketersediaan sarana
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dan prasarana, pengembangan pemanfaatan media musik, dan  strategi
pelaksanaannya

TRADISI SYAWALAN DI KRAPYAK PEKALONGAN: SUATU KAJIAN FOLKLOR

Mujimin

Tradisi syawalan merupakan tradisi yang dilaksanakan masyarakat Jawa,
khususnya masyarakat di daerah Krapyak Pekalongan Jawa Tengah. Tradisi
syawalan mempunyai nilai budaya yang pantas dilestarikan. Upacara tradisi
syawalan dilaksanakan oleh masyarakat Krapyak Pekalongan dengan segala
kekhasannya, yaitu adanya lopis raksasa sebagai sajian khas pada pelaksanaan
tradisi tersebut. Kekhasan tersebut kemudian digali untuk mendapatkan jawaban
dari beberapa masalah yang ditemukan, yaitu apa fungsi tradisi syawalan bagi
masyarakat pendukungnya, makna simbolik apa yang terdapat pada perlengkapan
pelaksanaan tradisi syawalan, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap
tradisi syawalan di Krapyak Pekalongan. Tujuan penelitian adalah untuk
mendeskripsikan fungsi tradisi syawalan, mengetahui makna simbolik perlengkapan
pelaksanaan tradisi syawalan, dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap
tradisi syawalan di Krapyak Pekalongan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan setting
penelitian di Krapyak Pekalongan . Strategi pengumpulan data diantaranya dengan
pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan penyimpulan
data. Dari hasil pengamatan ditemukan fungsi tradisi syawalan adalah sebagai alat
pendidikan, sebagai salah satu cara meningkatkan solidaritas antar penduduk
krapyak, sebagai hiburan, sebagai proyeksi, sebagai senjata potensial untuk
memperjuangkan kelas sosial. Makna simbolik dari perlengkapan pelaksanaan
tradisi syawalan yaitu merupakan simbol persatuan dan kesatuan warga Krapyak,
sedang tanggapan masyarakat terhadap tradisi syawalan terbagi menjadi
tanggapan terhadap keyakinan dan tanggapan terhadap partisipasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan tradisi syawalan keberadaannya
tetap dilestarikan dan pemerintah harus lebih memperhatikan pengembangan tradisi
ini. Tradisi syawalan merupakan salah satu aset wisata yang harus terus
dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

HOMOSEKSUAL DI KOTA SEMARANG,

Hardyanto, Agus Yuwono

Penyimpangan seksual yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam,
mulai dari hubungan seksual sesama jenis, hubungan seksual sedarah. Bahkan
keinginan untuk berhubungan seksual dengan anak-anak. Akan tetapi
penyimpangan seksual yang akan dibahas adalah penyimpangan seksual berupa
keinginan untuk berhubungan dengan sesama jenis atau homoseksual. Hal ini
dikarenakan penyimpangan seperti ini umum terjadi dalam masyarakat, bahkan di
negara Indonesia sendiri khususnya juga di kota Semarang.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis homoseksual
apakah yang ada di kota Semarang dan faktor-faktor yang menyebabkan
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homoseksual tersebut manfaat penelitian ini meliputi dua hal yakni Memberikan
masukan pada organisasi wanita untuk lebih menempatkan para homoseksual
khususnya waria pada kehidupan masyarakat yang lebih baik dan menyediakan
bahan dalam penelitian yang lain khususnya homoseksual pada unsur yang
berbeda.

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan Dalam pelaksanaan
penelitian digunakan pendekatan kualitatif. dengan memanfaatkan latar alami
karena sumber datanya langsung dan peneliti sebagai instrumen utamanya (human
instrument). Berdasarkan penampilan di masyarakat tersebut maka pada penelitian
ini memilih 4 orang informan sebagai sumber data. Ditentukannya 4 informan
tersebut dengan pertimbangan 2 informan dari yang berpenampilan terbuka di
masyarakat (jalan umum) dan 2 orang informan yang yang berpenampilan tertutup
(salon kecantikan)

Hasil penelitian menunjukkan kedua jenis homoseksual ini yakni
homoseksual ego sintonik (sinkron dengan egonya) dan Homoseksual ego
disintonik (tidak sinkron dengan egonya) di temukan di kota Semarang. Faktor
penyebab homoseksual hanya ditemukan 2 faktor penyebab homoseksual yakni
faktor biologik berupa gangguan pada pusat seks di otak atau pada kromosom dan
faktor lingkungan yaitu homoseksual yang terjadi karena pengaruh lingkungan,
misalnya ajakan teman. Sebagai saranuntuk memperoleh gambaran yang lebih
dalam tentang homoseksual khususnya waria perlu penelitian lanjutan yang
membandingkannya dengan lesbi ataupun gay.

SIKAP MASYARAKAT PELANGGAN AIR BERSIH TERHADAP KINERJA PDAM

Nugroho Trisnu Brata,  Nurul Fatimah

Kajian  ini berupaya menanggapi dampak otonomi daerah dan  mengkaji
pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum terhadap para pelanggan. Kajian
mengenai  persepsi dan sikap masyarakat pelanggan air bersih terhadap pelayanan
PDAM ini diharapkan akan menghasilkan sejumlah temuan yang dapat diajukan
baik sebagai bahan rekomendasi maupun bahan analisis kebijakan publik bagi
pelaksanaan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat di masa yang
akan datang.

Penelitian ini adalah studi kasus, sehingga hasilnya lebih menggambarkan
fenomena sosial di wilayah sosial yang menjadi studi kasus. Studi kasus ini
dilakukan di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Pendekatan
penelitian yang digunakan di sini adalah gabungan antara pendekatan kuantitatif
dan kualitatif.

Hasil kajian diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi
PDAM, pemerintah daerah, lembaga donor, maupun masyarakat miskin dalam
pelaksanaan pelayanan publik yang bermanfaat bagi kaum miskin dan masyarakat
luas serta memberikan tambahan argumen kepada NGO dalam mengkampanyekan
dan mempromosikan pelayanan air bersih  yang layak, adil, dan jujur.

Terdapat lima indikator atau lima faktor utama yang menentukan tingkat
kepuasan pelanggan yaitu; 1) kualitas produk, 2) kualitas pelayanan terutama
industri jasa, 3) faktor emosional, 4) harga, dan 5) biaya mendapatkan produk/jasa.
Salah satu hipotesa yaitu hipotesa pertama; “Karena dampak otonomi daerah maka
dalam pengambilan keputusan-keputusannya pemerintah daerah selalu melibatkan
masyarakat secara demokratis dan partisipatif”, ternyata tidak terbukti di lapangan.
Semangat otonomi daerah yang berbasis pada good government dan good
governance belum merambah PDAM.
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MODEL PENGELOLAAN SAMPAH KOS-KOSAN DI KELURAHAN SEKARAN
GUNUNGPATI SEMARANG. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Muh. Sholeh dan Wahyu Setyaningsih

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengorganisasian sampah kos-
kosan, proses distribusi sampah kos-kosan, pengelolaan sampah kos-kosan di
Kelurahan Sekaran Gunungpati Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data-data kuantitatif
untuk menghasilkan simpulan penelitian yang utuh dan obyektif dari tujuan
penelitian.

Pengorganisasian sampah kos-kosan di masing-masing kos dilaksanakan
dengan cara dijadwal secara bergiliran. Sebagian kecil penghuni kos yang peduli
terhadap sampah. Peran penghuni kos berdasarkan penelitian adalah menjaga
kebersihan masing-masing kamar, membersihkan kamar mandi, mengumpulkan
sampah dari masing-masing kamar di tempat sampah, membakar, menimbun, dan
iuran.
Distribusi sampah kos-kosan adalah dari masing-masing kamar, kemudian
ditampung pada masing-masing kos. Dari tempat penampungan ada yang dibakar,
ditimbun, dan diambil petugas. Ada juga sampah yang dibuang diselokan atau
sungai. Keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat masih belum mampu
menjangkau seluruh kos. Penanganan sampah yang dilaksanakan adalah dengan
cara di dibakar, ditimbun, diserahkan pemulung, dan diambil petugas sampah.
Belum ada upaya untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik.

Saran dalam penelitian ini adalah: Pengorganisasian masalah sampah harus
dilaksanakan pada kelompok masyarakat paling kecil, yaitu keluarga. Dalam
penelitian ini berarti pada lingkungan satu kos. Kos-kosan harus menjadi sumber
kekuatan dalam mengelola sampah masing-masing sebagai bentuk
pertanggungjawaban sampah yang mereka produksi. Distribusi sampah kos
sebelum diolah harus melalui proses yang singkat untuk segera dilakukan eksekusi,
baik dibakar, ditimbun, diambil pemulung, maupun diserahkan petugas. Sampah
jangan dibiarkan menumpuk agar tidak menimbulkan penyakit dan merusak
kesehatan. Pemerintah harus menyediakan tempat yang layak untuk menampung
sampah yang dihasilkan masyarakat, tetapi tanpa meninggalkan masyarakat yang
bersangkutan. Pemerintah dapat mendorong pengolahan sampah agar lebih sehat
dan bermanfaat, terutama dalam meningkatkan nilai ekonomis sampah. Pelatihan
pembuatan pupuk organik dapat diberikan kepada masyarakat pemilik kos.
Tujuannya agar sampah yang dihasilkan penghuni kos memberi manfaat secara
ekonomi.

DEMONSTRASI ALTERNATIF RESPONS PILIHAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN
PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)

Dewi Sulistianingsih, Martien Herna Susanti, Tri Sulistiyono

Berdasarkan fenomena sosiologis dan politis, mahasiswa dipandang
sebagai  komponen strategis yang senantiasa tampil di depan. Setidaknya secara
implisit masyarakat percaya bahwa kelompok sosial yang satu ini memang memiliki
kelebihan-kelebihan inheren dalam menjalankan perannya sebagai salah satu agen
perubahan (agent of change) (Hikam, 1999:220). Kepercayaan atas tugas
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kesejarahan itu berwujud idealisasi-idealisasi peran serta fungsi mahasiswa di
masyarakat seolah-olah mereka imun terhadap perubahan struktural yang ada.
Sebagai akibatnya  muncul aksi-aksi yang dimaksudkan mengadakan koreksi dan
menunjukkan kelemahan-kelemahan pemerintah dalam pembangunan diantaranya
aksi demonstrasi, sebagai bentuk partisipasi politik dalam menyalurkan aspirasi
politik.

Meskipun berfungsi sebagai agen perubahan atau agent of change, di dalam
kenyataannya berdasarkan respons yang diberikan, mahasiswa terbagi dalam tiga
kelompok. Pertama, kelompok mahasiswa yang menceburkan diri sepenuhnya
dalam hiruk pikuk proses modernisasi. Mereka berwawasan pragmatik dan
mengikuti hukum suppy dan demand dengan tujuan mengisi keperluan pasaran
kerja serta meniti karir yang diinginkan. Kedua, kelompok mahasiswa yang memilih
berpegang pada idealisme mahasiswa sebagai kekuatan sosial yang harus
mewarnai gerak masyarakat, terutama dalam politik. Mereka hanya merupakan
sejumlah kecil mahasiswa yang memiliki idealisme tinggi dan berusaha
mempertahankan citra mahasiswa yang pernah hadir di dalam masyarakat. Ketiga,
kelompok mahasiswa yang mencoba melakukan kritik terhadap kondisi yang ada,
baik dalam lingkup perguruan tinggi maupun lingkungan makro, dan mencari
alternatif-alternatif transformatif.

INSTRUMEN KEBIJAKAN RESETTLEMENT PERMUKIMAN KUMUH
DAN LIAR DI KOTA SEMARANG

( Studi Kasus Permukiman Kembali Warga Bantaran Kali di Kelurahan Pekunden)

Etty Soesilowati

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan, mendeskripsikan,
menginterpretasikan dan menganalisis mekanisme permukiman kembali warga,
instrument yang dipergunakan dan factor yang mendorong serta meghambat proses
pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis post
positivism phenomenology interpretif melaui teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi serta ditunjang dengan teknik diskusi. Adapun lokus penelitian berada
di rumah susun Pekunden Semarang. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan
pendekatan teori dasar.

Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme permukiman kembali
masyarakat urban dilakukan secara bertahap dan berjenjang melalui pendekatan
pluralis dimana setiap tahap menghasilkan formulasi kebijakan. Instrumen
perangsang financial digunakan dalam merelokasi warga, namun dalam
pelaksanaannya instrument tersebut tidak dapat menjamin keberlanjutan program.
Perbedaan kultur organisasi antara birokrat dan organisasi diluar pemerintah dan
masyarakat target itu sendiri menyebebkan proses berjalan lamban serta tidak
tercapainya seluruh sasaran. Untuk menjamin keberlanjutan program, instrument
campuran seperti regulasi perlu diterapkan selain instrument perangsang finansial.
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KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI WUJUD PARADIGMA ANTIKORUPSI
(STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH)

Ali Masyhar, Eko Handoyo, Hery Subondo

Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan
kecenderungan Pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara
membuat Perda yang berisi pembebanan pajak-pajak daerah. Hal ini telah
mengakibatkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) sehingga
masyarakat sedemikian terbebani untuk menanggung berbagai pajak tersebut.
Belum lagi, beban masyarakat juga semakin berat lantaran buruknya layanan publik
di lapangan. Masyarakat yang akan membayar pajak –baik Pajak Bumi dan
Bangunan maupun Pajak Kendaraan Bermotor- harus antri berjam-jam, tidak
praktis, dan menghadapi pelayan yang tidak ramah. Bukan hanya itu, masyarakat
masih harus menaggung biaya-biaya tak terduga yang nominalnya tidak ada dasar
hukumnya sama sekali. Pembuatan KTP merupakan contoh yang menarik untuk
dikaji. Pembuatan KTP yang seharusnya mudah dan murah, ternyata hanyalah
utopi. Masyarakat harus membayar uang “lelah” kepada aparat tertentu. Besar
kecilnya uang lelah akan berbanding lurus dengan kualtas pelayanan yang ia
dapatkan. Jika ingin memperoleh layanan yang enak dan serba cepat, maka “uang
lelah” harus besar. Bagi masyarakat yang hanya memberikan “tips” kecil, jangan
harap memperoleh KTP secara cepat. Tidak berbeda dengan pelayanan pada
instansi-instansi lain di Negeri ini. Hal ini menandakan, betapa korupnya Negara
Indonesia, yang justru dilakukan oleh para aparaturnya. Pelayanan yang
seharusnya dilakukan dengan ramah, cepat, mudah dan murah, dikorup menjadi
pelayanan kasar, mahal, dan berbelit-belit.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengajukan permasalahan (1) Seberapa besar indeks kepuasan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Semarang Tengah?, (2)
Bagaimana kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Semarang Tengah?,
dan (3) Bagaimana harapan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kantor
Kecamatan Semarang Tengah sebagai wujud paradigma anti korupsi? Tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui besaran indeks kepuasan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Semarang
Tengah, (2) untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan
Semarang Tengah, dan (3) untuk mengetahui harapan masyarakat terhadap
pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Semarang Tengah sebagai wujud
paradigma anti korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Hal ini karena berdasarkan keterbatasan sasaran penelitian yang ada,
digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Metode pendekatan
yuridis normatif tetap digunakan yaitu dengan mengkaji/menganalisis data skunder
berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder.  Untuk menggali data tertentu, seperti indeks  kepuasan
masyarakat dipergunakan pula pendekatan dan metode kuantitatif. Teknik
pengumpulan data yang dipergunakan adalah Wawancara, Studi Kepustakaan dan
Dokumen, Pengamatan dan Angket. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan
kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya
mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi /
interpretasi, komparasi dan sejenis itu  (Tatang A. Amirin, 1986 : 95). Metode berfikir
yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dengan berdasarkan pada kajian-
kajian pesoalan yang bersifat khusus untuk mengambil dasar-dasar  pengetahuan



155

yang bersifat umum. Kesimpulan akan ditarik sebagai jawaban atas permasalahan
yang ada. Analisa kualitatif digunakan terutama untuk menjawab permasalahan
kedua dan ketiga dari penelitian ini. Untuk menjawab dan mencapai tujuan
penelitian yang pertama, yakni yang terkait dengan indeks kepuasan masyarakat
digunakan analisis kuantitatif yaitu metode statistic deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Kualitas Pelayanan
Publik pada Kantor Kecamatan Semarang Tengah” terdapat simpulan bahwa
besaran Angka Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik pada kantor
Kecamatan Semarang Tengah adalah sebesar 73.5. Angka ini menandakan bahwa
pelayanan publik pada Kecamatan Semarang Tengah termasuk dalam kriteria
BAIK. Masyarakat menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan
Semarang Tengah termasuk sudah baik. Para aparatur kecamatan umumnya
melakukan pelayanan dengan sabar, ramah dan sopan. Dengan model pelayanan
ini maka masyarakat merasa puas atas pelayanan yang ada. Pada prinsipnya
pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Semarang Tengah sudah baik
dan sesuai standar pelayanan publik. Namun demikian penggalian usulan dan
masukan dari warga masyarakat masih senantiasa diperlukan guna memberikan
pelayanan yang semakin baik. Dari penggalian yang ada, dijumpai beberapa
masukan yang menjadi harapan masyarakat atas pelayanan publik di masa yang
akan datang antara lain : perlu adanya informasi tertulis di papan pengumuman
mengenai lama pengurusan KTP, KK,Surat Kelahiran dan lain-lain, perlu
diumumkan di papan pengumuman tentang besaran biaya pengurusan baik melalui
proses normal maupun proses cepat, lebih cepat dari yang sekarang, keramahan
dan kedisiplinan perlu ditingkatkan, perlu peningkatan profesionalitas staf (terutama
terkait ketepatan waktu dan ketelitian berkas-berkas yang sudah masuk), untuk
petugas di bidang kependudukan perlu ada penambahan.

IKLIM ORGANISASI DAN KINERJA TENAGA ADMINISTRASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

M. Solehatul Mustofa, Dwi Yulianti, M.Si

Universitas Negeri Semarang merupakan lembaga pendidikan tinggi. Di
Universitas Negeri Semarang terdapat dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa.
Untuk menghasilkan kinerja tenaga administrasi yang berkualitas salah  satunya
diperlukan  iklim  organisasi  yang  baik. Dengan iklim organisasi yang baik
diharapkan akan meningkatkan semangat bekerja, yang pada gilirannya akan
meningkatkan kinerja. Iklim organisasi di Universitas Negeri Semarang nampaknya
belum kondusif, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah ada
pegawai yang malas, sering terlambat masuk bekerja, dan sering tidak masuk
bekerja tidak pernah ditegur atau diberi peringatan oleh pimpinan. Sedangkan
pegawai yang disiplin dan atau berprestasi ada yang kurang mendapat perhatian
dari pimpinan. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui gambaran tentang
kinerja dan iklim organisasi tenaga administrasi Universitas Negeri Semarang, 2)
untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja tenaga administrasi
Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini bersifat ex post facto dengan menggunakan merode penelitian
survey, dan jenis penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Dalam
penelitian ex post facto peneliti tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas
karena peristiwanya telah terjadi. Populasi adalah tenaga administrasi Unnes
berjumlah 464 orang. Sampel berjumlah 25% dari 464 orang yaitu 116 orang.



156

Intrumen penelitian adalah angket. Hasilnya dapat diketahui bahwa iklim organisasi
baik, dan kinerja tenaga administrasi Universitas Negeri Semarang baik.

Dari pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang
signifikan antara iklim organisasi dan kinerja tenaga administrasi Universitas Negeri
Semarang.

Simpulan, ada pengaruh positif yang signifikan iklim organisasi terhadap
kinerja tenaga administrasi Universitas Negeri Semarang. Semakin kondusif iklim
organisasi yang ada maka kinerja tenaga administrasi akan semakin baik, dan
sebaliknya, jika iklim organisasi kurang baik atau kurang kondusif maka kinerja
tenaga administrasi akan semakin berkurang pula.
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PENGEMBANGAN SISTEM RADIOGRAFI DIGITAL UNTUK
PEMERIKSAAN MEDIS

Susilo, Isa Akhlis, Kusminarto, Gede bayu Suparta

Sistem radiografi digital (RD) selama ini dianggap sebagai teknologi impor
yang canggih,  mahal, dan memerlukan kemampuan sumber daya yang tinggi.
Teknologi RD tersebut dapat digunakan untuk pemeriksaan radiologis, seperti
halnya di Bagian Radiologi Rumah Sakit Kota/Daerah di Indonesia. Pengadaan
secara built-in cenderung menyerap sumber daya ekonomi pengusaha daerah
maupun Pemerintah, sekaligus tidak memberi nilai tambah bagi struktur iptek
daerah. Karena itu, upaya penelitian tentang sistem dan penerapan teknologi RD
yang mandiri untuk keperluan pemeriksaan radiologis sangat perlu.

Pada penelitian yang memerlukan waktu 2 tahun ini, akan dilakukan tingkat
keabuan tulang dengan teknik radiografi sinar-x digital hasil rekayasa tim peneliti
untuk kepentingan pemeriksaan medis. Berdasarkan banyaknya radiasi sinar-X
yang diserap tulang yang diperiksa akan dapat ditentukan radiograf tulang.
Peralatan Radiografi Sinar-X Digital yang dipakai adalah peralatan hasil modifikasi
dari sistem radiografi konvensional, yang murah dan tetap aman, yang merupakan
pengembangan teknologi radiografi digital untuk medis yang penelitiannya telah
dilakukan sebelumnya melalui Riset Unggulan Terpadu XI tahun 2004-2005. Melalui
penelitian ini akan coba ditunjukkan jika sistem tersebut dapat menjadi teknologi
pengganti Radiografi Konvensional menggunakan film yang relatif mahal dan masih
banyak digunakan di Rumah Sakit di Indonesia.

Sistem dalam penelitian ini akan menggunakan fasilitas XRII dan generator
sinar-x yang ada di Lab Fisika Atom-Inti – Fisika FMIPA UGM untuk dimodifikasi
menjadi perangkat radiografi digital pada penelitian ini. Hasil rekayasa itu akan
dikembangkan sebagai model aplikasi pemeriksaan medis.
Pada tahun pertama, modifikasi sistem dan uji kinerja system RD hasil rekayasa
menggunakan reference material dan phantom object diikuti dengan proses
pengkajian pengaruh kV, mA dan mAs terhadap kualitas citra RD yang dihasilkan
sedang dilakukan. Tujuannya agar pemeriksaan medis pencitraan tulang dengan
teknik RD dan perbandingannya memiliki kesesuaian. Pada tahun kedua, akan
dilakukan eksperimen terhadap hewan uji dan volunteer sesuai dengan kriteria
inklusi yang akan dibuat radiografnya.

Output penelitian ini adalah berupa model sistem radiografi digital (tanpa
film) untuk pemeriksaan medis, hasil modifikasi unit pemeriksaan fluoroskopi yang
umumnya sudah tidak digunakan, dan model sistem pemeriksaan medis yang
potensial diduplikasi menggunakan alat-alat yang serupa yang ada di rumah sakit di
Indonesia.

MODEL PENENTUAN TINGKAT BAHAYA  LONGSORAN, STABILITAS LERENG
DAN  RISIKO LONGSORAN  DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI SISTEM

INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI KOTA SEMARANG

Heri Tjahjono, Lashari, Juhadi, Tjaturahono.

Penelitian dilakukan di Kota Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini
bertujuan: (a) Mengetahui variasi tingkat bahaya longsoran,  dan persebarannya di
Kota Semarang, (b) Mengetahui kondisi stabilitas lereng pada berbagai satuan
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medan di daerah penelitian, (c) Mengetahui tingkat risiko longsoran dan membuat
peta persebaran tingkat risiko longsoran, (d) Mengetahui jenis longsoran dan faktor
dominan yang menyebabkan terjadinya longsoran, (e) Membuat model penentuan
tingkat bahaya longsoran, stabilitas lereng, dan risiko longsoran menggunakan
teknologi sistem informasi geografis (SIG), (f) Menguji keefektifan model penentuan
tingkat bahaya longsoran, stabilitas lereng dan risiko longsoran dalam
mengantisipasi bahaya dan risiko longsoran guna memperkecil kerugian jika terjadi
longsoran. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik  sampling
secara area. Satuan pemetaan yang digunakan adalah satuan medan yang dibuat
berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta genesis bentuklahan,
geologi, kelas lereng dan tanah.

Parameter karakteristik fisik medan untuk penentuan tingkat bahaya
longsoran ditentukan sebanyak 18 variabel, yaitu: kemiringan lereng, panjang
lereng, bentuk lereng, permeabilitas tanah, tekstur, indeks plastisitas, struktur
lapisan batuan, kerapatan kekar, tingkat pelapukan batuan, kedalaman pelapukan
batuan, longsoran  yang pernah terjadi, kedalaman air tanah, mataair, penggunaan
lahan, kerapatan vegetasi, dinding terjal, penggalian tebing dan curah hujan. Untuk
mengetahui tingkat bahaya longsoran digunakan teknik pengharkatan pada setiap
variabel yang ada di setiap satuan medan. Berdasarkan hasil pengharkatan
kemudian dibuat peta tingkat bahaya longsoran dengan program R2V, Arc Info dan
Arc View. Untuk mengetahui faktor fisik medan yang mempunyai hubungan dengan
tingkat bahayalongsoran digunakan statistisk korelasi Kendal Tau dengan program
SPSS Release 10. Penentuan tingkat stabilitas lereng dilakukan melalui uji geser
langsung dengan direct shear test,  dilanjutkan dengan penghitungan stabilitas
material,  dan stabilitas medan. Berdasarkan hasil perhitungan stabilitas material
dan stabilitas medan ditentukan  tingkat  stabilitas lereng dan dibuat peta stabilitas
lereng. Nilai tingkat bahaya longsoran,  nilai faktor keamanan, nilai magnitude
(besarnya kerugian harta benda) dan elemen yang berisiko secara bersama
digunakan untuk menentukan nilai risiko total (tingkat risiko longsoran) sekaligus
sebagai dasar untuk menentukan usaha yang harus dilakukan untuk memperkecil
risiko longsoran. Berdasarkan nilai risiko total  dibuat peta tingkat risiko longsoran di
daerah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Di daerah penelitian terdapat
empat variasi tingkat bahaya longsoran yaitu tingkat bahaya sangat rendah dengan
luas 128.518 km2, tingkat bahaya rendah menempati wilayah yang paling luas yaitu
182.602 km2, tingkat bahaya sedang menempati wilayah seluas 52,524 km2 dan
tingkat bahaya tinggi  menempati wilayah seluas 24.58  km2. (b) Semua faktor fisik
medan yang diteliti dengan taraf signifikansi 5 % berhubungan dengan  tingkat
bahaya longsoran, dan dengan taraf signifikansi 1 % variabel panjang lereng dan
tekstur tanah tidak mempunyai hubungan  yang signifikan. (c) Variasi tingkat
stabilitas lereng di daerah penelitian ada tiga yaitu tingkat stabilitas lereng dalam
kondisi stabil menempati  wilayah seluas 314.350 km2  atau seluas 80,97 % dari
luas wilayah penelitian dan tersebar tidak merata, Tingkat stabilitas lereng kurang
stabil dengan luas  57.204 km2 atau seluas 14.735  % dari luas daerah penelitian,
Sedangkan tingkat stabilitas lereng tidak  stabil dengan luas 16.672 km2 atau  4.294
% dari luas daerah penelitian. (d) Ada tiga kelas tingkat risiko longsoran di daerah
penelitian, yaitu tingkat risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. Tingkat risiko
rendah terhadap longsoran menempati wilayah seluas 318.861 km2 atau 82,133 %
dari luas wilayah penelitian. Tingkat risiko sedang terhadap longsoran menempati
wilayah seluas 59.224 km2 atau 15.255 % dari luas wilayah penelitian. Tingkat
risiko tinggi terhadap longsoran menempati wilayah seluas 10.142  km2  atau 26,12
% dari luas wilayah penelitian. Usaha untuk memperkecil risiko longsoran di daerah
penelitian dapat dilakukan dengan  memperkecil bahaya longsoran atau dengan



116

melakukan tindakan penataan penggunaan lahan dengan baik sesuai dengan
aturan konservasi tanah, dalam hal ini tidak mendirikan permukiman penduduk atau
bangunan lainnya di daerah yang mempunyai tingkat  bahaya longsoran  tinggi. (e)
Di daerah penelitian terdapat 3 tipe/jenis longsoran (gerakan massa), yaitu tipe
rayapan (creep), tipe nendatan (slump) dan tipe longsoran aktif (land slides). Hasil
penelitian pada tahun pertama masih berupa data dasar analisis (berupa basis data
spasial dan non spasial) yang akan digunakan dalam proses SIG dalam penentuan
tingkat bahaya longsoran dan risiko longsoran (yang akan dibuat tahun kedua).

LIMBAH FILM ROENTGEN SEBAGAI BAHAN PENGGANTI MEMBRAN
ALAT MUSIK DRUM

Slamet Haryono, Langlang Handayani dan Eko Raharjo

Telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui karakter akustik
dari membran snare drum yang dibuat dari limbah film Roentgen dan karakter
akustik membran snare drum yang beredar di pasaran, yang berupa pola
gelombang, frekuensi dan amplitudonya.

Eksperimen diawali dengan menyiapkan sampel berupa membran snar drum
yang beredar di pasaran dan membran yang dibuat dari limbah film Roentgen.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan karakterisasi bahan  dan perekaman data
dengan menggunakan seperangkat alat uji akustik berbasis MBL (Microcomputer
Based Laboratory). Data yang diperoleh dari kedua sampel kemudian dikaji dengan
mengacu pada literature yang tersedia.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian diperoleh simpulan bahwa
kedua jenis membran memiliki pola gelombang yang berbentuk gelombang
kompleks dengan masing-masing variasi amplitudo, frekuensi nada dasar dan
harmonik yang hampir sama. Untuk mengetahui kelayakan limbah film Roentgen
sebagai alternatif pengganti membran alat musik drum disarankan untuk
mengadakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan daya tahan membran yang
dibuat dari bahan ini terhadap pukulan.

PENGUJIAN GAGAL TEGANGAN BAHAN ISOLASI RESIN EPOKSI TERHADAP
EFEK RADIASI ULTRAVIOLET DAN POLUTAN INDUSTRI

(The Investigate Flashover Voltage Of Epoxy Resin Insulating Materials For Effect
To Ultraviolet Radiation And Industrial Pollutant)

Y. Primadiyono, Ulfa Mediaty Arif

Penelitian ini mempelajari karakteristik bahan isolasi tegangan tinggi yang
terbuat dari resin epoksi dengan pengujian dipercepat, mengamati pengaruh
degradasi yang disebabkan perlakuan serentak dari kontaminan dan radiasi
ultraviolet, serta pengaruh bahan pengisi terhadap kemampuan elektris menahan
tegangan dan kekuatan mekanisnya.

Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan antara besarnya
persentase bahan pengisi dengan kekuatan mekanis, serta adanya hubungan
antara parameter listrik arus bocor dan tegangan kritis flashover dan penyebab
degradasi yang dihasilkan dari kabut garam dan radiasi ultraviolet. Kondisi
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permukaannya diamati dengan spektrum inframerah untuk komposisi kimia
permukaannya dan mikroskop metalurgi untuk degradasi permukaannya.

TEGANGAN FLASHOVER PADA ISOLATOR GANTUNG TERKONTAMINASI
GARAM DALAM KONDISI KERING DAN BASAH

Subiyanto, Agus Murnomo

Isolator gantung banyak dipakai pada jaringan di atas tanah (overhead line)
berupa jaringan transmisi dan distribusi, oleh karena itu pada permukaannya mudah
terkena polutan yang terbawa angin. Unsur polutan yang berpotensi menimbulkan
lompatan api (flashover) pada permukaan isolator adalah polutan garam. Terjadinya
flashover dikarenakan penerapan tegangan pada elektrode isolator, dan tegangan
ini dikenal dengan tegangan flashover.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kadar kontaminan garam
yang menempel permukaan isolator dan tegangan flashovernya, dengan demikian
dapat untuk menentukan tempat serta jumlah deretan isolator yang harus dipasang.

Untuk mengetahui kadar kontaminan garam dan tegangan flashover
permukaan isolator dilakukan pengujian di laboratorium tegangan tinggi. Dari
pengujian diperoleh dua hal yaitu pertama, dengan bertambahnya polutan yang
menempel pada permukaan isolator, tegangan flashover permukaan isolator
menurun. Kedua, pada jumlah polutan yang sama, tegangan flashover permukaan
isolator kondisi basah adalah lebih rendah dibanding bila permukaannya kondisi
kering.

Sebagai kesimpulan, nilai kadar garam atau ESDD (Equivalent Salt Deposit
Density) yang menempel pada permukaan isolator gantung sangat berpengaruh
terhadap tegangan flashover permukaan isolator.

PENGARUH BENTUK BUFFLE TERHADAP UNJUK KERJA ALAT PENUKAR
KALOR (HEAT EXCHANGER)

Samsudin Anis, Basyirun, M. Burhan R. Wijaya

Sistem perpindahan panas merupakan suatu sistem yang sangat berperan
penting dalam proses-proses di dunia industri, misalnya untuk memanaskan suatu
fluida dingin, atau untuk sistem pendingin ruangan dengan cara menyerap panas
dari suatu fluida panas lainnya. Untuk keperluan tersebut dapat menggunakan
peralatan seperti alat penukar kalor (heat exchanger).

Penelitian yang pernah dilakukan masih terbatas pada pemakaian buffle
dalam meningkatkan efektivitas atau unjuk kerja alat penukar kalor. Sedangkan
penelitian yang berhubungan dengan bentuk buffle masih sulit ditemukan.
Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini melibatkan variasi bentuk buffle pada
alat penukar kalor meliputi bentuk single segmental, double segmental, dan disc
and donut yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap koefisien perpindahan
kalor total dan unjuk kerja alat penukar kalor.

Pada alat penukar kalor, keberadaan buffle dimungkinkan dapat membantu
mempercepat terjadinya proses transisi dan memperluas bidang kontak. Selain itu,
buffle berfungsi sebagai pengarah aliran fluida khususnya fluida yang mengalir pada



118

sisi shell sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai koefisien
perpindahan kalor yang pada akhirnya panas dapat terserap secara maksimal.
Arah aliran fluida baik pada sisi tube maupun sisi shell yang dikontakkan pada alat
penukar kalor dapat berpengaruh pula terhadap jumlah kalor yang terserap. Arah
aliran dapat dilakukan dengan mengalirkan fluida pada sisi tube dan shell secara
berlawanan arah (counter flow) ataupun mengalir searah (parallel flow). Secara
teoritis membuktikan bahwa aliran fluida yang berlawanan arah pada alat penukar
kalor memberikan hasil yang lebih baik.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya masih terbatas pada
pemakaian buffle dalam meningkatkan efektivitas atau unjuk kerja alat penukar
kalor. Sedangkan penelitian yang berhubungan dengan bentuk buffle masih sulit
ditemukan. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini melibatkan variasi bentuk
buffle pada alat penukar kalor meliputi bentuk single segmental, double segmental,
dan disc and donut yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap koefisien
perpindahan kalor total dan unjuk kerja alat penukar kalor. Beberapa persamaan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Laju aliran massa: Vm    (kg/s)

Penurunan tekanan :   hp airHG   (N/m2)
dengan HG adalah berat jenis air raksa, air adalah berat jenis air, dan h
merupakan beda ketinggian air raksa dalam manometer.

Catu daya aliran : VpP  (W)

Efisiensi :
1001 





 

Q
P

(%)

Bilangan Reynolds : 
vD
Re

Pengujian dilakukan menggunakan seperangkat alat penukar kalor, sebelum
dilakukan pengujian, air pada reservoar di sisi tube dipanaskan hingga mencapai
suhu 800C dipertahankan konstan. Pompa-pompa dihidupkan sambil mengatur
arah aliran dan besarnya debit aliran fluida baik pada sisi tube maupun pada sisi
shell. Air yang mengalir pada sisi shell dipertahankan pada suhu 280C.
Setelah tercapai kondisi tunak baik suhu maupun debit aliran fluida yang
diharapkan, maka dilakukan pengujian. Pengukuran tekanan aliran fluida
menggunakan manometer air raksa sedangkan pengukuran temperatur
menggunakan termokopel dan dibaca pada digital termometer. Debit aliran fluida
diukur dengan flowmeter. Pengujian ini dilakukan pada lima macam debit fluida dan
tiga jenis bentuk buffle. Selain itu juga, dilakukan pengujian pada penukar kalor
tanpa menggunakan buffle sebagai pengontrol dalam menghitung besarnya kalor
yang dapat diserap serta unjuk kerja penukar kalor yang diuji.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa variasi bentuk buffle berpengaruh
pada unjuk kerja alat penukar kalor. Bentuk double segmental memiliki efisiensi
rerata yang paling tinggi yaitu 45,74% dan terendah adalah bentuk disk and donut
sebesar 15,85%. Ini menunjukkan bahwa buffle bentuk double segmental lebih
optimal dalam meningkatkan unjuk kerja alat penukar kalor dibanding bentuk
lainnya.
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PENGARUH PROSES KARBURISING MENGGUNAKAN MEDIA ARANG LIMBAH
KAYU JATI TERHADAP KEKERASAN BAJA EMS 45,

Rusiyanto, Widi Widayat, Danang Dwi Saputro

Bahan yang akan digunakan sebagai komponen suatu alat atau mesin harus
mempunyai kemampuan terhadap beban yang diberikan pada komponen tersebut.
Suatu bahan perlu dilakukan treatment (perlakuan) agar bahan mempunyai sifat
yang sesuai dengan kondisi operasi. Salah satu proses yang dilakukan yaitu proses
karburusing. Proses ini adalah proses perlakuan permukaan dengan cara
menambahkan unsur karbon (C) ke permukaan bahan. Unsur karbon diperoleh dari
limbah kayu jati sisa penggergajian kayu dengan cara dibakar dan dijadikan arang.
Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan bahan yang mempunyai sifat mekanik
tertentu terutama untuk perlakuan permukaan bahan, maka perlu dilakukan
penelitian proses karburising dengan media arang limbah kayu jati.

Penelitian ini menggunakan baja EMS 45  dengan ukuran 20 mm x 20 mm x
15 mm dan ukuran (15 x 15 x 10) mm3 serta karbon padat dari arang limbah kayu
jati. Proses karburising pada suhu 800 °C, 850 °C, dan 900 °C dengan penahanan
60 menit.

Hasil penelitian menunjukkan pada pengujian kekerasan Vickers diperoleh
keterangan bahwa pada tiap-tiap suhu pengarbonan mengalami kedalaman
pengerasan yang berbeda. Pada jarak dari tepi 0,05 mm, kekerasan raw material
240,7 Kg/mm2; suhu pengarbonan 800 oC sebesar 228,3 Kg/ mm2; suhu
pengarbonan 850 oC sebesar 273,5 Kg/ mm2; dan pada suhu pengarbonan 900 oC
sebesar 292 Kg/ mm2. Suhu pengarbonan yang paling optimal terjadi pada suhu
900 oC dengan nilai kekerasan paling tinggi, hal ini karena pada suhu tersebut
proses pengarbonan sempurna secara difusi.

Berdasarkan foto struktur mikro dapat dilihat bahwa pada raw material masih
terlihat belum adanya penambahan atom karbon. Peningkatan suhu pengarbonan
mengakibatkan masuknya atom karbon ke dalam baja, hal ini dapat dilihat
bertambahnya warna hitam pada foto mikro. Warna hitam menunjukkan adanya
atom karbon yang berdifusi masuk kedalam baja pada fasa austenit. Hal ini terbukti
pada pengujian kekerasan Vickers.

KUALITAS DAYA LISTRIK DI FAKULTAS TEKNIK UNNES

Riana Defi Mahadji Putri

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi sistem tenaga
listrik di fakultas teknik Unnes. Mengapa sering terjadi pemadaman di lingkungan
fakultas teknik. Seringnya terjadi gangguan dapat dilihat dari tingginya tingkat SAIDI
dan SAIFI yang terjadi di Fakultas Teknik.

Penelitian dilakukan dengan mengamati variable-variabel kelistrikan baik
tegangan, arus , daya,  factor daya, akumulasi energi, frekuensi, harmonisa dll
dengan menggunakan peralatan PM 800 secara digital, sehingga
ketidakseimbangan, akumulasi harga dari semua variable dapat termonitor.

Berdasarkan  hasil penelitian dapat diketahui bahwa kondisi tegangan dan
arus listrik di Fakultas Teknik Unnes tidak seimbang. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa penyebab pemadaman listrik yang sering terjadi di UNNES adalah karena
ketidakseimbangan pembebanan diantara ketiga fasa.
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ENKAPSULASI MINYAK ATSIRI JAHE DENGAN EKSTRAK POLISAKARIDA
RUMPUT LAUT MERAH (GRACILARIA CHANGGI)

Muhammad Ansori

Minyak jahe atau yang lebih tepat disebut minyak esensial jahe atau minyak
atsiri jahe diketahui memiliki sejumlah komponen yang bermanfaat baik dalam
bidang pangan, obat-obatan, kosmetika, maupun kesehatan, salah satunya adalah
senyawa antimikrobial dan antioksidan. Berdasarkan kondisi tersebut sebenarnya
ekstrak atsiri jahe sangat potensial berperan sebagai pengganti bahan pengawet
sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun dalam proses pasca
ekstraksinya, minyak atsiri jahe seringkali kehilangan kuantitas senyawa
antimikrobial dan antioksidan karena minyak atsiri terekspos dengan udara atau
panas. Proses enkapsulasi merupakan salah satu solusinya. Enkapsulasi adalah
proses pemerangkapan atau pelapisan suatu senyawa yang rentan, dengan satu
material atau campuran bahan yang lebih tahan terhadap pengaruh-pengaruh asing
seperti kondisi lingkungan dan sebagainya. Enkapsulasi atsiri jahe menggunakan
ekstrak polisakarida rumput laut merah (Gracilaria changgi), yang memiliki
kandungan β-karoten yang tinggi diyakini mampu membentengi minyak atsiri jahe
dari kondisi terekspos lingkungan luar dan dapat lebih awet secara kualitas maupun
kuantitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proses
enkapsulasi dengan ekstrak polisakarida rumput laut merah terhadap kualitas dari
minyak atsiri jahe, khususnya terkait dengan kemampuan antioksidasi dan
antimikrobial dari minyak atsiri jahe. Penentuan kualitas minyak atsiri jahe
dinyatakan dalam uji DPPH (uji kapasitas antioksidasi) dan nilai penghambatan
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Manfaat yang ingin diperoleh dari
penelitian ini antara lain adalah untuk memperbaiki nilai komersial dari produk
pertanian jahe maupun rumput laut, kemudian mampu mengoptimalkan potensi-
potensi pengawetan pangan yang terkandung dalam jahe. Bahan penelitian yang
digunakan antara lain : rumput laut merah (Gracilaria changgi) bermassa 20 kg
(kadar air 22% wet basis) yang diperoleh di Pantai Depok Bantul Yogyakarta,
rimpang jahe dengan massa 10 kg (kadar air 17% wet basis) diperoleh di Pasar Turi
Bantul Yogyakarta, air terdestilasi/aquades sebanyak 12 liter diperoleh dari
Alfakimia, dan bahan pengemas plastik dalam berbagai ukuran diperoleh dari Yobel
plastik. Peralatan yang digunakan antara lain : alat pengering kabinet (cabinet
dryer), alat hidrolik press, alat separator/penyaring, alat penggiling/grinder/blender,
alat pencampur/mixer, alat heater, dan alat double drum dryer.

Metode penelitian antara lain : ekstraksi minyak atsiri jahe dengan jalan
rimpang jahe dikeringkan dalam kabinet dryer suhu 700C sampai kadar air 4% (wb).
Jahe di press hidrolik, dengan tekanan 2500 Psi (mengeluarkan minyak atsiri jahe),
kemudian dilakukan penyaringan minyak atsiri jahe dan pengemasan. Ekstraksi
polisakarida rumput laut merah (Gracilaria changgi) dilakukan dengan jalan :
Rumput laut dikeringkan selama 3 hari, suhu 700C pada kabinet dryer, rumput laut
kering (KA. 3%) kemudian digiling/dihancurkan dengan grinder. Hasil penggilingan
dimixer dengan aquades melalui alat shaker selama 30 menit. Setelah diendapkan
dilakukan penyaringan, filtrat kemudian dikeringkan untuk mendapatkan tepung
/polisakarida ekstrak rumput laut, ekstrak polisakarida kemudian dikemas. Proses
enkapsulasi minyak atsiri jahe dengan ekstrak polisakarida rumput laut merah
(Gracilaria changgi) dilakukan dengan jalan minyak atsiri jahe (dengan
perbandingan  2:1 , 4:1 , 6:1 , 100% slurry) diemulsikan ke dalam slurry(campuran
ekstrak polisakarida rumput laut merah dan aquades) yang sebelumnya, slurry telah
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digelatinisasi dengan heater. Proses enkapsulasi dijalankan dengan cara
mengeringkan larutan emulsi minyak atsiri jahe dan slurry pada drum dryingdengan
variasi suhu 2200C, 1900C, 1600C. Analisa kapasitas antioksidasi dilakukan
dengan jalan melarutkan produk enkapsulasi pada aquades dengan konsentrasi 0,5
mg/ml kemudian dilakukan proses dekolorisasi dengan kolom Sep-Pak C18. Dua ml
larutan enkapsulasi kemudian ditambahkan 1 ml 0,2 mM radikal DPPH dalam
etanol. Campuran dibiarkan selama 30 menit dalam keadaan gelap dan lalu ditera
nilai absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm.
Data yang diperoleh berupa nilai equivalen dengan standar TEAC yang digunakan.
Standar TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) yang digunakan adalah
TROLOX 10 mM. Uji penghambatan pertumbuhan bakteri S. aureus dilakukan
dengan menggunakan tabung reaksi dan petridish untuk menumbuhkan bakteri
Stapilococcus aureus pada broth kultur  dan plate agar. Minyak atsiri jahe ter-
enkapsulasi dicampurkan ke media plate agar, untuk diukur kemampuan
penghambatannya terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hasil enkapsulasi memiliki
kemampuan antioksidasi yaitu mampu mengatasi radikal DPPH. Namun
dibandingkan blanko (100% polisakarida rumput laut merah), produk enkapsulasi
minyak atsiri jahe dalam berbagai perbandingan masih kalah kuat kapasitasnya.
Diduga kapasitas antioksidasi yang dimiliki oleh produk enkapsulasi timbul karena
ekstrak polisakarida rumput laut merah yang digunakan sebagai bahan enkapsulasi
minyak atsiri jahe, mengandung senyawa antioksidan. Pengaruh suhu pengeringan
enkapsulasi terhadap kapasitas antioksidasi DPPH produk enkapsulasi minyak atsiri
jahe (untuk setiap rasio ekstrak rumput laut merah yang digunakan), baru terlihat
menurun ketika suhu proses enkapsulasi (dengan double drum dryer) ditingkatkan
mencapai suhu 220 oC. Pada proses enkapsulasi minyak atsiri jahe dengan suhu
pengeringan 190 oC dan 160 oC, kapasitas antioksidasi produk yang dihasilkan
masih relatif stabil berkisar antara 3,6 mM sampai 4,0 mM bergantung rasio ekstrak
polisakarida rumput laut yang dipergunakan untuk enkapsulasi. Berdasarkan analisa
ANOVA (Analysis of Variance), diketahui bahwa tidak ada interaksi yang kuat antara
perubahan rasio ekstrak polisakarida rumput laut merah (yang dipergunakan untuk
enkapsulasi) dengan variasi suhu yang dipergunakan untuk pengeringan
enkapsulasi terhadap kapasitas antioksidasi yang dimiliki oleh produk enkapsulasi
minyak atsiri jahe. Perubahan kapasitas antioksidasi (kapasitas menangkap radikal
DPPH) dari produk hasil enkapsulasi lebih dipengaruhi secara satu arah (single/one
way) oleh variabel rasio ekstrak polisakarida rumput laut merah yang digunakan
untuk enkapsulasi, atau variabel suhu pengeringan enkapsulasi yang digunakan.

Produk hasil enkapsulasi juga diketahui memiliki kapasitas dalam
penghambatan pertumbuhan S. aureus. Kapasitas produk enkapsulasi minyak atsiri
jahe dalam menghambat pertumbuhan bakteri Stapilococcus aureus ternyata lebih
menonjol dipengaruhi oleh rasio bahan ekstrak polisakarida rumput laut merah :
minyak atsiri jahe yang dipergunakan. Semakin tinggi rasio minyak atsiri jahe yang
di-enkapsulasi, semakin tinggi kemampuan produk dalam menghambat
pertumbuhan S. aureus. Sebaliknya semakin tinggi suhu pengeringan enkapsulasi
yang dipergunakan, maka kemampuan penghambatan pertumbuhan S. aureus
akan semakin melemah. Namun pada penelitian ini suhu pengeringan enkapsulasi
1900C masih menghasilkan produk enkapsulasi yang kemampuan penghambatan
pertumbuhan S. aureus yang cukup baik sama dengan produk yang dihasilkan
dengan suhu 1600C. Berdasarkan analisa ANOVA (Analisis of Variance), interaksi
antara variabel rasio ekstrak polisakarida rumput laut merah : minyak atsiri jahe dan
variabel suhu pengeringan enkapsulasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat
terhadap kemampuan produk enkapsulasi untuk menghambat pertumbuhan bakteri
S. aureus.
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EFEK TEGANGAN LISTRIK DAN TEMPERATUR PADA BAHAN ISOLASI KABEL
BAWAH TANAH TERHADAP ARUS BOCOR VOLUME

Isdiyarto, Agus Purwanto, Agus Murnomo

Isolasi kabel tegangan tinggi bawah tanah mempergunakan bahan isolasi
padat seperti XLPE. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek penerapan
tegangan listrik dan temperatur pada bahan isolasi tersebut terhadap nilai arus
bocor volume. Prosedur penelitian meliputi (1) mengkondisikan benda uji (isolasi
XLPE) ke dalam kotak uji dengan temperatur 300 C, 500 C, 700 C dan 900 C,
masing-masing dengan kelembaban 59% dan tekanan udara 983 mBar, (2)
menerapkan tegangan arus searah 100 V, 150 V, 200 V dan 250 V setelah benda
uji terkondisi. Penerapan tegangan arus searah setelah benda uji terkondisi sekitar
30 menit, (3) mengukur tegangan pada benda uji, (4) menghitung nilai arus bocor
volume bahan isolasi kabel bawah tanah. Sebagai variabel penelitian, terdiri dari
variabel terikat (Y) yaitu nilai arus bocor bahan isolasi, sedangkan variabel
bebasnya (X1) yaitu tegangan listrik yang diterapkan dan lama penerapan dan (X2)
yaitu temperatur yang diterima benda uji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan tegangan listrik selama
1 menit memberikan kontribusi 96,57% terhadap perubahan nilai arus bocor
volume. Sedangkan pada penerapan tegangan listrik selama 10 menit, memberikan
kontribusi 100% terhadap perubahan nilai arus bocor volume bahan isolasi, (2)
temperatur dan kelembaban yang diterima oleh bahan isolasi tidak merubah nilai
arus bocor volume.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perubahan nilai arus
bocor volume bahan isolasi kabel bawah tanah tergantung pada penerapan
tegangan listrik, artinya nilai arus bocor volume bahan isolasi dipengaruhi oleh
tegangan listrik yang diterapkan, dan (2) nilai arus bocor volume bahan isolasi tidak
dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban.

BRIKET TONGKOL JAGUNG SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF TERBARUKAN

Danang Dwi Saputro

Potensi tongkol jagung sebagai sumber energi alternatif sangat melimpah,
namun belum terolah sepenuhnya. Tujuan penelitian ini adalah menguji karakteristik
briket (nilai kalor, densitas, kadar air, kadar abu, lama penyalaan dan kepekatan
asap)  tongkol jagung dengan tekanan kompaksi 2000 Psia, 3000 Psia, 4000 Psi,
5000 Psia, 6000 Psia dan 7000 Psia. Pembuatan briket dengan metode cetak tekan
dengan diameter cetakan 38 mm, sebelum dilakukan kompaksi tongkol jagung
dihancurkan dangan partikel sebesar 0,6 mm.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan kompaksi tidak berpengaruh
terhadap nilai kalor pembakaran yaitu  sebesar 4105 kalori/gram tetapi kandungan
energi per unit volume naik seiring dengan meningkatnya tekana kompaksi.
Densitas menentukan kualitas briket, angka yaang tinggi menunjukkan kekompakan
briket, tekanan kompaksi 7000 Psia menghasilkan densitas tertinggi sebesar 1.02
gr/cc. Densitas yang tinggi mempunyai keunggulan dalam penyimpanan dan
pengangkutan bahan bakar, semakin besar densitas maka volume atau ruang yang
diperlukan lebih kecil untuk massa yang sama. Pengujian karakteristik pembakaran
telah dilakukan berdasarkan percobaan dan parameter yang telah di uji, briket



123

tongkol jagung lebih mudah dinyalakan dibandingkan dengan briket batubara
karena kandungan volatile matter tongkol jagung lebih besar dari batu bara. Briket
terbaik yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada tekanan kompaksi
7000 Psia karena mudah terbakar, kandungan energi tinggi dan densitas tinggi.

PEMULIHAN FENOL DARI AIR LIMBAH DENGAN TEKNOLOGI MEMBRAN CAIR
EMULSI

Adhi Kusumastuti dan Samsudin Anis

Fenol merupakan salah satu komponen dalam air limbah yang sangat
berbahaya. Selain kerugian yang ditimbulkan, fenol merupakan senyawa yang
memiliki banyak kegunaan, sehingga pemulihan fenol dari air limbah merupakan hal
yang menarik. Membran cair emulsi adalah metode yang menjanjikan untuk
memisahkan dan memekatkan beberapa spesi dari aliran dalam air, karena
merupakan kombinasi proses ekstraksi dan stripping.

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan koefisien perpindahan massa
fenol melalui percobaan skala laboratorium dan untuk memperoleh kondisi operasi
yang efektif dalam proses pemulihan fenol dalam air limbah. Penelitian diawali
dengan serangkaian percobaan untuk melihat secara langsung pengaruh kondisi
operasi yaitu rasio volume air limbah dengan volume emulsi dan konsentrasi awal
fenol terhadap koefisien perpindahan massa fenol. Sebagai membran cair
digunakan kerosene, dan sebagai pelucut digunakan NaOH 0.1 M.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa lebih dari 90% fenol dapat dipulihkan
dari air limbah. Proses pemulihan fenol berlangsung dalam rentang waktu yang
singkat. Hal ini karena metode membran cair emulsi memiliki laju dan koefisien
perpindahan massa fenol yang tinggi. Pengaruh terbesar diperoleh pada perlakuan
konsentrasi fenol awal dimana proses pemulihan berlangsung sekitar 60 detik.
Sedangkan perlakuan rasio volume umpan – emulsi sekitar 180 detik. Konsentrasi
awal yang tinggi akan memperbesar perolehan fenol, sedangkan rasio volume yang
tinggi justru memperkecil perolehan fenol. Kondisi rasio volume optimal diperoleh
pada rasio 2/1.

PENGARUH VARIASI TEMPERATUR HOT DIP GALVANIZED ZINC PADA BAJA
KARBON RENDAH TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIS PERMUKAAN

Hadromi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur
pencelupan Hot Dip Galvanizing terhadap sifat fisis lapisan zinc: foto mikro, dan
sifat mekanis lapisan zinc: tebal lapisan, kekerasan, laju korosi pada baja karbon
rendah. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian (1) Secara teknologi dapat
dijadikan  pertimbangan dan apresiasi bagi berbagai jenis industri yang
menggunakan bahan baja untuk  mengaplikasi pelapisan guna meningkatkan sifat
fisis dan mekanis, kontrol  kualitas,  serta umur pakai, (2) Secara edukasi, (1)
meningkatkan pemahaman penelitian tentang hot dip galvanize, (2) memperluas
peluang hubungan timbal balik antara akademisi dengan teknorat tentang aplikasi
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pelapisan metode hot dip galvanize, (3) Dapat mendasari topik-topik penelitian
lanjutan tentang pelapisan bahan.

Penelitian ini menggunakan baja karbon rendah yang di Hot Dip Galvanizing
dengan variasi temperatur 4400 C, 4500 C dan 4600 C lalu diuji kekerasan, laju
korosi, tebal lapisan dan struktur mikro.

Hasil penelitian menunjukkan tebal lapisan Zn pada suhu pencelupan 440,
450 dan 4600C sebesar: 65,33, 79,20 dan 82,71µm. Sedangkan nilai kekerasan
lapisan Zn variasi suhu 4400 C dan 4500 C sebesar 196,03 VHN dan mengalami
kenaikan 8,53% pada suhu 4600 C. Laju korosi baja yang digalvanizing yang paling
tinggi pada konsentrasi H2SO4 12% dengan suhu pencelupan 4600C Hasil struktur
mikro menunjukkan susunan struktur lapisan Zn dengan baja yang terbentuk yaitu
lapisan Eta, Zeta, Delta dan Gamma semakin baik dan merata.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan tebal lapisan Zn dipengaruhi
temperatur pencelupan baja karbon pada cairan zinc. Dari selang  temperatur. 440,
450, dan 4600C maka   pada temperatur tertinggi (4600C) menunjukkan lapisan
tertebal, terkeras, serta terbanyak laju korosi. Kenaikan temperatur pencelupan
akan menyebabkan pembentukan susunan struktur mikro lapisan Zn akan semakin
baik dan merata.

PENGARUH PENAMBAHAN POLYPOPYLENE FIBER TERHADAP KAPASITAS
LENTUR BALOK BETON BERTULANG

Henry Apriyatno, Endah Kanti Pangestuti

Beton memiliki kelemahan pada kuat tarik dan sifat getasnya rendah (mudah
putus) sehingga dalam perencanaan kapasitas tampang beton daerah tarik tidak
diperhitungkan. Kelemahan beton dapat diperbaiki dengan menambah serat yang
memiliki tujuan menulangi beton dengan serat secara uniform.

Serat yang dipakai adalah serat plastic (polypopylene fiber) pada komposisi
3%; 4% dan 5% dari volume beton. Perubahan mekanis beton diperoleh dari uji
silinder beton dan balok beton berukuran 15 cm x 20 cm x 120 cm masing-masing
15 benda uji. Pengujian kapasitas lentur diperoleh dari balok lentur murni.

Hasil penelitian menunjukkan dengan penambahan serat menyebabkan
kapasitas tekan silinder beton secara signifikan turun, sedangkan kuat tarik beton
naik. modulus elastisitas beton secara signifikan turun, kapasitas lentur balok pada
komposisi serat 3 % dengan penyebaran 0.75 h  diperoleh hasil yang paling baik.

IMPLEMENTASI KONSEP KONSTRUKTIVISME DALAM E-LEARNING

Djuniadi

Sistem e-learning sudah seharusnya memperhatikan faktor pedagogik dalam
pengembangannya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar
adalah filosofi konstruktivisme. Dengan demikian secara konsep sistem e-learning
yang dibangun harus memperhatikan elemen-elemen  belajar konstruktivistik.
Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan elemen-
elemen belajar konstruktivistik ke dalam sistem e-learning.
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Tujuan penelitian ini yaitu mengimplemetasikan elemen-elemen belajar
konstruktivistik dalam perangkat lunak bantu pembelajaran e-learning. Manfaat yang
diharapkan meliputi pertama, menyediakan bahan kajian model implementasi
elemen-elemen konstruktivistik dalam sistem e-learning; kedua, memberikan
kesempatan pada para pengajar untuk mengimplementasikan konsep
konstruktivistik pengetahuan dengan menggunakan e-learning; ketiga, memberikan
kesempatan bagi para pelajar pengguna sistem e-learning untuk mendapatkan
sekuen proses belajar yang dapat membangun pengetahuan mereka dengan benar.

Kebutuhan untuk mengimplementasikan konsep konstruktivistik meliputi
label elemen konstruktivistik harus bisa dimunculkan; materi pelajaran dapat
langsung dituliskan dalam perangkat lunak pembelajaran online tersebut, baik
berformat teks maupun web;  dapat melakukan upload materi pelajaran yang telah
disiapkan oleh pengajar;  dapat melakukan link ke website. Semua dapat didukung
oleh sistem e-learning yang dikembangkan dengan CMS open source moodle.
Sebab, sistem ini dilengkapi dengan fitur  Insert a label, Compose a text page,
Compose a web  page, Link to file or web site, dan juga menu upload file.

Saran yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah pertama,
moodle, saat ini merupakan CMS yang paling populer. CMS open source tersebut
sudah Versi 1.8 dan telah diterjemahkan dalam 70 bahasa serta digunakan di 196
negara. Dengan demikian, moodle merupakan pilihan yang terbaik untuk
mengembangkan sistem e-learning. Kedua, sistem e-learning yang dibangun
sebaiknya digunakan secara nyata, sehingga manfaatnya segera terasa untuk
mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik.

MEMANFAATKAN KOMPUTER PENTIUM II SEBAGAI PENGGANTI
MIKROKONTROLER AT89C51 PADA SISTEM KONTROL

PROSES PENCAMPUR CAT

Slamet Seno Adi

Pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi elektronika, menyebabkan
mudahnya timbul sampah limbah indutri elektronika, terutama peralatan elektronik
yang bersifat programmable seperti komputer. Komputer Pentium II menjadi limbah
industri, bukan karena rusak, tetapi karena spesifikasi perangkat keras (hard ware)
sudah tidak mendukung dengan perkembangan perangkat lunak (soft ware). Sistem
kontrol elektronik programmable seperti Alat Pencampur Cat pada saat ini sebagian
besar menggunakan komponen Mikrokontroler yang fungsinya sama dengan
Komputer. Sehingga bilamana Pentium II dapat dimanfaatkan sebagai pengganti
mikrokontroler, akan sangat membantu mengatasi masalah limbah industri
elektronika dan memberi keuntungan bagi dunia industri, terutama dilihat dari segi
ekonomi.

Tujuan penelitian untuk mengungkap sejauh mana Komputer Pentium II
dapat dimanfaatkan sebagai sistem kontrol. Keluaran hasil penelitian prototipe
sistem kontrol elektronik programmable menggunakan komponen utama Komputer
Pentium II. Hasil penelitian,  secara umum bermanfaat bagi industri yang produknya
memerlukan sistem kontrol, secara khusus bermanfaat bagi industri kecil yang
bergerak dalam bidang pengecatan, untuk mengatasi permasalahan kesulitan
mendapatkan warna campuran yang stabil dan mudah diulang dapat diatasi.

Hasil penelitian penunjukkan : 1. Alat pencampur cat menggunakan system
kontrol Komputer Pentium II dapat bekerja sangat baik, 2. Sensitivitas alat
pencampur cat merespon pengaturan melalui program komputer cukup tinggi,
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kesalah maksimal 2% untuk seting waktu 1 detik, dan 1% untuk seting waktu 2 , 3,
4, dan 5 detik. Atas dasar hasil yang diperoleh disarankan : Pertama,
memanfaatkan Komputer Pentium II untuk sistem kontrol alat industri. Kedua, materi
kuliah teori dan praktek sistem kontrol juga mempelajari cara memanfaatkan
komputer Pentium II atau versi yang lebih lama lagi sebagai peraltan system kontrol.

MODEL KUAT TEKAN, POROSITAS DAN KETAHANAN AUS PROPORSI LIMBAH
PELEBURAN BESI DAN SEMEN UNTUK BAHAN DASAR PAVING BLOCK.

M. Husni Dermawan

Pemanfaatan limbah peleburan besi belum dimanfaatkan secara maksimal
perlu diusahakan untuk bahan bangunan, khususnya sebagai bahan susun dalam
pembuatan paving block. Tujuan dalam penelitian ini adalah untu mengetahui
karakteristik terak dan untuk mengetahui kuat tekan, porositas, ketahanan aus
paving block dengan menggunakan terak sebagai bahan substitui pasir.

Medeto yang digunakan dengan metode eksperimen. Pembuatan benda uji
dibuat 2 jenis  yaitu benda uji tanpa terak dan benda uji dengan kandungan terak.
Benda uji penelitian dibuat 5 perlakuan kandungan terak yaitu 20%, 40%, 60%, dan
80%. Tiap kelompok dibuat benda uji, 5 untuk kuat tekan, 5 porositas dan 5 5
ketahanan aus. Pengujian dilakukan di BPIK Semarang.

Hasil pengujian dan paving block menunjukkan kandngan terak 0% kuat
tekan204,24 kg/cm2, porositas 4,946 %, ketahanan auas 0,145 mm/menit.
Kandungan terak 20% kuat tekan 192,13 kg/cm2, porositas 6,150%, ketahanan aus
0,1858 mm/menit. Kandungan terak 40% kuat tekan 179,33 kg/cm2, porositas
7,657%, ketahana aus 0,259 mm/menit. Kandungan terak 60% kuat tekan 164,94
kg/cm2, porositas 8,509%, ketahanan aus 0,3482. Kandungan 80% terak kuat tkan
149,06 kg/cm2, porositas 9,911%, ketahanan aus 0,4478 mm/menit.

Kesimpulan kuat tekan paving block dengan kandungan terak 20% dan 40%
tergolong dalam mutu III, porositas paving block kandungan terak 20% tergolong
dlam mtu III, dan ketahanan aus paving block kandungan terak 20% tergolong
dalam mutu III.

ELIMINASI ASAM LEMAK BEBAS DAN MANOLALDEHIDE PADA MINYAK
GORENG BEKAS DENGAN KULIT PISANG

Siti Fathonah, Dyah Nurani S, dan M. Anshori

Konsumsi pangan masyarakat Indonesia lebih beragam, satu jenis pangan
yang konsumsinya meningkat adalah makanan jadi. Berbagai jenis makanan jadi
tersebut proses pengolahannya menggunakan minyak goreng. Pedagang gorengan
dalam menggunakan minyak goreng jarang sekali diganti, hanya ditambah dengan
minyak goreng yang baru. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan minyak goreng
dan menghasilkan senyawa yang berbahaya bagi kesehatan, yakni asam lemak
bebas dan manonaldehide yang tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui pengaruh jenis minyak goreng
dan berat kulit pisang terhadap kandungan asam lemak bebas dan malonaldehide
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pada minyak goreng bekas, dan 2) mengetahui pengaruh jenis dan berat kulit
pisang  terhadap kualitas organoleptik minyak goreng bekas.

Variabel bebas yakni jenis minyak goreng bekas (gorengan dan tempe
penyet) dan berat kulit pisang (2.000 g, 2.500 g dan 3.000 g), dengan Rancangan
Acak Lengkap. Kandungan asam lemak bebas diuji dengan menghitung bilangan
asam, sedangkan malonaldehide dengan metode Tarladges. Uji organoleptik
mengenai off-flavour dan warna minyak dengan menggunakan panelis agak terlatih
sebanyak 25 orang. Data dianalisis dengan dengan analisis multivariat.

Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut: a) Jenis minyak goreng bekas
berpengaruh terhadap kandungan asam lemak bebas, dan malonaldehide, tetapi
berat kulit pisang tidak berpengaruh. Kandungan asam lemak bebas memenuhi
syarat SNI, sedangkan malonaldehide tidak memenuhi syarat SNI. c) Jenis minyak
goreng bekas berpengaruh terhadap kualitas off flavour. d) Jenis minyak goreng
bekas, berat kulit pisang dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kualitas
warna. Saran yang diajukan penelitian lanjutan dan penyuluhan intensif pada
pedagang untuk tidak menambahkan minyak goreng bekas dengan minyak goreng
baru.

PENYAJIAN INFORMASI POTENSI PARIWISATA BERBASIS TEKNOLOGI SIG
SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN

CILACAP

Apik Budi Santoso

Pariwisata sebagai salah satu sektor pendapatan daerah perlu untuk
dikembangkan. Untuk dapat menarik kunjungan wisatawan diperlukan cara yang
tepat dalam mempromosikan obyek yang ada di suatu daerah. Dengan informasi
kepariwisataan yang memadai maka akan membuat wisatawan menjadi lebih
tertarik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan informasi wisata
dengan menggunakan sistem informasi geografis.

Penelitian ini mengambil lokasi obyek wisata unggulan di Kabupaten
Cilacap. Tujuan penelitian adalah untuk 1. Memberikan informasi potensi pariwisata
unggulan di kabupaten Cilacap. 2. Memetakan potensi pariwisata unggulan
kabupaten Cilacap 3. Membuat basis data kepariwisataan unggulan  kabupaten
Cilacap.

Variabel penelitian terdiri atas Variabel Penelitian yang digunakan adalah 1)
Data Spasial yang berupa peta rupa bumi, peta administrasi, peta jaringan jalan,
peta lokasi. 2) Data atribut yang berupa semua keterangan yang ada pada potensi
obyek wisata yang melipuiti daya tarik wisata, data transportasi wisata, data
akomodasi, data fasilitas dan pelayanan, data infrastruktur wisata

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa obyek wisata unggulan di
kabupaten cilacap adalah Teluk Penyu dan Benteng Pendem. Potensi wisata yang
dapat dikembangkan menjadi daya tarik obyek wisata Teluk Penyu dan Benteng
Pendem terdiri dari lokasi, morfologi, iklim oseanografi dan atraksi dapat disajikan
dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG). Dengan SIG ini inforrmasi
potensi pariwisata lebih bersifat komunikatif karena informsai tersebut tersusun
dalam basis data dan dapat dengan mudah diperbarui, sehingga dapat menyesuaikan
dengan keadaan potensi obyek wisata yang terbaru. Model informasi pariwisata
berbasis SIG dapat digunakan untuk obyek wisata yang lain di kabupaten Cilacap,
karena dapat dibuat dengan mudah dengan ketelitian yang tinggi.
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