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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Abstrak 

Hasil Penelitian Tahun 2009 dapat diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Abstrak hasil penelitian yang terbit kali ini 

merupakan suntingan hasil-hasil penelitian doen UNNES pada tahun anggaran 2009 yang 

dibiayai dari dana  DIPA PNBP Unnes, DIPA Eks. Rutin,  DP2M dan Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Tengah.  Adapun rinciannya sebagai berikut :  

1. Bidang Bahasa : 13 judul 

2. Bidang Ekonomi : 8 judul 

3. Bidang Hukum : 2 judul 

4. Bidang Kesehatan : 15 judul 

5. Bidang Lingkungan : 13 judul 

6. Bidang MIPA : 56 judul 

7. Bidang Olahraga dan Kesehatan : 7 judul 

8. Bidang Pariwisata : 1 judul 

9. Bidang Pemerintah : 2 judul 

10. Bidang Pendidikan : 85 judul 

11. Bidang Politik : 1 judul 

12. Bidang Psikologi : 2 Judul 

13. Bidang Sosial : 17 judul 

14. Bidang Teknologi : 42 judul 

 Abstrak hasil penelitian ini memuat hasil-hasil penelitian para dosen dari semua 

fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang : FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIK, FE 

dan FH. Ada beberapa tulisan yang tidak dapat disajikan karena alasan teknis dalam buku sari 

penelitian ini. 

 Harapan kami kiranya sivitas akademika yang berminat dalam penelitian, dapat 

menggunakan sari hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi dalam 

melakukan penelitian. Selain itu kiranya abstrak hasil penelitian ini dapat pula meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

 Kami menyadari bahwa dalam penyuntingan abstrak hasil penelitian ini masih ada 

kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan pada edisi-edisi 

berikutnya. 
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 Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Unnes, Dosen yang hasil 

penelitiannya dapat diterbitkan pada edisi ini, dan kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam penyuntingan akhir. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. 
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BIDANG BAHASA 

KEPEMIMPINAN ETIS LAKON WAYANG MURWAKALA RELEVANSINYA 

BAGI PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF SEBAGAI SALAH SATU PENINGKATAN 

EKONOMI KERAKYATAN 

Wahyu Lestari 

wahyu_pyarlestari@yahoo.co.id 

Staf pengajar Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Seni Drama Tari Dan Musik, 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Kepemimpinan Etis adalah kepemimpinan bermoral. Lakon Wayang Murwakala 

merupakan salah satu lakon dalam pertunjukan wayang kulit yang banyak menyiratkan 

konsep etika kepemimpinan dalam budaya Jawa: (1) pada dasarnya manusia dilahirkan 

menjadi pemimpin, setidaknya adalah pemimpin atas dirinya sendiri, (2) Memperoleh 

pengalaman bathin yang luar biasa. Tujuan penelitian ini sebagai salah satu upaya mema-

hami lakon wayang Murwakala dari sudut pandang strukturalisme, sehingga diperoleh 

pemahaman sederhana bermanfaat bagi pemberdayaan industri kreatif serta upaya pening-

katan ekonomi kerakyatan. Analisis yang dilakukan menggunakan cara pandang filsafat 

etika. Pembahasan lakon wayang Murwakala dengan metode deskriptif analitik dari 

perspektif analitika bahasa dan hermeneutic. Data diambil dari pertunjukan lakon wayang 

Murwakala yang ditemukan di lapangan (menyaksikan pertunjukan wayang) mengguna-

kan teknik recording dan dilanjutkan dengan cara transliterasi, serta menghasilkan data 

yang diperoleh berujud teks, yang kemudian dipergunakan sebagai pijakan analisis.  Pene-

litian menghasilkan (1) Road Map penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

bidang pedalangan, tari dan musik, pengkajian seni pedalangan, tari dan karawitan yang 

sederhana dan mudah dipahami, Penelitian holistic yang dapat diimplementasikan,  (2) 

Lakon Wayang Murwakala, mengandung nilai-nilai filosofis bagi kehidupan yang dicon-

tohkan oleh berbagai karakter tokoh wayang yang ada di dalamnya seperti, para Bathara 

dan Dalang Kandhabuwana, yang masing-masing memiliki sifat yang dapat disuritaula-

dani oleh seorang pemimpin, sehingga menjadi pemimpin yang etis. 

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN LAGU-LAGU 

YANG BERTEMAKAN PENDIDIKAN MELALUI PENGEMBANGAN  

MUSIK INDUSTRI LOKAL 

Wadiyo, Slamet Haryono, Joko Wiyoso 

Strategis Nasional 

Lagu bertema pendidikan untuk saat ini terasa langka. Masyarakat luas tampaknya 

juga tidak berbuat apa-apa dengan adanya kelangkaan lagu-lagu bertema pendidikan ini. 

Tujuan penelitian ini adalah membuat model pemberdayaan masyarakat untuk mencipta-

kan lagu-lagu bertemakan pendidikan melalui pengembangan industri lokal. Metode pene-

litian yang diterapkan adalah menggunakan desain metode penelitian pengembangan. 

Lang-kahnya, dilakukan kajian teoritik, identifikasi lapangan, diskusi dengan subjek 

penelitian, menyusun konsep dasar, pertimbangan dengan pakar dan kawan sejawat, 

mengkaji produk yang akan dihasilkan, dan mewujudkan podu jadi. Hasil penelitiannya 

adalah, model pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lagu-lagu bertemakan 

pendidikan melalui pengembangan musik industri lokal dilakukan dengan cara melakukan 

kerjasama antara masyarakat pendidik/para guru dan kepala sekolah dengan para musisi 

dan pihak pengelola studio musik/recording. Para guru dan kepala sekolah menguraikan 

mailto:wahyu_pyarlestari@yahoo.co.id
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pesan pendidikan dalam hubungannya dengan penanaman pengetahuan, tuntunan perilaku, 

dan materi pelajaran sekolah dalam bentuk deskripsi bebas, puisi atau semacam prosa, dan 

boleh dalam bentuk rekaman wujud apa pun. Selanjutnya musisi mewujudkan dalam 

bentuk lagu dan bekerjasama dengan pihak recording untuk diwujudkan dalam bentuk CD, 

kaset, dan tulisan musik.  

MODEL PEWARISAN KOMPETENSI DALANG 

M. Jazuli, Slamet Suparno, Bambang Murtiyoso 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch I 

Studi ini dimotivasi oleh tiadanya model pembelajaran bagi calon dalang agar 

menjadi dalang yang kompeten dan berkualitas. Proses transformasi kemampuan dalang 

hanya berlangsung dalam keluarga dalang saja. Pertanyaannya yang muncul adalah 

apakah orang yang menjadi dalang harus keturunan dalang, atau dengan kata lain mengapa 

orang dari luar keluarga dalang tidak mampu menjadi dalang Mengapa sistem pembel-

ajaran calon dalang hanya berlangsung di dalam keluarga dalang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan model pembelajaran (pewarisan) kompetensi dalang. Tujuan 

berikutnya adalah mendeskripsikan persyaratan bagi dalang yang kompeten dan berkua-

litas. Upaya mengatasi problem penelitian digunakan paradigma penelitian kualitatif . 

Untuk mengetahui model pembelajaran digunakan pendekatan pembelajaran tidak 

langsung dari Roger yaitu non-directive interview (wawancara/pembelajaran tanpa meng-

gurui) atau tatap muka antara guru dan siswa. Untuk mengetahui persyaratan dalang yang 

kompeten itu digunakan pendekatan strukturasionistik dari Giddens. Setting penelitian 

adalah jagat pedalangan, sedangkan lokasi penelitian tidak semata-mata bersifat geografis 

melainkan situasional yakni bergantung dimana dan kapan siswa belajar mendalang. 

Sungguhpun demikian secara geografis berada di dalam wilayah Jawa Tengah khususnya 

Surakarta. Subjek penelitian adalah para siswa calon dalang, guru dalang, dan dalang yang 

dianggap kompeten. Strategi pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara 

simultan di lapangan penelitian guna memperoleh kedalaman dan keluasan cakupan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, dan 

telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan tiga model pembelajaran dalang. Pertama, 

model pembelajaran dalang di Sekolah dengan sistem dan aturan yang ketat sebagaimana 

sekolah formal lainnya, seperti ada kurikulum, ada jadwal belajar, memiliki standar 

kompetensi dan standar kelulusan. Kedua, model pembelajaran dalang di Luar Sekolah, 

dalam hal ini lembaga kursus. Ketiga, model pembelajaran dalang di Luar Sekolah, yang 

berbentuk Sanggar Seni. Sehubungan dengan dalang yang kompeten, penelitian ini mene-

mukan empat faktor yang mampu menunjukkan dalang yang kompeten. Pertama kemam-

puan kesenimanan seorang dalang, yakni kemampuan yang berkaitan erat dengan persya-

ratan teknis dan keterampilan dalam jagat pakeliran. Kedua komitmen dalang terhadap 

darma pedalangan, yaitu pancadarma, trikarsa, dan pancagatra. Ketiga dalang harus memi-

liki gaya pribadi yang khas. Ciri khusus ini erat kaitannya dengan tingkat keahlian dan 

keunggulan dalang atas aspek-aspek pakeliran. Keempat pergaulan sosial dalang, yaitu 

berkaitan dengan gaya hidup dan kedalaman wawasan sebagai dampak dari pergaulan 

dalang yang luas di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya 

disarankan, bahwa dalam pembelajaran dalang perlu dilengkapi dengan materi ajar yang 

berkaitan dengan kewirausahaan (enterpreneurship), sehingga mampu memberdayakan 

sektor lain dari pertunjukan wayang, seperti industri kerajinan wayang, gamelan, busana 

adat Jawa, dan industri perlengkapan lainnya. Selain itu juga ada materi ajar yang mampu 

meningkatkan profesi pendukung lainnya, seperti pengrawit, pesinden, dan para penata 

pertunjukan wayang yang lainnya. Artinya perlu ada pembelajaran secara khusus dan 

profesional. Kedua, untuk meningkatkan kompetensinya para dalang perlu belajar dan 



 sari hasil penelitian 2009 3 

 

menguasai teknologi informasi yang terus berkembang pesat dan canggih agar dapat 

dimanfaatkan dalam mengemas pertunjukan wayang. 

MODEL PENINGKATAN INTEGRASI SOSIAL 

MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA BERBASIS 

SOSIOLINGUISTIK PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI JAWA TENGAH 

Esti Sudi Utami 

Strategis Nasional 

Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural merupakan masalah yang kom-

pleks. Kondisi ini tercermin dari banyaknya suku, agama, ras, dan adat istiadat yang 

berbeda-beda. Kondisi ini jika tidak disikapi secara strategis akan mengarah pada 

rentannya beragam konfliks. Dalam pandangan sosiolinguistik, penyebab terjadinya bera-

gam konfliks diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mampu memahami komunikasi di 

antara mereka. Untuk menciptakan komunikasi lebih lancar, perlu dilakukan komunikasi 

lintas budaya. Dalam kapasitas ini peningkatan integrasi sosial melalui pengembangan 

komunikasi lintas budaya berbasis sosiolinguistik pada masyarakat multikultural menjadi 

sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model peningkatan integrasi 

sosial melalui pengembangan komunikasi lintas budaya berbasis sosiolinguistik pada 

masyarakat multikultural. Melalui model peningkatan integrasi sosial melalui pengem-

bangan komunikasi lintas budaya berbasis sosiolinguistik ini diharapkan dapat mengem-

bangkan perilaku integrasi sosial dalam mendukung kesatuan dan persatuan NKRI yang 

diwujudkan dalam komunikasi komunikatif masyarakat sekolah yang multikultural, baik 

secara reseptif maupun produkitf sesuai dengan kebutuhan komunikasi dalam berbagai 

domain sosial. Untuk mencapai sasaran penelitian tersebut, maka pendekatan yang 

diterap-kan dalam penelitian ini adalah pendekatan reseach and development (R& D), 

yaitu suatu penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan suatu model (model of) 

melalui siklus proses penelitian - aksi - refleksi- evaluasi - dan inovasi - dalam suatu 

rangkaian kegiatan yang sistematis. Model panduan dirumuskan secara kolaboratif antara 

peneliti, pakar ahli, masyarakat tutur, dan instansi terkait (Dinas Pendidikan Nasional) 

melalui disksusi terfokus (focus group discussion). Hasil penelitian ini adalah terdeskrip-

sinya pola interaksi lintas budaya pada masyarakat ranah sekolah yang melibatkan siswa, 

guru, dan kepala sekolah. Selain itu, disusunnya model peningkatan integrasi sosial 

melalui pengembangan komunikasi lintas budaya berbasis sosiolinguistik pada masyarakat 

multikultural. Integrasi sosial ini dijadikan sebagai salah satu media penanaman dan 

pendidikan dini tentang multikultural dalam kondisi lingkungan multikultural yang dekat 

dengan generasi muda.  

POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SASTRA PESANTREN 

UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI WISATA RELIGI SEBAGAI INDUSTRI KREATIF 

Abdurrachman Faridi, Wahyono, Fathur Rokhman, Sucipto Hadi Purnomo 

Strategis Nasional 

Sastra pesantren merupakan khazanah budaya yang berakar lama di Indonesia. 

Eksotisme pesantren dapat dilihat dari banyak sisi, baik lingkungan, pendidikan, peng-

ajaran, manusia, bahkan dapat dilihat dari adat istiadatnya dan juga seninya. Kondisi 

tersebut memberikan pelbagai potensi yang perlu dioptimalkan. Salah satunya sebagai 

daya dukung wisata religi menuju industri kreatif yang mampu menopang perekonomian 

rakyat sekitarnya. Sejalan dengan kondisi saat ini pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

merupakan keniscyaan di samping pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang sebagian besar 

tubuh dan berkembang di lingkungan pondok. Untuk itu, untuk memberdayakan dan 
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mengoptimalkan potensi daerah yang sebagian besar berbasis di lingungan pondok pesan-

tren, kajian mengenai potensi dan strategi pengembangan sastra pesantren untuk mendu-

kung industri wisata religi sebagai industri kreatif menjadi sangat relevan dan penting.  

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menyusun potensi dan model strategi 

pengembangan sastra pesantren untuk mendukung industri wisata religi sebagai industri 

kreatif. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam mencintai 

dan melestarikan budaya lokal untuk dijual dengan tanpa menghilangkannya. Di samping 

itu, pemberdayaan budaya lokal melalui sastra pesantren dapat dilestarikan dan 

dikembangkan menjadi pariwisata lain yang memungkinkan menyedot banyak daya 

dukung kegiatan kepariwitaan lain dalam memajukan industri kreatif tersebut. Hingga 

pada akhirnya rakyat dapat mampu secara hidup mandiri sehingga hal ini dapat menoipak 

perokonomian nasional menjadi lebih baik dan stabil. Untuk mencapai sasaran penelitian 

tersebut, maka pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

reseach and development (R& D), yaitu suatu penelitian yang ditindaklanjuti dengan 

pengembangan suatu model (model of) melalui siklus proses penelitian - aksi - refleksi- 

evaluasi - dan inovasi - dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis. Model panduan 

dirumuskan secara kolaboratif antara peneliti, pakar ahli, masyarakat pondok pesantren, 

dan instansi terkait (Dinas pariwisata) melalui FGD (focus group discussion). Hasil yang 

dicapai dari penelitian ini adalah optimalisasi potensi dan strategi pengembangan sastra 

pesantren untuk mendukung industri wisata religi sebagai industri kreatif. Sastra pesantren 

ini dijadikan sebagai salah satu objek wisata religi yang mampu menghidupkan roda 

perekonomian rakyat melalui industri kreatif, serta munculnya berbagai kegiatan 

perekonomian lain yang bermanfaat pada tataran masyarakat bawah. 

ISLAMIC BOARDING SCHOOL LITERATURE DEVELOPMENTAL STRATEGY 

AND POTENTIAL FOR SUPPORTING RELIGIOUS TOURISM INDUSTRY AS A 

CREATIVE INDUSTRY 

Abdurachman Faridi, Wahyono, Fathur Rokhman, Sucipto Hadi Purnomo  

Strategis Nasional 

Islamic boarding school literature is a cultural treasure long rooted in Indonesia. The 

exotism of Islamic boarding school can be seen from many sides, such as: environment, 

education, teaching, human, custom and art. These conditions provide a variety of potential need 

to be optimized. One of them is as a religious tourism carrying capacity towards the creative 

industries which can support the economy of the surrounding people. In line with the 

current conditions, people-based based economic empowerment is an important thing 

along with the preservation of local cultural values that mostly grows and develops in 

Islamic boarding school environment. Therefore, in order to empower and optimize the potential 

of a region in which Islamic boarding school is situated, the study of Islamic boarding school 

literature developmental strategy and potential for supporting religious tourism industry as a 

creative industry is highly relevant and important. This study aims to expose and enlist Islamic 

boarding school literature developmental strategy and potential for supporting religious tourism 

industry as a creative industry. This study is expected to empower the community in loving and 

preserving the local culture so that it can be sold without eliminating it. In addition, the 

empowerment of local culture through Islamic boarding school literature can be preserved and 

developed into other tourism forms which can possibly gain a lot of support from other tourism 

activities in an attempt to promote the creative industry. It is hoped at the end that people will be 

able to live independently so that this condition can sustain the national economy to become better 

and stable. To achieve these research goals, the approach adopted in this study is the research and 

development (R & D) approach, which is a study followed by the development of a model through 

a systematic series of activities, research process – action - reflection - evaluation - and 

innovation. Guideline model is formulated collaboratively between researchers, expert, Islamic 

boarding school community, and relevant agencies (The Department of Tourism) through FGD 

(Focus Group Discussion). The result of this study is the optimization of Islamic boarding school 
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literature developmental strategy and potential for supporting religious tourism industry as a 

creative industry. The Islamic boarding school literature is used as a religious tourism object 

which can enliven the economy of the people through creative industry and the emergence of 

other economic activities that benefit the grassroots level. 

SENI KERAMIK NUSANTARA: DILEMATIS ANTARA UPAYA PELESTARIAN 

DAN TUNTUTAN PASAR 

Sri Iswidayati, dkk 

Penelitian Fundamental 

Pencarian identitas lokal merupakan salah satu strategi budaya yang perlu diwujud-

kan dalam rangka menemukan identitas atau jati diri.Penelitian ini bertujuan: Pertama 

melakukan pencarian identitas lokal seni kerajinan keramik tradisional dan perkembang-

annya. Kedua, mengidentifikasi dan mendiskripsikan perwujudan seni kerajinan keramik. 

Ketiga, menganalisis perkembangan desain dan kesetabilan produksi seni kerajinan 

keramik pada tiap-tiap daerah yang mewakili di Nusantara. Sasaran penelitian adalah seni 

kerajinan keramik Nusantara yang difokuskan pada aspek: perwujudan bentuk, pengkajian 

fungsi sosial budaya, perkembangan desain dari tuntutan pasar, serta pendapat dari 

instansi terkait, seniman dan perajin. Metode dalam penelitian ini aadalah kualitatif. Data 

dikum-pulkan dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dokumen. Kesahihan data 

diperoleh dengan cara melakukan triangulasi dan crosschek terhadap data yang diperoleh. 

Data dianalisis melalui tahapan (1) reduksi data (2) penyajian data (3) verifikasi dan peng-

ambilan simpulan. Hasil analisis menunjukan fakta-fakta sebagai berikut: Perajin memak-

nai keramik tradisional sebagai sumber utama mencari nafkah. Adaptasi estetik perajin 

dalam menghadapi tuntutan pasar, menyesuaikan kemampuannya dengan permintaan 

pasar.Pandangan pejabat dan instansi terkait terhadap pelestarian identitas lokal sangat 

mendukung, tetapi implementasi dan pandangannya belum berimbang. Respon perajin ter-

hadap pesanan asing, selain bangga, mereka bersikap melayani, walaupu banyak menga-

lami kesulitan. Pengaruh cita rasa/selera pasar terhadap perkembangan desain, fungsi dan 

teknik keramik sangat terasa terutama jika dilihat dari proses dan produk yang dihasilkan 

lebih serius dan rapi (perfek) walaupun kurang sesuai dengan kriteria pesanan karena 

keterbatasan peralatan dan teknik pembuatan, beralihnya fungsi keramik tradisional 

menjadi keramik hias. Eksistensi keramik tradisional menunjukan gejala masih bertahan, 

tetapi hanya sebatas bentuk-bentuk dasar keramik tradisional yang dijadikan sebagai 

sumber inspirasi dalam pengembangan desain selanjutnya. Saran ditujukan kepada: (1) 

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu segera mengambil kebijakan politis dalam 

rangka menghidupkan kembali seni tradisional sesuai dengan tuntutan zaman, (2) seniman 

keramik agar memberi sumbangan pemikiran/ide dalam bentuk desain yang bermuatan 

lokal sebagai ciri khas tiap-tiap daerah, (3) Perguruan tinggi seni perlu melakukan sinergi 

dengan pemda, seniman dan perajin untuk menyelenggarakan pembinaan yang lebih 

intensif. Mengadakan pameran rutin tahunan tentang seni keramik Komentar peneliti: 

Tentang keberlanjutan perjalanan seni keramik Nusantara rupanya akan melangkah luwes 

sesuai dengan tuntutan zaman 

BENTUK DAN POLA ORNAMEN PADA CANDI KALASAN DAN PRAMBANAN 

Aryo Sunaryo, Syafii, M. Ibnan Syarif 

Penelitian Fundamental 

Penelitian ini memfokuskan pada kajian bentuk dan ornamen yang terdapat pada 

candi Budha Kalasan dan Prambanan yang bersifat Hindu. Tujuan penelitian ini ialah 

untuk (1) mendokumentasikan bentuk dan pola ornamen yang terdapat pada candi Kalasan 

dan Prambanan, baik dalam dokumen foto maupun berupa gambar sket, dan (2) untuk 
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mendeskripsikan dan menjelaskan ornamen-ornamen yang terdapat di candi Kalasan dan 

Prambanan, terkait dengan bentuk, pola, fungsi, dan maknanya. Penelitian ini mengguna-

kan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mencoba memahami gejala sebagai 

bagian dari sistem menyeluruh, yang memuat penjelasan terinci terkait dengan lingkup 

setempat. Sasaran penelitian ini ialah bermacam bentuk ornamen pada candi Hindu dan 

Budha khussusnya candi Kalasan dan Prambanan. Teknik pengumpulan data mengguna-

kan (1) observasi, (2) kajian dokumen, dan (3) wawancara. Observasi dilengkapi dengan 

field note, sketsa/ilustrasi, dan dibantu dengan rekaman visual menggunakan pemotretan 

yang diarahkan pada bentuk-bentuk visualisasi dan pola ornamen, mencakup subyek atau 

motif, material, teknik, dimensi, tataletak dan struktur visual obyek penelitian, serta 

aspek-aspek lain yang terkait dengan masalah penelitian. Kajian dokumen dilakukan 

untuk memperoleh kelengkapan data, terkait dengan informasi, simbol, dan makna 

maupun citra visual yang menggambarkan ornamen yang menjadi obyek penelitian. Tek-

nik wawancara dilakukan terhadap informan kunci dan ahli di bidang artefak budaya, 

terutama terkait dengan makna simbolis ornamen, sekaligus sebagai cross-check data. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Analisis terdiri atas tiga alur kegiatan, yak-

ni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis ornamen 

sebagai karya rupa diarahkan pada analisis bentuk dan isi. Analisis bentuk terkait dengan 

penafsiran nilai-nilai intraestetis sedangkan analisis isi terkait dengan nilai-nilai ekstra-

estetisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ornamen-ornamen yang terdapat di candi 

Kalasan mencakupi antara lain motif kala, makara, sosok manusia dan binatang, sulur, 

roset, motif geometris tekstil, benda alam, dan dagoba. Di antara ornamen yang memiliki 

kekhasan di candi Kalasan adalah motif bangunan dan moonstone. Ornamen dalam bentuk 

trimatra berdiri sendiri dan yang berupa relief hiasan dan ikonik, umumnya dalam pola 

setagkup. Sementara ornamen di Prambanan meliputi antara lain motif kala, makara, 

sosok manusia dan binatang, sulur, roset, motif prambanan, motif geometris tekstil, dan 

ratna. Motif hias singa berbentuk trimatra dan motif prambanan merupakan motif hias 

yang khas Prambanan. Di samping dalam bentuk pahatan relief hiasan dan relief ikonik, 

dalam ornamen Prambanan juga terdapat relief naratif yang menceriterakan kisah Rama-

yana dan Kresnayana. Motif hias kala, makara, binatang dan sulur di candi Prambanan 

lebih bervariasi terdiri atas aneka bentuk dan unsur-unsur hiasnya, dalam pola setangkup 

dan tidak setangkup. Dari segi penggarapan ornamen-ornamennya, yang terdapat di candi 

Kalasan lebih tampil luwes, halus, dan berkesan feminin, sebagai persembahan dan 

pemujaan terhadap Dewi Tara yang bersifat Budha. Sebaliknya, ornamen di Prambanan 

lebih tampil sebagai ungkapan yang mengesankan kekuatan dan keagungan sebagai 

bangunan suci Saiva. Makna ornamen terkait erat dengan pengaruh India tempat kebuda-

yaan asalnya, sesuai dengan nafas keagamaan, dan struktur candi sebagai gambaran 

makrokosmos dan tempat suci. Baik candi Kalasan yang Budhis maupun Prambanan yang 

Saiva memiliki ornamen-ornamen yang memiliki kesamaan-kesamaan motif dan makna-

nya, serta ornamen khusus yang hanya dimiliki masing-masing candi. Dalam motif yang 

sama terdapat perbedaan unsur, bentuk, ukuran, pola, dan teknik penggarapan. Aneka 

motif ornamen candi dan khasanah rupa berikut nilai simbolisnya hendaknya dapat 

menjadi inspirasi dalam penciptaan seni yang berjatidiri dan menjadi ajang apresiasi serta 

kajian seni rupa di berbagai jenjang pendidikan. 
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PEMERTAHANAN IDIOM DAN UNGKAPAN YANG MEMUAT KEARIFAN LOKAL 

SEBAGAI BENTUK IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT SAMIN 

DI KABUPATEN BLORA 

Suprapti, Hari Bakti Mardikantoro, Herry Tjahjono 

Dana DIPA PNBP 

Kajian budaya lokal yang dimiliki masyarakat di Indonesia sampai saat ini tetap 

merupakan kajian yang menarik, apalagi dalam era globalisasi seperti saat ini. Pemerta-

hanan budaya lokal sering dibenturkan dengan pengaruh budaya global. Salah satu 

masyarakat yang sampai saat ini masih mempertahankan budaya lokal adalah masyarakat 

Samin. Penelitian ini bertujuan untuk mrngungkap (1) wujud kearifan lokal masyarakat 

Samin dan (2) bentuk pemertahanan kearifan lokal masyarakat Samin. Idiom dan ungkap-

an yang memuat kearifan lokal/ajaran masyarakat Samin sampai saat ini masih tetap ada 

dan menjadi pegangan hidup masyarakat Samin. Bentuk idiom dan ungapan tersebut 

berupa kata, kalimat, dan wacana. Selain itu, supaya ajaran tersebut masih tetap dijadikan 

pegangan hidup, para sesepuh berusaha mempertahankan ajaran tersebut dengan cara 

sesorah, memasukkan dalam tembang, dan dengan perbuatan/tindakan konkrit.  

METAFORA, METONIMIA, SINEKDOK DAN IRONI DALAM KARYA SENI RUPA 

(STUDI KASUS ILUSTRASI EDITORIAL KOMPAS) 

Ruswondho, Mujiyono, Eko Haryanto 

Dana DIPA PNBP 

Dalam komunikasi verbal (linguistik) sering digunakan gaya bahasa perumpamaan 

seperti: metafora, metonimia, sinekdok, dan ironi. Teks non verbal seperti : seni lukis, 

ilustrasi, poster juga terdiri atas sistem tanda yang berfungsi untuk berkomunikasi. Atas 

dasar tersebut, penelitian ini mengkaji apakah sistem gaya bahasa tersebut berlaku pada 

komunikasi secara non verbal khususnya pada ilustrasi editorial KOMPAS. Tujuan pene-

litian untuk menjelaskan sistem kerja gaya bahasa perumpamaan ke dalam bahasa visual. 

Penelitian mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode strukturalisme 

semiotik. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. 

Analisis data dilakukan terhadap struktur elemen rupa dalam ilustrasi editorial KOMPAS 

sebagai teks yang berfungsi tanda melalui tahapan heuristik, hermeneutik, dan analisis 

domain. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 35 sampel ilustrasi editorial Kompas 

dari bulan Juni sampai September 2008 terdapat penggunaan majas metafora 60%, meto-

nimia 23%, sinekdok 11%, dan ironi 6%. Proses metafora lebih menekankan hubungan 

signifier dan signified secara paradigmatik, metonimia bekerja dalam hubungan signifier 

dan signified secara sintagmatik total, sinekdok lebih menekankan hubungan signifier dan 

signified secara sintagmatik sebagian, dan ironi adalah sebuah hubungan signifier dan 

signified melalui sintagmatik oposisi. Saran yang dapat dianjurkan pada mahasiswa seni 

rupa sebagai calon ilustrator, pelukis, atau desainer dalam membuat karya seni rupa dapat 

menggunakan model gaya bahasa perumpamaan agar lebih menarik dan komunikatif. 

Kepada para pendidik, agar gaya perumpamaan dalam bahasa visual tersebut dapat 

dijadikan sebagai model teoritik pengajaran pada mata kuliah praktik.  
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VARIASI KALIMAT DALAM TEKS PIDATO ILMIAH PERINGATAN DIES NATALIS 

UNNES TAHUN 2005-2009 

Rustono 

Dana DIPA PNBP 

Teks pidato ilmiah seperti yang disampaikan dalam upacara peringatan dies natalis 

perguruan tinggi harus ditulis dengan kalimat-kalimat yang cermat dengan variasinya. 

Untuk itu, para penulisnya hendaknya memanfaatkan kemampuan linguistisnya secara 

maksimal. Tujuan penelitian ini adalah menemukan variasi kalimat, karakter, dan argu-

men berbagai jenis kalimat yang terdapat dalam teks pidato ilmiah pada upacara Peringat-

an Dies Natalis Universitas Negeri Semarang pada tahun 2005-2009. Penelitian ini 

dilaksana-kan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan data berupa penggalan 

teks pidato illmiah pada upacara Peringatan Dies Natalis Universitas Negeri Semarang 

pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Berdasarkan diatesis atau vois dalam teks pidato 

ilmiah pada upacara peringatan Dies Natalis Universitas Negeri Semarang tahun 2005-

2009 terdapat dua macam kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Atas dasar pola 

kalimat bahasa Indonesia, dalam teks pidato ilmiah pada upacara peringatan Dies Natalis 

Universitas Negeri Semaang tahun 2005-2009 ditemukan enam macam pola kalimat, yaitu 

(a) kalimat berpola SPPel, (b) kalimat berpola SPO, (c) kalimat berpola SPOK, (d) 

kalimat berpola SP, (e) kalimat berpola SPK, dan (f) kalimat berpola KSPO. Sementara 

itu, dari jumlah klausanya, dalam teks pidato ilmiah pada upacara peringatanDies Natalis 

Universitas Negeri Semaang tahun 2005-2009 ditemukan dua macam kalimat, yaitu 

kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Selain itu, ditemukan pula dua macam kalimat 

majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. 

PENERAPAN CRITICAL THINKING DENGAN KEGIATAN KOMUNIKATIF  

UNTUK MENINGKATKAN KELANCARAN BERBICARA MAHASISWA 

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 

Novia Trisanti, Sri Wuli Fitriati 

Dana DIPA PNBP 

In order to have ability in communication using English, there are four language 

skills that have to be mastered, namely listening, speaking, reading and writing. In 

teaching speaking, students should be introduced by three elements: (1) form focused 

instruction, it is about the concern on the pronunciation, grammar, and vocabulary; (2) 

meaning focused instruction, it is about the opportunity to produce meaningful written 

message toward communicative purposes, and (3) the opportunity to increase fluency in 

spoken language. All those elements are given to the students through the teaching of 

speaking by emphasizing on form focused instruction on the basic level, meaning focused 

instruction on the higher level. However, the third element, that is giving the opportunity 

to increase the fluency actually, is introduced in all levels in which students are taught to 

be open, to understand and to practice target language. This research focuses on the third 

element, that is to increase the fluency of English language and literature students of 

UNNES in speaking class by using the materials which can be incorporated by the stages 

of critical thinking and communicative activities in English Speaking 3 class. The research 

method was classroom action research (CAR) method. The research had been done in two 

cycles in which each of it consisted of four meetings. In first cycle, the students applied 

communicative activity such as group and class discussion. The theme was “music” with 

many various topics of music to be discussed. In their discussion in the first cycle, the 

students had to apply the stages of critical thinking such as interpreting and analyzing, 

evaluating, explaining and self regulation, and they also had to use appropriate language 

expression for discussion. In the cycle 2, the students had debate simulation about 
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“facebook” and “natural catastrophic”. As in the first cycle, they had to apply critical 

thinking stages and use language expression for debating. It can be concluded that the use 

of materials which can be incorporated by critical thinking process can lead the students 

to think critically in communicative activities, and those activities can improve the 

students‟ fluency in speaking English, especially students of English Department, faculty 

of Languages and Arts, UNNES. Those can be proven by the improvement of students‟ 

score between pre test with 63 total score and post test with 72 total score of the students. 

Furthermore, the students‟ attitude can be improved dealing with the ability to solve the 

critical problem, expressing critical opinion, and of course their speaking fluency in 

giving critical solution. 

KAJIAN RESEPSI SASTRA: KARAKTERISTIK SASTRA ANAK YANG SESUAI 

KEBUTUHAN ANAK SERTA EFEK PEMBACAANNYA 

Neli Purwani, Retno Purnama Irawati 

Dana DIPA PNBP 

Kegiatan membacakan cerita dan menyediakan bahan bacaan bagi anak adalah 

salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, yaitu kebutuhan anak akan rasa aman 

terlindungi, kebutuhan akan rasa dicintai dan mencintai, juga kebutuhan untuk mengetahui 

dan memahami serta kebutuhan estetis. Buku bacaan sastra bagi anak bermanfaat meng-

olah jiwa dan kepekaan anak, agar mendorong mereka tumbuh menjadi manusia yang 

berkarakter kuat tetapi halus perasaannya. Sekarang ini tersedia banyak sekali pilihan 

bacaan sastra anak. hal penting yang perlu dilakukan orang tua atau tenaga pendidik 

adalah adalah melakukan seleksi bacaan-bacaan sastra bagi anak. seleksi ini berupa 

pemilihan bacaan yang mempertimbangkan masalah-masalah atau tema yang terkandung 

di dalamnya agar mampu memberikan kepuasan dan pengetahuan bagi anak sesuai dengan 

tahap perkembangan jiwanya. Penelitian ini mengungkap tentang kebenaran landasan 

pentingnya sastra anak melalui pengkajian bentuk efek langsung yang diperoleh anak 

setelah membaca sastra serta model dan karakteristik sastra anak yang mampu mewadahi 

kebutuhan anak akan pengetahuan, imajinasi, seni dan moral. Teori dasar tentang peranan 

pengenalan bacaan sastra pada anak adalah akan mengantar pada pertumbuhan minat baca 

karena sastra merupakaan bacaan yang menghibur. Peran mendalam berikutnya terbagi 

menjadi dua yaitu nilai personal dan nilai pendidikan. Nilai personal mengantar anak pada 

perkembangan personal secara emosional, intelektual, imajinasi, rasa sosial, rasa etis dan 

religius. Nilai pendidikan meliputi eksplorasi, penemuan, pengembangan bahasa, nilai ke-

indahan, penanaman wawasan multikultural, dan kebiasaan membaca. Responden peneli-

tian adalah anak-anak dengan kelompok usia 4 – 6 tahun, dan 7 – 9 tahun yang tinggal di 

kota Semarang. Data dijaring melalui kuesioner model pertanyaan tertutup dan terbuka 

serta melalui wawancara bebas pada responden. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 

kelompok umur 4-6 tahun yang peneliti memilihkan cerita-cerita binatang dengan judul 

Rumah Baru si Zebra, Pergilah Pak Serigala, Buaya dan Tiga Anak Bebek, dan Poppy 

Anak Anjing Lucu memang menyukai cerita binatang. Melalui tokoh-tokoh binatang, 

mampu membantu anak-anak membuat persepsi yang benar tentang sifat dan watak manu-

sia, serta kehidupan dunia. Responden usia 7-9 tahun berjumlah 135 orang. Pada kelom-

pok ini peneliti masih memilihkan cerita-cerita binatang, yaitu Balas Budi Semut Merah 

dan Kaus Bau si Mo Monyet, dan cerita dengan tokoh-tokoh manusia, yaitu Si Tudung 

Merah. Anak-anak pada kelompok umur ini memang masih lebih menyukai cerita-cerita 

binatang, daripada cerita dengan tokoh manusia. Berdasarkan pengamatan selama melaku-

kan penelitian, anak-anak yang mendapat stimulasi melalui sastra anak, mereka menjadi 

sangat antusias, bisa duduk tenang lebih lama untuk memperhatikan cerita, lebih berani 

mengekspresikan diri, berani berpendapat yang berbeda dengan teman-temannya, dan 

mendapatkan pengetahuan baru yang berbeda melalui sastra anak. Setelah pembacaan 
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cerita, responden anak-anak pada semua kelompok usia mampu menangkap pesan-pesan 

moral yang baik yang terkandung dalam cerita. Pesan moral yang muncul sangat beragam 

sesuai dengan pemahaman dan efek yang mereka rasakan sendiri setelah mendengar atau 

membaca teks sastra anak. 

POLA PENGIKONIKAN DALAM BAHASA INDONESIA 

Hari Bakti Mardikantoro, Herry Tjahjono, Suseno 

Dana DIPA PNBP 

Keikonikan dalam bahasa merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Hal ini dika-

renakan oleh beberapa faktor, yakni (1) linguistik masa kini lebih terpancang perhatiannya 

pada bentuk-bentuk simbolik lingual yang dikatakan bersifat arbitrer, (2) pemahaman 

terhadap kaidah-kaidah keikonikan mutlak perlu dalam pengkajian bahasa demi penjelas-

an terhadap hubungan antara bentuk dan fungsi atau antara kode dengan amanat dalam 

bahasa yang ternyata dari berbagai pembuktian memiliki sifat nonarbitrer yang cukup 

menonjol, (3) bahasa Indonesia sangat kaya dengan bentuk-bentuk lingual yang bersifat 

ikonik itu. Temuan penelitian ini adalah ada 10 pola pengikonikan dalam bahasa Indone-

sia, yaitu (1) peniruan suara atau bunyi dengan cirri formal keseluruhan atau sebagian kata 

menirukan suara atau bunyi tertentu, (2) pernyataan kecil atau terlalu kecil dengan cirri 

fomal kata diakhiri dengan suku akhir [i] atau [I], (3) pernyataan besar atau terlalu besar 

dengan cirri formal kata diakhiri dengan suku akhir [g], (4) pernyataan lebar atau terlalu 

lebar, pengembangan melebar atau meluas dengan cirri formal kata itu diakhiri dengan 

suku akhir [ar] atau [er], (5) pernyataan panjang atau terlalu panjang, pengembangan me-

manjang dengan cirri formal kata itu diakhiri dengan suku akhir [ur], (6) pernyataan bulat 

(dan membesar atau memakan tempat yang lebih besar atau lebih luas) dengan cirri formal 

kata itu diakhiri dengan suku akhir [or], (7) pernyataan tonjolan atau sembulan dengan 

cirri formal kata itu diakhiri dengan suku akhir [ul], (8) pernyataan perubahan dengan cirri 

formal perbedaan bunyi pada suku katanya, (9) pernyataan keadaan tetap dengan cirri 

formal kesamaan bunyi pada suku kata, (10) pernyataan tidak teraturnya tindakan atau 

kejadian dengan cirri formal perubahan vokal (atau konsonan) pada dua bentuk ulang.  
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BIDANG EKONOMI 

MODEL PEMANFAATAN LAHAN DI BAWAH TEGAKAN (PLDT) UNTUK BUDIDAYA 

PALAWIJA DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PATI 

MS Mustofa 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Kelestarian hutan dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang seringkali men-

jadi issue penting. Pada saat muncul masalah kerusakan hutan, segera dikemukakan hal itu 

karena sejumlah penduduk sekitar hutan kekurangan pangan, sehingga mereka menebang 

hutan yang dapat menimbulkan kerusakan. Terkait dengan issue tersebut yang perlu 

diketahui adalah kemungkinan memanfaatkan hutan untuk medukung ketahanan pangan 

masyarakat khususnya di sekitar hutan tanpa menimbulkan gangguan kerusakan hutan.  

Bertolak dari pemikiran tersebut dalam penelitian ini dimunculkan masalah tentang Pe-

manfaatan Lahan Di Bawah Tegakan (PLDT) di wilayah perhutani dalam upaya pening-

katan ketahanan pangan. PLDT diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

tanpa menimbulkan kerusakan hutan. Berkaitan dengan pemanfaatan lahan dibawah tegak-

an untuk mendukung ketahanan pangan terdapat beberapa pokok rumusan masalah yang 

dijadikan tujuan utama penelitian ini antara lain: Kontribusi hasil PLDT setiap satu kali 

musim tanam; Kajian dan analisa perilaku penduduk terhadap lingkungan hutan; Kajian 

bentuk dan tingkat responcibility penduduk setempat dalam pemanfaatan lahan hutan 

milik negara; Solusi jenis tanaman PLDT ramah lingkungan; Model PLDT yang sesuai 

potensi setempat dalam mendukung ketahanan pangan. 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMASARAN KERAJINAN ENCENG GONDOK 

DI KAWASAN RAWAPENING SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL  

DI KABUPATEN SEMARANG  

M. Ibnan Syarif, Eko Haryanto, Sunyoto, Margunani 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Di era ekonomi kreatif saat ini, sektor ekonomi industri kreatif (creative industry), 

yang salah satunya industri kerajinan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan 

posisi strategis karena berbasis pada kearifan lokal. Kerajinan dapat dikembangkan 

sebagai produk unggulan, selama memiliki ciri khas dan berkualitas baik. Namun, reali-

tasnya industri kerajinan, termasuk kerajinan enceng gondok di Rawapening Kabupaten 

Semarang, belum mampu menjadi produk unggulan dan mampu bersaing. Oleh karena itu 

perlu adanya penelitian yang disertai tindakan (action research) untuk mengembangkan 

industri enceng gondok sebagai upaya untuk memberdayakan industri kecil.  Tujuan umum 

kegiatan ini adalah memberdayakan industri kecil sehingga menjadi industri yang 

tangguh. Sedangkan tujuan khusus penelitian pada tahap atau tahun pertama ini adalah:  

(1) Memetakan kebutuhan industri dalam meningkatkan produktivitas; (2) Menemukan 

model produk kerajinan enceng gondok yang khas, berkualitas, memiliki citra, dan 

mampu bersaing; (3) Menemukan model teknologi tepat guna; (4) Menemukan model 

manajemen yang tepat; dan (5) Menemukan model pembinaan perjin. Penelitian dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model kajian lintas disiplin. Sasaran 

penelitian adalah kerajinan enceng gondok di kawasan Rawapening Kabupaten Semarang. 

Sumber data adalah kerajinan enceng gondok, narasumber (key informant), dan dokumen. 

Data dijaring dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Ana-
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lisis dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi, yang ketiganya dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: 

(1) Kawasan sekitar Rawapening merupakan sentra kerajinan enceng gondok. Ada 13 unit 

usaha atau industri kerajinan enceng gondok yang dikategorikan sebagai usaha mikro dan 

usaha kecil; (2) Berbagai jenis produk kerajinan enceng gondok dihasilkan oleh perajin. 

Secara umum produk belum memenuhi seluruh standar kualitas; (3) Proses produksi 

dikerjakan secara manual, menggunakan peralatan sederhana, dengan alat utamanya 

adalah mesin press (roll-press) manual. Perajin belum menerapkan pengendalian mutu 

(quality control) dalam proses produksi dan pengembangan produk dilakukan dengan 

meniru produk sejenis dari daerah lain, sehingga rendah kualitasnya dan kurang diminati 

pasar; (4) Untuk pengembangan industri kerajinan enceng gondok dibutuhkan: pening-

katan kemampuan perajin dalam pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan 

kualitas serta pengembangan produk, teknologi tepat guna, dan manajemen pemasaran; (5) 

Pengembangan dilakukan dengan: peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas serta 

pengembangan kerajinan enceng gondok, teknologi tepat guna, manajemen, dan pembi-

naan industri. Agar kegiatan pengembangan kerajinan enceng gondok di kawasan Rawa-

pening dapat berhasil baik, maka disarankan kepada: (1) Dinas Perindustrian dan Perda-

gangan Kabupaten Semarang, LSM, dan instansi terkait untuk bekerja sama mendukung 

kegiatan ini; (2) perajin enceng gondok untuk bekerja sama dan berupaya mengem-

bangkan kerajinan enceng gondok sebagai produk unggulan yang khas dan berkualitas.  

PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

(UMKM) MELALUI POTESI EKONOMI DAERAH DI JAWA TENGAH 

Amir Mahmud, Sukirman, Shanty Oktavilia 

Penelitian Strategis Nasional  

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi 

UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini karena UMKM sebagai 

katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal 

bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. 

Disamping itu UMKM merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial 

dan ekonomi. Oleh sebab itu UMKM dapat berperan besar dalam proses demokratisasi, 

penumbuhan kemadirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan faktor strategis 

dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mengurangi ketimpangan pendapatan 

masyarakat. Dalam rangka pengembangan usaha kecil ini diperlukan informasi yang 

lengkap dan mudah dan cepat untuk di "akses", terutama informasi tentang tingkat potensi 

suatu sektor usaha ekonomi atau komoditi untuk dikembangkan pada wilayah tertentu, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan pro-

gram kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditi tersebut. Atas dasar latar 

belakang tersebut, maka diperlukan sebuah Penelitian yang mengkaji strategi penentuan 

komoditas unggulan daerah yang diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan 

memperluas informasi yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan 

memahami potensi usaha kecil, dan mengidentifikasi kesempatan usaha kecil serta faktor-

faktor yang menentukan pengembangan usaha kecil. Melalui Penelitian ini diharapkan 

dapat dihasilkan keluaran yang bermanfaat sebagai informasi bagi berbagai pihak, 

khususnya sektor perbankan, Pemerintah Daerah, Sektor Riil dan Perguruan Tinggi. Pihak 

perbankan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam penyusunan 

kebijaksanaan pengembangan usaha kecil dan pengembangan kredit usaha kecil. Pemerin-

tah Daerah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan analisis dan masukan untuk 

menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah secara 
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lebih terarah. Bagi Sektor Riil hasil penelitian ini merupakan informasi yang penting 

untuk pengembangan investasi usaha. Sedangkan bagi Perguruan Tinggi hasil penelitian 

dapat digunakan sebagai sumber informasi dan memperkaya data ekonomi untuk analisis 

ekonomi yang berkaitan. Dalam penelitian ini, tujuan yang dipertimbangkan dalam meli-

hat potensi UMKM adalah faktor pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan 

daya saing. Faktor-faktor tersebut selanjutnya menurunkan beberapa kriteria-kriteria 

teknis. Oleh karena itu selain kajian mengenai konsep pengembangan UMKM dalam 

penelitian ini ditinjau pula kerangka teoritis (theoritical framework) yang menjadi lan-

dasan teoritisnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan: Pertama, mengenal dan me-

mahami mengenai profil UMKM di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan faktor pendorong 

dan penghambat pengembangan UMKM. Kedua, memberikan gambaran mengenai kebi-

jakan pemerintah baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah dalam rangka pe-

ngembangan UMKM. Ketiga, memberikan informasi tentang Komoditi/Produk/Jenis 

Usaha unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di suatu kabupaten/ 

kota dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja 

dan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing produk. Keempat, memberikan 

rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan/Produk/ 

Jenis Usaha unggulan UMKM yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihat terkait antara lain: (1) perbankan dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam pe-nyusunan kebijaksanaan 

pengembangan usaha kecil dan pengembangan kredit usaha kecil. (2) Pemerintah Daerah 

diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan analisis dan masukan untuk 

menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah secara 

lebih terarah. (3) Sektor Riil diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

informasi yang penting untuk pengembangan investasi usaha. (4) Perguruan Tinggi diha-

rapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi dan memperkaya 

data ekonomi untuk analisis ekonomi yang berkaitan. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dilakukan untuk 

mengidentifikasi prioritas produk/jasa unggulan pada masing-masing kriteria. Metode Per-

bandingan Eksponensial (MPE), yaitu metode yang digunakan untuk menentukan urutan 

prioritas alternatif keputusan dengan menggunakan beberapa kriteria (Marimim, 2004). 

Penilaian setiap alternatif komoditi ditetapkan berdasarkan penilaian/pendapat narasumber 

yang diperoleh melalui pertemuan atau kunjungan ke kecamatan dengan narasumber di 

tingkat kecamatan, yaitu mantri tani, mantri statistik, staf/seksi perekonomian, staf/seksi 

Bappeda, staf/seksi dinas perindustrian, staf/seksi dinas perindustrian, asosiasi pengusaha 

UMKM. Hasil analisis diperoleh simpulan bahwa dengan menggabungkan kesembilan 

kriteria yang telah diberi bobot menunjukkan bahwa pada dasarnya masing-masing wila-

yah memiliki keragaman komoditas unggulan yang layak untuk dikembangkan. Dan bebe-

rapa komoditas unggulan kecamatan pada suatu Kabupaten/Kota ternyata merupakan 

komoditas unggulan beberapa kecamatan diwilayah tersebut. Strategi selanjutnya adalah 

melakukan studi kelayakan bisnis untuk melihat keputusan pengembangan komoditas 

unggulan tersebut. Adapun komoditas Unggulan yang layak dikembangkan untuk Kota 

Semarang antara lain adalah garment, mebel serta jasa. Kabupaten Demak komoditas 

unggulan hasil analisis adalah jambu air, pupuk, jagung dan tanaman perkebunan lainnya. 

Komoditas Unggulan Kabupaten Kendal adalah komoditas tanaman persawahan, padi dan 

konveksi. Komoditas unggulan Kota Salatiga adalah garmen, jasa persewaan dan hasil 

olahan sapi dan susu sapi. Komoditas unggulan Kabupaten Grobogan adalah mebel, tem-

bakau, dan olahan kedelai. Sedangkan komoditas unggulan Kabupaten Semarang adalah 

jasa pariwisata, garmen dan konveksi dan restoran. Metode pengembangan UMKM di 

Jawa Tengah dilaksanakan dengan meminimalisir berbagai kelemahan dalam pengem-

bangan UMKM, terutama dalam aspek permodalan dan pemasaran produk. Model siner-

gitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dikembangkan sebagai salah satu solusi 
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pengembangan UMKM yang lebih baik. Hal yang disarankan untuk pengembangan 

penelitian sejenis di masa yang akan datang adalah dengan melaksanakan secara periodik 

di daerah penetapan komoditas unggulan daerah dengan metode yang ada. Karena bisa 

jadi posisi komoditas unggulan daerah berubah seiring dengan perkembangan pasar. 

Selain itu perlu dilaksanakan studi kelayakan untuk melihat secara ekonomis bisnis 

apakah komoditas tersebut benar-benar layak dikem-bangkan.  

PENERAPAN GENERAL AUDIT SOFTWARE (GAS) DALAM DESAIN PENGUJIAN 

SIKLUS PENERIMAAN DENGAN ACL 9.1 UNTUK PENINGKATAN KUALITAS 

DOKUMENTASI AUDIT 

Sukirman, Indah Anisykurlillah 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model program pengujian sub-

stantif terhadap siklus penerimaan dengan menerapkan ACL 9.1 karena penggunaan teknik 

audit berbantuan komputer yang ekstensif terutama piranti ACL menuntut kom-petensi 

dan penguasaan auditor yang memadai dalam pemanfaatan piranti lunak, dilain sisi 

tuntutan dokumentasi bukti audit yang cukup dan kompeten mengharuskan auditor 

menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama. Kasus yang digunakan adalah 

Bradmark Wholsale General Supply, yang merupakan kasus bundle dari software Audit 

Command Language (ACL) versi 9.1. Metode pengembangan desain meliputi: extracting 

data, calculating with data, performing comparison data, summarizing data, analyzing 

data, reorganizing data, selecting sample data items, gatering Statistical data, dan 

printing confirmaton request, analyses. Ditemukan beberapa kasus misalnya terdapat 

record yang terisi data ―0‖, sehingga oleh ACL mendeteksinya sebagai data yang errors;  

statistik pada tabel cash receipt menunjukkan terdapat 165 record, ditemukan 2 record 

yang benilai nol atau tidak terisi, tidak ada yang nilai negatif. terdapat 10 record yang 

tidak urut terutama nomor customer dan nomor invoice. Misalnya pada record 3 dengan 

nomor 2 terdapat angka yang missing dari 213912 ke 213674, demikian record nomor 5 

yang missing dengan record nomor 4; terhadap duplikasi data nomor faktur penjualan 

(invoice number) menunjukkan record ke 4 dan 159 serta record ke 31 dan 32 untuk 

nomor invoice, nomor konsumen dan nilai faktur (amount) yang sama, sedangkan tanggal 

pembayaran dan nomor cek berbeda. Auditor diharuskan meminta data pendukung terha-

dap temuan tersebut. Model desain didesain dengan mengikuti langkah yang ditempuh.  

PERILAKU DAN PERSEPSI HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEKERJA 

DI LINGKUNGAN INDUSTRI GARMEN DI KOTA SEMARANG 

Niswatin Rakub, ST. Sunarto, P. Eko Prasetyo, Andryan Setyadharma 

Dana DIPA PNBP 

Dalam kerangka kerjasama sebagai komponen input produksi keberadaan kom-

ponen pekerja dan pengusaha merupakan kondisi sine quanon. Dengan demikian mutlak 

adanya keberadaan pengusaha dan pekerja. Untuk itulah diperlukan kesediaan untuk 

bekerjasama di antara kedua komponen tersebut. Namun demikian suasana kerjasama 

tersebut sering dan bahkan kerap kali diwarnai berbagai bentuk ketidakharmonisan atau 

bahkan terjadi konflik diantara mereka. Berdasar masalah dan hasil penelitian dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, (1) Baik pengusaha dan pekerja menyadari 

bahwa kerjasama diantara mereka merupakan hal yang mutlak dan tidak mungkin diabaik-

an. Kedua belah pihak menyadari bahwa mereka saling memerlukan dan untuk itu mesti 

saling mendukung; (2) Kerjasama yang diperlukan diantara pengusaha dan pekerja dalam 

kerangka Hubungan Industrial dibingkai dalam kondisi perbedaan-perbedaan; (3) Perbe-
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daan antara pengusaha dan pekerja antara lain perbedaan budaya kerja, perbedaan dalam 

menafsirkan sesuatu ketentuan perundangan atau keputusan atau peraturan dibidang kete-

nagakerjaan maupun perbedaan kepentingan tujuan masing masing pihak; (4) Perbedaan-

perbedaan tersebut potensial menciptakan konflik antara pengusaha dan pekerja; (5) 

Persepsi pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya persepsi pekerja terhadap pengusaha 

di kalangan industri garmen tampaknya tetap dibingkai oleh adanya perbedaan-perbedaan 

tersebut sehingga implementasi ‖kerjasama yang sifatnya mutlak‖ antara pengusaha dan 

pekerja dalam kenyataannya tidak terlaksana secara alamiah/murni.  

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI PEMBINAAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH (UKM) DI KOTA SEMARANG 

Muhsin 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bidang usaha potensial dan dominan 

di Kota Semarang, dan (2) Mengetahui kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk men-

dukung pengembangan UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini adalah penelitian eksplo-

ratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dan observasi partisipasi 

dan pemanfaatan data sekunder. Dalam analisis data ini ditempuh pertama, menganalisis 

data kuantitatif (berupa data sekunder) untuk memperoleh pemetaan potensi ekonomi, 

kemudian dilakukan konfirmasi pada tahap kedua melalui, wawancara dengan tiga alur 

analisis data yaitu reduksi data, sajian data dan verifikasi/penarikan simpulan. Sebagian 

besar usaha yang dilakukan pada UMKM di kota semarang adalah adalah pada sektor 

perdagangan yaitu 47,90% yang meliputi Toko kelontong/sembako, grabat, counter HP, 

material, tobos, showroom mobil, showroom sepeda motor, limbah kayu, kaset, hasil 

pertanian, toko onderdil, palawijo, alat kantor, elektronik, pakan ternak, alat listrik, Usaha 

mayoritas kedua adalah pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 22,44% yang 

berasal dari Meubel, tempe, kepang, roti pisang, tempe kripik, batu nisan, mie pangsit, 

anyaman, tas, sale pisang, pupuk pospat, makanan kecil, rengginang, kering kentang, 

viber, tahu, tempe, krupuk, emping jagung, sale goring, roti, kecap, wajik, criping talas, 

batu bata, telur asin, jenang, emping garut, kue kering/snack, krupuk rambak, ukir gambol 

jati, krupuk rambak, besek, telor asin, kripik pisang, kripik singkong. Faktor-faktor yang 

harus diprioritaskan kabupaten grobongan terkait dengan implementasi kebijakan yang 

mendukung pengembangan UMKM adalah (1) penguasaan teknologi, (2) sumber daya 

manusia, (3) tingkat efisiensi dalam produksi, (4) kualitas serta mutu dari produk, (5) 

promosi yang luas, (6) sistem manajemen, (7) pelayanan, (8) modal dan sarana prasarana, 

(9) jaringan pemasaran, dan (10) proses produksi. 

FUNDAMENTAL EKONOMI DAERAH DAN PERAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN 

DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH 

Deky Aji, Rini Setyo Witiastuti, Amin Pujiati 

Dana DIPA PNBP 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran wanita dalam pembangunan di kabu-

paten/kota di Jawa Tengah serta menguji hubungan kausalitas antara fundamental ekono-

mi daerah dengan peran wanita dalam pembangunan. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik selama tahun 2001–2009. Alat analisis 

menggunakan Uji Kausalitas Granger. Hasil analisis peran wanita dalam pembangunan di 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih rendah, dilihat dari aspek pendidikan, 

kesehatan, peran wanita disektor publik dan potensi ketenagakerjaannya.Hasil Uji Kausa-
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litas Granger menunjukkan terdapat hubungan searah antara peran wanita dalam pemba-

ngunan dengan fundamental ekonomi daerah, artinya peran wanita dalam pembangunan 

yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah meningkat. Dalam penelitian 

ini tidak terdapat hubungan yang timbal balik antara keduanya . 

STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI 

DI KABUPATEN JEPARA 

Joko Widodo 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Bagaimana dukungan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan investasi di Kabupaten Jepara, (2) Bagai-

mana pengembangan potensi daerah pada sektor pertanian, industri dan perdagangan dan 

pariwisata melalui analisis investasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif 

deskriptif yang secara garis besar berupaya untuk menggambarkan (description) tentang 

profil investasi. Sesuai dengan lingkup kajian, maka yang menjadi bahasan penulisan ini 

adalah sektor-sektor strategis bidang ekonomi yang perlu dikembangkan guna mening-

katkan investasi diKabupaten Jepara, meliputi: (1) sektor perdagangan dan industri, (2) 

sektor pertanian dan (3) sektor pariwisata Gambaran deskriptif terkait faktor-faktor yang 

mendukung sektor strategis diKabupaten Jepara, khususnya pada sector industri dan per-

dagangan, pariwisata dan pertanian secara umum untuk faktor kelembagaan, factor kea-

manan, social dan politik menunjukan kecenderungan yang baik, baik itu aspek penilaian 

menurut aparatur dinas terkait, pelaku bisnis untuk sektor terkait dan masyarakat umum 

selaku konsumen dan pengguna menunjukan kecenderungan yang baik, hanya memang 

ditunjukan juga data dimana untuk factor infrastruktur baik secara kuantitas maupun 

kualitas masih menunjukan kecenderungan kurang khususnya disektor industri perda-

gangan dan pariwisata. 
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BIDANG HUKUM 

STUDI PADA TPA JATIBARANG KOTA SEMARANG 

Nurul Fibrianti, Rofi Wahanisa, Arif Hidayat 

Dana DIPA PNBP 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat terakhir pembuangan 

sampah-sampah yang berasal dari masyarakat. Tempat yang penuh dengan sampah 

tersebut menjadi lahan yang potensial untuk mengais rizki bagi pemulung untuk mencari 

barang-barang bekas yang dapat dijual kembali. Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang 

yang berada di Kota Semarang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Pengaturan 

hukum tentang pengelolaan sampah dalam Undang Undang Pengelolaan sampah salah 

satunya berdasarkan atas asas keamanan. Asas ini menyatakan bahwa pengelolaan sampah 

harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.  Dampak 

negatif yang ditimbulkan dengan adanya TPA tidak hanya dirasakan oleh masyarakat 

sekitar TPA namun masyarakat luas, masyarakat yang berposisi sebagai konsumen, juga 

dapat terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak memenuhi asas ke-

amanan. Di TPA, Pemulung dapat mengambil barang-barang bekas yang kemudian diolah 

kembali dan dipalsukan untuk dijual kembali ke masyarakat. Dengan demikian, berawal 

dari TPA aksi kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga berawal yang 

dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Dampak negatif terhadap masya-rakat 

luas tersebut dapat terjadi karena pengelola TPA tidak memberikan pengawasan yang baik 

terhadap pemulung yang mencari barang bekas di TPA, atau bahkan pengelola TPA tidak 

membuat aturan yang tegas tentang sterilisasi wilayah TPA dari pemulung. Pemerintah 

kota Semarang dalam melakukan pengelolaan TPA belum dapat mengimple-mentasikan 

asas keamanan yang diamanatkan Undang Undang Pengelolaan Sampah secara 

menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya pembiaran yang dilakukan pengelola TPA 

terhadap aktifitas pemulung di TPA Jatibarang. Dengan adanya kejadian-kejadian terse-

but, Pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Dalam Undang Undang Pengelolaan Sam-

pah, Pemerintah sebagai pengelola TPA wajib menerapkan asas Keamanan dalam menge-

lola sampah dan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, Pemerintah juga wajib 

menyelengarakan perlindungan terhadap konsumen. Dua aturan hukum ini menjadi dasar 

bagi pemerintah untuk membuat aturan daerah yang dapat mewadahi kepentingan-kepen-

tingan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyeleng-garaan perlindungan 

konsumen. 

POLITIK HUKUM INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH: SUATU PENDEKATAN 
HUKUM NORMATIF 

Ali Masyhar, Duhita Ds, Tri Sulistyono 

Dana DIPA PNBP 

Politik hukum investasi dalam terminologi sebagai ius constitutum maupun conti-

tuendum, implisit dan eksplisit tertuang dalam amar menimbang dari Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam amar menimbang dari Undang-

undang ini ditegaskan minimal 3 (tiga) hal mendasar. Pertama, bahwa dalam rangka de-

mokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi 

kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan kope-

rasi. Kedua, bahwa untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi, diperlukan 
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peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan 

ekonomi riil melalui modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ketiga, bahwa 

dalam menghadapi perubahan global, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang 

kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional. Dengan kata lain, investasi menjadi sangat urgen 

karena peran sentralnya sebagai salah satu strategi subtitusi impor ekonomi modern, yang 

diyakini mampu mengantar perekonomian suatu negara kearah industrialitas, di samping 

karena fungsinya yang dapat menggerakkan sektor riil perekonomian. Melalui investasi 

diharapkan terjadi transfer of capital, transfer of technology dan transfer of management , 

atau yang secara rinci dikatakan Soemantoro:……berfungsi menambah devisa Negara di 

bidang produksi ekspor dapat mengurangi kebutuhan devisa untuk impor, menambah 

pendapatan Negara berupa pajak-pajak dan royalti, menambah kesempatan kerja, mem-

buka lapangan kerja baru, menaikan skiil (khususnya bagi tenaga kerja), memberi penga-

ruh modernisasi, menambah arus barang sehingga berimbas pada elastisitas penawaran, 

mendatangkan keuntungan, dan memungkinkan terintegrasinya pembangunan nasional 

(Soemantoro, 1984:67-68). Politik hukum investasi dengan demikian, berpotensi ditafsir 

sesuai selera sehingga berakibat pada iklim investasi yang tidak kondusif. Secara prinsip 

politik hukum investasi analog dengan politik perekonomian nasional sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945, yakni ekonomi bedasarkan azas kekeluargaan untuk 

tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hubungan ini, adapun tujuan umum 

yang hendak dicapai oleh hukum investasi, adalah (1) dalam rangka demokrasi ekonomi, 

kebijakan penanaman modal bertujuan melakukan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, 

menengah dan koperasi. Di samping tujuan umum tersebut, kebijakan hukum investasi 

juga menetapkan tujuan-tujuan khusus seperti: penggalangan investasi untuk menyerap 

tenaga kerja, melakukan alih teknologi, mengembangkan industri pionir, berlokasi di dae-

rah terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; bermitra 

dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; industri yang menggunakan barang 

modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, dan lain-lain, (2) secara 

teoritis politik devolusi memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pengaturan 

kegiatan investasi secara desentralisir. Sebab utama ketidak-konsistenan tersebut berawal 

dari politik devolusi yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada daerah untuk 

melakukan pengaturan terhadap kegiatan investasi di daerah.  
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BIDANG KESEHATAN 

PENGEMBANGAN TECHNO-INDUSTRIAL CLUSTER TANAMAN LOKAL (ANGSANA, 

PARE, BUNCIS DAN SAMBILOTO) SEBAGAI FITOFARMAKA UNTUK MEMBANTU 

MENURUNKAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PENDERITA DM TIPE II 

Mahalul Azam 

Penelitian Unggulan Strategis Nasional Batch I 

Latar belakang penelitian ini adalah prevalensi penderita DM tipe II yang semakin 

meningkat (4,6% pada tahun 2000, 7,5% pada tahun 2001 dan 10,4% pada tahun 2004), 

mahalnya biaya pengobatan yang saat ini tersedia, serta adanya tanaman lokal yang ber-

manfaat untuk menurunkan gula darah. Penelitian Mahalul Azam dalam tim PT. Nyonya 

Meneer (2005) bersama dengan BPPT, telah dilakukan uji pre klinik (uji khasiat dan uji 

toksisitas akut dan kronik) pada angsana (Pterocarpus indicus), ekstrak buncis (Phascolus 

vulgaris), pare (Momordica charantia), dan sambiloto (Andrographidis Folium) yang me-

nunjukan hasil dapat menurunkan kadar gula darah yang aman pada hewan coba. Tujuan 

penelitian ini adalah melakukan uji klinis fase 1 sampai dengan fase 4 yang diperlukan 

dalam upaya mengembangkan tanaman lokal tersebut sebagai fitofarmaka. Selain itu 

penelitian ini juga bertujuan mengembangkan tanaman lokal tersebut sebagai fitofarmaka 

yang juga berpotensi sebagai techno industrial cluster. Artinya keberhasilan pengem-

bangan fitofarmaka dari tanaman lokal ini dapat memberdayakan masyarakat khususnya 

petani sebagai penyedia bahan baku, industri nasional sebagai produsen, dan perguruan 

tinggi sebagai pendukung penelitian pengembangan. Dalam tahap I, dilakukan penelitian 

uji klinis fase I dengan tujuan menilai toleransi beberapa dosis tunggal ekstrak yang diten-

tukan pada individu sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Klinis 

yang dilakukan dalam tahapan-tahapan penelitian, setiap tahapan mempunyai desain 

penelitian yang berbeda dilihat dari aspek efisiensi dan efektivitas yang tetap berpegang 

pada kaidah ilmiah. Pada penelitian tahap pertama, dilakukan uji klinis fase I, dengan 

desain pre-post test design with control. Ditentukan subjek penelitian sejumlah 40 orang 

dosen dan karyawan FIK UNNES. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan 

keadaan klinis dari pemeriksaan fisik, kadar SGPT dan kadar kreatinin darah pada kelom-

pok perlakuan pemberian dosis ekstrak 11, 22, 44 mg/kgBB maupun kontrol (placebo). 

Hal ini tentu saja menguatkan penelitian-penelitian uji pra klinis sebelumnya yang juga 

disimpulkan ekstrak aman pada binatang coba. Simpulan dari penelitian ini, yaitu bahwa 

ekstrak daun angsana, pare, buncis dan sambiloto terbukti aman dalam pemberian dosis 

tunggal 11, 22 dan 44 mg/kgBB. Sehingga diharapkan dapat dilaksanakan uji klinis fase 

selanjutnya II, III dan IV dengan tujuan akhir dapat dijadikan sebagai fitofarmaka. 

Dampak dan upaya selanjutnya diharapkan dapat memberikan peningkatan peran serta dan 

pemberdayaan petani binaan dalam proses produksi. 

USAHA PERBAIKAN GIZI DENGAN UJI COBA MODEL DAERAH BERGAP 

Oktia Woro KH, Irwan Budiono, Galuh Nita P 

Dosen Jurusan IKM, FIK 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch IV 

Secara umum tujuan pada penelitian ini adalah memperbaiki status gizi balita 

dengan pengetrapan model daerah bergap atau daerah yang mempunyai kesenjangan 

antara keadaan status gizi dengan keadaan lingkungannya di Kabupaten Boyolali. Sehing-

ga pada tahun pertama, tujuan khusus penelitian ini adalah mendapatkan pemetaan daerah 
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yang bergap antara status gizi balita dan lingkungannya di Kabupaten Boyolali, dan 

menghasilkan model percontohan dari hasil pemetaan daerah bergap antara status gizi baik 

balita dengan lingkungan yang rentan terhadap status gizi balita di Kabupaten Boyolali.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik 

pengambilan sampel secara purposive sampling dan snow ball sampling. Analisis data 

dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang akan dihasilkan, untuk penyusunan model 

percontohan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis induktif digunakan sebagai 

landasan utama untuk mengkaji berbagai data yang diperoleh. Berdasarkan data yang 

didapat dan analisa data maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) peta daerah ber gap 

antara status gizi dan lingkungan di Kabupaten Boyolali adalah daerah yang mempunyai 

kesenjangan antara keadaan status gizinya dengan keadaan lingkungannya , yang terdapat 

di 2 wilayah Puskesmas yaitu Puskesmas Karanggede dan Puskesmas Juwangi, 2) hasil 

penelitian model daerah ber-gap, yang direkomendasikan adalah, (1) usaha perbaikan 

status gizi dalam jangka pendek adalah dengan memberdayakan potensi masyarakat yang 

dipunyai terutama dalam bidang sosialbudaya, yang meliputi aspek organisasi kemasya-

rakatan, pengetahuan dan bahasa, mata pencaharian, serta teknologi dan peralatan, (2)  

usaha perbaikan jangka menengah dan panjang difokuskan pada lingkungan rentan gizi 

lainnya, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, pendapatan, ketersediaan pangan dan 

jumlah anggota dalam keluarga, (3) model memungkinkan berjalan oleh karena adanya 

otonomi daerah. 

PENGEMBANGAN MODEL INDEKS PEMBANGUNAN GIZI  

(STUDI DALAM KERANGKA PEMETAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN GIZI) 

Irwan Budiono, Oktia Woro KH, Yuni Wijayanti  

Penelitian Strategis Nasional  

Keberhasilan pembangunan gizi dapat diukur dengan suatu indeks, yaitu Indeks 

Pembangunan Gizi (IPG). IPG diperlukan sebagai upaya pemetaan kemajuan pembangun-

an gizi di suatu wilayah. Hasil analisis situasi gizi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir 

yang menunjukkan masih tingginya masalah gizi kurang pada balita (mencapai  36,3%), 

bayi berat lahir rendah (BBLR) yang proporsinya mencapai 16%, dan berbagai masalah 

gizi yang lainnya, menunjukkan bahwa sudah saatnya diperlukan instrumen untuk menilai 

pembangunan gizi sebagai suatu proses dalam suatu bentuk indeks yang ukurannya 

merupakan agregat dari dimensi penting pembangunan gizi. Pengkajian IPG dalam peneli-

tian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pene-

litian kualitatif dilakukan untuk penjaringan dimensi/parameter pembangunan gizi, yang 

dilakukan melalui kegiatan FGD, serta eksplorasi berbagai pendapat pakar untuk justifi -

kasi awal mengenai IPG, terutama terkait indikator dan metodologi pengukurannya. 

Penelitian kuantitatif untuk mengkontruksi instrumen, ujicoba, dan pengukuran IPG. IPG 

terdiri dari 4 dimensi utama yaitu status gizi, konsumsi energi dan zat gizi, keamanan 

pangan, dan gaya hidup. Sebagai unit analisis adalah Puskesmas seluruh Kota Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata indeks pembangunan gizi (IPG) Kota Semarang 

sebesar 0,7770. Indeks IPG tertinggi dicapai oleh Puskesmas Padangsari sebesar 0.8917, 

sedangkan indeks IPG terendah dicapai oleh Puskesmas Mangkang sebesar 0,4729. Dari 

37 Puskesmas, sebanyak 16 Puskesmas mempunyai IPG dengan kategori baik; 20 Puskes-

mas mempunyai IPG dengan kategori sedang; dan satu Puskesmas mempunyai IPG 

dengan kategori kurang. Berdasarkan temuan pengkajian yang menunjukkan rendahnya 

indeks dimensi konsumsi energi dan zat gizi, maka disarankan agar ditingkatkan kewaspa-

daan dini dan peningkatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) gizi yang 

lebih intensif. Disarankan pula survei konsumsi secara reguler dengan penyempurnaan 

dalam aspek teknis dan metodologinya. Disarankan pula agar cakupan suplementasi gizi 

lebih ditingkatkan melalui sweeping terhadap target sasaran. Selain itu perlu dilakukan 
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upaya perbaikan managemen data yang ada di Puskesmas melalui penyegaran materi 

terkait lingkup tugas masing-masing petugas kesehatan. 

PENGEMBANGAN PROGRAM DESA SIAGA DENGAN MODEL PENDAMPINGAN 

MAHASISWA UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN IBU DAN ANAK 

Harry Pramono, Moh. Nasution, Mahalul Azam, Widya Hary Cahyati 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Latar belakang penelitian ini adalah capaian cakupan standar pelayanan minimal 

bidang KIA yang belum tercapai dan dikembangkannya program desa siaga yang juga 

belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah merancang model pendampingan maha-

siswa dan civitas akademika dalam program desa siaga khususnya dalam pencapaian ter-

capainya indikator pembangunan kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak. Metode 

yang digunakan dalam penelitian tahap II ini adalah intervensi masyarakat di wilayah 

Jawa Tengah dengan pengembangan model dengan pendekatan penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian pengembangan model pen-

dampingan dengan sumber informasi semua pemangku kepentingan progam desa siaga 

dan KIA, sedangkan penelitian kuantitatif digunakan dalam menilai respon dan partisipasi 

masyarakat terhadap model serta dampak angka capaian cakupan standar pelayanan 

minimal bidang KIA. 

DETERMINAN ANEMIA GIZI IBU HAMIL DI KOTA SEMARANG 

Dyah Nurani S, Siti Fathonah, Asih Kuswardinah 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch IV 

The prevalence of babies born with low birth weight infants low (BBLR) and 

children under five years old in malnutrition in Indonesia is high. One reason is the lack 

of maternal nutrition during pregnancy. Condition of pregnant women in Indonesia is stil l 

relatively poor. Therefore, it needs to determine of anemia prevalence of pregnant women 

in Semarang City. Obyect of this research are pregnant women in 8 the city puskesmas ant 

7 outskirts puskesmas, as much as 300 people. Hemoglobin levels was analyzed by the 

cyanmethaemoglobin method, risk KEK was analyzed by LILA measurement, the deter-

minant of nutritional status was collected by a structured questionnaire then analyzed by 

Chi Square and logistic regression. The results showed anemia prevalence among 

pregnant women in Semarang city 48.7%, with details on the city puskesmas prevalence 

43.8% and outskirts puskesmas 54.3%. Hemoglobin level average 11.1 mg/dl in city and 

11.2 mg/dl for outskirts puskesmas. Determinant of nutritional anemia is partially parity, 

animal food consumption, vegetables consumption and the risk of CEC. Risk factors of 

anemia in logarithmic regression are parity, tea consumption, and the risk of CEC, while 

prenatal care and animal food consumption as a protective factor. If the data analyzed 

have been controlled, were found that pregnant women of the third trimesters could 

prevent anemia 0.38 times towards the age pregnancy previously. The first prenatal care 

prevented anaemia 5.1 times afterward. The parity more 2 times, could expand 2.1 times 

of the pregnant women anaemic. For the pregnant women, food animal consumption 4-9 

times/month prevented anaemia 7.1 times than who have never consumed. Tea consump-

tion supports anemia, for pregnant women who consumed tea 9-16 times/month increased 

20% risk of anemia than women who consumed more. Suggestions of this research is 

necessary increased in consumption of food, sources of iron and energy, and limiting 

consumption of tea, monitoring consumption of iron tablets with families participat ion, 

and nutrition and health education continuously is needed to deliver to pregnant women, 

with a comprehensive teaching materials, interesting and easy understood. 
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PENGARUH SENAM AEROBIK INTENSITAS SEDANG TERHADAP KADAR ERITROSIT 

DAN HEMATOKRIT DARAH  

Siti Baitul Mukarromah 

FIK Unnes Semarang- sitibaitul@yahoo.co.id 

Dana DIPA PNBP 

This research aim to to know change of rate of eritrosit value and of hematokrit at 

trained male and do not be trained. Conducted practice in the form of practice of aerobic 

gymnastic intensity. Practice program executed by 3 times per week during 8 week. 

Sampel in this research is male counted 19-20 one who is taken away from by population 

120 people. Research device the used is The Randomized Pretest-Posttest Control Design. 

In the early this research, sampel which consist of 30 people try to be divided to become 2 

(2 group) by random the each group consist of 15 people. Group 1 (without treatment) and 

group 2 (with Treatment). Both of group given by test early (pretest) and 2 final test phase 

(posttest) in the form of test inspection of blood after aerobik exercise by using aerobic 

gymnastic during 35 minute of 2 times with active rest international during 1 mi-nute. 

Practice having taken steps during 8 week, done by intake and measurement of blood 

intravenously in Sports Laboratory of FIK UNNES continued by inspection of klinis in 

CITO Laboratory of Semarang, to know rate of Eritrosit and value of hematokrit blood. 

Result of the measurement processed by using statistic of diskriptif, test normalitas, 

homogeneity test, test Anava one band with level of signifikansi 5%.Data analysis can be 

concluded that (1) practice of ergocycling intensity is earning to improve rate of eritrosit 

blood at male (p<0,05) compared to control, (2) practice of ergocycling intensity is im-

proving value of hematokrit blood at control group (improvement and p<0,05) morely 

having a meaning of practice group at 8 first week while at 8 week later; then practice 

decreased of group, (3) There is difference of is make-up of rate of eritrosit and change of 

blood hematokrit at trained with practice of aerobic gymnastic intensity is and do not be 

trained. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kadar eritrosit dan nilai he-

matokrit pada mahasiswa putera Ilmu Keolahragaan yang dilatih dan tidak dilatih. Latihan 

yang dilakukan berupa latihan senam aerobik intensitas sedang. Program latihan dilaksa-

nakan 3 kali per minggu selama 8 minggu. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

putera usia 19-20 tahun sebanyak 30 orang yang diambil dari populasi 120 orang. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah The Randomized Pretest-Posttest Control 

Design. Pada awal penelitian ini, sampel yang terdiri dari 30 orang coba dibagi menjadi 2 

(dua) kelompok secara random masing-masing kelompok terdiri dari 15 orang. Kelompok 

1 (tanpa perlakuan) dan kelompok 2 (dengan perlakauan). Kedua kelompok diberikan test 

awal (pretest) dan 2 tahap test akhir (posttest) berupa test pemeriksaan darah sesudah 

exercise aerobik dengan menggunakan senam aerobik selama 35 menit sebayak 2 kali 

dengan interval istirahat aktif selama 1 menit. Setelah melakukan latihan selama 8 ming-

gu, dilakukan pengambilan dan pengukuran darah secara intravena di Laboratorium Olah-

raga FIK UNNES dilanjutkan pemeriksaan klinis di Laboratorium CITO Semarang, untuk 

mengetahui kadar Eritrosit dan nilai hematokrit darah. Selanjutnya data hasil pengukuran 

tersebut diolah dengan menggunakan statistik diskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, 

uji Anava satu jalur dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa (1) latihan senam aerobik intensitas sedang dapat meningkatkan kadar 

eritrosit darah pada mahasiswa putera ilmu keolahragaan (p 0,05) dibandingkan kontrol, 

(2) latihan senam aerobik intensitas sedang meningkatkan nilai hematokrit darah pada 

kelompok kontrol (p 0,05) dan peningkatan secara lebih bermakna pada kelompok latihan 

pada 8 minggu pertama sedangkan pada 8 minggu kemudian kelompok latihan menurun, 

(3) Ada perbedaan peningkatan kadar eritrosit dan perubahan hematokrit darah pada 

mailto:sitibaitul@yahoo.co.id
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mahasiswa putera Ilmu Keolahragaan yang dilatih dengan latihan senam aerobik intensitas 

sedang dan tidak dilatih. 

DOSIS LATIHAN FISIK AEROBIK UNTUK PENURUNAN BERAT BADAN 

Sugiharto, Kriswantoro, Zaeni 

Dana DIPA PNBP 

The purpose of this study was to prove that aerobic physical exercise (APE) could 

decrease body mass index (BMI), blood free fatty acid (FFA), and blood leptin levels 

(LL). The dose chosen was 50% and 70% VO2Max, with the expectation that APE at 70% 

VO2max would be the more effective dose. This study used the Randomized-Control 

Group, Pretest-Post test design. Samples were taken from population of healthy, untrained, 

female, 3
rd

 semester students studying at the Public Health, Fashion Design and Culinary 

Study Programs, Semarang State University, fulfilling the following criteria: overweight 

(BMI>25%) 18-22 years old and showing no physical abnormalities that prevent them 

from participating in physical exercise. From all students meeting this criteria, 24 were 

taken and divided randomly into 3 groups of 8 students each, i.e. group 1 (control), group 

2 (APE at 50% VO2Max), and group 3 (APE at 70% VO2Max), For group 2 and 3 

exercises were done 3 times a week for 6 weeks. For all 3 groups pre- and post test values 

of all 3 variables were measured and their means calculated. The difference between the 

preand post test values, the so called Δ values and their means were then calculated. Next, 

the delta values were subjected to statistical analysis comprising of homogeneity, 

normality, Anova and paired t-test. The result of these statistical analysis showed that 

physical exercise at 50% VO2 max was significantly more effective in reducing BMI, FFA 

and LL as compared to 70% VO2max, a finding contrary to the expected outcome. It 

seems that in untrained overweight subjects, the exercise at 70% VO2Max already exceeds 

the anaerobic threshold so that for these subjects, the exercise became partly anaerobic.  

PENERAPAN MODEL PERCONTOHAN MELALUI PEMETAAN DAERAH BERGAP 

ANTARA STATUS GIZI BALITA DAN LINGKUNGANNYA 

DI KABUPATEN KENDAL DAN DEMAK 

Oktia Woro KH, Mardiana, Sutardji 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran (peta) daerah bergap 

antara status gizi balita dan lingkungannya serta kemudian mendapatkan model percon-

tohan di Kabupaten Kendal dan Demak. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah di 

Kabupaten Kendal dan Demak, yang dibagi menjadi daerah kecamatan atau daerah dalam 

lingkup kerja Puskesmas. Sedangkan sampel untuk pemetaan daerah bergap dalam peneli -

tian diambil secara total sampling bagi daerah yang memenuhi kriteria. Untuk menda-

patkan model percontohan maka teknik pengambilan sampel yang digunakan secara 

purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif, 

untuk mendapatkan gambaran daerah dengan status gizi baik balita, gambaran lingkungan 

yang rentan terhadap status gizi balita dan mendapatkan daerah yang bergap antara status 

gizi balita dan lingkungannya di Kabupaten Kendal dan Demak serta menganalisa hasil 

FGD untuk penyempurnaan model percontohan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peta 

daerah ber gap antara status gizi dan lingkungan di Kabupaten Demak adalah daerah yang 

mempunyai kesenjangan antara keadaan status gizinya dengan keadaan lingkungannya, 

yang terdapat di 3 wilayah Puskesmas yaitu Puskesmas Karangawen I, Mijen II dan Mijen 

I, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kendal yaitu ada di satu wilayah Puskesmas 

Singorojo I, 2) Model percontohan berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam tetap 
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survive mendukung status gizi keluarga dan masyarakat dalam lingkungan yang rentan 

gizi di Kabupaten Demak dan Kendal, berdasarkan hasil yang didapat yaitu, adanya 

pemanfaatan potensi masyarakat yang berupa lingkungan sosial yang terdiri dari sistem 

organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem matapencaharian, 

sistem teknologi dan peralatan. Dengan sistematika usaha perbaikan model adalah sebagai 

berikut (1) Pemetaan daerah bergap, (2) Menemukan potensi masyarakat berkaitan dengan 

pola asuh gizi dalam bidang sosial budaya, (3) Implementasi model. 

HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DAN STATUS ANEMIA TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEKERJA WANITA PENYADAP KARET DI PTPN IX 

KEBUN KARET MERBUH BOJA  

Arulita Ika Fibriana, Mahalul Azam, Yuni Wijayanti 

Dana DIPA PNBP 

Anemia dan Status Gizi merupakan dua masalah kesehatan yang dapat mempe-

ngaruhi produktivitas kerja. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di PT Perke-

bunan Karet Merbuh Boja diperoleh produktivitas kerja dari bulan Januari sampai April 

2007 mencapai 86% dan belum mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adakah hubungan antara anemia dan status gizi terhadap produktivitas kerja pada pekerja 

wanita penyadap karet di PT Perkebunan Karet Merbuh Boja. Jenis penelitian ini adalah 

survey analitik dengan rancangan penelitian cross sectional, populasi adalah seluruh 

pekerja wanita penyadap karet di PT perkebunan karet Merbuh Boja yaitu sebanyak 70 

pekerja. Dengan menggunakan teknik simple random sampling diperoleh sampel sebanyak 

41 pekerja. Instrumen yang digunakan adalah timbangan injak, mikrotoise, pemeriksaan 

kadar Hb dengan metode Cyanmethemoglobin, serta lembar produktivitas kerja. Analisis 

yang digunakan adalah uji Chi Square. Dari hasil penelitian diperoleh sampel yang 

menderita anemia sebanyak 16 orang atau 39% dan yang tidak menderita anemia 25 orang 

atau 61%. Pekerja dengan status gizi kurus sebanyak 12 orang atau 29%, kelompok de-

ngan status gizi normal sebanyak18 orang atau 44% dan status gizi gemuk 11 orang atau 

27%. Sedangkan pekerja dengan produktivitas rendah sebanyak 18 orang atau 44% dan 

produktivitas tinggi 23 orang atau 56%. Hasil uji Chi Square menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara anemia dengan produktivitas kerja dengan p value <0,01 dan tidak ada 

hubungan antara status gizi normal dan kurus dengan p value 0,645 dan tidak ada 

hubungan antara status gizi normal dan gemuk dengan p value 0,228. Saran yang dapat 

diberikan bagi pekerja wanita agar dapat mencegah anemia dengan cara mengkonsumsi 

makanan yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12 dan Vitamin E serta 

mengkonsumsi makanan yang dapat membantu penyerapan zat besi seperti vitamin C, 

mengkonsumsi tablet besi, dan fortifikasi makanan sehingga dapat meningkatkan produk-

tivitas kerja, bagi PT perkebunan karet Merbuh hendaknya melakukan pemeriksaan berka-

la terutama pemeriksaan kadar Hemoglobin agar dapat memantau kondisi kesehatan pe-

kerja, sedangkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang serupa 

dengan menambah faktor lain yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja serta me-

ngendalikan status kesehatan responden dengan pemeriksaan klinis atau uji laboratorium. 
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DIVERSIFIKASI PANGAN DALAM KEBIASAAN MAKAN KELUARGA DI DESA 

MANGLI KABUPATEN MAGELANG 

Atiek Zahrulianingdyah, MPd 

Dana DIPA PNBP 

Diversifikasi pangan yang diartikan sebagai penganekaragaman makanan pokok 

selain beras, sudah sejak lama dicanangkan. Makna lain diversifikasi pangan adalah meru-

pakan salah satu langkah kebijaksanaan pangan untuk meningkatkan kesadaran masya-

rakat terhadap pentingnya pola pangan yang beragam, bergizi dan berimbang untuk 

meningkatkan kualitas. Desa Mangli yang terletak di lereng gunung Sumbing, Kecamatan 

Kaliangkrik Kabupaten Magelang merupakan desa yang saat ini masih mempertahankan 

kebiasaan makannya dengan mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok. Jumlah 

Kepala Keluarga (KK) sebesar 369 KK yang 60,4% warganya (233 KK) tergolong miskin 

dan 146 KK tergolong tidak miskin dengan indikator (salah satunya) karakteristik 

konsumsi pangan. Hal ini bisa dilihat dari 92,4% rumah tangga miskin tidak pernah meng-

konsumsi pangan hewani (telur, ayam, ikan, daging). Masyarakat desa Mangli meng-

andalkan pangan mereka dari potensi pangan lokal yaitu jagung, polowijo dan sayuran, 

sehingga semua kebutuhan akan bahan pangan dicukupi dari daerah sendiri. Oleh karena 

itu Desa tersebut oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng dijadikan sebagai Desa 

Mandiri Pangan. Berdasarkan paparan diatas, yang menjadi masalah adalah dalam menu 

makan sehari-hari dengan bahan makanan pokok jagung, masyarakat belum bisa 

memenuhi kebutuhan zat gizi utamanya dalam pemenuhan sumber protein, baik hewani 

maupun nabati. Dari permasalahan tersebut peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai 

berikut: (1) Memotret kebiasaan makan masyarakat Desa Mangli dilihat dari konsumsi 

pangan, preferensi pangan, ideologi pangan dan sosial budaya pangan; (2) Melihat 

pengetahuan dan perilaku gizi ibu; (3) Melihat menu makan keluarga; (4) Melihat jenis 

bahan makanan yang dikonsumsi; (5) Melihat akses dan kontrol perempuan dan laki-laki 

terhadap pola pangan keluarga. Sebagai responden adalah ibu-ibu usia produktif dengan 

kisaran usia 20-50 tahun, yang diambil dari masing-masing dukuh dengan purposive 

random sampling, berjumlah 60 responden. Data akan dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif prosentase secara kuantitatif maupun kualitatif.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu sebagai responden, mayoritas rendah, 

(86,67%) berpendidikan SD, tingkat pengetahuan gizi dalam katagori sedang, demikian 

pula penerapan gizi dalam makanan keluarga dalam kategori kurang atau cenderung 

sedang. Kebiasaan makan mereka sangat bersahaja, sebagaimana yang diungkap oleh 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng tahun 2006 dalam penjelasan diatas. Mereka 

(mayoritas) terbiasa makan dengan menu nasi jagung, oseng sayur hijau (sawi), ikan asin 

dan minum air teh tawar panas. Demikian pula jenis bahan makanan yang dikonsumsi 

kurang beragam, meskipun hasil pertanian mereka sangat mungkin untuk membuat variasi 

menu makan sehari-hari. Bagi mereka, nilai makanan atau bahan makanan adalah sama, 

tidak ada makanan spesial untuk tamu atau makanan yang mempunyai nilai status sosial 

yang tinggi. Barangkali hal itulah yang menjadikan mereka tetap bertahan mengkonsumsi 

jagung sebagai makanan pokok, sehingga tidak pernah berniat untuk bergeser ke makanan 

pokok lain yang dinilai oleh masyarakat luas memiliki nilai status sosial yang tinggi, 

seperti beras, mie, roti, kentang. Masyarakat Desa Mangli, khususnya kaum perempuan-

nya, memiliki sikap yang santun, penurut, sabar, tidak pernah menuntut atau protes, se-

hingga terkesan kurang ada greget dalam menyikapi pola atau kebiasaan makan mereka. 

Mereka terbiasa dengan menu makan yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun. 

Hal ini terlihat pula bahwa urusan makan, sepenuhnya ditangani para perempuan atau ibu. 

Padahal ibunya kurang memiliki akses keluar karena mayoritas berpendidikan rendah, 

pengetahuan gizi kurang, dan tidak bekerja. Sedangkan untuk pendistribusian makan 

dalam keluarga, ayah mendapat prioritas utama (60%) setelah itu orang yang kita hormati 
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(30%), ibu termasuk belakangan (1,67%). Hal ini jika kita kritisi, kebiasaan tersebut 

secara lambat laun tapi pasti, akan menjadikan para perempuan asupan gizinya kurang 

sehingga menjadikan mereka menderita anemia gizi besi, yang pada akhirnya dapat 

menyumbang terjadinya angka kematian ibu hamil dan melahirkan yang masih cukup 

tinggi di negara kita. Dari paparan diatas, peneliti menyarankan adanya upaya untuk me-

ningkatkan pendidikan ibu dengan cara diberikan pendidikan ketrampilan keluarga seba-

gai pemberdayaan bagi mereka. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejah-

teraan keluarganya khususnya dalam peningkatan kualitas makanan mereka. Di samping 

itu perlu adanya peningkatan teknologi tepat guna untuk mendukung kesejahteraan keluar-

ga mereka, misalnya dengan membuka empang atau kolam ikan lele, mujair, itik, beternak 

kelinci, burung puyuh, dan sebagainya. Kesemuanya itu bisa diwujudkan dengan cara 

menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait misalnya Badan Ketahanan Pa-

ngan Provinsi Jateng, Perguruan Tinggi (UNNES), Tim Penggerak PKK, dan sebagainya. 

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMISI PASIEN RAWAT INAP (UJI COBA 

DI BADAN RSUD DR. H SOEWONDO KABUPATEN KENDAL)  

Mahalul Azam, Dina NAN, Rr. Sri Ratna Rahayu 

Dana DIPA PNBP 

Ketepatan admisi merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan medis yang 

sesuai dengan standar. Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) merupakan protokol 

yang digunakan untuk menilai ketapatan admisi pasien rawat inap. Studi pendahuluan 

menunjukkan di Badan RSUD dr. H Soewondo Kabupaten Kendal didapatkan beberapa 

permasalahan terkait dengan sistem informasi admisi yaitu kesulitan dalam mengetahui 

informasi hasil pemeriksaan klinis, prosedur keputusan admisi belum menggunakan 

standar AEP sehingga dari pengamatan menunjukkan ketidaktepatan admisi sebesar 40%, 

kesulitan dalam mengetahui informasi mengenai ketepatan pelayanan klinis. Tujuan pene-

litian ini adalah untuk merancang sistem informasi admisi pasien rawat inap untuk mem-

bantu pengambilan keputusan klinis dan administrasi dalam admisi pasien rawat inap di 

Badan RSUD dr. H Soewondo Kabupaten Kendal. Penelitian dilakukan dalam 2 tahap 

penelitian. Tahap pertama merupakan penelitian kualitatif digunakan dalam perancangan 

sistem informasi dengan menerapkan Framework for Application of System Technique 

(FAST). Tahap kedua penelitian kuantitatif dengan rancangan one group pretest-postest 

design, yaitu uji coba sistem informasi admisi dengan membandingkan indikator-indikator 

akseptabilitas, aksesibilitas, sensitivitas, kerepresentatifan dan ketepatan waktu. Hasil 

penelitian ini adalah rancangan sistem informasi admisi pasien rawat inap (SIA) meliputi 

rancangan input, output, basis data dan interface dilanjutkan dengan membangun sistem 

sehingga dihasilkan SIA berbasis AEP. Hasil uji coba menunjukkan kepersetujuan respon-

den dari sistem lama dan sistem baru dari aspek akseptabilitas (RRT 2,20 dan 3,18), akse-

sibilitas (RRT 2,25 dan 3,19), sensitivitas (RRT 2,30 dan 3,10), kerepresentatifan (RRT 

2,40 dan 3,16) dan ketepatan waktu (RRT 2,13 dan 3,13) dengan perbedaan yang bermak-

na (p : 0,0001). Diperlukan komitmen manajemen untuk dapat menjalankan SIA, evaluasi 

setiap tahun terhadap kinerja sistem diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kebu-

tuhan informasi dan diperlukan rancangan input data yang cepat dengan teknologi tinggi. 
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QUICK PROGRAME SKILL KHUSUS SENAM LANTAI DENGAN 9 (NINE) 

SEASON APPROACH 

Bambang Priyono
 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan formulasi pelatihan dengan 

fokus quick programe skill khusus Senam dengan 9 (nine) season approach. Rancangan 

penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai formulasi pelatihan dengan fokus quick 

programe skill khusus Senam dengan 9 (nine) season approach. Selebihnya, mengetahui 

efektifitas dan effisiensi quick programe ini dipandang sebagai hal penting dalam upaya 

penyusunan program pelatihan Senam bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu 

program layanan bagi Badan Layanan Umum bidang keolahragaan. Penilaian kemampuna 

dasar dan Skill khusus untuk keperampilan Senam dilaksanakan di laboratorium Senam 

LAB PJKR FIK UNNES, segala pengukuran terkait sosial-psikologis sample dilaksanakan 

di laboratorium PJKR FIK UNNES. Quick programe, yang dipandang secara khusus dapat 

dipakai sebagai upaya melakukan efektifitas dan effisiensi terhadap management program 

pelatihan, dapat diintegrasikan dengan pandangan dan pendekatan lain seperti teori 

triagle. Program latihan campuran pada cabang Senam bahkan sangat ideal untuk mem-

perbaiki kekuatan, kelenturan, dan daya tahan - tiga komponen besar pada kesegaran jas-

mani. Misalnya, kita memilih latihan lari sebagai latihan pokok. Maka ini dilakukan tiga 

kali per minggu, sehingga kesegaran jantung dan peredaran darah serta daya tahan kita 

akan menjadi lebih baik. Sementara sebagai latihan tambahan, dapat dilakukan latihan 

beban untuk menguatkan dan mengencangkan otot. Dalam aspek pengembangan mana-

gement pelatihan perlu dukungan public relations, marketing dan positioning working 

relationship.  

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT 

DERMATITIS KONTAK ALERGI PADA MASYARAKAT DI DESA WADASLINTANG 

KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 

Eram Tunggul, Soegiharto 

Dana DIPA PNBP 

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengetahui faktor 

yang berhubungan dengan kejadian penyakit dermatitis kontak alergi pada masayarakat di 

desa Wadaslintang kecamatan Wadaslintang kabupaten Wadaslintang.  Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi dinas terkait (Dinas Kesehatan) dalam melin-

dungi dan mempertahankan status kesehatan masyarakat Desa Wadaslintang, Kecamatan 

Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode survey analitik 

dengan pendekatan cross-sectional untuk menilai faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian dermatitis kontak alergi pada masyarakat Desa Wadaslintang, Kecamatan Wadas-

lintang, Kabupaten Wonosobo tahun 2009. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 

warga desa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuisio-

ner. Kemudian hasil yang didapat dilakukan pengolagan data univariat dan bivariat. Ber-

dasarkan hasil penelitian, secara umum faktor yang berhubungan dengan kejadian derma-

titis kontak adalah tingkat pendidikan dan kebersihan perorangan. Sedangkan faktor umur, 

jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan dan lama kerja tidak menunjukan hubungan yang 

bermakna dengan kejadian dermatitis kontak di Wadaslintang Perlu adanya usaha untuk 

meningkatkan pengetahuan kebersihan perorangan. karena hal tersebut merupakan cara 

yang paling sederhana dalam rangka mencegah kejadian dermatitis kontak di desa 

Wadaslintang kecamatan Wadaslintang kabupaten Wonosobo. 
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PERILAKU KEBIASAAN MAKAN PADA WANITA DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP MASALAH KESEHATAN DI DESA KANDRI GUNUNGPATI 

Intan Zainafree, Atiek Zahrulianingdyah, Rodiyah, Saptariana 

Dana DIPA PNBP 

Peran perempuan dalam masalah pendistribusian makan dalam keluarga, sampai 

saat ini masih mendominir, sehingga pola kebiasaan makan keluarga banyak diwarnai oleh 

perempuan sebagai ibu. Jika ibu mempunyai pendidikan dan pengetahuan gizi yang cukup 

memadai, maka diharapkan kebiasaan makan dalam keluarga juga akan bagus, dalam arti 

tercukupi kebutuhan gizinya dan akan berdampak pada tingkat kesehatannya.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku kebiasaan makan, mendeskripsikan pengeta-

huan gizi ibu, mendeskripsikan kesehatan keluarga, melihat pengaruh perilaku kebiasaan 

makan dengan masalah kesehatan, dan melihat akses dan kontrol perempuan dan laki -laki 

terhadap perilaku kebiasaan makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perilaku 

kebiasaan makan masyarakat Kandri menunjukkan kebiasaan yang baik (60,9%), (2) 

Pengetahuan gizi ibu menunjukkan dalam kategori baik, (3) Kondisi kesehatan masyarakat 

Kandri menunjukkan dalam kondisi yang baik (79,8%), (4) Tidak ada pengaruh antara 

perilaku kebiasaan makan dengan masalah kesehatan, (5) Akses dan kontrol terhadap 

perilaku makan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa akses laki-laki terha-

dap masalah makan rendah karena semua urusan makan sepenuhnya asalah urusan perem-

puan (70,21%). Akan tetapi dalam kontribusi makanan keluarga, ayah mendapat prioritas 

pertama untuk mengambil dan ibu mendapat giliran paling akhir. Atas dasar hasil pene-

litian, disarankan perlunya diadakan penyuluhan tentang kesetaraan gender bagi masya-

rakat desa Kandri, khususnya untuk memperbaiki konsep berfikir masyarakat bahwa urus-

an makanan adalah urusan semua anggota keluarga, bukan hanya urusan kaum perempuan.  

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MASYARAKAT KELURAHAN KANDRI 

KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG 

Kukuh Santosa 

Dana DIPA PNBP 

Prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Kandri hanya ada Posyandu 4 unit, 

tidak ada Puskesmas maupun apotik dan Toko Obat. Tempat dokter praktek juga tidak ada, 

sehingga kemungkinan besar derajat kesehatan masyarakat kelurahan kandri belum 

memadai. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana kebiasa-

an Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat Kelurahan Kandri Kecamatan 

Gunungpati Semarang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebias-

aan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung-

pati Semarang. Dengan diketahuinya tingkat kesehatan masyarakat dapat digunakan seba-

gai dasar pengambilan kebijakan oleh Kepala Kelurahan dalam rangka meningkatkan 

layanan kesehatan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat. Populasi dalam peneli-

tian ini semua keluarga di Kelurahan Kandri sebanyak 1005 keluarga yang terbagi dalam 4 

RW dan 26 RT. Karena besarnya populasi maka diambil sample dengan teknik acak 

proporsional (proporsional random sampling). Setiap RW diambil secara acak 25 keluar-

ga sehingga seluruhnya diperoleh sample sebesar 100 keluarga. Sebagai subyek penelitian 

adalah ibu rumah tangga karena masalah kesehatan keluarga dan kebersihan lingkungan 

sangat erat dan tak terpisahkan dengan kegiatan ibu-ibu sehari-hari. Pengambilan data 

menggunakan angket, observasi dan wawancara pada beberapa responden. Hasil pene-

litian menujukkan bahwa kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat 

Kelurahan Kandri secara umum termasuk kriteria sangat baik. Meskipun demikian ada 

beberapa hal yang perlu penanganan lebih lanjut khususnya masalah pengelolaan sampah 

yang belum mendapat penanganan serius. Selain itu kebiasaan cuci tangan pakai sabun 
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(CTPS) perlu digalakkan mulai dari anak balita sampai orang tua sebagai suatu cara yang 

paling efektif untuk mencegah penyebaran kuman penyakit masuk ke dalam sistem 

kekebalan tubuh. 
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BIDANG LINGKUNGAN 

MODEL PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI UNTUK PENGENDALIAN PERUBAHAN 

IKLIM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN 

Zaenuri Mastur, Cahyo Budi Utomo, R Sugiyanto 

e-mail: zaenuri_mastur@yahoo.co.id, 

Dana DIPA PNBP 

Kawasan industri merupakan salah satu sumber emisi gas tidak bergerak dan efflu-

ent limbah cair, secara akumulatif berpotensi mempercepat perubahan iklim dan degradasi 

pelestarian lingkungan. Dengan demikian, model pengelolaan kawasan industri yang dapat 

secara efektif mengendalikan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan perlu segera 

ditemukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan target (1) menemukan model pengelolaan 

kawasan industri untuk pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, (2) un-

tuk jangka panjang, model yang ditemukan ini dapat berfungsi sebagai panduan dalam 

penataan kawasan industri di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia yang yang berpotensi 

direlokasi karena berpotensi dalam percepatan perubahan iklim dan mendegradasikan 

pelestarian lingkungan. Penelitian difokuskan pada semua industri yang berada di kawas-

an industri Simongan Kota Semarang. Model dikembangkan dengan menganalisis emisi 

gas dan effluent limbah cair, dan persepsi masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif-komparatif. Model yang ditemukan didesiminasikan dalam peer group 

untuk memperoleh feedback penyempurnaan. Simpulan yang dapat ditarik adalah (1) 

efluent limbah cair kawasan industri berpotensi mendegradasikan pelestarian lingkungan; 

kemelimpahan plankton (individual) dan benthos di perairan Kali Garang telah tercemar 

ringan; kandungan logam berat tembaga (Cu), seng (Zn), timbal (Pb), dan Kadmium (Cd) 

di perairan Kali Garang telah melampaui baku mutu yang ditetapkan, (2) emisi gas yang 

dihasilkan kawasan industri relatif tidak berpotensi mempercepat perubahan iklim; semua 

parameter yang diukur masih di bawah baku mutu yang telah ditetapkan, dan (3) pengelo-

laan kawasan industri untuk pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan 

dilakukan dengan cara mengoptimalkan pengoperasian IPAL dan mengendalikan cemaran 

udara yang berasal dari sumber-sumber tidak bergerak, seperti mesin genset, ketel uap, 

maupun exhaust proses galvanis/pelapisan logam. Saran yang diajukan adalah hendaknya 

perusahaan (1) melakukan pengujian air limbah secara rutin, sesuai Perda Propinisi Jawa 

Tengah No 10 Tahun 2004, (2) memasang meteran untuk mengukur debit air limbah yang 

dihasilkan, (3) melakukan perawatan secara rutin mesin genset, ketel uap, maupun exhaust 

proses galvanis/pelapisan logam, dan (4) meningkatkan jalinan kerja sama dengan masya-

rakat agar persepsi masyarakat terhadap perusahaan semakin baik melalui program-

program community development, seperti bantuan sosial, bazar, maupun pembangunan 

fasilitas umum. 

MODEL PELESTARIAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA 

MENGHADAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM(STUDI KASUS PANTAI UTARA DEMAK)  

Subagyo, Eko Handoyo, Puji Hardati, Tjaturahono Budi Sanjoto 

Dana DIPA PNBP 

Dalam beberapa tahun terakhir ini proses dinamika pantai Demak semakin tinggi 

dan bersifat desdruktif, sehingga sebagian besar garis pantainya mengalami penurunan 

kualitas seperti terjadinya abrasi, rob, sedimentasi. Untuk itu perlu di temukan model 

pelestarian lingkungan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat untuk meminimalisir 

terjadinya proses degradasi lingkungan pantai sebagai dampak perubahan iklim. Penelitian 

ini bertujuan untuk: (1) mengkaji perubahan garis pantai kabupaten Demak dalam kurun 
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waktu 20 tahun (1994–2006) sehingga akan diketahui daerah yang terkena abrasi dan 

daerah yang terakresi, (2) mengkaji upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam 

menghadapi perubahan garis pantai, (3) membuat model pelestarian lingkungan wilayah 

pesisir berbasis masyarakat sebagai upaya menghadapi degradasi lingkungan pantai akibat 

perubahan iklim. Penelitian ini menerapkan pendekatan Landscape approach dengan 

menggunakan data citra penginderaan jauh multi temporal (dari tahun 1994–2006), diikuti 

kerja lapangan, penyusunan basis data, dan diakhiri dengan penyelesaian berupa analisis 

hasil penelitian dan penyusunan laporan. Selain interpretasi citra dan studi lapangan juga 

digunakan data sekunder yang ada di instansi terkait. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa proses dinamika pantai berujud abrasi yang paling parah terjadi di desa Sriwulan 

dan desa Bedono Kecamatan Sayung, sedangkan proses akresi banyak terdapat di Keca-

matan Wedung. Upaya masyarakat setempat menghadapi problematika abrasi dan akresi 

telah dilakukan diantaranya melalui rehabilitasi hutan Mangrove. Pihak Pemerintah juga 

sudah berupaya membantu penanganan abrasi dan akresi baik secara struktural maupun 

non struktural. Model pelestarian lingkungan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang 

sesuai dengan kondisi setempat adalah dengan menggabungkan penanganan secara struk-

tural dan non struktural secara bersama-sama dan terus menerus dilakukan masyarakat de-

ngan dukungan dari Pemerintah. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) 

Perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan 

mangrove, (2) Perlunya dukungan pemerintah dalam penanggulangan bencana abrasi dan 

akresi secara struktur yang melibatkan masyarakat setempat.  

PEMETAAN TINGKAT INTRUSI AIR LAUT BERDASARKAN 

”CHLORIDE-BICARBONATE RATIO” MENGGUNAKAN LUBANG RESAPAN 

BIOPORI–STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG 

Siti Sundari Miswadi, Puji Hardati, Suroso, Heri Tjahjono 

e-mail : sundari_pr@ yahoo.com 

Dana DIPA PNBP 

Banjir menjadi agenda tahunan bagi warga yang tinggal didaerah pinggiran pantai 

di Kota Semarang. Namun sekarang, wilayah yang jauh dari pantai pun kini sudah tidak 

luput dari banjir dan intrusi air laut. Hal ini terjadi karena airtanah sudah melebihi besar-

nya pengisian kembali (recharge), dan tanah sudah kehilangan fungsinya dalam menyerap 

air akibat maraknya pembangunan gedung dan perumahan yang tidak ramah lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat intrusi air laut di sumur-sumur gali 

berdasarkan ‖Chloride-Bicarbonate Ratio‖, dan daya hantar listrik (DHL) serta salintas di 

Kota Semarang. Penelitian dilakukan terhadap 30 sumur gali milik penduduk dengan jarak 

dari pantai antara 0,5–5 (lima) kilometer. Tingkat intrusi air laut dihitung berdasarkan 

rasio klorida terhadap karbonat dan bikarbonat, dan hasilnya diplotkan pada peta dasar. 

Hasil penelitian menunjukkan, setelah penggunaan LRB pada minggu ketiga, sebanyak 

82,41% sumur mengalami penurunan dan 17,59% mengalami kenaikan pada ketujuh 

parameter, sedangkan pada minggu keenam sebanyak 54,75% sumur mengalami penurun-

an, dan 45,25% sumur mengalami kenaikan pada ketujuh parameter. Hasil optimal peng-

gunaan LRB sebagai adsorben diperoleh pada minggu keenam. 
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MODEL ANTISIPASI PENDUDUK YANG TINGGAL DI DAERAH RAWAN LONGSOR 

TERHADAP BAHAYA LONGSOR DI KOTA SEMARANG 

Hariyanto, Erni Suharini, Mustofa 

geografi.unnes@gmail.com 

Dana DIPA PNBP 

Faktor keselamatan seharusnya menjadi pertimbangan ‗utama dan pertama‖ dalam 

preferensi permukiman. Karena beberapa alasan, faktor tersebut sering dibaikan. Pertum-

buhan permukiman yang pesat di kota, memaksa atau sukarela orang tinggal di daerah 

rawan longsor. Bagaimana mereka menyikapi bahaya longsor, dan bagaimana antisipasi 

mereka adalah tujuan penelitian ini. Metode yang digunakan gabungan analisis peta-survei 

masyarakat dan cek lapangan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingkat kerawanan 

longsor di daerah permukiman. Survei sampel KK secara random sebanyak 100 KK. Hasil 

penelitian, model yang dikembangkan masih bersifat fisik semata (teknik dan reboisasi), 

belum menyentuh pendidikan masyarakat, pelatihan bencana dan sebagainya. Model anti-

sipasi longsor dipengaruhi oleh struktur ekonomi-luas lahan, dan status pendatang atau 

penduduk asli. Antispasi para pendatang (di perumahan) dengan rekayasa teknik; sedang-

kan penduduk asli (kampung) dengan alami (reboisasi). Masyarakat menghadapi bencana 

masih bersifat individu, belum secara kolektif. 

MODEL KAWASAN RESAPAN UNTUK ANTISIPASI BENCANA KEKERINGAN 

DI KABUPATEN REMBANG 

Eva Banowati, Dewi Liesnoor Setyowati, Sri Ngabekti, Suroso 

Dana DIPA PNBP 

Berdasarkan analisis neraca air Kabupaten Rembang (Rembang dalam angka, 

2008), diketahui bahwa jumlah air yang tersedia di kabupaten Rembang hanya 

743.754.202 m
3
 (0,09% ) yang termanfaatkan oleh penduduk, sedangkan 801.937.644.018 

m
3 

(99,91%) air tidak termanfaatkan. Artinya air hujan yang terbentuk melalui siklus 

hidrologi dan jatuh di wilayah tangkapan hujan di Kabupaten Rembang tidak dapat 

tersimpan dalam bentuk hasil air (air hujan yang bisa tersimpan dalam bentuk kelengasan 

tanah dan air tanah) atau panen air (air hujan yang menjadi aliran permukaan yang dapat 

termanfaatkan dan tertampung secara efektif), tetapi kembali ke laut melalui limpasan 

permukaan dan menguap kembali ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Rumusan perma-

salahan penelitian adalah sejauhmana karakteristik spasial dan non spasial kawasan 

resapan memberikan kontribusi kekeringan di Kabupaten Rembang serta model spasial 

seperti apa yang optimal untuk disosialisasikan dan diimplementasikan dalam mengan-

tisipasi kekeringan. Tujuan Penelitian adalah mengembangkan model kawasan resapan 

optimal untuk mengantisipasi bencana kekeringan yang disesuaikan dengan permasalahan 

dan karakteristik kawasan kajian dalam bentuk software. Penelitian dilaksanakan di Kabu-

paten Rembang. Obyek penelitian adalah mengembangkan kawasan resapan yang dapat 

meresapkan air ke dalam tanah sebagai upaya penanganan kekeringan dan konser-vasi air. 

Data yang dikumpulkan berupa data primer diperoleh dengan pengamatan dan pengukuran 

lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait, diantaranya 

dari Bapeda, BP Das, dan Perhutani. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

pengukuran lapangan, wawancara, dan analisis di laboratorium tanah dan komputer. 

Analisis dilakukan dengan berbasis sistem informasi geografis (SIG) dan analisis skoring 

untuk memperoleh klasifikasi kawasan resapan, model dinamik kawasan resapan secara 

trial and error, serta simulasi bentuk kawasan resapan optimal. Out comes berupa basis 

data spasial: kawasan resapan, sebaran vegetasi, iklim mikro, dan sistem informasi 

bencana kekeringan. Serta model kawasan resapan untuk antisipasi kekeringan yang 

diproses menggunakan SIG. Secara umum hasil/ keluaran dari penelitian ini adalah: (1) 

software model spasial kawasan resapan, (2) model sistem informasi bencana kekeringan. 

mailto:geografi.unnes@gmail.com
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SEBARAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN PELUANG PERBAIKAN IKLIM MIKRO 

(DISTRIBUTION OF GREEN OPEN SPACE AND POSSIBLE IMPROVEMENT OF MICRO 

CLIMATE) 

Dewi Liesnoor Setyowati, Sri Mantini Rahayu Sedyawati 

Penelitian Strategis Nasional  

Dampak perkembangan penduduk berupa konversi lahan, berkurangnya RTH 

mengakibatkan terjadinya penurunan iklim mikro kota. Keberadaan RTH bermanfaat 

dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti sebagai pengendali iklim mikro. 

Tujuan penelitian: mengetahui sebaran RTH dan kondisi iklim mikro. Penelitian dilaku-

kan di Kecamatan Semarang Barat. Obyek penelitian berupa kawasan sebaran vegetasi 

dan kawasan jalur jalan. Karakteristik populasi meliputi sebaran vegetasi khususnya 

pohon perindang dan kondisi iklim mikro, menggunakan teknik "purposive sampling". 

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan ekologi dan dianalisis secara deskrip-

tif. Sebaran vegetasi di Semarang Barat termasuk katagori jarang, terutama komposisi 

vegetasi rendah dan kerapatan pohon sangat jarang. Kondisi Iklim mikro secara keselu-

ruhan termasuk kategori ‗nyaman‟, namun pada siang hari termasuk kategori ‗sangat tidak 

nyaman‘. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya tegakan vegetasi yang ditanam di 

sepanjang jalan, sehingga menyebabkan keadaan iklim mikro terutama temperatur cukup 

panas dan kelembaban kering. Keberadaan RTH di Semarang Barat seluas 17,1% perlu 

ditambah RTH seluas 10,0%, sehingga diperoleh luas RTH sebesar 27,1% Kondisi 

tersebut akan dapat memperbaiki kondisi iklim mikro. Saran yang diajukan berupa kom-

posisi pohon perindang sepanjang jalan di Semarang Barat perlu ditambah supaya tercipta 

keragaman jenis vegetasi, jumlah vegetasi ditambah agar tercipta lingkungan iklim mikro 

yang lebih baik. 

DISTRIBUTION OF GREEN OPEN SPACE AND POSSIBLE IMPROVEMENT OF MICRO 

CLIMATE 

Dewi Liesnoor Setyowati, Sri Mantini Rahayu Sedyawati 

Penelitian Strategis Nasional 

The impact of people growth is land conversion, decreasing of green open space result the 

increase of micro climate in the city. Existence of green open space have big enough benefit of the 

quality of environment, for example by controller of micro climate. The purposed of the research is 

knowing distribution of green open space and micro climate condition. The research conducted in 

District Of West Semarang. The obyek of research is distribution area of vegetation and alongside 

street area. Population characteristic is distribution area of vegetation and micro climate condition, 

used technique „sampling purposive‟. The approach of this research consist ecological approach and 

the Analysis elaborated descriptively. The distribution area of vegetation in Middle Semarang is 

including seldom categorize, especially composition of vegetation low and closeness of tree very rare. 

Condition of micro Climate as a whole have situation of categorized micro climate 'a part unpleasant', 

specially in the day time. The condition influenced by lack of is strightened of vegetation planted 

alongside street, so that cause situation micro climate of hot enough and dry. Existence of green open 

space in Middle Semarang which for 15.22% require to be added for 10.0%, so that wide of green 

open space equal to 25,22%, will be able to repair the condition of micro climate. The Implementation 

of this research is: composition of vegetation the street in Middle Semarang including require to be 

added so that created by compsition of type of vegetation; the amount of vegetation require to be 

added for to be created by better micro climate environment. 
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MODEL HEAT STRESS UNTUK DITEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN 

KOTA SEMARANG 

Apik Budi Santoso, Eva Banowati 

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Email: apikbudi@yahoo.com 
Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch IV 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menentukan metode ekstraksi Land Surface 

Temperature (LST) yaitu metode single band dan multiple band data TIR (Thermal 

Infrared) ASTER yang memiliki akurasi mendekati kenyataan di lapangan. 2) pemetaan 

agihan tekanan panas (Heat Stress) di Kota Semarang dari hasil informasi metode terbaik 

Land Surface Temperature (LST) dan menganalisa polanya terhadap fenomena Urban 

Heat Island maupun Urban Sprwal 3) analisis hubungan agihan tekanan panas (Heat 

Stress) di Kota Semarang sebagai hasil pengaruh kondisi liputan lahan bervegetasi dan 

lahan terbangun. Kenyamanan suatu lingkungan dapat diukur melalui beberapa metode, 

salah satunya menggunakan pertimbangan heat stress (tekanan panas). Heat Stress suatu 

lingkungan selain diukur secara langsung menggunakan data lapangan juga dapat 

diekstraksi melalui data penginderaan jauh berupa suhu permukaan daratan (Land Surface 

Temperature/LST). Data suhu permukaan daratan didapat dari data Citra ASTER Level 1B 

menggunakan 2 metode yaitu single band dan multiple band serta beberapa variasi 

emisivitas, untuk mendapatkan data suhu permukaan daratan terbaik. Hasil terbaik meng-

gunakan metode single band saluran 13 pada emisivitas 0,958 dengan nilai R
2
= 0,909. 

Data suhu permukaan daratan terbaik dipadu data kelembaban relatif (RH) digunakan 

untuk melihat heat stress melalui metode heat index sesuai ISO 9733. Hasil menunjukkan 

bahwa heat stress lingkungan kota Semarang terdiri dari 2 kelas Caution dan Extreme 

Caution. Kondisi heat stress dipengaruhi oleh faktor liputan lahan, baik berupa lahan 

terbangun dan lahan vegetasi. Hubungan antara lahan bervegetasi dan heat stress dengan 

nilai R
2
 = 0,271, sedangkan lahan terbangun dan heat stress dengan nilai 0,367. Feno-

mena heat stress membentuk suatu pola yang sama dengan Urban Heat Island, yaitu nilai-

nya naik pada area urban dan semakin turun pada area sub urban dan rural. Fenomena 

heat stress dapat juga menunjukkan fenomena urban sprawl di Kota Semarang yang 

perkembangannya seiring jaringan jalan.  

MODEL SPASIAL KETERSEDIAAN AIRTANAH DAN INTRUSI AIR LAUT UNTUK 

PENENTUAN ZONE KONSERVASI AIRTANAH  

Sriyono, Nur Qudus, Dewi Liesnoor Setyowati 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Airtanah merupakan sumberdaya air yang paling baik untuk air bersih dan air 

minum. Kebutuhan airtanah selalu meningkat sesuai dengan pertambahan penduduk. 

Peningkatan pengambilan airtanah pada kawasan pantai memacu terjadinya intrusi air 

laut, atau masuknya air laut ke air tawar. Tujuan umum penelitian membuat model spasial 

ketersediaan airtanah dan intrusi air laut pada kawasan pantai. Penelitian dilakukan di 

kawasan pantai Kota Semarang. Data meliputi: data fisik lahan, data hasil booring, karak-

teristik fisik airtanah, kedalaman muka freatik, fluktuasi airtanah, sifat fisik airtanah, dan 

karakteristik akifer. Peralatan penelitian berupa satu set alat geolistrik, GPS, EC-meter, 

dan Notebook. Pemilihan dan pengukuran sampel sumur dan pendugaan geolistrik dengan 

teknik stratified purposive sampling. Analisis meliputi uji kualitas air, analisis geolistrik 

dengan sclumberger, sebaran intrusi, kedalaman dan arah aliran airtanah. Kondisi air 

sumur di Pantai Semarang sebagian besar berasa payau sampai asin, dengan nilai DHL 

berkisar antara (6.448,1-5,7) ms/cm. Akifer bebas pada kawasan pantai Semarang tersusun 

material aluvium campuran dengan batupasir dengan lempung, pada bagian bawah 

terdapat lapisan akuitard dan lapisan kedap berupa akuiclud berupa material lempung. 

Analisis hubungan antara ketersediaan dengan arah perkembangan wilayah menghasilkan 

mailto:apikbudi@yahoo.com
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zone konservasi dalam enam zona, yaitu zone kritis, zone rawan, zone aman 1, zone aman 

2 zone aman 3, zone aman 4. Saran penelitian perlu dilakukan pemeliharaan dan pemba-

tasan penggunaan airtanah, upaya mencari sumber airtanah, peningkatan cadangan air-

tanah dengan konservasi vegetatif, membuat embung, sumur resapan, biopori.  

MODEL INTERAKTIF PERUBAHAN KERAPATAN VEGETASI DENGAN CITRA 

SATELIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA DEBIT DANAU DI 

RAWAPENING KABUPATEN SEMARANG 

Tjaturahono Budi Sanjoto, Apik Budi Santoso 

Penelitian Fundamental/Lanjutan 

Permasalahan yang dihadapi oleh Rawapening adalah degradasi lingkungan yang 
berlangsung beberapa tahun terakhir. Proses degradasi ini dipercepat dengan semakin 
rusak hutan di daerah pegunungan sekelilingya. Guna mengatasi permasalahan di atas, 
maka perlu diadakan penelahaan secara serius, salah satunya dengan meneliti perubahan 
kerapatan vegetasi daerah tangkapan air rawa pening. Tujuan Penelitian ini adalah (1) 
Membuat Data Spasial berupa peta tingkat keRapatan vegetasi di daerah tangkapan air 
Rawapening pada kurun waktu tahun 1994,1998, 2002 dan tahun 2007, (2) Menganalisis 
Penggunaan lahan pada masing-masing tingkat kerapatan vegetasi di DTA Rawapening 
dan (3) Membuat software Interaktif hubungan perubahan kerapatan vegetasi dengan 
dinamika rawapening. Alat dan bahan penelitian yang digunakan, terdiri atas: Citra Satelit 
tahun 1998, 2002 dan tahun 2007, Global Positioning System (GPS), Handycam, Tero-
pong binokuler, Software Image Proccesing dengan program ERMapper versi 7.0 (di 
lakukan di LAPAN Jakarta), dan Software Arcview versi 3.2 untuk layout peta akhir.  Pe-
nelitian ini menerapkan pendekatan Landscape approach dengan menggunakan data citra 
penginderaan jauh multi temporal (dari tahun 1998–2007), diikuti kerja lapangan, penyu-
sunan basis data, dan diakhiri dengan penyelesaian berupa penyusunan laporan dan anlisis 
hasil penelitian. Selain citra, juga digunakan data sekunder yang ada di instansi terkait. 
Analisis kerapatan vegetasi daerah penelitian dengan menggunakan formula NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Indexs), dan analisis uji akurasi pemetaan dilakukan 
dengan menggunakan metode dari Congalton. Hasil penelitian menunjukkan adanya peru-
bahan luasan kerapatan vegetasi pada setiap kelas. Baik pada musim penghujan maupun 
kemarau ada kecenderungan terjadinya penyempitan luas lahan dengan kerapatan sangat 
tinggi dan tinggi, sebaliknya ada kecenderungan laus kerapatan rendang dan cukup sema-
kin meluas. Demikian halnya dengan luasan perairan Rawapening yang semakin sempit 
tertutupi oleh enceng gondok, serta terjadinya pendangkalan danau yang terus berlang-
sung. Dengan demikian maka kesimpulan yang diperoleh adalah terjadinya proses degra-
dasi lingkungan di daerah penelitian. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) 
perlu monitoring dan pengawasan yang ketat dalam setiap pemanfaatan lahan di DTA 
Rawapening agar kualitas tetap terjaga dengan baik. (2) Perlunya dibuat perencanaan 
tataguna lahan yang di DTA Rawapening yang mempunyai hukum, sehingga setiap aktifi-
tas yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan harus melalui persyaratan yang 
ketat dan (3) Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang model interaktif perubahan kera-
patan vegetasi dengan dinamika danau di DTA Rawapening sebagai upaya mendukung 
monitoring kualitas lingkungan daerah penelitian. 

PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA GERAKAN TANAH DI WILAYAH GRABAG 

KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH 

Wahyu Setyaningsih, Moh. Sholeh 

Dana DIPA PNBP 

Kecamatan Grabag merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang rawan ben-
cana gerakan tanah. Penelitian gerakan tanah di Grabag belum banyak dilakukan sehingga 
dibutuhkan penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan peta rawan benca-
na. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan penggunaan lahan di Gra-
bag yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan peta rawan bencana gerakan tanah. Peneli -
tian ini menggunakan metode survei dengan satuan medan sebagai satuan pemetaan. Data 
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kondisi fisik di Grabag diperoleh dengan melakukan pengamatan lapangan, pengukuran 
struktur dan pengambilan sampel batuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi 
geologi dan geomorfologi memiliki pengaruh kuat terhadap gerakan tanah. Berdasarkan 
overlay kondisi fisik didapatkan 12 satuan medan. Dari total luasnya daerah penelitian 
merupakan daerah dengan tingkat bahaya gerakan tanah sedang (60%). Hasil akhir berupa 
peta daerah rawan gerakan tanah menyimpan informasi hingga tingkat desa. Penelitian ini 
merekomendasikan: (1) Penyebarluasan informasi (peta) hingga tingkat kelurahan agar 
informasi dapat mencapai masyarakat, (2) penjelasan kontinyu dan intensif kepada 
masyarakat tentang bahaya gerakan tanah dan cara meminimalkan resiko gerakan tanah.  

KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KONDISI KUALITAS UDARA 

DI KOTA SEMARANG (STUDY OF GREEN OPEN SPACE AND AIR QUALITY 

CONDITION IN SEMARANG CITY) 

Sri Mantini Rahayu Sedyawati dkk 

Pusat Penelitian 

Dampak perkembangan penduduk berupa konversi lahan, berkurangnya RTH 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara kota. Keberadaan RTH bermanfaat 

dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti sebagai pengendali kualitas udara. 

Tujuan penelitian: mengetahui sebaran RTH dan kondisi iklim mikro. Penelitian dilaku-

kan di Kecamatan Semarang Barat. Obyek penelitian berupa kawasan sebaran vegetasi 

dan kawasan jalur jalan. Karakteristik populasi meliputi sebaran vegetasi khususnya 

pohon perindang dan kualitas udara, menggunakan teknik "purposive sampling". Pende-

katan yang digunakan merupakan pendekatan ekologi dan dianalisis secara deskriptif. 

Sebaran vegetasi di Semarang Barat termasuk katagori jarang, terutama komposisi vege-

tasi rendah dan kerapatan pohon sangat jarang. Kondisi Iklim mikro secara keseluruhan 

termasuk kategori ‗nyaman‟, namun pada siang hari termasuk kategori ‗sangat tidak 

nyaman‘. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya tegakan vegetasi yang ditanam di 

sepanjang jalan, sehingga menyebabkan keadaan iklim mikro terutama temperatur cukup 

panas dan kelembaban kering. Keberadaan RTH di Semarang Barat seluas 17,1% perlu 

ditambah RTH seluas 10,0%, sehingga diperoleh luas RTH sebesar 27,1% Kondisi 

tersebut akan dapat memperbaiki kondisi iklim mikro. Kualitas udara didaerah Semarang 

Barat rata-rata masih di bawah baku mutu udara ambien. Saran yang diajukan berupa 

komposisi pohon perindang sepanjang jalan di Semarang Barat perlu ditambah supaya 

tercipta keragaman jenis vegetasi, jumlah vegetasi ditambah agar tercipta lingkungan 

iklim mikro yang lebih baik. 

STUDY OF GREEN OPEN SPACE AND AIR QUALITY CONDITION IN SEMARANG CITY 

Sri Mantini Rahayu Sedyawati dkk 

Pusat Penelitian 

The impact of people growth is land conversion, decreasing of green open space result the 

increase of air quality in the city. Existence of green open space have big enough benefit of the quality 

of environment, for example by controller of air quality. The purposed of the research is knowing 

distribution of green open space and micro climate condition. The research conducted in District Of 

West Semarang. The obyek of research is distribution area of vegetation and alongside street area. 

Population characteristic is distribution area of vegetation and air quality condition, used technique 

„sampling purposive‟. The approach of this research consist ecological approach and the Analysis 

elaborated descriptively. The distribution area of vegetation in Middle Semarang is including seldom 

categorize, especially composition of vegetation low and closeness of tree very rare. Condition of 

micro climate as a whole have situation of categorized micro climate “a part unpleasant”, specially in 

the day time. The condition influenced by lack of is strightened of vegetation planted alongside street, 

so that cause situation air quality of hot enough and dry. Existence of green open space in Middle 

Semarang which for 17,1% require to be added for 10.0% so that wide of green open space equal to 

27,1%, will be able to repair the condition of air quality in West Semarang area average under air 
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ambient standard quality. The Implementation of this research is composition of vegetation the street 

in Middle Semarang including require to be added so that created by compsition of type of vegetation, 

the amount of vegetation require to be added for to be created by better micro climate environment. 

Keyword: green open space, air quality, Semarang 

KAPASITAS SISTEM SALURAN DRAINASI DI KOTA BATANG 

Sri Handayani, Yeri Sutopo, Yohanes Primadiyono 

FT Universitas Negeri Semarang 
Pusat Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) tersajinya kondisi hidrologi pada sistem 

drainasi di kecamatan Batang; (2) tersedianya hasil analisis debit banjir 5, 10, dan 20 ta -

hunan pada daerah aliran sistem drainasi di kecamatan Batang; serta (3) tersedianya hasil 

analisis kapasitas saluran pada sistem drainasi dibandingkan debit banjir rencana 5, 10, 

dan 20 tahunan di kecamatan Batang. Penelitian ini mengkaji aspek fisik drainasi di 

kecamatan Batang secara hidraulika. Namun demikian untuk menentukan besarnya debit 

rencana 5, 10, atau 20 tahunan, penelitian ini melakukan analisis hidrologi terlebih dahu-

lu. Setelah debit rencana diperoleh, selanjutnya analisis kapasitas saluran drainasi dapat 

diperiksa kembali apakah masih mencukupi untuk mengatasi debit hasil perhitungan? 

Oleh karena itu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data sekunder. 

Data yang dihimpun berupa data curah hujan harian, tampang saluran drainasi yang 

menjadi kegiatan penelitian ini, serta Peta Topografi skala 1:50.000. Data-data ini 

diperoleh dari Bappeda Kabupaten batang, Dinas Pengairan atau Dinas Pekerjaan Umum 

kabupaten Batang. Kapasistas eksisting subsistem drainasi Kalisalak 1 22, 38 m
3
/dt se-

dangkan debit 5 tahunannya adalah 30,11 m
3
/dt; Kapasistas eksisting subsistem drainasi 

Kalisalak 2 24, 36 m
3
/dt sedangkan debit 5 tahunannya adalah 23,05 m

3
/dt; Kapasistas 

eksisting subsistem drainasi Kalipucang 31,96 m
3
/dt sedangkan debit 5 tahunannya adalah 

94,63 m
3
/dt; Kapasistas eksisting subsistem drainasi Kalimati 9,182 m

3
/dt sedangkan debit 

5 tahunannya adalah 110,46 m
3
/dt; Kapasistas eksisting subsistem drainasi Kalibrian 10,5 

m
3
/dt sedangkan debit 5 tahunannya adalah 145,88 m

3
/dt; Kapasistas eksisting subsistem 

drainasi Kalidenasri 1,8 m
3
/dt sedangkan debit 5 tahunannya adalah 87,7 m

3
/dt. 

Kapasistas saluran drainasi pada subsistem Kalisalak 1, harus dirancang ulang yaitu 

dengan dimensi 3,5:2;1 (b:h:m) yang mampu menampung besaran debit 30,94 m
3
/dt yang 

lebih besar dari 30,11 m
3
/dt (Q5tahunan); Kapasistas saluran drainasi pada subsistem 

Kalipucang, harus dirancang ulang yaitu dengan dimensi 7:3,5:1,5 (b:h:m) yang mampu 

menampung besaran debit 31,96 m
3
/dt yang lebih besar dari 99,78 m

3
/dt (Q5tahunan); 

Kapasistas saluran drainasi pada subsistem Kalimati, harus dirancang ulang yaitu dengan 

dimensi 7:4:2 (b:h:m) yang mampu menampung besaran debit 110,5 m
3
/dt yang lebih 

besar dari 114,23 m
3
/dt (Q5tahunan); Kapasistas saluran drainasi pada subsistem Kalibrian, 

harus dirancang ulang yaitu dengan dimensi 7:4,5:2 (b:h:m) yang mampu menampung 

besaran debit 145,9 m
3
/dt yang dengan 145,9 m

3
/dt (Q5tahunan); Kapasistas saluran drainasi 

pada subsistem Kalidenasri, harus dirancang ulang yaitu dengan dimensi 5:4:1,5 (b:h:m) 

yang mampu menampung besaran debit 87,72 m
3
/dt yang dengan 87,27 m

3
/dt (Q5tahunan). 

(STUDI PADA TPA JATIBARANG KOTA SEMARANG) 

Nurul Fibrianti, Rofi Wahanisa, Arif Hidayat 

Dana DIPA PNBP 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat terakhir pembuangan sam-

pah-sampah yang berasal dari masyarakat. Tempat yang penuh dengan sampah tersebut 

menjadi lahan yang potensial untuk mengais rizki bagi pemulung untuk mencari barang-

barang bekas yang dapat dijual kembali. Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang yang 
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berada di Kota Semarang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Pengaturan hukum 

tentang pengelolaan sampah dalam Undang Undang Pengelolaan sampah salah satunya 

berdasarkan atas asas keamanan. Asas ini menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus 

menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.  Dampak negatif yang 

ditimbulkan dengan adanya TPA tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar TPA 

namun masyarakat luas, masyarakat yang berposisi sebagai konsumen, juga dapat terkena 

dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak memenuhi asas keamanan. Di TPA, 

Pemulung dapat mengambil barang-barang bekas yang kemudian diolah kembali dan 

dipalsukan untuk dijual kembali ke masyarakat. Dengan demikian, berawal dari TPA aksi 

kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga berawal yang dapat meru-

gikan masyarakat sebagai konsumen. Dampak negatif terhadap masyarakat luas tersebut 

dapat terjadi karena pengelola TPA tidak memberikan pengawasan yang baik terhadap 

pemulung yang mencari barang bekas di TPA, atau bahkan pengelola TPA tidak membuat 

aturan yang tegas tentang sterilisasi wilayah TPA dari pemulung. Pemerintah kota Sema-

rang dalam melakukan pengelolaan TPA belum dapat mengimplementasikan asas keaman-

an yang diamanatkan Undang Undang Pengelolaan Sampah secara menyeluruh. Hal ini 

terlihat dari adanya pembiaran yang dilakukan pengelola TPA terhadap aktifitas pemulung 

di TPA Jatibarang. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, Pemerintah harus ikut ber-

tanggungjawab. Dalam Undang Undang Pengelolaan Sampah, Pemerintah sebagai penge-

lola TPA wajib menerapkan asas Keamanan dalam mengelola sampah dan dalam Undang 

Undang Perlindungan Konsumen, Pemerintah juga wajib menyelengarakan perlindungan 

terhadap konsumen. Dua aturan hukum ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat 

aturan daerah yang dapat mewadahi kepentingan-kepentingan sebagai bentuk tanggung 

jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.  
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BIDANG MIPA 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN TRISULA 

KOMPETENSI 

Wiyanto, A. Rusilowati, Hartono 

FMIPA 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Hasil survei American Institute of Physics (Heuvelen, 2002) menunjukkan tiga 

kompetensi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kompetensi 

memecahakan masalah, bekerjasama dalam tim, dan berkomunikasi, yang kemudian 

disebut trisula kompetensi. Untuk mengembangkan trisula kompetensi melalui jalur pendi-

dikan, terlebih dahulu perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama 

dalam konteks pembelajaran sains. Variabel kemampuan berpikir, pemahaman konsep, dan 

trisula kompetensi telah diungkap dengan sampel mahasiswa calon guru bidang sains. 

Hasil analisis data dari ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi po-

sitif antara kemampuan berpikir dan trisula kompetensi, demikian juga pemahaman kon-

sep dan trisula kompetensi, walaupun korelasinya lebih rendah. Hasil penelitian juga me-

nunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (pada α=0,01) antara trisula kom -

petensi pada kelompok mahasiswa yang tingkat berpikirnya empirical inductive dan tran-

sisi, sedangkan antara yang kemampuan berpikirnya hypothetical inductive dan transisi 

serta antara hypothetical inductive dan empirical inductive tidak berbeda secara sigifikan.  

PEMBUATAN BAHAN GESEK KAMPAS REM MENGGUNAKAN SERBUK TEMPURUNG 

KELAPA SEBAGAI PEMODIFIKASI GESEK 

Sutikno, Nathan Hindarto, Putut Marwoto, dan Supriadi Rustad  

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Strategis Nasional 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memfabrikasi bahan gesek menggunakan bahan 

dasar serbuk tempurung kelapa yang dapat diterapkan pada kampas rem kendaraan 

bermotor. Formula bahan gesek dasar terdiri-dari sekitar sepuluh ingredient. Serbuk tem-

purung kelapa dipilih untuk mengganti grafit atau serbuk batu bara. Pada dasarnya bahan 

gesek kampas rem tersusun dari pengikat, pengisi, pemodifikasi gesek, dan serat. Pengi-

kat, pengisi, dan penguat yang dipakai dalam penelitian ini adalah berturut-turut SBR 

1712, CaCO3 dan serbuk tempurung kelapa. Spesimen dipersiapkan berdasarkan tahap 

eksperimen berikut: persen volume masing-masing ingredient diukur, bahan-bahan dicam-

pur dengan menggunakan blender, di-cure pada 190 C selama 3 jam dan kemudian dipa-

nasi pada 200 C selama 4 jam. Komposisi serbuk tempurung kelapa divariasi antara 10% 

sampai 30% dari volume total mould dan diperhitungkan menggunakan pendekatan 

Golden Section. Kadar unsur masing-masing bahan gesek diukur menggunakan energy 

dipersive x-ray spectroscopy (EDS). Morfologi permukaan bahan gesek kampas rem 

diamati menggunakan scanning electron microscopy (SEM). Kekerasan permukaan diukur 

menggunakan Rockwell Hardness Tester (Wilson M1C1), Acco Wilson Instruments dan 

kekuatannya diukur menggunakan mesin uji tarik. 
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OPTIMASI PRODUKSI BIOGAS DARI KOTORAN SAPI DAN PENGGUNAAN LARUTAN 

PENJEBAK GAS CO2 DAN H2S UNTUK MENINGKATKAN KADAR GAS METANA. 

Sigit Priatmoko, Sri Wahyuni, Sudarmin, Asrori 

Penelitian Strategis Nasional 

Telah dilakukan penelitian tentang optimasi produksi biogas dari kotoran sapi dan 

penggunaan larutan penjebak gas CO2 dan H2S untuk meningkatkan kadar gas metana. 

Tujuan utama penelitian adalah mengkaji parameter-parameter yang berperan dalam 

produksi biogas. Model instalasi produksi gas bio terdiri dari 3 unit yaitu: unit reaktor 

fermentasi, unit penjebak gas CO2 dan H2S dan unit penampung gas. Reaktor yang 

digunakan berbentuk silinder dengan diameter 10 cm. Variabel yang diteliti adalah: (i) pH 

awal sludge, (ii) suhu operasi unit fermentasi, (iii) rasio limbah kotoran sapi terhadap air, 

dan (iv) rasio C/N dalam bahan starter, (v) rasio diameter dan panjang reaktor, (vi) 

penggunaan larutan (NaOH, NH3, aquadest dan Ca(OH)2 untuk menjebak gas CO2 dan 

H2S, (vii) panas pembakaran biogas setelah melewati unit penjebak gas CO2 dan H2S. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) derajad keasaman slurry berkisar antara 7 – 8, 

(ii) rasio kotoran sapi : air = 1 : 1, (iii) temperatur kerja reaktor 35 
o
C, (iv) rasio diamater 

dan tinggi reaktor = 3 : 2, (v) rasio C/N berkisar antara 20 – 30, (vi) penggunaan senyawa 

penjebak/penyerap gas CO2 dan gas H2S efektif untuk meningkatkan nilai kalor biogas. 

Senyawa yang paling besar mengikat gas CO2 dan H2S adalah larutan NaOH 0,5 M. 

Senyawa lain yang cukup efektif adalah larutan Ca(OH)2 jenuh, (vii) Setiap 1 L feed yang 

berisi kotoran sapi dan air dengan rasio 1 : 1 dapat dihasilkan biogas dengan volume 375 

mL (pada tekanan sekitar 1,1 atm) yang setara kalor sebesar 12,56 kJ. Penggunaan larutan 

basa dapat menurunkan konsentrasi larutan yang ada, sehingga perlu penelitian lanjutan 

untuk mengetahui waktu efektif penggunaan larutan per massa feed. Di samping itu, 

penyimpanan biogas dalam tabung seperti LPG, khususnya apabila produksinya sangat 

besar juga perlu diteliti. Dengan demikian penggunaanya menjadi lebih fleksibel.  

POTENSI VITAMIN A SEBAGAI IMUNOMODULATOR PADA RESPON IMUN 

PENYAKIT MALARIA 

Retno Sri Iswari, Yuni Wijayanti , Ari Yuniastuti 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Malaria merupakan penyakit dengan penyebaran sangat luas di dunia dan menjadi 

endemis terutama di daerah tropis dan subtropis. Menurut WHO, Indonesia merupakan 

salah satu negara dimana malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. 

Berbagai penelitian telah menyumbangkan banyak pengetahuan tentang mekanisme 

imunitas terhadap malaria walau belum seluruhnya jelas. Parasit malaria yang masuk ke 

dalam darah akan segera dihadapi oleh sistem imunitas tubuh yang mula-mula oleh respon 

imun natural, selanjutnya oleh respon imun spesifik. Agar kekebalan berperan optimal 

diperlukan mikro-nutrien oleh tubuh. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan trace element, 

yang diperlukan dalam jumlah kecil oleh tubuh. Vitamin A biasanya dihubungkan dengan 

fungsi penglihatan. Kekurangan vitamin A, baik pada tahap dini maupun tahap lanjut, 

biasanya dikaitkan dengan tanda-tandanya pada mata. Kini telah diketahui bahwa vitamin 

A berperan dalam memper-tahankan tubuh terhadap infeksi. Dalam keadaan defisiensi 

vitamin A, baik secara sendiri, maupun bersamaan dengan kekurangan protein dan kalori, 

daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi akan sangat berkurang. Penelitian saat ini 

membuktikan adanya hubungan antara status vitamin A dengan faktor infeksi. Penelitian 

di beberapa negara berkembang juga menunjukkan adanya perbedaan jumlah kadar 

vitamin A pada anak yang menderita infeksi dan tidak. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji dosis vitamin A yang paling poten sebagai imunomodulator pada respon imun 

hewan coba mencit yang diinfeksi Plasmodium berghei menggunakan parameter imunitas 
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seluler. Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorik, dengan rancangan Post Test-Only 

Control Group Design menggunakan hewan coba mencit Strain Swiss yang diperoleh dari 

Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Terpadu, UGM Yogyakarta, umur 8 minggu, sehat, 

berat badan 28,80 - 31,20 gram, jenis kelamin jantan. 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 imun seluler, yaitu: K 

(Kontrol); P1 (pelarut vitamin A); P2 (diberi vitamin A, dosis 3000 IU) dan P3 (diberi vitamin 

A, dosis 6000 IU). Pemberian vitamin A per oral, diberikan satu minggu sebelum infeksi dan 

satu jam sesudah infeksi. Semua mencit diinfeksi dengan Plasmodium berghei sebanyak 10
7
 

intraperitoneal pada hari ke-limabelas. Hari ke-25 semua mencit dibunuh dan dilakukan 

pemeriksaan kadar IL-12, kadar IFN-γ, indeks fagositosis makrofag, Reactive Oxygen 

intermediate (ROI), dan Nitric Oxide Intermediate (NOI). Hasil pemeriksaan dianalisis dengan 

uji ANOVA dan Kruskal Wallis dengan batas signifikasi < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian vitamin A dapat meningkatkan respon imun seluler yaitu ditandai dengan 

naiknya kadar IL-12 dan IFN-γ, indeks fagositosis makrofag, produksi ROI dan NOI, 

dibandingkan dengan yang tidak diberi vitamin A. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah 

pemberian vitamin A berpotensi sebagai imunomodulator respon imun seluler pada penyakit 

malaria. Produk hasil penelitian ini adalah dosis vitamin A yang paling baik berpotensi sebagai 

imunomodulator pada respon imun penyakit malaria.  

POTENSI VITAMIN A SEBAGAI IMUNOMODULATOR PADA RESPON IMUN 

PENYAKIT MALARIA 

Retno Sri Iswari, Yuni Wijayanti , Ari Yuniastuti 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Malaria is an illness which is spread all over the world, and becomes apecial 

endemic disease in tropic and sub tropic region. According to WHO notification, there is an 

indication that Indonesia still has malaria as public health problem. Several researches have 

contributed so many knowledges concerning immunity mechanism towards malaria even-

though is still not completely clear. Malaria parasites which were infecting into the blood will 

be immediately faced by body immunity system first of all will be faced by natural immune 

response and secondly will be faced by specific immune response. In order to have an optimal 

immunity, micronutrients are needed by human body. Micronutrient consist of vitamine and 

trace element, which are needed in a small amount by human body. As usual vitamine A is 

related to the vision function of the eye. Vitamine A deficiency in the beginning as well as in 

the next step normally is related to and look for symptoms in the eye. Nowadays, it has been 

realized that vitamine A has contributed in body resistance against infection. In vitamine 

deficiency as well as protein deficiency and lack of calory body resistance against infection 

will be minimized. The present research is giving a proof that there is a relationship between 

vitamine A situation and infection factor. Research in several development countries indicate 

that there are differences of vitamine A content between healthy kids and those who are 

suffering from infection. The aim of this study was to find out potency of vitamine A as 

immunomodulator on celluler immune response of experimental mice which was infected by 

Plasmodium berghei by using ad libitum food and beverage standard. An animal experi-

mental study was carried out, using the post test only control group design in strain Swiss 

mice. A total of 24 health male mice, 8 weeks, 28,80 – 31,20 g were taken from Labo-

ratorium Research and Development Centre, Gadjah mada University Yogyakarta, then 

divided randomly 4 group for examination celluler immune response . The first group K 

(control) was without treatment; second group P1 was given by vitamine A solution; P2 was 

given by vitamine dosage 3000 IU; and P3 was given by vitamine A dosage 6000 IU orally 

one week before infaction and one hour after infection. All group were intraperitoneal 

injected 10
7
 Plasmodium berghei at day 15

th
. Sample were executed on 24

th
 for laboratory 
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test : celluler immune response a.i : content IL-12, content IFN-γ, phagocytic index of 

macrophage, Reactive Oxygen Intermediate (ROI) and Nitric Oxide Intermediate (NOI). 

Collected data were analyzed by using ANOVA and Kruskal Wallis test with significance p< 

0,05. The result showed that giving of dosage vitamine A can increase content IL-12, 

content IFN-γ, phagocytic index of macrophage, Reactive Oxygen Intermediate and Nitric 

Oxide Intermediate phagocytic index of macrophage, whereas vitamine A dosage 6000 IU 

the highest increase. The conclusion this research is that administration vitamine A 

potencialy as imunomodulator on response immune malaria disease. 

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI VIRUS AVIAN INFLUENZA SUBTIPE H5N1 PADA 

UNGGAS DI SEMARANG DAN SEKITARNYA 

R. Susanti, Nur Rahayu Utami, Ari Yuniastuti 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Sumber penularan virus avian influenza (VAI) subtipe H5N1 pada unggas dan 

manusia belum diketahui secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi VAI, 

khususnya subtipe H5N1 dari unggas di Balai pembibitan Itik, peternakan skala rumah 

tangga (backyard) dan pasar tradisional di Semarang. Sampel usap kloaka diambil dari 

unggas sehat dan belum divaksin. Sampel usap kloaka ditumbuhkan pada telur ayam 

berembrio specific pathogen free (SPF) umur sembilan hari. Cairan alantois yang dipanen 

pada umur inkubasi empat hari, diuji kemampuannya mengaglutinasi sel darah merah. 

Dari cairan alantois yang menunjukkan aktivitas hemaglutinasi, selanjutnya dilakukan 

identifikasi VAI subtipe H5N1 dengan metode Reverse Transcriptase-Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) menggunakan primer baku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

total 156 sampel, 12 isolat positif VAI H5N1 (7,69%) dan 5 isolat HxN1 (3,20%). Sebaran 

VAI subtipe H5N1 yang berhasil diisolasi adalah 2 isolat dari BPI, 6 isolat dari peter-

nakan skala rumah tangga dan 4 isolat dari pasar unggas tradisional. Angka prevalensi 

pada masing-masing spesies adalah 15,38% pada angsa, 8,33% pada entok, 6,89% pada 

ayam dan 6,12% pada itik. Data ini menunjukkan bahwa unggas yang dipelihara dengan 

sistem campuran beberapa spesies dan tanpa memperhatikan biosekuriti berpotensi tinggi 

terinfeksi VAI H5N1. 

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI VIRUS AVIAN INFLUENZA SUBTIPE H5N1 PADA 

UNGGAS DI SEMARANG DAN SEKITARNYA 

R. Susanti, Nur Rahayu Utami, Ari Yuniastuti 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

The source of avian influenza virus (AIV) subtype H5N1 transmission in poultry 

and human continuous to be unclear. This research aimed to isolate AIV, primarily subtype 

H5N1, from backyard poultry in round Semarang. Cloacal swab sample was obtained 

from healthy and unvaccinated backyard poultry. Cloacal swab was propagated in nine 

day old specific pathogen free (SPF) embryonated chicken eggs. Allantoic fluid was 

harvested at the 4
th

 day of incubation and then tested for hemagglutination activity. 

Positive allantoic fluid was further tested for the present of AIV subtype H5N1 using 

Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction with standard primer pairs. Of the 

total 156 samples, 12 were positive VAI H5N1 (7,69%) and 5 were HxN1(3,20%). Of the 

total number (12 isolate) of AIV subtype H5N1 isolated, 2 isolates (4,54%) from center of 

hetchery duck, 6 isolates (10,52%) from from backyard poultry and 4 isolate (7,27%) from 

traditional market. The prevalence for each species are 15,38%, 8,33%, 6,89% and 6,12% 

for goose, muscovy duck, chicken and duck respectively. This finding indicate that mix 
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population of poultry with low of biosecurity have highly potential to infected of VAI 

especially H5N1 subtype. 

PENGARUH TEMPERATUR PENUMBUHAN PADA STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT 

OPTIK FILM TIPIS CDS YANG DITUMBUHKAN DENGAN METODE DC MAGNETRON 

SPUTTERING 

Ngurah Made DP, Sugianto dan Putut Marwoto 

Jurusan Fisika, FMIPA 

Dana DIPA PNBP 

Film tipis CdS sebagai bahan pembuat sel surya telah ditumbuhkan di atas substrat 

corning glass dengan metode dc magnetron sputtering. Film ditumbuhkan pada tempe-

ratur substrat 400ºC, 450ºC dan 500ºC. Penumbuhan film pada temperatur 450°C menun-

jukkan struktur monokristal, sedangkan pada 500°C mempunyai struktur polikristal. Ke-

tiga film menunjukkan struktur hexagonal dengan puncak difraksi dominan pada orientasi 

(102). Citra SEM menunjukkan bahwa film tipis CdS tumbuh dalam bentuk granular. Film 

CdS yang ditumbuhkan dengan temperatur 450°C mempunyai morfologi permukaan yang 

rata, ukuran butir yang jelas, kompak dan homogen. Karakterisasi Uv-vis menunjukkan 

bahwa semakin tinggi temperatur substrat, nilai transmitansi semakin rendah. Film tipis 

CdS yang ditumbuhkan dengan temperatur substrat 450°C mampu mengabsorpsi spektrum 

cahaya tampak, mempunyai energi gap Eg 2.45 eV dan koefisien absorpsi (α) 5.45 x 10
4 

cm
-1

. 

SINTESIS BIODIESEL DARI MINYAK BIJI KARET 

SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF 

Kasmadi Imam Supardi, Sri Wayuni, M. Alaudin 

Penelitian Strategis Nasional 

Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga dengan 

banyaknya eksploitasi yang dilakukan, maka cadangan minyak bumi di dunia semakin 

menipis dan harganya meningkat tajam. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya 

untuk mencari bahan bakar alternatif. Salah satu jenis bahan bakar pengganti yang sangat 

potensial untuk dikembangkan adalah fatty acid methyl ester (FAME) atau dikenal dengan 

nama biodiesel. FAME atau biodiesel berasal dari minyak nabati yang dapat diperbaharui, 

dapat dihasilkan secara periodik, dan mudah diperoleh. Biji karet dipilih sebagai bahan baku 

pembuatan biodiesel karena banyak tersebar di Indonesia. Biji karet ditemukan hanya sebagai 

limbah padat dan belum termanfaatkan sepenuhnya. Minyak biji karet yang digunakan dalam 

penelitian ini mengandung asam lemak bebas yang tinggi, yaitu 97,77% dan mempunyai 

harga bilangan asam lemak yang tinggi, yaitu 6,2 mg KOH/ gr minyak, sehingga perlu 

dilakukan esterifikasi untuk menurunkan kandungan asam lemak bebas tersebut menjadi ester. 

Dalam operasi reaksi, digunakan variasi optimasi katalis yaitu pada 0,5% - 1,5% KOH dengan 

suhu operasi 60
0 

C pada perbandingan metanol dengan minyak 1 : 3 (volume), kecepatan 

pengadukan yang sama didapatkan konsentrasi metil ester optimal pada katalis 1% dan suhu 

operasi 60
0 

C. Dari uji fisis minyak biji karet hasil reaksi transesterifikasi diperoleh Spesify 

Gravity 9200, Density 9195, Korosi lemepeng tembaga 1b, CCR 2.7192%, kadar air 1.4%, 

viskositas 30.8506 Cst, dan Flash Point PMCC 66
0
 C. Hasil uji fisis belum semua memenuhi 

standar biodiesel. Hasil Uji Performance menunjukkan biodiesel yang dicampur solar dengan 

rasio 20 : 80 memberikan hasil emisi gas buang yang paling bersih dan waktu pembakaran 

yang paling lama.  
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PENGEMBANGAN METODE PELESTARIAN IN VITRO PEPAYA LOKAL DIENG 

(CARICA PUBESCENS LENNE & K.KOCH) MELALUI TEKNIK PERTUMBUHAN 

MINIMAL 

Enni Suwarsi Rahayu, Noor Aini Habibah, Lina Herlina 

Penelitian Strategis Nasional 

Carica pubescens Lenne & K.Koch (papaya lokal dieng) mempunyai potensi ekonomi 

yang signifikan dan potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas khas daerah Wonosobo 

yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman ini juga dapat digunakan sebagai sumber genetik untuk 

karakter toleransi terhadap virus yang menyerang tanaman papaya. Keberadaaanya yang terbatas 

hanya di dua desa di daerah Dieng memerlukan upaya pelestarian, yang antara lain dapat 

dilakukan dengan teknik in vitro. Terdapat beberapa teknik pelestarian in vitro, untuk jangka 

menengah dapat dilakukan dengan teknik pertumbuhan minimal. Tujuan jangka panjang peneli-

tian adalah mendapatkan metode pelestarian C. pubescens secara in vitro yang efisien. Tujuan 

khusus adalah mengetahui komposisi media pelestarian in vitro yang dapat mengakibatkan 

pertumbuhan dengan kecepatan minimal sehingga tidak perlu dilakukaan sub kultur terlalu 

sering. Penelitian dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan pengembangan 

metode perkecambahan biji secara in vitro; kecambah yang dihasilkan akan digunakan 

sebagai bahan yang disimpan dalam media pelestarian. Perlakuan yang diteliti adalah penca-

hayaan, perendaman dalam 200 mg/l giberelin (GA3) sebelum dikecambahkan, penambahan 

arang aktif 2 g/l, , penambahan 5 g/l dan 10 mg/l 6-benzyl amino purine (BAP), serta 5 mg/l 

dan 10 mg/l 2,4-dichloro phenoxyacetic acid (2.4-D) pada medium Murashige dan Skoog 

1962 (MS). Penelitian dilakukan dengan rancangan acak kelompok faktorial 2X8. Unit 

eksperimen adalah 1 botol kultur yang ditanami 10 butir biji, diulang 3 kali. Botol kultur 

diinkubasi selama 8 minggu pada suhu 10±2
o
C di bawah cahaya atau gelap sesuai perlakuan. 

Tahap kedua dilakukan untuk menentukan komposisi media pelestarian yang dapat menekan 

kecepatan pertumbuhan. Dalam tahap penelitian ini digunakan eksplan berupa epikotil 

kecambah in vitro yang diperoleh dari percobaan sebelumnya. Perlakuan yang diteliti adalah 

penurunan konsentrasi nutrisi, yaitu 75%, 50% dan 25% dari konsentrasi optimal media MS 

dan penambahan osmoregulator (sukrose, manitol dan sorbitol) dengan berbagai konsentrasi. 

Epikotil dipelihara dalam media pelestarian selama 12 dan 16 minggu, kemudian dievaluasi 

daya tumbuhnya dengan memelihara dalam media regenerasi (MS ditambah BA 2,5 mg/l) dan 

media pengakaran (MS+NAA 10 mg/l dilanjutkan MS dasar). Media pelestarian yang efektif 

dan efisien adalah media yang dapat menekan pertumbuhan eksplan dalam rentang waktu 

tertentu, namun ketika dikembalikan ke media normal (regenerasi) dapat tumbuh optimal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman benih dalam GA3 200 mg/l yang 

dikecambahkan dalam media MS mengakibatkan persentase perkecambahan tertinggi. Semua 

penurunan konsentrasi media dasar yang dilakukan mampu menekan pertumbuhan eksplan 

selama periode pelestarian dan sampai 16 minggu masih hidup. Epikotil yang telah disimpan 

selama 16 minggu dan ditumbuhkan kembali pada media regenerasi (MS +BA 2,5 mg/l) 

masih dapat tumbuh dengan intensitas tertinggi pada perlakuan pengenceran 50% MS dan 

75% MS, serta 100% MS ditambah manitol 20 g/l. Penelitian ini selain mampu mengurangi 

frekuensi subkultur ke media baru juga dapat menjaga stabilitas kultur. Teknik ini dapat 

dimanfaatkan untuk pelestarian plasma nutfah yang efisien, disamping sebagai bahan 

pertukaran dan memudahkan transportasi bibit. 
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INHIBISI KOROSI BAJA DALAM STRUKTUR BETON BERTULANG 

DENGAN MENGGUNAKAN DI-NATRIUM HIDROGEN FOSFAT (NA2HPO4) 

Dewi Selvia Fardhyanti 

Teknik Kimia, FMIPA 

Penelitian Strategis Nasional  

Selimut beton yang bersifat basa merupakan pelindung bagi baja tulangan penguat-

nya, 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. Di-natrium hidrogen fosfat 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 metode polarisasi potensiodinamik (Tafel). Hasil peng-

ukuran Tafel menunjukkan proses korosi baja dalam larutan pori beton artifisial terkendali 

oleh difusi spesi korosif yang membentuk selaput pasif. Kontaminasi ion klorida dan gas 

CO2 pada larutan pori beton artifisial terbukti telah menggagalkan pasivasi baja tulangan. 

Uji efektivitas inhibisi di-natrium hidrogen fosfat menggunakan metode Tafel dalam 

larutan pori beton artifisial terkontaminasi menunjukkan bahwa penambahan sebanyak 

100 ppm mampu menurunkan laju korosi baja tulangan dengan membentuk lapisan 

pelindung. Efektivitas inhibisi natrium hexametafosfat dapat mencapai 95,10% karena 

lapisan pelindung yang terbentuk lebih rapat dan stabil. 

INHIBISI KOROSI BAJA DALAM STRUKTUR BETON BERTULANG 

DENGAN MENGGUNAKAN DI-NATRIUM HIDROGEN FOSFAT (NA2HPO4) 

Dewi Selvia Fardhyanti 

Teknik Kimia, FMIPA 

Penelitian Strategis Nasional 

Concrete cover can protect steel because of its basic nature in which steel becomes 

passive. Chloride ions and CO2 gas in the environments that penetrates into the concrete 

can reduce pH and dissolve the passive film and ultimately causes the steel to corrode. 

Inhibition effectiveness of di-sodium hydrogen phosphate known as a passivator inhibitor 

of steel, have been tested in the artificial contaminated solution (saturated Ca(OH)2 

solution with NaCl and NaHCO3 added) using the Tafel method. The results of Tafel mea-

surement shows that the process of steel corrosion in the artificial concrete pore solution 

is controlled by the corrosive diffusion through the passive film forming. The conta-

mination of chloride ions and CO2 gas which become CO3
2- 

ions in the artificial concrete 

pore solution has proved to lead the steel passivation to failure. Effectiveness mea-

surement of di-sodium hudrogen phosphate inhibition using the Tafel method in conta-

minated artificial concrete pore solution show that addition of 100 ppm of  sodium hexa-

metaphosphate inhibitors can decrease the corrosion rate of reinforcing steel concrete by 

passive film forming. The effectiveness of di-sodium hydrogenphosphate inhibition is 

95,10%. 

SINTESIS SUHU RENDAH MATERIAL FOTO ANODA FASA ANATASE DENGAN 

METODE SONO-GEL  

C. Kurniawan*, S. Wahyuni, F.W. Mahatmanti, Fikriaturrizki 

Jurusan Kimia, phy_wan@yahoo.com 
Penelitian Strategis Nasional  

Telah dilakukan penelitian mengenai pembuatan fotoanoda TiO2 menggunakan 

metode sonogel dengan fasa anatase serta penentuan nilai efisiensi Dye sensitezed solar 

mailto:phy_wan@yahoo.com
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cell (DSSC). Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan DSSC, mengkarakterisasi 

penyusunnya dan menentukan nilai efisiensinya. Penelitian dilakukan dengan pembuatan 

elektroda kerja (working electrode) dari lapis tipis TiO2 yang dipreparasi dalam pelarut 

etanol/air dan diiradiasi ultrasonik selama 2 jam. Kemudian mengadsorb antosianin kayu 

secang, elektroda perlawanan (counter electrode) dari karbon dan elektrolit I
-
/I3

-
 sebagai 

pasangan redoks. Karakterisasi DSSC meliputi kristalinitas TiO2, morfologi dan ukuran 

kristal. Nilai efisensi DSSC ditentukan dengan metode kurva arus dan tegangan. Hasil 

penelitian menunjukkan karakterisasi masing-masing penyusun DSSC telah memenuhi 

syarat sebagai rancangan DSSC dan nilai efisiensi rancangan DSSC adalah sebesar 0,33%. 

POTENSI GIZIMIKRO SENG (ZN) SEBAGAI IMUNOSTIMULAN RESPON IMUN 

SELULER PADA DEMAM TIFOID 

Ari Yuniastuti, R. Susanti, Neni Susilaningsih 

Penelitian Strategis Nasional  

Demam tifoid merupakan penyakit paling serius yang disebabkan oleh serovar 

Salmonella, terjadi di seluruh bagian dunia, termasuk di Indonesia. Salmonella typhimu-

rium merupakan mikroorganisme yang dapat hidup bahkan berkembang biak dalam 

makrofag, tahan terhadap enzim-enzim lisosom, mempunyai kemampuan untuk mencegah 

dan menghambat fusi fagosom-lisosom sehingga tidak terjangkau oleh antibody dalam 

sirkulasi, maka salah satu cara untuk membunuh kuman ini adalah dengan memacu fungsi 

makrofag untuk mengeliminasi mikroba tersebut, untuk itu diperlukan suatu zat atau 

senyawa imuno-modulator yang mampu memacu dan meningkatkan fungsi makrofag 

untuk mengeliminasi mikroba tersebut. Seng banyak dipakai sebagai terapi penunjang 

penyakit infeksi karena mempunyai efek positif terhadap sistem imunitas seluler. 

Penelitian yang membuktikan efek positif seng tersebut banyak dilakukan pada subyek 

yang mengalami defisiensi seng. Pengaruh seng terhadap respon imunitas seluler pada 

penyakit demam tifoid belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi terarah 

potensi zat gizimikro seng (Zn) sebagai imunostimulan pada demam tifoid. Jenis penelitian 

ini adalah eksperimental laboratorik, dengan rancangan The Post Test-Only Group Design 

menggunakan hewan coba mencit Balb/c yang diperoleh dari Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian Terpadu (LPPT) 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 imun seluler, yaitu : K=Kontrol; P1 = diberi 

seng, dosis 78 ppm/kgBB/hari; P2 = diberi seng, dosis 165 ppm/kgBB/hari; dan P3 = diberi 

seng, dosis 260ppm/kgBB/hari per oral selama 14 hari. Semuanya diinfeksi dengan Salmonella 

typhimurium sebanyak 10
5
 intraperitoneal pada hari ke-15. Hari ke-22 mencit dibunuh dan 

dilakukan pemeriksaan fagositosis makrofag, Reactive Oxygen intermediate (ROI), dan Nitric 

Oxide (NO). Hasil pemeriksaan dianalisis dengan uji ANOVA dan Kruskal Wallis dengan batas 

signifikansi = 0,05. Juga melihat potensi seng pada manusia serta melihat kadar IL-12 pada 

manusia dengan kadar seng normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian seng dosis 

78 ppm/kgBB dapat meningkatkan respon imun seluler yaitu indeks fagositosis makrofag, 

produksi ROI dan NO, sedangkan dosis 165 ppm/kgBB dan 260 ppm/kgBB tidak mening-

katkan respon imun seluler dan tidak berbeda bermakna dibanding kontrol. Kesimpulan dari 

hasil penelitian ini adalah pemberian gizimikro seng berpotensi sebagai imunostimulan respon 

imun seluler pada demam tifoid tetapi pemberian seng dosis tinggi tidak berpengaruh terhadap 

respon imun seluler. 
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POTENCY OF MICRONUTRIENT ZINC AS IMMUNOSTIMULAN ON CELLULER 

IMMUNE RESPONSE IN TYPHOID FEVER 

Ari Yuniastuti, R. Susanti, Neni Susilaningsih 

Typhoid fever is serious illness caused by Salmonella typhimurium spread in the 

world such as Indonesia. Salmonella typhimurium are microorganism that can persist and 

multiply inside macrophages. Intrinsic resistnace of the organism to lysosomal enzymes 

and the organism is capable to create differebt type of vacuoles to prevent phagolysosome 

formation, and therefore it requires a imunomodulator to enhace activity of macrophage 

to elimination microorganism. Zinc is mostly usedas adjuvant therapy of infection disease 

because of its positive effects to cellular immunity system. The study of zinc on celluler 

immunity in typhoid fever has not been carried out. The aim of this study was to find out 

potency of micronutrient zinc on celluler immune response in typhoid fever. An animal 

experimental study was carried out, using the post test only control group design in Balb/c 

mice. A total of 24 health female mice, 8-10 weeks, 20-30 g were taken from Laboratorium 

Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT), Gadjah mada University, Yogyakarta, then divi-

ded randomly 4 group for examination celluler immune response. The first group K (con-

trol) was without treatment; second group P1 was given by zinc dosage 78 ppm/kgBW/day; 

P2 was given by zinc dosage 165ppm/kgBW/day; and P3 was given by zinc dosage 260 

ppm/kgBW/day orally during 14 days. All group were intraperitoneal injected 10
5
 

Salmonella typhimurium at day 15
th

. Sample were executed on 22
th

 for laboratory test: 

celluler immune response a.i: phagocytic indx of macrophage, reactive oxygen intermediate 

and nitric oxide, so zinc concentration serum and IL-12 concentration plasma in human 

with normal zinc concentration. Collected data were analyzed by using ANOVA and Kruskal 

Wallis test with significance p<0,05. The result showed that giving of dosage zinc 78 

ppm/kgBW/day can increased phagocytic index of macrophage, ROI production and NO 

concentration, whereas zinc dosage 165 ppm/kgBW/day and 260 ppm/kgBW does not 

celluler immune response and not significant with control. The conclusion this research that 

administration micronutrien zinc potencialy as immunostimulan on celluar immune 

response but administration of high zinc concnentration does not enhance their cellular 

immune response.  

 
POTENSI UNGGAS AIR SEBAGAI RESERVOIR VIRUS HIGHLY PATHOGENIC AVIAN 

INFLUENZA (HPAI) SUBTIPE H5N1 DAN PELUANG PENULARANNYA PADA MANUSIA 

R. Susanti 

Ristek 

Wabah virus highly pathogenic avian influenza (HPAI) subtipe H5N1 menyebab-

kan kematian unggas dan manusia Indonesia sejak tahun 2004 sampai sekarang. Informasi 

tentang sumber penularan virus AI (VAI) subtipe H5N1 ke ayam dan ke manusia sampai 

saat ini belum diketahui secara jelas. Salah satu reservoir yang patut diperhitungkan 

adalah peran unggas air sebagai sumber penularan virus HPAI H5N1. Virus AI subtipe 

H5N1 sangat patogen pada ayam dan manusia, sementara kasus klinis dan kematian pada 

unggas air (itik, entok dan angsa) tidak tampak secara signifikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkap peran dan potensi unggas air sebagai sumber penularan (reservoir) 

virus HPAI subtipe H5N1 serta efektifitas penularan virus tersebut pada mamalia/  

manusia. Tujuan penelitian ini akan dicapai dalam 2 tahun. Hasil penelitian Tahun I 

menunjukkan bahwa sebanyak 21 isolat virus AI subtipe H5N1 berhasil diisolasi dari 

unggas air (itik, etok, angsa) yang sehat dan tidak divaksinasi di peternakan skala rumah 

tangga di Jawa barat. Hal ini menunjukkan bahwa unggas air berpotesi sebagai sumber 

penularan virus AI H5N1 ke unggas darat dan mamalia bahkan manusia. Hasil sekuensing 
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21 isolat VAI H5N1 menunjukkan bahwa semua isolat termasuk highly pathogenic (HPAI) 
dengan karakteristik sekuen asam amino polybasic QRERRRKKR (20 isolat) dan QRESRRKKR 

(1 isolat) pada daerah pemotongan-nya. Dengan ditemukannya VAI H5N1 yang bersifat 

patogenik tinggi pada unggas air yang secara klinis sehat, menyebabkan penerapan 

program pencegahan dan pengendalian virus ini menjadi rumit. Peran unggas air sebagai 

sumber penularan virus HPAI H5N1, merupakan salah satu dasar penentuan kebijakan 

terkait program pencegahan dan pegendalian VAI H5N1 di Indonesia. Pada tahun kedua 

(2009) dilakukan uji biologis untuk mengetahui efektifitas infeksi dan fenotipe patogene-

sitas virus HPAI subtipe H5N1 isolat unggas air (yang dihasilkan pada tahun I) ke mama-

lia/manusia, menggunakan mencit Balb-c sebagai hewan model. Uji tantang (challange) 

virus HPAI H5N1 isolat unggas air ke mencit dilakukan di laboratorium biosafety level 3 

(BSL3). Virus AI subtipe H5N1 isolat itik (BP6) dan isolat angsa (SB6) secara biologis 

bersifat HPAI pada ayam, mampu mematikan ayam dalam waktu sehari dengan skor IVPI 

sebesar 3,0. Virus AI subtipe H5N1 isolat itik (BP6) dan isolat angsa (SB6) secara efektif 

mampu bereplikasi pada mencit Balb-c tanpa adaptasi sebelumnya dan virus ditemukan 

pada berbagai organ seperti hati, ginjal, intestinum, paru, limpa bahkan otak. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa virus ini secara biologis bersifat patogenik pada mamalia (mencit) 

terutama ditandai dengan gejala neurotropism. Fakta ini juga menunjukkan tingginya 

potensi virus ini untuk ditransmisikan langsung ke spesies lain (baik unggas maupun 

mamalia). Sheding virus terjadi baik pada mencit yang diinokulasi maupun mencit kontak. 

Hal ini mengindikasikan bahwa unggas air berperan sebagai “Trojan horse” bagi virus 

HPAI H5N1. Vaksinasi pada unggas air merupakan salah satu cara pencegahan penularan 

virus ke manusia dan unggas darat. Kegunaan hasil penelitian ini adalah mengungkap 

peran dan potensi unggas air sebagai sumber penularan (reservoir) virus HPAI subtipe 

H5N1 serta efektifitas penularannya pada mamalia/manusia. Hal ini mendesak dilakukan 

sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait penanggulangan dan pencegahan infeksi 

virus ―flu burung‖ baik pada unggas darat maupun pada mamalia/manusia. Dengan didu -

kung telaah secara molekuler dan biologis, virus AI H5N1 isolat unggas air ini berpotensi 

sebagai kandidat bibit vaksin.  

HYDRODENITROGENATION OF PYRIDINE USING NI-MO/NATURAL 

ZEOLITE CATALYST 

Sri Kadarwati, Sri Wahyuni 

Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Science Semarang State University 
Dosen Muda Dinas Pendidikan Prop Jateng 

Preparation, characterization and catalytic activity test of Ni-Mo/natural zeolite 

on pyridine hydrodenitrogenation were carried out. Preparation of catalyst was conduc-

ted by impregnation method using nickel nitrate hexahydrate and ammonium heptamo-

libdate precursor as Ni and Mo source respectively. Characterization of catalyst include-

ing total acidity, metal contents, and crystalinity of catalyst was conducted by using gravi -

metric, atomic absorption spectrophotometry, and X ray diffraction method. Catalytic 

activity test on pyridine hydrodenitrogenation was carried out by using flow system 

reactor with hydrogen flow rate variable and n-hexane trapper. The research‟s results 

showed that the catalyst‟s total acidity is increased from 4.34343 to 6.00348 mmoles 

NH3/g of catalyst, and from 0.97082 to 1.5016 mmoles pyridine/g of catalyst. Loaded-Ni 

and Mo are 6447.66 ppm and 3002.83 ppm respectively, with level of impregnation 

success of 96.71% and 90.08%, respectively. Crystalinity of Ni-Mo/natural zeolite catalyst 

is higher than H- zeolite due to the replacement of H in zeolit by Ni-Mo. Ni-Mo/natural 

zeolite able to increase the catalytic conversion up to 71.78% at 350
o
C and hydrogen flow 

rate of 10 mL/min with more highly varied. Hydrogen flow rate of 30 mL/min is the 

recommended hydrogen flow rate on continued research in order to study the other 
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variables. It is because of its high conversion and selectivity on pentane. Assumming that 

the pyridine hydrodenitrogenation follows the pseudo first order kinetic, the rate constant, 

k= 2.921 min
-1

 was obtained with correlation index up to 96.4%. The research about 

pyridine hydrodenitrogenation over Ni-Mo/natural zeolite catalyst with feed-catalyst 

ratio, time of reaction, and temperature variable, and study on catalyst deactivation was a 

big deal to be conducted in the second year. 

 

 

REAKSI HIDRODENITROGENASI PIRIDIN MENGGUNAKAN KATALIS 

NI-MO/ZEOLIT ALAM 

Sri Kadarwati, Sri Wahyuni 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Dosen Muda Dinas Pendidikan Prop Jateng 

Telah dilakukan preparasi, karakterisasi, dan uji aktivitas katalis Ni-Mo/zeolit alam 

pada reaksi hidrodenitrogenasi (HDN) piridin. Preparasi katalis dilakukan dengan metode 

impregnasi menggunakan larutan prekursor nikel nitrat heksahidrat dan ammonium 

heptamolibdat sebagai sumber Ni dan Mo. Karakterisasi katalis yang meliputi keasaman, 

kandungan logam, dan kristalinitas katalis, dilakukan menggunakan metode gravimetri, 

spektrofotometri serapan atom, dan difraksi sinar X. Uji aktivitas katalis pada reaksi HDN 

piridin dilakukan menggunakan reaktor sistem alir dengan variasi laju alir hidrogen dan 

penjebak n-heksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keasaman katalis mengalami 

peningkatan masing-masing dari 4,34343 menjadi 6,00348 mmol NH3/gram katalis, dan 

0,97082 menjadi 1,5016 mmol piridin/gram katalis. Kadar logam Ni dan Mo terembankan 

masing-masing sebesar 6447,66 ppm dan 3002,83 ppm dengan tingkat keberhasilan 

pengembanan masing-masing 96,71% dan 90,08%. Kristalinitas Ni-Mo/zeolit alam lebih 

tinggi daripada H- zeolit akibat penggantian unsur H pada zeolit dengan Ni-Mo. Katalis 

Ni-Mo/zeolit alam mampu meingkatkan konversi reaksi HDN piridin hingga mencapai 

71,78% pada temperatur 350
o
C dan laju alir hidrogen 10 mL/menit dengan produk yang 

lebih beragam. Laju alir hidrogen 30 mL/menit merupakan laju alir yang direkomen-

dasikan untuk studi terhadap variabel reaksi berikutnya, karena selain memberikan 

konversi reaksi yang cukup tinggi, juga memberikan selektivitas terhadap pentana yang 

tinggi. Dengan mengasumsikan bahwa reaksi HDN piridin mengikuti kinetika reaksi order 

satu semu (pseudo order satu), maka diperoleh harga k sebesar 2,921 menit
-1

 dengan 

indeks korelasi 96,4%. Penelitian tentang reaksi HDN piridin menggunakan katalis Ni-

Mo/zeolit alam dengan variasi rasio umpan-katalis, waktu reaksi, dan temperatur, serta 

kajian tentang deaktivasi katalis perlu dilakukan pada tahun ke II. 

SINTESIS ADITIF OCTANE BOOSTER DARI MINYAK BIJI KARET DENGAN PROSES 

PERENGKAHAN KATALITIK 

Wara Dyah Pita Rengga, Ratna Dewi Kusumaningtyas, Mohammad Nasikin, Dewi Trisnani 

Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Indoensia 

Penelitian Hibah Pekerti 

Proses sintesis aditif octane booster dari minyak biji karet melalui proses pereng-

kahan katalitik fasa cair yaitu H2SO4. Kondisi reaksi pada reactor batch tekanan atmosfer 

berpengaduk, waktu reaksi 0,5-2 jam dan suhu reaksi 160-250
o
C. Selama proses pereng-

kahan katalitik menggunakan kadar katalis 1%. Kondidi optimum pada waktu 1 jam dan 

suhu 220
o
C. Karakterisasi aditif octane booster yang dihasilkan adalah densitas 0,734 

g/mL, viskositas 0,027 poise, dan angka oktana 101,01. Penurunan densitas dan visko-

sitas terjadi setelah proses perengkahan katalistik dan destilasi Hal ini menunjukkan 
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bahwa trigliserida minyak biji karet direngkahkan menjadi molekul yang lebih kecil yang 

terdiri dari senyawa dengan rantai C lebih pendek. Analisis FTIR sebelum dan sesudah 

reaksi menunjukkan reaksi perengkahan dengan produk alkena, alkana, asam alkanoat. 

Pada analisis GC-MS dihasilkan aditif octane booster pada C5-C12 konversi 38,67 dan 

yield 35,61. 

STUDI PENGGUNAAN PREKURSOR HORMON STEROID DALAM PAKAN 

TERHADAP KUALITAS REPRODUKSI BURUNG PUYUH JANTAN 

(COTURNIX COTURNIX JAPONICA) 

Wiwi Isnaeni, Abyadul Fitriyah, Ning Setiati 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Penelitian ini bertujuan mengkaji efek penggunaan prekursor hormon steroid (dari 

bahan alami) dalam pakan terhadap kualitas reproduksi puyuh jantan. Prekursor hormon 

steroid dari bahan alami yang dimaksud yaitu minyak ikan lemuru (sumber omega-3), 

minyak sawit (sumber omega-6), dan kuning telur (sumber kolesterol), yang dicampurkan 

ke dalam pakan. Dalam penelitian ini digunakan 175 ekor burung puyuh jantan umur 

empat minggu, dengan berat badan 60-98 gram, dibagi secara acak menjadi tujuh kelom-

pok, yaitu R-0 (kontrol), R-1 (3% ML), R-2 (6% ML), R-3 (3% MS), R-4 (6% MS), R-5 

(3% KT), dan R6 (6% KT). Pemberian pakan dilakukan pada pagi pukul 07:00 dan sore 

pukul 16:00 WIB sebanyak 20 g pakan/100 g BB puyuh/hari. Air minum diberikan secara 

ad libitum. Variabel penelitian (indikator kualitas reproduksi puyuh jantan) berupa kadar 

hormon testosteron plasma, kualitas darah, kecemerlangan/warna bulu dada, kualitas 

suara, dan kualitas spermatogenesis. Untuk mengamati struktur histologi testis, terlebih 

dahulu dilakukan preparasi jaringan testis menggunakan metode pewarnaan H-E. Data 

dianalisis dengan analisis variansi menggunakan RAL, dilanjutkan dengan uji kontras 

ortogonal dan uji morpometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ML dan 

MS mampu meningkatkan kecemerlangan warna bulu dada burung puyuh jantan (P<0,01). 

Pemberian pakan sumber asam lemak dan kolesterol terbukti mampu meningkatkan 

motilitas dan konsentrasi spermatozoa burung puyuh secara bermakna (P<0,01). Pembe-

rian ML level 6% mampu menurunkan abnormalitas spermatozoa secara bermakna. Pem-

berian MS level 6% mampu meningkatkan jumlah spermatozoa yang hidup. Pemberian 

MS dan ML level 6% mampu meningkatkan konsentrasi spermatozoa, sedangkan pem-

berian kolesterol level 6% cenderung menurunkan kualitas semen. Pemberian ML dan MS 

level 6% menyebabkan peningkatan kadar hormon testosteron. Kadar hormon testosteron 

tertinggi ditunjukkan oleh kelompok puyuh yang diperlakukan dengan ML 6%. Kadar 

hormon testosteron terendah ditunjukkan oleh kelompok puyuh yang diperlakukan dengan 

KT 6% dan kelompok kontrol. Tingginya kadar hormon testosteron pada perlakuan ML 

6% dibarengi dengan rendahnya kadar kolesterol total (196,93 mg/dl), HDL (79,73 mg/dl) 

dan LDL (12,68 mg/dl) pada plasma puyuh jantan. Pemberian ML, MS, dan KT level 6% 

juga meningkatkan hampir semua indikator kualitas suara. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa pemberian ML dan MS pada level 6% dapat meningkatkan kadar 

hormon testosteron plasma darah dan kualitas semen, sedangkan pemberian ML, MS dan 

KT pada level 6% juga meningkatkan kecemerlangan warna bulu dada dan kualitas suara 

pada puyuh jantan. 
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PURIFIKASI DAN KARAKTERISASI PENISILIN G ASILASE 

DARI MUTAN BACILLUS SUBTILIS M10  

Supartono, Enny Ratnaningsih, Lina Herlina 

Penelitian Hibah Bersaing 

Penisilin G asilase (PGA, E.C.3.5.1.11) adalah enzim yang sangat penting bagi 

industri farmasi untuk memprodusi asam 6-aminopenisilanat (6APA) dan asam 7-amino-

deasetoksisefalosporanat (7ACA) komponen kunci dalam produksi antibiotika-antibiotika 

-laktam semisintetik. Selama ini PGA yang banyak digunakan oleh industri-industri dan 

dilaporkan dalam literatur-literatur adalah dari Escherichia coli, B. megaterium dan 

Proteus rettgeri. Suatu galur mutan B. subtilis M10 teridentifikasi memproduksi enzim 

PGA. Namun, karakteristik enzim PGA dari B. subtilis M10 sampai saat ini masih belum 

diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memproduksi enzim PGA oleh mutan B. subtilis 

M10, memurnikan PGA melalui kromatografi kolom afinitas dan mengkarakterisasi enzim 

PGA dimaksud. Untuk mencapai tujuan tersebut produksi PGA oleh B. subtilis M10 

dilakukan pada kondisi yang optimum melalui fermentasi batch, dan purifikasinya dilaku-

kan dengan kromatografi kolom afinitas ligan asam fenilasetat. Uji aktivitas enzim PGA 

dilakukan dengan metode Kornfeld dan karakterisasi terhadap PGA murni yang diperoleh 

meliputi penentuan pH dan T optimum dalam reaksi hidrolisis larutan penisilin G, serta 

penentuan parameter-parameter kinetik mencakup laju maksimum, Vmaks, tetapan Mi-

chaelis-Menten, Km, dan tetapan penghambatan dari asam fenilasetat (PAA), Ki(PAA) dalam 

reaksi hidrolisis penisilin G. Hasil penelitian pemilihan media memberikan hasil bahwa 

produksi PGA optimum oleh mutan B. subtilis M10 dapat dilakukan dengan media yang 

komposisi setiap liternya mengandung manitol 10 g, urea 1 g, pepton 10 g, dan pH 7,0. 

Produksi PGA dilakukan pada suhu kamar (26,5
o
C) dengan laju putaran shaker 150 rpm 

memberikan hasil optimum setelah fermentasi selama 14 jam sejak inokulasi. Pada pem-

buatan matriks afinitas dari sefarosa 4B dengan ligan asam fenilasetat (PAA) memberikan 

hasil matriks afinitas yang memiliki kapasitas sebesar 0,40 mmol per gram matriks kering.  

STUDI PENUMBUHAN FILM TIPIS CUPC DENGAN METODE PENGUAPAN HAMPA 

UDARA PADA SUHU RUANG UNTUK APLIKASI SENSOR GAS 

Sujarwata
1) 

dan Kuwat Triyana
2) 

1)Jurusan Fisika, Universitas Negeri Semarang, 2)Jurusan Fisika FMIPA Universitas Gadjah Mada 
Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Penumbuhan film tipis CuPc di atas substrat SiO2 dengan metode penguapan ham-

pa udara (Model JEOL JEE-4X) telah dilaksanakan. Aktivitas ini merupakan langkah awal 

untuk mengembangkan sensor gas berbasis CuPc. Penumbuhan film tipis CuPc dilakukan 

dengan 2 variabel penelitian, yaitu waktu deposisi dan kuat arus pada alat vacuum evapo-

rator. Karakteristik film tipis CuPc telah dianalisis didasarkan pada struktur mikro dengan 

menggunakan X-Ray Diffraction (X-RD) and Scanning Electron Micros-copy (SEM). 

Selanjutnya hasil X-RD untuk masing-masing sample telah dianalisis oleh ICDD ((Inter-

national Centre for Diffraction Data). Pada sisi lain, permukaan dan ketebalan film tipis 

CuPc dianalisis dengan gambar hasil dari SEM. Hasil spektrum dari X-RD diperoleh 

bahwa film CuPc dideposisikan dengan kuat arus 35 A–50 A menunjukkan adanya pe-

ningkatkan kristal dalam film tipis CuPc. Ketebalan film tipis CuPc yang dideposisikan 

dengan pengaturan kuat arus 40 A, 45 A dan 50 adalah berturut-turut 2,1 μm, 2,4 μm dan 

4,8 μm. Film tipis CuPc yang didasarkan pada hasil deposisi dapat dikatakan bahwa film 

dengan pengaturan kuat arus 45 A pada alat penguapan hampa udara merupakan 

karakteritik optimum pertama. Kesimpulan yang diperoleh adalah film tipis CuPc dengan 

ketebalan akan meningkat, jika kuat arus yang diaplikasikan pada alat penguapan ruang 

hampa juga ditingkatkan. Pembuatan OFET berbasis CuPc dilaku-kan dengan membuat 
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struktur bottom-contact. Proses diawali dengan pencucian substrat Si/SiO2 dengan etanol 

dalam ultrasonic cleaner. Untuk struktur bottom-contact, setelah dilakukan pencucian 

substrat selanjutnya mendeposisikan elektroda source/drain di atas lapisan SiO2 meng-

gunakan bahan emas murni dengan metode lithography.  

RESPON SELEKSI DIVERGEN BOBOT BADAN PUYUH 

(COTURNIX COTURNIX JAPONICA) SELAMA ENAM GENERASI DAN DETEKSI 

POLIMORFISME GEN GH HASIL PCR-RFLP 

Ning Setiati, Rini Widayanti, Tuti Widianti 

Penelitian Hibah Bersaing 

Seleksi divergen atau seleksi suatu sifat kearah positif dan kearah negatip dapat 

dilakukan untuk tujuan perbaikan mutu genetik. Percobaan seleksi suatu sifat membu-

tuhkan waktu yang lama walaupun menggunakan puyuh sebagai ternak percobaan. De-

ngan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) akhir-akhir ini, program 

seleksi dapat diperbaiki dengan penggunaan teknik molekuler melalui material DNA 

sebagai penanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon seleksi divergen bobot 

badan puyuh (Coturnix coturnix japonica) selama enam generasi dan deteksi polimor-

fisme gen GH hasil PCR-RFLP. Dimulai dari generasi awal (G0) yaitu sampel penelitian 

berupa puyuh betina berumur empat minggu sebanyak 100 ekor dan puyuh jantan umur 

empat minggu sebanyak 20 ekor. Ditimbang tiap individunya, dibedakan menjadi dua 

kelompok bobot badan rendah dan bobot badan tinggi sebagai tindakan seleksi divergen 

yaitu dijadikan dua kelompok bobot badan tinggi (BBT) dan bobot badan rendah (BBR). 

Parameter yang diamati: bobot badan empat minggu (BB4), bobot badan dewasa kelamin 

(BBDK), umur dewasa kelamin (UDK), berat telur pertama (BT-I) dan produksi telur 

sampai umur 10 minggu (Pr-T10) sampai generasi dua. Sampel darah puyuh dikoleksi dari 

10 induk betina dan 10 induk jantan, diisolasi, amplifikasi lalu di PCR, hasil PCR 

didigesti dengan enzim Msp I dan Sac I dengan metode RFLP. Hasil PCR-RFLP dihitung 

frekuensi alelnya untuk mengetahui ada tidaknya polimorfisme gen. Hasil penelitian 

penampilan fenotip yang meliputi bobot badan umur empat minggu dari G0 ke G1 pada 

kelompok BBR, mengalami penurunan yaitu dari 63,46 + 3,29 menjadi 61,70 + 1,84 untuk 

puyuh betina, demikian pula untuk puyuh jantan pada G1 ke G2 mengalami penurunan 

dari 60,80 + 2,34g ke 53,47+.2,24g. Pada kelompok BBT bobot badan puyuh betina 

mengalami peningkatan dari 86,60+3,71g ke 93,42 + 42g tetapi sedikit mengalami 

penurunan pada G2 yaitu 93,45+2,74. Nilai BBDK BBR sampai G2 ngalami penurunan 

yaitu dari 139,06 + 6,44 menjadi 131,53 +5,32, sampai 130,18 + 13,51. Pada BBT pada 

G0 mengalami kenaikan yaitu 147,80 + 8,26 menjadi G1 148,41 + 1,09 dan naik pada G2 

yaitu 154,86 + 07,00. Nilai respon seleksi sebesar 0,74 + 0.02. Hasil deteksi gen GH 

ditemukan polimorfik pada G0 dan G1 tetapi tidak polimorfik pada G2. Secara umum gen 

GH ditemukan polimorfik pada puyuh BBT dan ditemukan pula polimorfik pada kelom-

pok puyuh BBR. Efek polimorfisme gen GH terhadap sifat-sifat pertumbuhan bahwa 

puyuh pada kelompok BBT bergenotip AA mengalami pertumbuhan yang lebih baik teru-

tama pada puyuh umur empat minggu dibandingkan dengan pertumbuhan puyuh kelom-

pok BBR yang bergenotip BB. Hal ini diketahui dari puyuh kelompok BBT bergenotip AA 

berjumlah 31 sampel, AB 25 sampel dan 22 sampel bergenotip BB. Dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa dengan diketahui nilai dari parameter yang meli-puti BB4, 

BBDK, UDK, BT-I dan Pr.10 sampai generasi ke dua belum dapat diaplika-sikan sebagai 

kriteria seleksi divergen bobot badan. Demikian pula hasil deteksi polimor-fik gen GH 

pada puyuh kelompok BBT dan BBR, belum dapat digunakan sebagai penanda pada 

seleksi divergen bobot badan puyuh umur enam minggu selama enam generasi.  
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PEMODELAN HABITAT RAYAP TANAH MACROTERMES GILVUS HAGEN 

(BLATTODEA: TERMITIDAE) DENGAN MENGGUNAKAN SIG (SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS) UNTUK KONSERVASI SERANGGA DI KAWASAN HUTAN ALAM 

Niken Subekti, Partaya 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Rayap, sebagai salah satu komponen keanekaragaman hayati perlu diupayakan 

kelestariannya. Rayap tanah Macrotermes gilvus Hagen merupakan salah satu serangga 

yang memerankan fungsinya sebagai perombak pohon-pohon yang mati dan produk 

tumbuhan lainnya hingga dapat dimanfaatkan menjadi zat yang dapat dipakai kembali 

oleh tanaman maka rayap menjadi sangat bermanfaat bagi manusia. Rayap membantu 

manusia menjaga keseimbangan alam dengan cara menghancurkan kayu atau bahan or-

ganik lainnya dan mengembalikannya sebagai hara di dalam tanah. Tujuan jangka panjang 

penelitian ini adalah eksplorasi terarah potensi rayap tanah M. gilvus Hagen di kawasan 

hutan alam dengan target khusus pemodelan habitat rayap tanah M. gilvus Hagen meng-

gunakan SIG (sistem informasi geografis). target tersebut akan dicapai dalam dua tahun. 

Tujuan penelitian pada tahun kedua adalah membuat model penggunaan habitat rayap M. 

gilvus Hagen berdasarkan peta topografi kawasan yaitu peta jalan, peta ketinggian, dan 

peta tutupan lahan dari hasil klasifikasi peta citra satelit landsat resolusi TM. Lokasi 

penelitian meliputi empat kawasan yaitu: Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam 

Dungus Iwul Bogor, Cagar Alam Yanlappa Bogor Dan Taman Nasional Gunung Halimun 

Salak. penelitian dilakukan pada bulan Maret-Oktober 2009. metode pengumpulan data 

terdiri dari data spasial mencakup peta administrasi, peta ketinggian, peta tanah, dan peta 

penutupan lahan. penentuan distribusi sarang rayap M. gilvus Hagen didasarkan pada 

metode absent-present pengamatan perjumpaan di lapang dengan menggunakan GPS 

(Global Poisitioning System). analisis data dilakukan melalui analisis spasial dan analisis 

statistika dengan menggunakan sistem informasi geografis, berdasar-kan overlay (metode 

tumpang tindih). Hasil penelitian berdasarkan validasi menunjukkan model kesesuaian. 

wilayah yang sangat sesuai dengan habitat rayap tanah M. gilvus Hagen adalah Cagar 

Alam Dungus Iwul Bogor, Jawa Barat Dan Cagar Alam Yanlappa Bogor Jawa Barat 

dengan ketinggian 50-200 mdpl. 

COLONY CHARACTERIZATION OF A MOUND-BUILDING SUBTERRANEAN 

TERMITE, MACROTERMES GILVUS HAGEN (BLATTODEA:TERMITIDAE) 

IN BOGOR’ NATURAL FOREST 

Niken Subekti 

Macrotermes gilvus Hagen is one of the most important mound-building sub-

terranean termite species in the Southeast Asia region. It is also a major pest in oil -palm 

and acasia plantations. In this study, we characterized colonies of Macrotermes gilvus 

Hagen on the natural forest of Bogor, Indonesia. Termites were surveyed by collecting 

termite individual Macrotermes gilvus Hagen at different size of nest, small (0 - 0.99 m), 

middle (1 - 1.99 m), and large (≥ 2 m). Mounds were fully excavated, termites collected 

by means of vacuuming, and colony size estimated by sub-sampling. Results indicated 

that mean of the termite‘s colony Macrotermes gilvus Hagen for large nest 183,825 ind; 

middle nest 46,267 ind.; and small nest 20,223 ind. Whereas, mean of the termite‘s caste 

ratio for large nest, middle nest, and small nest were as follows: major soldier 1.61%, 

8.69%, and 6.42%; minor soldier 0.20%, 1.96%, and 1.29%; worker 15.93%, 6.85%, and 

50.42%; larva 82.26%, 82.51%, and 41.87%; respectively. Colony has a foraging distance 

of approximately 5.0 m, covering a foraging area of 25 m
2
.  
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ISOLASI MINYAK BIJI MAHONI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA DI DALAMNYA 

(SWIETENIA MACROPHYLLA KING) 

Sri Mursiti dan Ersanghono Kusuma 

Staf Pengajar Jurusan Kimia FMIPA UNNES Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing 

Telah dilakukan penelitian tentang isolasi minyak biji mahoni (Swietenia macro-

phylla King) dan identifikasi senyawa yang terdapat di dalamnya. Biji mahoni diambil 

minyaknya dengan cara maserasi menggunakan pelarut n-heksana selama 3 x 24 jam. 

Ekstrak n-heksana dievaporasi sampai semua pelarut hilang sehingga diperoleh minyak 

biji mahoni. Minyak ini kemudian diidentifikasi kandungan senyawa di dalamnya meng-

gunakan GC-MS, spektrometer IR, dan UV. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dalam 

minyak biji mahoni diperkirakan terdapat 1 senyawa yang paling dominan yaitu ester dari 

asam linoleat (81,56%). 

ISOLASI MINYAK BIJI MAHONI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA DI DALAMNYA 

(SWIETENIA MACROPHYLLA KING) 

Sri Mursiti dan Ersanghono Kusuma 

Staf Pengajar Jurusan Kimia FMIPA UNNES Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing 

An isolation of mahoni seed oil and identification of compound in the mahoni seed oil 

(Swietenia macrophylla King) has been carried out. The oil of mahoni seed was isolated by 

maseration using n-hexane for 3 x 24 hours. The n-hexane eztract was evaporated to carried 

out the solvent and give the mahoni seed oil. The oil obtained was identified by GC-MS, IR, 

and UV spectrometers. The main compound found was ester of linoleat acid (81,56%). 

PEMODELAN SPASIAL HABITAT BURUNG WALET SARANG PUTIH 

(COLLOCALIA FUCIPHAGA) DENGAN MENGGUNAKAN SIG (SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN BUDIDAYA SARANG WALET 

DI JAWA TENGAH (STUDI KASUS KABUPATEN GROBOGAN 

DAN KABUPATEN SEMARANG)
 

Margareta R, M. Abdullah
 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Tujuan umum penelitian tahun kedua adalah mendapatkan data ilmiah mengenai 

distribusi dan ekologi burung walet sarang putih berdasarkan distribusi sarang walet dan 

aspek ekologi yang mencakup identifikasi jenis dan kelimpahan, suhu lingkungan, kelem-

baban, ketinggian, jarak sarang dari sumber air, jalan, sungai dan pemukiman. Penelitian 

dilakukan di Kabupaten Semarang dan waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Maret–

Oktober 2008. Metode pengumpulan data terdiri dari data spasial mencakup peta jalan, 

peta sumber air (sungai), peta ketinggian, dan peta tutupan lahan. Dari peta-peta tersebut 

disusun kelas-kelas kesesuaian, yaitu kelas kesesuaian jarak jalan, kelas kesesuaian jarak 

sungai, kelas kesesuaian ketinggian dan kelas kesesuaian tutupan lahan. Penentuan 

distribusi rumah walet dilakukan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System). 

Analisis data dilakukan melalui analisis spasial dan analisis statistika dengan mengguna-

kan Sistem Informasi Geografis, berdasarkan overlay (metode tumpang tindih), peng-

kelasan (Class), klasifikasi, penilaian (skoring), dan pembobotan. Setelah itu dilakukan 

validasi klasifikasi kesesuaian habitat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang 

sangat sesuai sebagai habitat burung walet sarang putih di Kabupaten Semarang adalah 

sebesar 12767 Ha (11,98%), area yang sesuai seluas 80998 Ha (75,98%) dan tidak sesuai 
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seluas 12880 Ha (12,04%). Berdasarkan hasil validasi, model kesesuaian habitat burung 

walet sarang putih termasuk dalam kategori sedang (71%). 

SINTESIS FINE CHEMICAL DERIVAT SITRONELAL DAN EUGENOL DENGAN 

KATALIS ZEOLIT ALAM TERMODIFIKASI 

Edy Cahyono 

Penelitian Hibah Bersaing 

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang belum terkelola dengan baik. 

Banyak produk turunan yang diimpor, diantaranya adalah bahan-bahan turunan sitronelal 

dari minyak sereh dan eugenol dari minyak cengkeh. Turunan senyawa tersebut disebut 

fine chemical biasa digunakan untuk perisa, fragrance, parfum, insect rephelent, dan 

feromon. Sintesis derivate sitronelal dan eugenol memerlukan aktifitas dan selektifitas 

tinngi. Modifiasi zeolit alam menjadi katalis untuk reaksi-reaksi tertentu menjadi alternatif 

yang memiliki prospek karena murah, ramah lingkungan dan dapat digunakan ulang. 

Reaksi siklisasi (R)-(+)-sitronelal merupakan tahap penting dalam sintesis beberapa jenis 

perisa dan fragrans. Selektivitas H-Zeolit alam (H-Za), Fe
3+

-Za dan Zn
2+

Za telah diuji 

untuk reaksi siklisasi asetilasi (R)-(+)-sitronelal. (R)-(+)-sitronelal diisolasi dari minyak 

sereh (Cymbopogon winterianus) dengan distilasi fraksinasi pengurangan tekanan. Katalis 

dibuat dari zeolit alam dari Malang melalui aktivasi menggunakan HF 1% dan HCl 6M, 

diikuti pertukaran ion dengan NH4Cl 3 M dan kalsinasi pada 450
o
C selama 1 jam dengan 

aliran gas nitrogen, hasil yang diperoleh disebut H-Za. Pertukaran kation H-Za dengan 

larutan 0,1 M ZnCl2, FeCl3, dan Ni(NO3) secara berturut-turut diperoleh katalis Fe
3+

-Za, 

Zn
2+

Za, dan Ni
2+

-Za. Reduksi Ni
2+-

Za dengan gas H2 dilakukan untuk memperoleh katalis 

hidrogenasi Ni/Za. Karakterisasi katalis dilakukan untuk mengetahui keasaman, porositas, 

morfologi, analisis kadar logam dan analisis rasio Si/Al. Uji aktifitas katalis H-Za, Fe
3+

-

Za dan Zn
2+

Za dilakukan untuk mengetahi aktivitas dan selektivitas katalitik untuk reaksi 

siklisasi-asetilasi (R)-(+)-sitronelal menjadi Isopulegil asetat (IPA) dan neo-isopulegil 

asetat (NIPA). Reaksi siklisasi asetilasi sitronelal dilakukan dengan variasi katalis, tem-

peratur reaksi, dan durasi reaksi. Reaksi dilakukan pada 80
o
C. Selama reaksi berlangsung 

diambil sampel pada menit ke 10, 20,30, 60, 120, dan 180. Katalis Ni/Za diuji aktivitasnya 

untuk hidrogenasi metil eugenol. Elusidasi struktur dilakukan dengan GC, GC-MS, FTIR, 

dan 1H-NMR. Katalis Fe
3+

-Za dan Zn
2+

-Za menunjukkan aktivitas tinggi dengan 

rendemen maksimal 70% dan tingkat konversi maksimal 90%. Katalis Ni/Za menunjukkan 

aktivitas tinggi. Diperlukan optimasi dan uji aktivitas produk sintesis pada tahap 

berikutnya.  

SYNTHESIS OF FINE CHEMICALS DERIVATE OF CITRONELLAL AND EUGENOL BY 

MODIFIED NATURAL ZEOLITE CATALYSTS  

Edy Cahyono 

Indonesia has potential natural products that not yet good mannered to produce 

the fine chemical. Some derivative products of citronellal and eugenol have imported from 

the other countries. The cyclisation of (R)-(+)-citronellal is an important step in the syn-

thesis of some flavors and fragrances. Selectivity of Fe
3+

-Natzeo and Zn
2+-

Natzeo has 

been evaluated for cyclisation-acetylation (R)-(+)-citronellal. (R)-(+)-citronellal was 

isolated from Java Citronella oil (Cymbbopogon winterianus) by fractional distillation 

under reduced pressure. Catalysts have prepared through acid activation to natural zeolite 

from Malang using HF 1% and HCl 6M, followed by ion-exchange with 3 M NH4Cl and 

calcination at 450 
o
C for 1 hour with nitrogen atmosphere to obtained H-natural zeolite 

(H-Za). H-Za was modified to Zn
2+

- zeolite (Zn
2+

-Za) by ion-exchange with 0.1 M ZnCl2 

and Fe
3+

- zeolite (Fe
3+

-Za) by ion-exchange with 0.1 M FeCl3. Cyclization-acety-laton 
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reaction was carried out by reflux (R)-(+)-citronellal, acetic anhydride, and 1 gr catalyst in 

glass batch reactor with vigorous stirring at 80 
o
C. As the reaction proceeded, 1 mL sample 

was taken from the system at 10; 20; 30; 60; 120; 180 min and extracted using n-hexane 

for every ratio molar. Structure analysis of product was conducted by GC-MS, FTIR, 
1
H-

NMR.Cyclisation-acetylation of citronellal was studied by variation of catalyst and 

temperature. Both Fe
3+

-Za and Zn
2+

-Za catalysts had very good activity but variously in 

selectivity. The main product, isopulegyl acetate and neoisopulegyl acetate were 

elucidated by GC-MS.  

ADSORPSI ZAT WARNA NAFTOL DENGAN KARBON AKTIF 

BERBAHAN DASAR AMPAS TEBU  

Adhi Kusumastuti, Ratna Dewi Kusumaningtyas, Samsudin Anis 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Email: adhi_kusumastuti@staff.unnes.ac.id 

Penelitian Hibah Bersaing 

Penelitian difokuskan untuk mengevaluasi potensi ampas tebu sebagai karbon aktif 

untuk memulihkan zat warna naftol mengingat ampas tebu tersedia melimpah dengan 

harga sangat murah. Zat warna naftol digunakan dalam penelitian ini mengingat zat warna 

tersebut banyak digunakan di industri batik. Hasil penelitian menunjukkan persentase 

pemulihan baik pada karbon aktif yang diberi perlakuan dengan asam sulfat, formaldehid, 

maupun karbon aktif standar akan menurun dengan meningkatnya konsentrasi awal, 

meskipun jumlah zat warna yang terserap meningkat dengan meningkatnya konsentrasi 

awal larutan zat warna. Persentase pemulihan terbaik dicapai oleh karbon aktif yang diberi 

perlakuan dengan asam sulfat. Secara berturut-turut kesetimbangan adsorpsi akan tercapai 

20, 60, dan 40 menit pertama pada proses adsorpsi dengan karbon aktif standar, perlakuan 

asam sulfat, dan formaldehid. Penggunaan ampas tebu sebagai karbon aktif cukup efektif 

dan murah untuk adsorpsi zat warna naftol dengan rata-rata persentase pemulihan 32,46%. 

Rata-rata pemulihan perlakuan asam sulfat mencapai 61,73%, sedangkan perlakuan 

formaldehid hanya mencapai 48,79%. Proses adsorpsi zat warna naftol dengan karbon 

aktif ampas tebu untuk perlakuan asam sulfat, formaldehid, dan standar akan mencapai 

kesetimbangan masing-masing pada 60 menit, 40 menit, dan 20 menit. 

PENGARUH KONDISI PENUMBUHAN PADA SIFAT FISIS FILM TIPIS GA2O3 

DENGAN DOPING ZNO 

Sulhadi, Putut Marwoto, Sugianto 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental 

Telah dapat ditumbuhkan film tipis Ga2O3:ZnO di atas substrat silikon mengguna-

kan dc magnetron sputtering (home made). Parameter deposisi yang divariasikan dalam 

pembuatan film tipis Ga2O3:ZnO adalah daya plasma. Proses penumbuhan dilakukan 

selama 3 jam. Struktur film dipelajari dengan menggunakan difraksi sinar X (XRD) dan 

SEM. Hasil difraktogram XRD dibandingkan dengan data JCPDS untuk mengidentifikasi 

struktur kristal yang tumbuh. Film tipis yang ditumbuhkan dengan daya plasma 20,15 W 

dan 24,10 W teramati puncak difraksi bersesuaian dengan orientasi bidang (201) yang 

menunjukkan lapisan tipis Ga2O3:ZnO memiliki struktur monoklinik dan intensitas ter-

tinggi bersesuaian dengan orientasi bidang (400) pada fase kubik. Pada citra SEM dengan 

perbesaran 10.000 kali teramati bahwa film yang ditumbuhkan dengan daya plasma 20,15 

W mempunyai morfologi yang lebih rata. Kondisi tersebut dikarenakan atom-atom yang 

menempel pada substrat ada yang terlepas terlebih dahulu sebelum datang atom-atom 

mailto:adhi_kusumastuti@staff.unnes.ac.id
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yang tersputter dari target. Hal ini sebagai konsekuensi laju atom yang menuju substrat 

relatif rendah karena ditumbuhkan pada daya plasma yang juga relatif rendah. 

MEREKONSTRUKSI SAINS ASLI (INDIGENOUS SCIENCE) 

BERBASIS BUDAYA JAWA SEBAGAI WAHANA MEMPERKAYA PENGETAHUAN 

SAINS DAN MENUMBUHKAN KEMAMPUAN GENERIK SAINS CALON GURU  

Sudarmin
1
, Woro Sumarni

1
, Hartono

2 

1)Jurusan kimia FMIPA Unnes Semarang 
2)Jurusan Fisika Unnes Semarang 

Penelitian Fundamental 

Penelitian etnosain atau sains asli masyarakat (Indegenous Science) belum banyak 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengetahuan sains asli masyarakat 

jawa, serta merekonstruksikannya ke dalam sains ilmiah sebagai wahana memperkaya 

pengetahuan sains ilmiah. Bentuk luaran penelitian tahap pertama ini adalah sejumlah 

pengetahuan sains ilmiah hasil rekonstruksi sains asli masyarakat berbasis budaya jawa 

serta upaya penyebaran semua hasil penelitian ini pada pembelajaran sains. Penelitian ini 

dila-kukan dalam latar (seting) masyarakat Jawa Tengah. Peneliti terlibat langsung dalam 

kancah penelitian untuk melakukan wawancara, diskusi, pengamatan langsung serta mem-

pelajari dokumen dan seni budaya, serta literatur ilmiah berkaitan peracikan jamu tradi-

sional, rumah joglo, dan bercocok tanam tembakau. Data hasil observasi dan wawancara 

dianalisis, verifikasi, dan transformasi ke sains ilmiah. Penelitian budaya pembuatan jamu 

tradisional difokuskan pengetahuan responden penjual jamu terkait pembuatan jamu, cara 

meracik jamu, jenis jamu yang dibuat, khasiat serta efek jamu terhadap kesehatan. Budaya 

bercocok tanam tembakau di Temanggung difokuskan pada pengetahuan petani tembakau 

pada budaya bercocok tanam tembakau, cara pengolahan lahan danb panca usaha tani, 

pembibitan, menetapkan tembakau berkualitas, serta pengolahan tembakau pasca panen. 

Budaya jawa pembuatan rumah Joglo difokuskan pada pengetahuan dan definisi 

responden mengenai rumah joglo, tata ruang, motif-motif ukiran, dan aspek-aspek terkait 

bagian-bagian rumah joglo. Hasil penelitian disimpulkan adanya pengetahuan sains asli 

dari peracik dan penjual jamu, serta penjual bahan jamu yang tepat atau kurang tepat jika 

dibandingkan dengan sains ilmiah; pengetahuan petani tembakau mengenai bercocok 

tanam umumnya sebagai hasil pengetahuan warisan yang terkadang responden kurang 

mampu menerjamahkan pengetahuan tersebut ke dalam sains ilmiah. Sedangkan terkait 

fokus penelitian rumah Joglo disimpulkan bahwa rumah joglo memilikia kemam-puan 

tahan gempa, dan hal ini sesuai kajian sains ilmiah. Dari hasil  penelitian ini, disa-rankan 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan bahan ajar sains berbasis budaya 

jawa sebagai upaya memperkaya sumber belajar serta meningkatkan kemampuan generik 

sains bagi calon guru dan siswa. 

RECONTRUCTING INDIGENOUS SCIENCE BASED ON JAVA CULTURE AS A MODE 

OF ENRICHING OF SCIENCE AND SHINING UP TO SCIENCE GENERIC CAPABILITY 

OF TEACHER PROSPECTIVE 

Sudarmin
1
 , Woro Sumarni

1
, and Hartono 

2
 

1Chemistry Department, 2Physics Department, Faculty Mathematics and Natural Science,  

Semarang State University 

The ethno science or indigenous science still rare to be conducted. This research 

was aimed to descript the original science of Javanese and reconstruct in scientific mode 

to enrich the scientific knowledge. The research outcome of first stage is a number of the 

scientific knowledge of reconstructing result of society‟s original science based on Java 

culture and a disseminating effort of the research results on science learning. The setting 



 sari hasil penelitian 2009 58 

 

of this research was Central of Java society. The researchers directly engaged in research 

depths for interviewing, discussing, direct observation, studying of documents and cul -

tural art, and scientific literature related to the bird snare of traditional medicinal herbs, 

joglo house, and tobacco arable. The data of observation and interview results were 

analyzed, verified, and transformed to scientific mode. The cultural research of produc-

tion of traditional medicinal herbs was focused on the knowledge of medicinal herbs 

sellers, related to the medicinal herb production and bird snare, the kind of produced 

medicinal herbs, its peculiar properties and effects to health. The tobacco arable culture 

in Temanggung is focused on the knowledge of tobacco farmer on tobacco arable culture, 

the processing method of soil and „panca usaha tani‟, seedling, determination of high 

qualified tobacco, and post-harvest time tobacco processing. The Java culture of joglo 

house making was focused on the respondent‟s knowledge and definition about joglo 

house, infrastructure, motives of carved object, and aspects related to parts of joglo 

house. It can be concluded that the original science of medicinal herb farmer and seller is 

exist, the proper and improper medicinal herb sellers to science are exist. The knowledge 

of tobacco farmer about its arable commonly is inheritance knowledge, with the result 

that they are unable to translate it to science. Related to the researched focused on joglo 

house, it can be concluded that joglo house earthquake proof ability. It is in accordance to 

scientific study. It can be suggested that the advance researches about the development of 

scientific learning materials based on Java culture as an effort to enrich the learning 

source and improve the science generic ability of teacher prospective are needed.  

KINETIKA DAN MEKANISME BIOTRANSFORMASI SENYAWA -PINENA HASIL 

ISOLASI MINYAK TERPENTIN MENGGUNAKAN ENZIM LIPASE 

DARI PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Nanik Wijayati, Kasmui, Supartono 

Penelitian Fundamental 

Minyak terpentin dapat dihasilkan dari penyulingan getah pohon pinus (famili 

pinaceae). Kandungan utama minyak terpentin adalah senyawa -pinena (2,6,6-trimetil, 

bisiklo 3.1.1  -2-heptena).Harga jual minyak terpentin sangat murah dan dikenal sebagai 

pengencer dan solven cat. Biotransformasi -pinena diharapkan dapat menaikkan nilai 

ekonomi dari minyak terpentin misalnya reaksi epoksidasi. Permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kinetika dan mekanisme reaksi biotransformasi 

α-pinena dengan enzim lipase dari Pseudomonas aeruginosa Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mempelajari kinetika dan mekanisme reaksi biotransformasi α-pinena dengan enzim 

lipase dari Pseudomonas aeruginosa. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap perta-

ma adalah isolasi α-pinena dari minyak terpentin dan isolasi enzim lipase dari Pseu-

domonas aeruginosa. Tahap kedua dilakukan biotransformasi -pinena hasil isolasi dari 

minyak terpentin dengan enzim lipase Pseudomonas aeruginosa, dengan variasi mmol 

reaktan. Tahap ketiga adalah penentuan kinetika dan mekanisme reaksi berdasarkan hasil 

kromatogram GC, IR dan GC-MS. Hasil reaksi biotransformasi dianalisis dengan mem-

bandingkan kromatogram hasil reaksi dengan kromatogram senyawa -pinena dari mi-

nyak terpentin. Reaksi biotransformasi -pinena dengan enzim lipase dari pseudomo-nas 

aeruginosa dapat menghasilkan senyawa flavor -pinena oksida. Reaksi dipengaruhi oleh 

berbagai macam factor, dinantaranya adalah konsentrasi reaktan, kecepatan penam-bahan 

okson pada system reaksi, konsentrasi asam lemak yang digunkan dan konsentrasi lipase. 

Kinetika Reaksi Reaksi biotransformasi memenuhi order satu. Lipase dari Ps. Aeruginosa 

mengkatalisis asam peroksioktanoat secara langsung dari asam oktanoat dan okson. Asam 

peroksi yang terbentuk kemudian digunakan secara insitu untuk meng-oksidasi -pinena.  
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KINETICA AND MECANISM OF BIOTRANSFORMATION OF -PINENE FROM 

TURPENTINE OIL WITH LIPASE FROM PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Nanik Wijayati, Kasmui, Supartono 

 

Turpentin oil is very cheap and only use as thinner. Turpentine is a colorless, 

volatile essential oil obtained from resin of trees of the genus pinus (pinaceae family).The 

major constituens of turpentine was -pinene (2,6,6-trimetil, bicyclo  3.1.1  -heptene-2 

compound. Derivatitation of -pinene through epoxidation reaction may be the economic 

value will increase. The purpose of this research was to studied kinetica and mechanism of 

biotransformation of α-pinena from turpentine oil with the lipase from Pseudomonas 

aeruginosa mediated synthesis of α-pinena oxide. The population of this research were -

pinene that isolated from turpentine oil from Perhutani Jawa Tengah. This sampling was 

random sampling. There were three steps of this research. This first step, isolation of -

pinene from turpentine oil by fractional distillation with decrease of pressure and isolation 

of Lipase enzyme from Pseudomonas aeruginosa. The second step was Kinetica and me-

chanism reaction of -pinene with okson mediated of Lipase. Biotransformation reaction 

were conducted by effect of reactan concentration.. The third step was proved the struc-

tures of products of biotransformation by spectroscopic methods (GC, IR and GC-MS). 

The effect of variable was analysed by comparing the chromatogram of the reaction 

products. The lipase-mediated synthesis of α-pinene oxide under mild conditions depends 

on various factors such as the concentration and the rate of addition of Oxone on the 

reaction system as well as the concentration of fatty acid used and the concentration of the 

immobilized lipase. Further work is in progress in our laboratory in order to investigate factors 

affecting the lipase as well as α-pinene oxide stability in the reaction system. Biotrans-

formation of α-pinene was one order kinetica. The immobilized lipase from Pseudomonas 

aeruginosa is used to generate peroxyoctanoic acid directly from octanoic acid and oxone. The 

peroxy acid formed is then applied for in situ oxidation of α -pinene.  

EKSPLORASI ZAT ATRAKTAN DARI LIMBAH KAKAO UNTUK MENARIK LALAT 

BUAH BACTROCERA SPP. (DIPTERA:TEPHRITIDAE) 

Dyah Rini Indriyanti, Suputa, Nur Kusuma Dewi 

Penelitian Fundamental 

Lalat buah Bactrocera spp (Diptera:Tephritidae) merupakan hama penting penye-

bab kerusakan serius, serangannya menurunkan kualitas dan kuntitas pada buah dan 

sayuran. Penelitian pendahuluan mengenai skrining sembilan limbah yang masih mengan-

dung protein untuk menarik lalat buah, telah dilakukan pada limbah: molase, vinase, 

sludge fermentasi, tahu, ikan, brem, ciu, susu dan kakao. Hasilnya menunjukkan bahwa 

limbah kakao dapat menarik lalat buah lebih tinggi dibandingkan limbah yang lain. 

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi senyawa 

volatil pada limbah kakao, 2. Penambahann amonium asetat pada limbah kakao, dan 3. 

Melakukan uji lapangan untuk mengetahui ketertarikan lalat buah di lapangan. Penelitian 

di laboratorium menggunakan B.carambolae D&H. Metode yang digunakan adalah 

analisis senyawa volatil limbah kakao dengan GC MC dan metode Conway, mengoptimasi 

limbah kakao dengan penambahan amonium asetat dan uji lapangan untuk mengetahui 

species Bactrocera yang tertarik. Hasil identifikasi senyawa volatil limbah kakao yaitu:  

etil asetat/asam asetat (22,80% area), 3-hidroksi 2-butanon (25,72% area), 2,3-butanadiol 

(45,25% area), oktametl siklotetrasiklosan (3,61% area), silikat anion tetramer (2,62% 

area) dan amonia 46,45 mg/100 gr limbah. Penambahan limbah kakao dengan amonium 

asetat 10% dapat meningkatkan ketertarikan lalat buah. Lalat buah yang tertarik limbah 
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kakao di lapangan berjenis kelamin jantan dan betina species Bactrocera carambolae, 

Bactrocera papayae, dan Bactrocera albistrigata. 

STUDI KINETIKA REAKSI HIDRODENITROGENASI PIRIDIN DENGAN KATALIS NI-

MO/ZEOLIT ALAM 

Sri Kadarwati, Sigit Priatmoko, Samuel Budi Wardhana Kusuma
 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Pekerti 

Telah dipelajari kinetika reaksi hidrodenitrogenasi (HDN) piridin dengan katalis 

Ni-Mo/zeolit alam. Pembuatan katalis dilakukan dengan metode impregnasi menggunakan 

Ni(II) nitrat dan amonium heptamolibdat sebagai sumber Ni dan Mo. Karakterisasi katalis 

sebelum dan setelah reaksi HDN meliputi penentuan keasaman katalis, luas permukaan 

spesifik, volume total pori, dan rerata jejari pori. Penentuan keasaman katalis dilakukan 

dengan metode adsorpsi NH3, sedangkan pengukuran luas permukaan spesifik, volume 

total pori, dan rerata jejari pori dilakukan dengan metode adsorpsi BET. Aktivitas katalis 

Ni-Mo/zeolit alam pada reaksi HDN piridin diuji dengan menggunakan reaktor sistem alir 

dengan variasi temperatur reaksi antara 300 dan 390
o
C. Produk reaksi dianalisis menggu-

nakan GC dan GC-MS. Penurunan luas permukaan spesifik, volume total pori, dan 

keasaman katalis teramati setelah katalis digunakan untuk 1 kali run reaksi HDN piridin. 

Konversi terbesar pada reaksi HDN piridin dengan katalis Ni-Mo/zeolit alam dicapai pada 

temperatur 350
o
C. Dengan menggunakan persamaan Arrhenius untuk hubungan antara k 

dengan T, diperoleh harga Ea reaksi HDN piridin dengan katalis Ni-Mo/zeolit alam pada 

paparan temperatur 300-350
o
C sebesar 69,82 kJ/mol dengan harga A 3,4x10

6
 menit

-1
, 

sedangkan Ea pada paparan temperatur 350-390
o
C sebesar (-48,85) kJ/mol dengan harga A 

4,35 menit
-1

.  

STUDI KINETIKA REAKSI HIDRODENITROGENASI PIRIDIN DENGAN KATALIS NI-

MO/ZEOLIT ALAM 

Sri Kadarwati, Sigit Priatmoko, Samuel Budi Wardhana Kusuma
 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Pekerti 

A kinetic study on pyridine hydrodenitrogenation (HDN) using Ni-Mo/zeolite catalyst 

has been studied. The catalyst was prepared by impregnation method using Ni(II) nitrate and 

ammonium heptamolibdate as precursor of Ni and Mo, respectively. The characterization of 

catalyst was conducted, including the acidity, specific surface area, total pore volume, and 

average pore radius of catalyst. The catalyst acidity was determined by NH3 adsorption, 

whereas the specific surface area, total pore volume and average pore radius were measured 

by BET adsorption method. The activity of catalyst on pyridine HDN was evaluated in a flow 

reactor system. Reaction temperature was varied between 300 and 390
o
C. The products were 

analyzed by gas chromatography and gas chromatography-mass spectroscopy (GC and 

GC−MS) methods. The decreasing of specific surface area, total pore volume and acidity of 

catalyst were observed after used on once of reaction. The highest conversion of pyridine 

HDN using the catalyst was observed at 350
o
C. By using Arrhenius equation for k as a 

function of T, the activation energy Ea of pyridine HDN using the catalyst at temperature of 

300-350
o
C was 69.82 kJ/mol with A of 3.4x10

6
 menit

-1
, whereas Ea at temperature of 300-

390
o
C was -48.85 kJ/mol with A of 4.35 minutes

 -1
.  
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SIMULASI EFEKTIVITAS SENYAWA OBAT ERITROMISIN F 

DAN 
6,7

ANHIDROERITROMISIN F DALAM LAMBUNG MENGGUNAKAN METODE 

SEMIEMPIRIS AUSTIN MODEL 1 (AM1) 

Agung Tri Prasetya, M. Alauhdin, Nuni Widiarti 

Dosen Muda Dinas Pendidikan Prop Jateng 

Perkembangan pesat teknologi mikroprosesor telah mempengaruhi perkembangan 

ilmu kimia. Penggunaan komputer sebagai peralatan kerja laboratorium dikembangkan 

menjadi suatu aspek kajian yang disebut dengan kimia komputasi. Penelitian ini akan 

dibuat senyawa eritromisin F dan Δ
6,7

anhidroeritromisin F beserta turunannya dan sela-

njutnya dihitung energinya masing-masing menggunakan metode semiempiris AM1 dalam 

program Hyperchem 7.5 versi evaluasi. Struktur eritromisin F dan Δ
6,7

anhidroeritromisin 

F dioptimasi untuk memperoleh struktur yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Ana-

lisis polaritas, energi ikat dan sudut torsinya dilakukan untuk mengetahui sifat struktur-

nya. Energi ikat dari berbagai macam senyawa turunan eritromisin F dan Δ
6,7

anhi-

droeritromisin F di dalam suatu reaksi dekomposisi dalam suasana asam dihitung untuk 

memperoleh suatu jalur mekanisme dekomposisi yang paling mungkin. Dari hasil peneli-

tian dapat diketahui bahwa mekanisme dekomposisi eritromisin F dan Δ
6,7

anhidroe-

ritromisin F dapat diprediksi menggunakan metode semiempiris AM1. Senyawa eritro-

misin F dapat mengalami reaksi dekomposisi dan diakhiri dengan terbentuknya senyawa 

eritralosamin dan lepasnya gula netral kladinosa, sedangkan senyawa Δ
6,7

anhidroe-ritro-

misin F dalam dekomposisi asam tidak dapat berlangsung hingga lepasnya gula netral kla-

dinosa dan terbentuk senyawa 9,11;9,12-spiroketal. Jadi di dalam asam lambung, senyawa 

Δ
6,7

anhidroeritromisin F diprediksi akan lebih tahan asam dibandingkan senyawa 

eritromisin F. 

PENGOLAHAN HASIL LAUT UNTUK MENGURANGI LOGAM BERAT DAN 

KERUSAKAN ZAT GIZI  

Winarni, Sri Mantini, R.S, Wisnu Sunarto 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Pusat Penelitian 

Hasil utama daerah Semarang Utara adalah hasil laut seperti ikan, udang, dan 

cumi. Apabila hasil laut tersebut diolah dengan benar maka kekhawatiran adanya logam 

berat maupun kerusakan zat gizi dapat dihindari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi-

kan pengetahuan tentang kandungan zat gizi dalam hasil laut, adanya logam berat serta 

kerusakan bahan makanan, memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pengolah-

an hasil laut yang benar sehingga zat gizi tidak banyak yang rusak serta mengurangi 

kandungan logam berat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan 

serta praktik pembuatan makanan yang aman dan sehat dari hasil laut yang selanjutnya 

dikompetisikan. Kegiatan ini cukup berhasil di mana ibu-ibu PKK di tempat tersebut 

sangat antusias, dapat membuat olahan yang dianjurkan dengan berbagai resep, mau 

menyebarluaskan kepada ibu-ibu yang lain. Selain itu ada yang telah mengembangkannya 

dalam bentuk catering. 

 

 

 

 

 

 

 



 sari hasil penelitian 2009 62 

 

AKTIVASI ABU LAYANG BATUBARA DAN APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN 

TIMBAL DALAM PENGOLAHAN LIMBAH ELEKTROPLATING 

Widi Astuti
1
, F. Widhi Mahatmanti

2
 

1Prodi Teknik Kimia FT UNNES, 2Jurusan Kimia FMIPA UNNES 
Terapan 

Masalah utama pada pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara 

sebagai sumber energi adalah adanya limbah padat berupa abu layang batubara. Abu ini 

belum termanfaatkan dengan baik dan hanya ditumpuk dalam landfill sehingga menye-

babkan masalah lingkungan. Abu layang tersusun atas beberapa oksida berpori (terutaman 

silika) dan unburned carbon yang mempunyai potensi baik sebagai adsorben. Namun, 

tingginya tingkat kristalinitas silika dan kandungan unburned carbon dapat menyebabkan 

turunnya kapasitas adsorpsi. Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh kristalinitas 

silika dan unburned carbon terhadap kapasitas adsorpsi timbal. Penurunan kristalinitas 

dilakukan dengan larutan NaOH sedangkan penurunan kadar unburned carbon mengguna-

kan larutan H2SO4. Hasilnya, perlakuan dengan H2SO4 40% vol. selama 2 jam dengan 

suhu 40
o
C mampu menurunkan kandungan karbon sebesar 63%, dan meningkatkan 

kapasitas adsorpsi sebesar 65,28%. Sementara perlakuan dengan NaOH dapat menurunkan 

tingkat kristalinitas dan meningkatkan kapasitas adsorpsi hingga hampir 100%. 

AKTIVATION OF COAL FLY ASH 

AND ITS APPLICATION FOR TIMBALE REMOVAL IN ELECTROPLATING 

WASTE WATER 

Widi Astuti
1
, F. Widhi Mahatmanti

2
 

1Chemical Engineering Department, Semarang State University 
2Chemistry Department, Semarang State University 

The major problem in coal-based thermal power plants is that plenty of solid 

waste, the so-called coal fly ash, is produced. Almost all the coal fly ash is disposed by 

landfill and cause an environmental problem. Coal fly ash is mainly composed of some 

oxides derived from inorganic compounds and unburned carbon which remain after 

combustion of the coal. The porous oxides nature of fly ash makes it as a potential 

adsorbent. The existence of unburned carbon in fly ash can generate two possibilities. It 

can improve the adsorption capacity or hinder the adsorption. In this study, the effect of 

silica crystalinity and unburned carbon toward timbale adsorption capacity was 

investigated. It was performed pass through reducing the carbon content using various 

sulfuric acid concentrations and reducing crystalinity using sodium hydroxide.. The 

approximate results show that 40% vol. sulfuric acid treatment for 2 hour at 40
o
C would 

be decreasing unburned carbon content as 63% and would be increasing adsorption 

capacity as 65.28%. Sodium hydroxide treatment would be decreasing crystalinity dan 

would be increasing adsorption capacity almost 100%. 

PEMURNIAN GARAM DAPUR MELALUI METODE KRISTALISASI AIR TUA 

DENGAN BAHAN PENGIKAT PENGOTOR 

 NA2C2O4 – NAHCO3 DAN NA2C2O4 – NA2CO3 

Triastuti Sulistyaningsih, Warlan Sugiyo, Sri Mantini Rahayu Sedyawati 

Pemula 

Telah dilakukan pemurnian garam dapur melalui penambahan bahan pengikat 

pengotor pada proses kristalisasi air tua dalam pembuatan garam dapur dengan tujuan 

diperoleh garam dapur yang berkadar NaCl tinggi. Sampel dalam penelitian ini adalah air 

tua dari Meteseh, Kec. Kaliori, Kab. Rembang Jawa Tengah yang diambil secara acak. Air 

tua dikristalisasi biasa dan dengan penambahan bahan pengikat pengotor larutan Na2C2O4 
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– NaHCO3, dan larutan Na2C2O4 – Na2CO3 yang divariasi konsentrasinya. Kadar air, 

kadar pengotor dan kadar NaCl dihitung sebelum dan sesudah perlakuan kristalisasi. 

Kadar NaCl ditentukan dengan metode analisis Argentometri sedangkan pengotor Mg
2+

, 

Ca
2+

, Fe
3+

 ditentukan menggunakan SSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar 

NaCl garam dapur dapat ditingkatkan secara efektif dengan pemurnian secara kristalisasi 

air tua menggunakan bahan pengikat pengotor, Na2C2O4 dan Na2CO3 dibandingkan 

dengan Na2C2O4 dan NaHCO3. Kadar NaCl sebelum dimurnikan sebesar 80,117% 

meningkat menjadi 96,460%. 

PURIFYING SALT BY CRYSTALLIZATION OLD WATER WITH IMPURITIES BINDING 

AGENT NA2C2O4 – NAHCO3 AND NA2C2O4 – NA2CO3 

Triastuti Sulistyaningsih, Warlan Sugiyo, Sri Mantini Rahayu Sedyawati 

Purifying salt by impurities binding agent added at crystallization process of old 

water on salt production with purpose to get salt with high concentration of NaCl have 

been done. Sample in this research is old water from Meteseh, Kec. Kaliori, Kab. Rem-

bang Jawa Tengah. Old water is crystallized by natural and with Na2C2O4–NaHCO3 and 

Na2C2O4–Na2CO3 solution as impurities binding agent with variation of concentration. 

Water, impurities and NaCl concentration determined before and after treatment. NaCl 

concentration determined with Argentometry method while Mg
2+

, Ca
2+

, Fe
3+

 impurities 

determined by AAS. The result is that concentration of NaCl of salt can raised more 

effective by impurities binding agent Na2C2O4–Na2CO3 than Na2C2O4–NaHCO3. 

Concentration of NaCl before purified is 80.117% and than raise to be 96.460%. 

PENGARUH PEMBERIAN PROBIOTIK DALAM PELET TERHADAP PERTUMBUHAN 

LELE SANGKURIANG 

Supriyanto, Tyas Agung Pribadi 

Terapan 

Pakan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk pertumbuhan lele 

Sangkuriang. Di samping memerlukan pakan berkualitas, pertumbuhan lele Sangkuriang 

juga memerlukan suplemen dari luar berupa organisme probiotik. Penyemprotan probiotik 

pada pakan berpengaruh pada kecepatan fermentasi pakan tersebut dalam saluran pencer-

naan, sehingga membantu proses pencernaan dan penyerapan sari makanan. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik dengan cara disemprotkan 

pada pakan terhadap pertumbuhan lele Sangkuriang. Penelitian dirancang dengan ran-

cangan acak lengkap. Hewan coba dikelompokkan menjadi 4 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 ulangan setiap ulangan berisi 100 ekor bibit lele Sangkuriang 

masing-masing seberat sekitar 4 gram. Kelompok A sebagai kontrol diberi pakan tidak 

disemprot probiotik, kelompok B diberi pakan disemprot probiotik dianginkan selama 10 

menit, kelompok C diberi pakan disemprot probiotik dianginkan selama 20 menit, 

kelompok D diberi pakan disemprot probiotik dianginkan selama 40 menit.  Setiap minggu 

lele Sangkuriang diukur berat badan. Selisih berat biomassa mutlak dan laju pertumbuhan 

―instantaneous growth‖ hari pertama perlakuan penelitian dan hari terakhir perlakuan 

penelitian diuji dengan Anava satu jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

probiotik pada pakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan lele Sangkuriang. Pertum-

buhan berat biomassa mutlak rata-rata tertinggi dicapai oleh perlakuan D (2064,67g), 

selanjutnya berturut-turut diikuti oleh C (2064,33 g), B (2027 g) dan perlakuan A (1988,67 

g). Pada taraf signifikansi (α) sebesar 5% didapat nilai F tabel sebesar 4,07. Oleh karena F 

hitung (3,10) < F tabel (4,07), maka Ho diterima. Laju pertumbuhan ―instantaneous 

growth (g)‖ rata-rata tertinggi diperoleh dari perlakuan B (0,43), kemudian berturut-turut 

perlakuan C dan A (0,42), dan perlakuan D (0,40). Pengambilan taraf signi-fikansi (α) 

sebesar 5% didapat nilai F tabel 4,07. Oleh karena F hitung (2,419) < F tabel (4,07), maka 
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Ho diterima. Dapat disimpulkan, bahwa pemberian probiotik yang disemprot dalam pelet 

dan diangin-anginkan selama 10 menit, 20 menit dan 40 menit tidak berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan berat biomassa mutlak dan laju pertumbuhan ― instantaneous 

growth (g)‖ lele Sangkuriang 

PEMBERIAN EKSTRAK HERBA PEGAGAN (CENTELA ASIATICA L.) 

UNTUK MEMPERBAIKI KERUSAKAN STRUKTUR MIKROANATOMI HEPAR TIKUS 

PUTIH (RATTUS NORVEGICUS L.) AKIBAT ALKOHOL 

Nur Rahayu Utami, Lisdiana, Supriyanto 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Dasar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemebrian cuka apel dalam 

memperbaiki kerusakan struktur mikroanatomi testis akibat siklofosfamid.  Penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Penelitian eksperimental ini menggunakan 

hewan uji sebanyak 24 ekor tikus putih yang dibagi dalam 8 kelompok, yaitu: 1 kelompok 

kontrol diberi air; dan 7 kelompok perlakuan. Ketujuh kelompok perlakuan tersebut 

adalah: 3 kelompok diberi siklofosfamid dengan 3 macam hari pembedahan; 1 kelompok 

diberi cuka apel; serta 3 kelompok diberi perlakuan siklofosfamid kemudian diberi cuka 

apel. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 ekor tikus. Testis diambil kemudian difiksasi 

dengan formalin 10% dan dibuat preparat mikroanatomi menggunakan metode paraffin 

dan pewarnaan Hematoxyllin-Eosin. Data berupa struktur mikroanatomi testis dianalisa 

secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian siklofosfamid 

berpengaruh merusak struktur mikroanatomi testis, sedangkan pemberian cuka apel dapat 

memperbaiki kerusakan testis akibat siklofosfamid. 

APLIKASI MODEL MIXTURE DENGAN MISSING DATA UNTUK ANALISIS LAJU 

PERAWATAN (CURE RATE ) PENDERITA KANKER 

Nurkaromah Dwidayati 

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang, e-mail: noengkd_unnes@yahoo.co.id 

Terapan 

Farewell (1986) mengaplikasikan model mixture Weibull, untuk menemukan efek 

kovariat pada failure time pasien yang tak sembuh dan pada laju perawatan. Fokus dari 

studi klinik tersebut adalah estimasi proporsi pasien yang sembuh dan distribusi failure 

time pasien yang tak sembuh Dalam kasus studi klinik sering ditemukan ada data yang 

hilang (missing data) karena pasien-pasien dengan waktu penyembuhan yang lama 

meninggalkan kota, berpindah rumah sakit, atau berhenti berobat dalam jangka waktu 

tertentu kemudian melanjutkan kembali proses perawatan dan berpotensi untuk sembuh. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk analisis missing data. Salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah Algoritma EM. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah (1) bagaimana menentukan algoritma EM dalam model mixture untuk missing 

data? (2) bagaimana menentukan PH (proportional hazard) model mixture berdasar algo-

ritma EM tersebut? dan (3) bagaimana mengaplikasikan model mixture dengan missing 

data untuk analisis laju perawatan penderita kanker? Penelitian dilakukan dengan cara 

mempelajari hasil-hasil penelitian/karya ilmiah yang berhasil dihimpun melalui (jurnal, 

internet, perpustakaan maupun korespondensi secara langsung), kemudian dilakukan 

pengkajian untuk (1) mengkaji model mixure (baik parametrik maupun nonparametrik 

yang telah dikembangkan para peneliti, (2) menentukan model mixture untuk missing 

data, (3) menentukan algoritma EM untuk estimasi dengan missing data, (4) menentukan 

PH yang dikembangkan dari algoritma EM untuk analisis dengan missing data. Model 

mixture dapat diaplikasikan untuk analisis laju perawatan penderita kanker payudara 

dengan menggunakan algoritma EM. Metode ini didasarkan pada 2 (dua) langkah, yaitu: 

mailto:noengkd_unnes@yahoo.co.id
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(1) Epectation Step untuk menentukan distribusi untuk missing data berdasar nilai 

observasi yang diketahui dan mengestimasi parameternya, dan (2) Maximization Step, 

yaitu subtitusi missing data dengan nilai ekpektasi yang sudah diperoleh dari langkah (1). 

Algoritma EM merupakan pendekatan iterasi untuk mempelajari model dari data dengan 

nilai hilang melalui 4 (empat) langkah, yaitu(1) pilih himpunan inisial dari parameter 

untuk sebuah model, (2) tentukan nilai ekspektasi untuk data hilang, (3) buat induksi 

parameter model baru dari gabungan nilai ekspekstasi dan data asli, dan (4) jika parameter 

tidak converged, ulangi langkah 2 menggunakan model baru. Asumsi PH digunakan dalam 

analisis efek covariat pada failure time dari pasien yang tak sembuh. Metode esti-masi 

yang digunakan pada model mixture untuk laju perawatan merupakan kombinasi 

pendekatan likelihood marginal untuk model PH Cox dan algoritma EM. Asumsi 

proporsional hazard (PH) diturunkan dengan mengintroduksi covariat dalam model dan 

memisahkan efek covariat dan bentuk dasar fungsi hazard.Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut disarankan untuk mengembangkan model mixture untuk analisis laju perawatan 

pasien-pasien dengan waktu long-term yang berpotensi sembuh. 

SINTESIS POLIAKRILAMID MELALUI POLIMERISASI AKRILAMID DENGAN 

METODE MIXED-SOLVENT PRECIPITATION DALAM PELARUT ETANOL-AIR 

SEBAGAI BAHAN PEMBANTU PADA PROSES ENHANCED OIL RECOVERY (EOR) 

Prima Astuti Handayani, Dewi Selvia Fardhyanti 

Terapan 

Free radical polymerization of acrylamide using precipitation method. The high 

molecular weight polymers, water soluble and only a small of polymer will bring about a 

substantial increase in water viscosity, polymer used in Enhanced Oil Recovery (EOR) 

technique. The research was studied variable affect of polymerization and molecular 

weight of polymer. Polymerization of acrylamide was carried out in batch reactor equip-

ped with a stirrer, thermometer, condensor and heater. A solution of potassium hydroxide 

was put in to reactor and heated to the desired temperature. When the desired temperature 

was reached, acrylamide was introduced quickly in the reaction medium. During the 

process, the temperature was kept constant. Samples were taken from the reaction medium 

at a regular time then analyzed by gravimetry method. The affect of temperature and 

concentration of monomer, were studied in this investigation. It could be concluded that 

temperature and monomer concentration affected to the polymerization reaction. The 

relation developed by temperature in the range of 40-70
o
C the molecular weight of 

polymer 87987,2 – 154885,6 gr/mol, monomer concentration in the range 10-25 gr in 200 

ml solvent the molecular weight of polymer 101738,1 – 189926,7 gr/mol and inisiator 

concentration in the range 2-5 gr in 200 ml solvent the molecular weight of polymer 

76885,6 – 105987,2 gr/mol. 

PERBAIKAN PEMBELAJARAN MELALUI PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING 

STAD (STUDENTS TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS) UNTUK MENGOPTIMALKAN 

PENCAPAIAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH GELOMBANG 

Sarwi 

FMIPA Unnes, Senior 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian ini yakni mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mening-

katkan penguasaan konsep gelombang, serta mendeskripsikan aktivitas selama proses 

pembelajaran. Rancangan eksperimen kuasi dengan strategi pembelajaran kooperatif 

diterapkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes 
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obyektif dan kuesioner. Hasil penelitian yaitu 1) untuk gelombang bunyi dan gelombang 

elektromagnetik, ada kecenderungan peningkatan skor aktivitas dari pertemuan pertama 

ke pertemuan; 2) penggunaan empat indikator berpikir kritis diperoleh skor gelombang 

bunyi 61,34% dan gelombang elektromagnetik 51,83%; dan 3) penguasaan konsep 

kelompok eksperimen 58,02 dan kelompok kontrol 47,96 dengan uji t berbeda secara 

signifikan. Kesimpulan penelitian adalah melalui penerapan strategi kooperatif dapat 

mengembangkan berpikir kritis dan meningkatkan penguasaan konsep gelombang; serta 

tanggapan mahasiswa positif terhadap implementasi program.  

INSTRUCTIONAL REPAIRING WITH COOPERATIVE LEARNING STAD (STUDENTS 

TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS) APPLICATION TO OPTIMIZE THE WAVES 

CONCEPT ACHIEVEMENT 

Sarwi 

FMIPA Unnes, Senior 

Dana DIPA PNBP 

The purpose of the research is to describe critical thinking skills, to understand 

waves concept, and to describe learning activities. The quasi-experiment with STAD 

cooperative learning design was applied in this research. The data were collected by 

using objective test and questionnaire. The results are 1) for the sound and electromag-

netics waves instruction, an increasing activities scores tendency was got ten; 2) using 

four critical thinking indicator got understanding of 61.34% sound and 51.83% electro-

magnetics waves; and 3) achievement for experiment and control groups 58.02 and 47.96, 

with used t-test difference significantly is founded (p = 0.03). The research conclution is 

using the cooperative learning critical thinking skills and waves concept achievement can 

be increased; also students‟ implementation program response positively.   

UJI KUALITAS BANDENG PRESTO DENGAN ALAT LOW TEMPERATUR HIGH 

PRESSURE COOKER (LTHPC) 

Nana Kariada TM, Sunyoto, Widya Aryadi 

Terapan 

Bandeng duri lunak merupakan pengembangan olahan yang berasal dari pemin-

dangan. Low Temperature High Pressure Cooker (LTHPC) merupakan alat hasil karya 

mahasiswa Unnes yang berfungsi membuat bandeng presto atau bandeng duri lunak, yang 

dapat memproduksi dalam sekala besar dengan waktu yang relatif lebih singkat daripada 

menggunakan panci presto. Tujuan penelitain ini adalah untuk mengetahui waktu opti-

mum pemanasan agar diperoleh bandeng presto dengan kualitas yang diharapkan dan 

mengetahui kualitas bandeng presto dengan adanya variasi waktu dalam proses pema-

sakkan bandeng presto tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bandeng 

presto yang diproduksi oleh KUB Lumintu. Variabel bebas adalah suhu pemanasan (T) 

yang terdiri dari 3 perlakuan, yaitu: 60 menit, 90 menit dan 120 menit. Sebagai variabel 

terikat adalah kualitas bandeng presto (K), yang terdiri dari dari kualitas proximat dan 

kualitas organoleptik. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif. Dari hasil 

penelitian diperoleh bahwa analisis proximat ketiga sampel penelitian tidak menunjukkan 

hasil yang berbeda sangat nyata. Hal ini dapat dilihat dari kandungan energi, lemak, 

protein, karbohidrat, calsium, serta kasar dan kadar air mempunyai nilai yang hampir 

sama. Dari uji organoleptik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bandeng presto yang 

dimasak dengan lama waktu pemasakan 90 menit mempunyai hasil yang terbaik dan 

paling disukai oleh konsumen (responden). Hal ini dapat dilihat bahwa bandeng presto 



 sari hasil penelitian 2009 67 

 

dengan pemasakan 90 menit tersebut mempunyai nilai rata-rata 4,6. lebih tinggi dari 

bandeng presto pemasakan 60 menit (3,2), maupun pemasakan 120 menit (4). Dari hasil 

penelitian diperoleh simpulan bahwa kualitas bandeng presto yang dimasak dengan variasi 

waktu yang berbeda mempunyai kualitas yang hampir sama. Hasil analisis proximat 

ketiga sampel mempunyai kualitas yang hampir sama. Bandeng presto dengan pemasakan 

90 menit mempunyai kualitas organoleptik terbaik, kemudian diikuti bandeng presto 

dengan pemasakan 120 menit dan 60 menit.  

AKTIVITAS HEPATOPROTEKTOR BUNGA ROSELA (HIBISCUS SABDARIFFA L) 

PADA TIKUS YANG DIINDUKSI HEPATOTOKSIKAN CCL4 

Aditya Marianti, Wulan Christijanti, Ari Yuniastuti 

Dasar 

Salah satu khasiat ekstrak bunga rosella adalah mengatasi gangguan fungsi hepar 

oleh hepatotoksikan. Gangguan ini bisa dideteksi dari tingginya kadar enzim AST,ALT, 

MDA pada serum darah dan kelainan pada jaringan hepar. Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh pemberian ekstrak bunga rosella terhadap kadar enzim AST,ALT, dan 

MDA serum darah serta kondisi histopatologis hepar hewan uji yang diinduksi toksikan 

CCl4,. Enambelas ekor tikus diinduksi dengan CCl4 25% 0,5 ml/200 gr BB per oral dike-

lompokkan menjadi 4 kelompok.masing-masing 4 ekor. Kelompok pertama adalah kelom-

pok kontrol CCl4, kelompok kedua, ketiga, dan keempat diberi ekstrak bunga rosella 

masing-masing dengan dosis 100 mg;kg BB , 150 mg/kg BB. dan 200 mg/kg BB per oral 

1 kali sehari selama 30 hari. Kadar AST ,ALTdan MDA serum darahnya diukur sebelum 

dan pada hari ke 31 setelah perlakuan. Pada hari ke-31 pula hepar hewan uji diambil untuk 

dibuat preparat anatominya Hasil anava satu jalan menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antar kelompok perlakuan. Hasil uji lanjut menyatakan sebelum perlakuan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan. Setelah perlakuan pada 

kelompok 2,3, dan 4 kadar AST, ALT, dan MDA berbeda signifikan dengan kelompok 

kontrol. Hasil analisis kondisi histopatologis hepar hewan uji menunjukkan terdapat 

perbaikan nyata terhadap kondisi jaringan hepar hewan uji pada kelompok yang diberi 

ekstrak bunga rosella. Simpulan hasil penelitian ini adalah ekstrak bunga rosella mampu 

berfungsi sebagai hepatoprotektor dengan menurunkan secara signifikan kadar AST, ALT, 

MDA serum darah tikus induksi CCl4 dan meningkatkan daya reversibilitas hepar Diduga 

mekanismenya adalah antioksidasi.  

PEMANFAATAN ASAM HUMAT SEBAGAI PENGENDALI KUALITAS PERAIRAN 

KAITANNYA DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN TEMBAGA 

MELALUI PEMBENTUKAN KOMPLEKS 

Agung Tri Prasetya, Winarni dan Sri Nurhayati 

Jurusan Kimia FMIPA Univesitas Negeri Semarang 

Terapan 

Logam tembaga di perairan pada umumnya berada dalam bentuk senyawa hidrok-

sida atau oksida. Persenyawaan yang terjadi antara hidroksida tembaga dengan partikel-

partikel yang ada dalam badan perairan lama kelamaan akan mengendap dan terakumulasi 

dalam sedimen. Adanya asam humat di perairan dapat berfungsi sebagai ligan pengom-

pleks. Asam humat mampu berinteraksi dengan Cu (II) membentuk kompleks yang larut 

dalam air. Dalam penelitian ini telah dipelajari kemampuan pelarutan Cu(II) dalam sedi -

men melalui pembentukan kompleks dengan asam humat. Variabel penelitian yang dipela-

jari meliputi pH larutan (6-9), konsentrasi asam humat (10-30 ppm) dan waktu pelarutan 

(24-240 jam). Konsentrasi Cu(II) yang terlarut diukur dengan AAS sedangkan konsentrasi 

Cu(II) yang membentuk kompleks diukur dengan spektrofoto-meter. Kondisi optimum 
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yang pelarutan oksida Cu dari sedimen dengan pelarut asam humat terjadi pada pH 8 dan 

konsentrasi asam humat 25 ppm. Begitu juga kondisi optimum pengomplekan Cu(II) de-

ngan asam humat. Konsentrasi Cu(II) pada kondisi optimum sebesar 0,6924 ppm dan yang 

terkomplekan adalah 0,5565 ppm. Waktu pelarutan berpengaruh bahwa semakin lama 

waktu pelarutan maka semakin banyak pula Cu(II) yang terlarut dan terkomplekan dengan 

asam humat. Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa asam humat mampu meng-

komplekan lebih dari 80% Cu(II) yang terlarut dalam air. Diperlukan penelitian serupa 

untuk ion logam yang lain serta dengan melibatkan ligan organik lain seperti asam fulvat.  

PENINGKATAN KAPASITAS ADSORPSI BEKATUL TERHADAP LOGAM BERAT 

MELALUI MODIFIKASI FOSFAT 

M. Alauhdin, Triastuti Sulistyaningsih 

Pemula 

Bekatul dikenal oleh sebagian besar masyarakat hanya sebagai pakan ternak. 

Ketersediaan bekatul di Indonesia jumlahnya sangat besar, maka perlu dilakukan usaha-

usaha pemanfaatan bekatul yang lebih beragam, tidak hanya terbatas sebagai pakan 

ternak. Penelitian ini mengkaji modifikasi bekatul dengan fosfat untuk meningkatkan ka-

pasitas adsorpsi bekatul terhadap logam berat, khususnya Pb, Cu, dan Zn. Pemanfaatan 

bekatul sebagai adsorben logam-logam berat diharapkan dapat meningkatkan nilai ekono-

mis bekatul yang merupakan hasil samping produksi pertanian. Selain itu, dikaji juga 

pengaruh pH larutan dan waktu pencapaian kesetimbangan adsorpsi untuk mengetahui 

kondisi optimal adsorpsi. Bekatul dapat dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat. Hal 

ini diduga karena bekatul memiliki gugus hidroksil (-OH) dari Si-OH. Kemampuan 

adsorpsi bekatul dapat ditingkatkan dengan menambah gugus aktif pada permukaannya. 

Pada penelitian ini bekatul dimodifikasi dengan fosfat, hasilnya, bekatul termodifikasi 

memiliki kapasitas adsorpsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan bekatul tanpa 

modifikasi. Hasil modifikasi yang paling baik diperoleh dari modifikasi fosfat dengan 

larutan K2HPO4 1,0 M yang ditunjukkan dengan kapasiatas adsorpsi tertinggi yaitu 2,775 

mg/g untuk Pb(II), 2,650 mg/g untuk Cu(II), dan 2,700 mg/g untuk Zn(II). 

KEANEKARAGAMAN JENIS DAN POPULASI BURUNG WALET 

DI KABUPATEN GROBOGAN
1)

 

Bambang Priyono, Margareta Rahayuningsih
2)

 

Dasar 

Penelitian yang mengkaji kelimpahan maupun populasi walet khususnya di Kabu-
paten Grobogan Jawa Tengah belum pernah dilakukan, sehingga data tentang kekayaan, 
keanekaragaman jenis, dan populasinya juga belum pernah ditemukan. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui keanekaragaman jenis walet dan 
populasinya di Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian akan dilakukan di 5 (lima) keca-
matan di Kabupaten Grobogan yaitu Kecamatan Wirosari, Gabus, Kradenan, Geyer dan 
Kedungjati. Seluruh data distribusi burung walet diambil dengan menggunakan GPS (Glo-
bal Positioning System), untuk identifikasi jenis dan kelimpahan jenis burung walet 
(populasi) digunakan metode transek. Metode pencatatan secara langsung dilakukan de-
ngan melihat obyek burung (digunakan binokuler Nikon 8 x 30 dan monokuler Nikon 20 x 
60). Pengamatan dalam satu hari dilakukan sepanjang hari yaitu mulai pagi hari (pukul 
06.30–10.00 WIB) dan sore hari (pukul 16.00-18.00 WIB). Hasil penelitian menunjukkan 
sebanyak dua spesies burung walet ditemukan di lima kecamatan (Kecamatan Wirosari, 
Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Geyer, dan Kecamatan Kedungjati) 
yaitu Collocalia fuciphaga (burung walet sarang putih) dan Collocalia linchi (burung 
walet sarang rumput). Jumlah populasi burung walet sarang putih tertinggi ditemukan di 
Kecamatan Geyer (4602 ekor/Km

2
) dan jumlah populasi burung walet sarang putih 

terendah ditemukan di Kecamatan Kedungjati (428 ekor/Km
2
). Sementara jumlah populasi 
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burung walet sarang rumput tertinggi ternyata ditemukan di Kedungjati (1805 ekor/Km
2
) 

dan terendah di Kecamatan Wirosari (129 ekor/Km
2
). 

IDENTIFIKASI PENCEMARAN LOGAM PADA SUNGAI KALIGARANG DENGAN 

METODE ANALISIS AKTIVASI NETRON CEPAT(AANC) 

Dwi Yulianti 
1
, Sunardi

2 

1 Fisika FMIPA UNNES 2 PTAPB BATAN Yogyakarta, yulifis04@yahoo.com 

Terapan 

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi pencemaran logam 

pada sungai Kaligarang dengan metode Analisis Aktivasi Netron Cepat (AANC). AANC 

mempunyai keunggulan yaitu sampelnya sedikit dan tidak merusak sampel. Metode yang 

digunakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis kualitatif dapat diketahui 

bahwa air sungai Kaligarang Semarang mengandung unsur-unsur Mg-24, Cu-63, Zn-65, 

Al-27, Fe-56, Si-28, K-41,Mn-55, dan P-31serta unsur-unsur logam tersebut terdistribusi 

merata ke seluruh lokasi pengambilan cuplikan air sungai Kaligarang Semarang.Hasil 

analisis kuantitatif diketahui kadar kandungan unsur-unsur logam yang terdeteksi pada 

cuplikan air sungai Kaligarang Semarang mulai dari 0.12 mg/liter sampai dengan 13.41 

mg/liter dan kadar dari unsur-unsur tersebut belum melebihi batas ambang yang telah 

ditetapkan pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907 Tahun 2002.  

 
SYNTHESIZE CHITOSAN FROM WINDU SHRIMP SHELL (PENEAUS MONODON) 

AND MAKE USE OF AN ANTI MIKROBE THE FRESH FISH  

F. Widhi Mahatmanti, Warlan Sugiyo, Wisnu Sunarto 

Chemistry Departement Faculty of Mathematics and Natural Science Semarang State University 

Terapan 

Utilizing compound anti mikrobe in precise can a long a product and guarantee 

security of product. For this security have needed material as an natural anti mikrobe in 

order that not dangerous health was chitosan. In this experiment chitosan used as an anti 

microbe nila fish synthesized from windu shrimp shell (Peneaus monodon). Populasi 

Population of shrimp shell from Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambak Lorok Semarang 

City. Population of the fresh fish was nila fish live in earthen dam Juwana Pati. Chitin and 

Chitosan synthesized from windu shrimp shell (Peneaus monodon) use Hong K. No 

method (Mahatmanti, 2001). Chitin and Chitosan characterization as water content, ash 

content, Nitrogen content, Deasetilation Degree. Chitosan dissolved in 2% vinegar with 

chitosan consentration variation 1%, 1,5%, and 2%. As control 2% vinegar and aquades. 

Time of stored nila fish variation 0 hour, 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 

hours, and 14 hours. The result as chitin possess content water 2,5%, ash content 7,78%, 

Nitrogen content 5,6%, dan Deasetilation Degree 67,64%. Chitosan possess content water 

3,75%, ash content 8,75%, Nitrogen content 8,26%, and Deasetilation Degree 81,11%. 

The result of microbe test chitosan to nila fresh fish indicate that in chitosan 1% nila fresh 

fish a long 10 hours (A1B1) as 38.10
4 

Sel/ mL, that was the best optimum condition.  
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SINTESIS KITOSAN DAN PEMANFAATANNYA 

SEBAGAI ANTI MIKROBIA IKAN SEGAR 

F. Widhi Mahatmanti, Warlan Sugiyo, Wisnu Sunarto 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Terapan 

Penggunaan senyawa anti mikroba yang tepat dapat memperpanjang umur simpan 

suatu produk serta menjamin keamanan produk. Untuk itu dibutuhkan bahan sebagai anti 

mikroba yang alami supaya tidak membahayakan bagi kesehatan. Penggunaan kitosan 

untuk menghambat aktivitas mikrobia pada ikan nila segar akan diuji efektivitasnya. Pada 

penelitian ini kitosan yang digunakan sebagai anti mikrobia ikan nila disintesis dari 

cangkang udang windu (Peneaus Monodon). Populasi cangkang udang yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah cangkang udang windu yang berasal dari Tempat Pelelangan 

Ikan Tambak Lorok Semarang Populasi ikan segar yang digunakan adalah ikan nila hidup 

yang langsung berasal dari tambak di Juwana Pati. Kitin dan Kitosan disintesis dari cang-

kang udang windu (Peneaus Monodon) dengan menggunakan metode Hong K.No 

(Mahatmanti, 2001). Kitin dan kitosan yang berhasil disintesis dikarakteristik hasilnya 

meliputi pengujian kadar air, kadar abu, kadar Nitrogen, Derajad Deasetilasi. Kitosan 

setelah dikarakteristik, digunakan sebagai anti mikrobia ikan nila segar. Kitosan dilarut -

kan dalam asam asetat 2% dengan konsentrasi kitosan bervariasi 1%, 1,5%, dan 2%. 

Sebagai control digunakan larutan asam asetat 2% dan akuades. Lama waktu penyimpanan 

ikan nila bervariasi 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, dan 14 jam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kitin mempunyai kadar air 2,5%, kadar abu 7,78%, kadar 

Nitrogen 5,6%, dan Derajad Deasetilasi 67,64%. Kitosan mempunyai kadar air 3,75%, 

kadar abu 8,75%, kadar Nitrogen 8,26%, dan Derajad Deasetilasi 81,11%. Hasil uji 

mikroba larutan kitosan terhadap ikan nila segar menunjukkan bahwa perlakuan dengan 

menggunakan larutan kitosan 1% pada ikan nila selama 10 jam (A1B1) yaitu sebesar 

38.10
4 

Sel/ mL adalah kondisi paling optimum. 

 

PERILAKU INTERAKSI AKAR-TANAH PADA SISTEM PERKUATAN TANAH DENGAN 

TANAMAN RUMPUT AKAR WANGI (VETIVERIA ZIZANIOIDES) 

Hanggoro Tri Cahyo A, Mego Purnomo 

1Dosen Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang (UNNES), E-mail : hangs.geotek@yahoo.com 
Pemula 

Putusnya serat akar, kurang cukupnya perpajangan serat serta serat mengalami 

selip dan tercabut merupakan respon yang mungkin terjadi pada saat pergeseran suatu 

komposit akar perkuatan tanah. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran perilaku 

dari perkuatan tanah oleh sifat mekanis akar tumbuhan rumput akar wangi  (Vetiveria 

zizanioides) pada 3 bulan masa tanam. Metode tidak langsung yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengestimasi peningkatan kuat geser tanah hasil dari perkuatan tanah 

oleh sifat mekanis akar adalah pengujian tarik dan cabut akar. Hasil penelitian ini menun-

jukkan bahwa sistem akar serabut pada tanaman rumput akar wangi memiliki panjang akar 

rata-rata 0,15 meter yang berupa akar halus dengan diameter 0,25 s/d 0,8 mm. Tegangan 

tarik akarnya memiliki hubungan eksponensial dengan berkurangnya diameter akar se-

hingga sistem akar serabut dapat memberikan perkuatan tanah yang baik. Besarnya kapa-

sitas cabut akar berasal dari distribusi tegangan keseluruhan akar dan terjadi redistri -busi 

tegangan untuk setiap akar yang putus. Tegangan yang dapat dimobilisasi oleh individu 

akar tergantung oleh kapasitas tegangan tarik akar dan besarnya regangan pada saat putus -

nya akar. Nilai maksimum dari kenaikan kuat geser ( s atau cR) merupakan hasil perhi-

mailto:hangs.geotek@yahoo.com
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tungan dari kapasitas cabut akar maksimum. Besarnya kapasitas cabut akar berkorelasi 

positif dengan jumlah akar dan radius distribusi penampang akar. 

FOTODEGRADASI ZAT WARNA AZO ACID ORANGE 7 

MENGGUNAKAN KATALIS TIO2/ZEOLIT ALAM 

Harjito dan Wara Dyah Pita Rengga 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Pemula 

Telah dilakukan penelitian tentang reaksi fotodegradasi zat warna azo acid orange 

7 (AO-7) menggunakan katalis TiO2/zeolit alam. Penelitian ini bertujuan untuk menge-

tahui pengaruh waktu dan pH terhadap reaksi fotodegradasi zat warna AO-7 dengan 

menggunakan TiO2/zeolit alam. TiO2/zeolit alam dipreparasi dengan metode inklusi 

larutan oligokation titanium dengan TiCl4 sebagai sumber titanium dan dikalsinasi pada 

suhu 400
o
C selama 5 jam dengan dialiri gas N2. Karakterisasi XRD menunjukkan adanya 

puncak-puncak karakteristik TiO2 bentuk anatase sedangkan karakterisasi DR-UV menun-

jukkan nilai energi gap TiO2/zeolit alam sebesar 3,17 eV yang setara dengan energi gap 

TiO2 secara teori. Proses degradasi zat warna AO-7 mencapai optimum pada waktu 240 

menit dan pH 6 dengan penurunan konsentrasi AO-7 masing-masing sebesar 79,03% dan 

70,68%. Dari penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa TiO2/zeolit alam cukup menjanjikan 

untuk pengolahan limbah terutama AO-7 secara fotokatalitik. 

PENENTUAN KAPASITAS ADSORPSI DAN ISOTERM ADSORPSI ION CR(VI) 

OLEH ZEOLIT ALAM AKTIF 

Kasmui, Sri Wahyuni, Sri Kadarwati 

Jurusan Kimia FMIPA UNNES 

Dasar 

Industri galvanis atau pelapisan logam menghasilkan limbah cair. Limbah dari 

industri ini mengandung logam berat, salah satu adalah logam Cr(vi). Logam Cr (vi) da-

lam limbah dapat dikurangi dengan metode adsorpsi menggunakan zeolit alam. Zeolit di-

hancurkan dan disaring dengan ukuran 100 mesh. Aktivasi zeolit dilakukan dengan pema-

nasan pada 400
o
C selama 3 jam sambil dialiri gas N2. Limbah buatan Cr(VI) dipersiapkan 

dan divariasi konsentrasinya. Adsorpsi dilakukan dengan cara mencampurkan zeolit ke 

dalam larutan limbah buatan dan dikocok sampai waktu tertentu. Campuran kemudian 

disaring dan filtratnya dianalisis dengan Spektroskopi serapan atom. Kondisi optimum ad-

sorpsi ditentukan melalui penentuan waktu kontak optimum, pH optimum, dan konsentrasi 

awal optimum. Isoterm adsorpsi dipelajari dengan menganalisis data menggunakan uji 

isoterm adsorpsi yang sesuai. Kondisi optimum untuk adsorpsi dalam penelitian ini ada-

lah: waktu kontak 1 jam dan pH 3. Adorpsi dilakukan pada kondisi optimum tersebut dan 

dipelajari profil isoterm adsorpsinya. Dengan menggunakan kajian isoterm adsorpsi Lang-

muir diperoleh grafik linear dengan nilai b (kapasitas adsorpsi ) sebesar 66,67 mg/L, nilai 

K = 0,07 dan energi bebas gibbs sebesar -6641,027 Joule/Kelvin. 
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PENGARUH TEMPERATUR PENUMBUHAN PADA STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT 

OPTIK FILM TIPIS CDS YANG DITUMBUHKAN DENGAN METODE DC 

 MAGNETRON SPUTTERING 

Ngurah Made DP, Sugianto dan Putut Marwoto 

Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Semarang 

Senior 

Film tipis CdS sebagai bahan pembuat sel surya telah ditumbuhkan di atas substrat corning 

glass dengan metode dc magnetron sputtering. Film ditumbuhkan pada temperatur substrat 400ºC, 

450ºC dan 500ºC. Penumbuhan film pada temperatur 450°C menunjukkan struktur monokristal, 

sedangkan pada 500°C mempunyai struktur polikristal. Ketiga film menunjukkan struktur hexagonal 

dengan puncak difraksi dominan pada orientasi (102). Citra SEM menunjukkan bahwa film tipis CdS 

tumbuh dalam bentuk granular. Film CdS yang ditumbuhkan dengan temperatur 450°C mempunyai 

morfologi permukaan yang rata, ukuran butir yang jelas, kompak dan homogen. Karakterisasi Uv-vis 

menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur substrat, nilai transmitansi semakin rendah. Film tipis 

CdS yang ditumbuhkan dengan temperatur substrat 450°C mampu mengabsorpsi spektrum cahaya 

tampak, mempunyai energi gap Eg 2.45 eV dan koefisien absorpsi (α) 5.45 x 10
4 
cm

-1
. 

 

PENGGUNAAN KOMPOS AKTIF AKTIF TRICHODERMA HARZIANUM DALAM 

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN TANAMAN CABAI 

Lina Herlina dan Pramesti Dewi 

Jurusan Biologi, FMIPA UNNES 

Terapan 

Cabai merupakan komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan 

dapat tumbuh diberbagai jenis tanah. Masalah utama dalam budidaya cabai adalah tinggi-

nya serangan hama/penyakit yang secara ekonomis dapat menurunkan produkitifitas, 

penggunaan pupuk kimia yang kurang bijaksana berdampak pada lingkungan dan tidak 

aman untuk dikonsumsi. Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia diperlukan tekno-

logi inovasi penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk aktif Trichoderma harzianum, 

sebagai salah satu alternatif agar produktifitas dari cabai yang diusahakan tidak menurun. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui penngaruh pupuk aktif Trichoderma harzianum, 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Rancangan acak lengkap digunakan 

sebagai rancangan dalam penelitian ini. Tanaman indikator yang digunakan adalah cabai. 

Cabai ditanam di dalam polibag berukuran 40 x 50 cm dengan tanah sebanyak 10 kg. 

Variasi pupuk aktif Trichoderma harzianum (g) adalah 0, 100, 150, 200 dan 250. Data 

dianalisis dengan menggunakan ANAVA satu jalan serta dilanjutkan dengan uji BNT 95%. 

Hasil penelitian menunjukkan pemberian kompos aktif Trichoderma harzianum 

berpengaruh terhadap pertumbjuhan akar primer, berat kering tanaman, kadar klorofil 

tetapi tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Hasil uji lanjut BNT menunjukan 

bahwa pemberian pupuk aktif Trichoderma Harzianum pada semua perlakukan berbeda 

nyata kontrol pada panjang akar dan kadar klorofil, sedangkan pupuk aktif T harzianum, 

dosis 250 g perpengaruh paling besar terhadap berat kering tanaman. Simpulan dari hasil 

penelitian bahwa pemberian kompos aktif Trichoderma harzianum berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai. Respon pertumbuhan tanaman cabai akibat pemberian kom-

pos aktif Trichoderma harzianum dapat meningkatkan jumlah akar lateral, kandungan 

klorofil serta berat kering tanaman cabai. 
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BIDANG OLAHRAGA 

PERUBAHAN KECEPATAN RENANG, STROKE RATE, STROKE LENGTH, DAN LAKTAT 

DARAH SETELAH LATIHAN RENANG 6 BULAN 

Tri Tunggal Setiawan, Hadi 

Dasar 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kecepatan 

(V), stroke rate (SR) stroke length (SL), dan laktat darah sebagai akibat dari latihan aero-

bic renang selama 6 bulan. Subjek diambil dari atlet Pemusatan Atlet Daerah Jawa Tenagh 

berjumlah 8 orang dan berjenis kelamin laki-laki. Pengukuran dilakukan 2 kali selama 2 

hari, yaitu 4x400m gaya bebas. Hari pertama tes 400m dengan kecepatan maksimal 

(Vmax). Hari ke-2 dilakukan tes 3x400m dengan kecepatan 85%, 90%, dan 95% dari 

Vmax. Istirahat antar renangan selama 1 jam. Diambil waktu tempuh tiap lap dan keselu-

ruhan untuk menentukan SV (m/dt), SR (stroke/mnt), dan SL (m/stroke). Sample darah di-

ambil setelah melakukan tes renang 400m untuk mengevaluasi konsentrasi laktat darah. 

Hasil menunjukkan bahwa kecepatan renang postmax (Vpostmax) meningkat cukup 

signifikan dari pre-intervensi (p<0,05). Konsentrasi laktat darah menurun cukup signifi-

kan pada saat Vpremax (p< 0,05). Enam dari 7 perenang yang meningkatkan Vmax juga 

melakukan peningkatan SL. Rata-rata SL selama tes kedua cukup tinggi (p<0,05). Selama 

tes, SL bertambah setelah 6 lap (p<0,05). Tidak ada perebedaan signifikan antara SR. 

Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa kemampuan perenang mengalami kemajuan 

sebagai hasil dari latihan aerobic renang dengan meningkatkan SL dan sedikit SR. 

QUICK PROGRAME SKILL KHUSUS SEPAK BOLA DENGAN 9 (NINE) 

SEASON APPROACH 

Djanu Ismanto 

Kelembagaan 

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui pengelolaan formulasi 

pelatihan dengan fokus quick programe skill khusus Sepak Bola dengan 9 (nine) season 

approach. Rancangan penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai formulasi  pelatihan 

dengan fokus quick programe skill khusus Sepak Bola dengan 9 (nine) season approach. 

Selebihnya, mengetahui efektifitas dan effisiensi quick programe ini dipandang sebagai 

hal penting dalam upaya penyusunan program pelatihan Sepak Bola bagi masyarakat, 

sehingga dapat menjadi salah satu program layanan bagi Badan Layanan Umum bidang 

keolahragaan. Penilaian kemampuna dasar dan Skill khusus untuk keperampilan Sepak 

Bola dilaksanakan di laboratorium Sepak Bola PKLO FIK UNNES, segala pengukuran 

terkait sosial-psikologis sample dilaksanakan di laboratorium IKOR FIK UNNES. Quick 

programe, yang dipandang secara khusus dapat dipakai sebagai upaya melakukan efekti -

fitas dan effisiensi terhadap management program pelatihan, dapat diintegrasikan dengan 

pandangan dan pendekatan lain seperti teori triagle. Program latihan campuran pada 

cabang sepak bola bahkan sangat ideal untuk memperbaiki kekuatan, kelenturan, dan daya 

tahan-tiga komponen besar pada kesegaran jasmani. Misalnya, kita memilih latihan lari 

sebagai latihan pokok. Maka ini dilakukan tiga kali per minggu, sehingga kesegaran jan-

tung dan peredaran darah serta daya tahan kita akan menjadi lebih baik. Sementara seba-

gai latihan tambahan, dapat dilakukan latihan beban untuk menguatkan dan mengencang-
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kan otot. Dalam aspek pengembangan management pelatihan perlu dukungan public rela-

tions, marketing dan positioning working relationship. Dalam marketing 

PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN BERBEBAN TERHADAP PENINGKATAN 

PRESTASI ATLET ANGKAT BESI PUTRA YUNIOR DI KOTA SEMARANG 

M. Nasution, M.Kes., Dkk 

Senior 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1) apakah ada perbedaan pengaruh 

pemberian bentuk latihan berbeban terhadap peningkatan prestasi angkat besi?, dan 2) 

bentuk latihan apakah yang lebih efektif dan efisien terhadap peningkatan prestasi angkat 

besi?. Metode penelitian menggunakan eksperimen lapangan. Hipotesis penelitian adalah: 

1) Ada perbedaan pengaruh pemberian bentuk latihan berbeban terhadap peningkatan 

prestasi angkat besi, 2) Salah satu bentuk latihan memberikan hasil peningkatan prestasi 

lebih efektif dan efisien. Variabel penelitian meliputi variabel bebas terdiri dari 1) bentuk 

latihan repetisi dan set, dan 3) bentuk latihan Tonase. Variabel terikat adalah hasil ang-

katan, meliputi angkatan snatch, clean and jerk, dan total angkatan. Populasi penelitian 

sebanyak 10 orang, adapun teknik sampling digunakan adalah total sampling. Data peneli -

tian diolah menggunakan teknik analisis varians menggunakan program SPSS versi 16, 

menggunakan taraf signifikansi 5%. Hasil analisis data penelitian dengan uji F terlihat 

bahwa kelompok latihan pre tonase dan pre repetisi diperoleh nilai signifikansi = 0,507 (> 

0,05), Selanjutnya terlihat bahwa pada kelompok kelompok latihan repetisi dan set (1) 

dibandingkan dengan kelompok latihan Tonase (2), diperoleh nilai signifikansi = 0,539 (> 

0,05). Berdasar hasil uji F tersebut dapat disimpulkan 1) Tidak ada perbedaan pengaruh 

pemberian bentuk latihan berbeban terhadap peningkatan prestasi angkat besi . Untuk me-

ningkatkan prestasi angkat besi yunior, disarankan menggunakan set dan repetisi karena 

bentuk latihan tersebut lebih aman apalagi untuk atlet pemula. Berkaitan dengan hal 

tersebut, perlu dilakukan: 1) Pelaksanaan program set dan repetisi harus diperhatikan pe-

menuhan gizi yang baik. 2) Mengadakan peningkatan SDM pelatih yang benar-benar 

dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan secara detil mengenai bentuk-bentuk latih-

an, 3) Meningkatkan kualitas SDM atlet melalui program PPLP/PPDP di daerah, dengan 

perekrutan atlet melalui pendekatan ilmiah dengan memperhatikan bakat atlet melalui 

program pencarian atlet berbakat, 4) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana latihan 

dengan memberikan bantuan peralatan bagi daerah-daerah unggulan pembinaan. Perlu 

adanya penelitian adanya penelitian lanjutan dengan sampel yang berbeda, sampel yang 

lebih banyak, sampel dari daerah lain dan lebih utama adalah faktor usia berasal dari atlet 

papan atas, sehingga peningkatan yang terjadi dapat terpantau secara empiris sesuai 

dengan karakter perubahan dalam hal peningkatan prestasi angkat besi. 

PENGARUH METODE LATIHAN ABC RUNNING DAN DAYALEDAK OTOT TUNGKAI 

TERHADAP HASIL LARI AKSELERASI 30 METER PADA SISWA PUTRA KELAS V DI 

KOTA SEMARANG TAHUN 2009 

Khomsin 

FIK UNNES 

Senior 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh metode latihan ABC Runn-

ing dan tanpa latihan terhadap hasil lari akselerasi 30 meter, 2) Pengaruh dayaledak otot 

tungkai tinggi dan rendah terhadap hasil lari akselerasi 30 meter, dan 3) interaksi antara 

metode latihan ABC Running dan dayaledak otot tungkai terhadap hasil lari akse-lerasi 30 

meter. Penelitian ini adalah eksperimen. Populasi penelitian adalah anak SD kelas V putra 

sebanyak 60 orang siswa, sedangkan sampel diambil secara porpusive seba-nyak 48 orang 
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siswa melalui tes dayaledak otot tungkai. Rancangan penelitian menggu-nakan Faktorial 

2x2. Insrtrumen penelitian terdiri dari dua macam, yaitu: 1) tes daya ledak otot tungkai 

dengan standing broad jump dan 2) tes lari akselerasi 30 meter. Data hasil penelitian 

dianalisis dengan ANOVA dua-jalan padataraf signifikansi 0.05. Hasil pengujian hipotesis 

penelitian ditemukan bahwa: 1) A1A2 (Fo = 4.85>Ftab = 4.08). 2) B1B2 (Fo = 11.27> 

Ftab = 4.08), dan 3) AXB (Fo = 4.47>Ftab = 4.08)., pada dk (1)(47) dengan taraf signifi-

kansi α = 0.05. Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat disarankan bahwa: 1) untuk 

melatih anak usia dini pada nomor lari akselerasi 30 meter, sebaiknya dilatih dengan 

metode latihan ABC Running. 2) untuk memilih calon atlit usia dini untuk nomor lari 

akselerasi 30 meter, sebaiknya memilih anak-anak yang memiliki dayaledak otot tungkai 

yang tinggi. 3) Untuk memilih metode latihan yang tepat untuk meningkatkan hasil lari 

akselerasi 30 meter harus memperhatikan dayaledak otot ungkai yang dimiliki oleh 

peserta didik.  

PENGARUH LATIHAN BOLA LAMBUNGAN SENDIRI DAN LAMBUNGAN 

 DARI TEMAN TERHADAP SERVIS BAWAH DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW 

PADA PEMAIN PPLP DI SALATIGA 

Kriswantoro, Tri Aji 

Dasar 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan bola 

lambungan sendiri dan lambungan dari teman terhadap servis bawah dalam permainan 

sepak takraw pada pemain PPLP di Salatiga, untuk mengetahui mana yang lebih baik 

antara latihan bola lambungan sendiri dan lambungan dari teman dalam permainan sepak 

takraw. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pemain yunior Putra PPLP 

Salatiga dengan jumlah 14 pemain. Teknik pengambilan sampel adalah teknik total sam-

pel. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode eksperimen dengan 

Matching by Subject Design atau Pola M-S, sedangkan pengolahan data yang digunakan 

adalah rumus statistic t-tes. Intrumen dalam penelitian ini adalah tes servis bawah dengan 

sasaran yang telah ditentukan. Hasil perhitungan t-tes diperoleh t sebesar 3,312, hasil 

tersebut lebih besar dari pada t-tabel sebesar 2.447 pada taraf signifikan 5% dan derajat 

kebebasan (d.b) 7-1 = 6 ini berarti ada perbedaan yang berarti antara latihan bola lam-

bungan sendiri dan lambungan dari teman terhadap servis bawah dalam permainan sepak 

takraw. 

QUICK PROGRAME SKILL KHUSUS TENIS LAPANGAN DENGAN 9 (NINE) 

SEASON APPROACH  

Prapto Nugroho
 

Senior 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan formulasi pelatihan dengan 

fokus quick programe skill khusus Tenis Lapangan dengan 9 (nine) season approach. 

Rancangan penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai formulasi pelatihan dengan fokus 

quick programe skill khusus Tenis Lapangan dengan 9 (nine) season approach. Selebih-

nya, mengetahui efektifitas dan effisiensi quick programe ini dipandang sebagai hal 

penting dalam upaya penyusunan program pelatihan Tenis Lapangan bagi masyarakat, 

sehingga dapat menjadi salah satu program layanan bagi Badan Layanan Umum bidang 

keolahragaan. Penilaian kemampuna dasar dan Skill khusus untuk keperampilan Tenis 

Lapangan dilaksanakan di laboratorium Tenis Lapangan PKLO FIK Unnes, segala peng-

ukuran terkait sosial-psikologis sample dilaksanakan di laboratorium IKOR FIK Unnes. 

Quick programe, yang dipandang secara khusus dapat dipakai sebagai upaya melakukan 
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efektifitas dan effisiensi terhadap management program pelatihan, dapat diintegrasikan 

dengan pandangan dan pendekatan lain seperti teori triagle. Program latihan campuran 

pada cabang Tenis Lapangan bahkan sangat ideal untuk memperbaiki kekuatan, kelentur-

an, dan daya tahan - tiga komponen besar pada kesegaran jasmani. Misalnya, kita memilih 

latihan lari sebagai latihan pokok. Maka ini dilakukan tiga kali per minggu, sehingga 

kesegaran jantung dan peredaran darah serta daya tahan kita akan menjadi lebih baik. 

Sementara sebagai latihan tambahan, dapat dilakukan latihan beban untuk menguatkan 

dan mengencangkan otot. Dalam aspek pengembangan management pelatihan perlu du-

kungan public relations, marketing dan positioning working relationship.  

IMPLEMENTASI PERFORMANCE ASSESSMENT DALAM EVALUASI HASIL BELAJAR 

MAHASISWA PADA MATA KULIAH TEORI PRAKTEK BOLA VOLI 

Nasuka, Joko Hartono 

Pembelajaran 

Mata kuliah Teori Praktek Bola Voli mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

mata kuliah teori maupun praktek saja. Sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang harus dicapai, mata kuliah ini selain memberikan teori bagaimana memainkan 

permainan bola voli, juga harus mampu mempraktekkan. Berdasar pada karakteristik mata 

kuliah tersebut maka akan sangat bias apabila hasil belajar mahasiswa dinilai dengan 

menggunakan suatu tes tertulis atau tes praktek saja karena tidak dapat mengukur seluruh 

aspek kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah Teori Praktek Bola Voli. Dari karak-

teristik mata kuliah Teori Praktek Bola Voli tersebut maka diperlukan suatu perangkat eva-

luasi untuk menilai hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Teori Praktek Bola Voli. 

Performance assessment merupakan salah satu asesmen alternatif untuk memberikan peni-

laian kinerja atau hasil belajar mahasiswa yang mencakup seluruh aspek kemampuan 

mahasiswa. Penelitian pengembangan dilakukan dengan mengimplementasikan perangkat 

evaluasi yang sudah disusun dalam menilai hasil belajar melalui uji coba lapangan awal 

dan uji coba lapangan kedua. Selain melihat pada hasil belajar mahasiswa, juga diambil 

data tanggapan mahsiswa melalui kuesioner dan data tanggapan dosen melalui wawan-

cara. Hasil belajar mahasiswa pada uji coba lapangan awal dan kedua menunjukkan hasil 

yang baik. Tanggapan mahasiswa 98% mahasiswa setuju system evaluasi ini diterapkan 

pada mata kuliah Teori Praktek Bola Voli. Hasil wawancara dengan dosesn menyatakan 

kepraktisan perangkat evaluasi yang telah disusun. Perangkat evaluasi hasil belajar maha-

siswa dengan mengimplentasikan performance assessment dapat diterapkan pada mata 

kuliah Teori Praktek Bola Voli. 
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BIDANG PARIWISATA 

ANALISIS POTENSI DAN MASALAH PARIWISATA 

DI KELURAHAN KANDRI 

Heri Tjahjono, Hari Bhakti M 

Pusat Penelitian 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Potensi wisata apa yang 

ada dan dapat dikembangkan di Kelurahan Kandri guna mendukung Kelurahan Kandri 

sebagai desa wisata, (2) Sejauh mana persiapan masyarakat Kelurahan Kandri untuk men-

jadikan Kelurahan Kandri sebagai Desa Wisata, (3) Faktor-faktor apa yang dapat men-

dorong dan menghambat Kelurahan Kandri untuk dijadikan Desa Wisata, (4) Upaya apa 

yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kelurahan Kandri. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui Potensi wisata yang ada dan dapat dikembangkan 

di Kelurahan Kandri guna mendukung Kelurahan Kandri sebagai desa wisata, (2) Menge-

tahui sejauh mana persiapan masyarakat Kelurahan Kandri untuk menjadikan Kelurahan 

Kandri sebagai Desa Wisata, (3) Mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong dan 

menghambat Kelurahan Kandri untuk dijadikan Desa Wisata. (4) Mengetahui upaya-upaya 

yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kelurahan Kandri.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Wilayah penelitian, secara administrasi mencakup wilayah Kelurahan Kandri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah 

Obyek wisata dan Masyarakat Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati. Sampel yang 

diambil tidak diambil secara random tetapi dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan 

pertimbangan tertentu, atau disebut dengan sampling purposif. variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini mencakup: (1) Potensi wisata apa yang ada di Kelurahan Kandri, (2) 

Persiapan masyarakat Kelurahan Kandri untuk menjadi Desa Wisata, (3) Faktor yang 

mendorong dan menghambat untuk dijadikan Desa Wisata. (4) Upaya yang harus dilaku-

kan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kelurahan Kandri. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa data primer (informasi langsung dari masyarakat) dan data 

sekunder. Data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, ob-

servasi langsung dan studi kepustakaan. Data penelitian yang telah terkumpul diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, melalui reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Po-

tensi wisata yang ada dan dapat dikembangkan di Kelurahan Kandri adalah (a) wisata 

alam yang berupa Goa Kreo, dan Pemandangan Alam, (b) wisata budaya yang berupa 

kelompok Rebana Talun Kacang, Kelompok Seni Ketoprak dan Kelompok seni ‖musik 

dangdut‖; dan Wisata budaya ―waduk Jatibarang‖ yang saat ini dalam perencanaan pem-

bangunan; (2) masyarakat kelurahan Kandri dapat menerima adanya rencana pemba-

ngunan waduk Jatibarang. Kesiapan Masyarakat, antara lain terlihat pada kemauan mereka 

untuk (a) Menyiapkan alih profesi, khususnya bagi petani yang tanahnya terkena pembe-

basan tanah guna kepentingan pembangunan waduk; (b) Mempersiapkan dusun Talun 

Kacang untuk menjadi ‖Desa Wisata‖; (c) Masyarakat Siap membantu tenaga pem-

bangunan waduk dan siap ‖merasa memiliki‖ waduk; (3) Faktor-faktor yang dapat men-

dorong Kelurahan Kandri untuk dijadikan Desa Wisata mencakup (a) adanya panorama 

alam (obyek) yang cukup menarik, (b) Masyarakat yang cukup ramah dalam menerima 

para wisatawan, (c) Aksesibilitas mudah, (d) jalan yang cukup memadahi yaitu sudah 
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berupa jalan aspal dengan lebar, (e) kebutuhan air bersih dapat tercukupi, (f) Informasi 

Obyek wisata pada masyarakat yang baik. Sedangkan faktor penghambat pariwisata antara 

lain adalah (a) obyek Wisata yang kotor, (b) sarana dan prasarana wisata yang buruk dan 

kurang memadai, (c) Informasi Obyek wisata pada masyarakat masih termasuk kurang 

memadai; (4) Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi pariwi-

sata di Kelurahan Kandri antara lain adalah (a) Perbaikan managemen obyek wisata, 

dengan menjaga daya tariknya, perbaikan dan peningkatan kualitas informasi wisata 

(promosi/periklanan), yang semula dengan brosur atau leaflet, untuk mendatang perlu 

informasi yang di CD kan dan di up load ke internet, pengadaan souvenir/tempat belanja 

yang bervariasi, adanya souvenir yang bervariasi dapat menarik wisatawan untuk ber-

kunjung ke obyek tersebut, (b) Peningkatan kualitas managemen sarana prasarana wisata, 

yang mencakup: pengadaan penginapan/hotel/home stay, perbaikan jalan masuk ke lokasi, 

tempat parkir, tempat ibadah, tempat MCK, Penyediaan Sarana Air bersih yang memadai, 

(c) Perbaikan managemen pengelola wisata (pegawai), mencakup: perbaikan dalam pene-

rimaan pegawai yang bekerja dibidang wisata, sesuai dengan keahlian dan pengalaman 

dan perlu diadakan pelatihan/pendidikan pengelolaan wisata secara baik. Berdasarkan 

hasil penelitian, disarankan;(1) Potensi wisata alam Goa kreo hendaknya selalu dijaga dan 

dipertahankan supaya tidak rusak, dan untuk daerah disekitarnya perlu ditata lagi dan 

dipoles sehingga tampilan obyek wisata akan makin menarik; (2) Sarana dan prasarana 

wisata yang ada hendaknya selalu dibenahi sehingga menjadi lebih baik. Adanya sarana 

dan prasarana wisata yang lebih baik tentunya akan dapat menarik minat para wisatawan 

yang berkunjung ke daerah Kandri; (3) Para pengelola hendaknya bekerja keras dan 

profesional dalam memberikan layanan wisata kepada wisatawan. Mereka perlu dibekali 

dengan pelatihan supaya lebih profesional dan ramah kepada wisatawan. 
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BIDANG PEMERINTAH 

ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGHINDARI 

MAL-ADMINISTRASI PUBLIK; 

(STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SEMARANG) 

Herry Subondo dkk. 

Dasar 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka 

mengurangi mal-administrasi yang berorientasi pada pemecahan masalah pemerintahan 

sebagai strategi menuju good local governance pada Dinsosnakertrans Kabupaten Sema-

rang. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang sebanyak 91 orang, selanjutnya dilakukan 

penarikan sampel sebanyak 49 orang Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja biro-

krasi berada pada taraf baik. Hal ini terutama terlihat pada semua variabel penelitian, 

yakni, (1) Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator: kehandalan (reliability), daya 

tanggap (Responsiveness), jaminan (assurance) dan empati; (2) Kepuasan Pelanggan, 

dengan 14 indikator indeks kepuasan masyarakat mengenai: Prosedur, Persyaratan, Keje-

lasan, Kedislipinan, Tanggungjawab, Kemampuan, Kecepatan, Keadilan, Kesopanan dan 

Keramahan, Kewajaran biaya, Kepastian biaya, Kepastian jadwal, Kenyamanan Ling-

kungan, dan Keamanan Pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan 

publik (perizinan) di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi secara keseluruhan 

tergolong baik dengan skor 71,161 (kategori ―Baik‖ berada pada rentang ni lai 62,51– 

81,25. Nilai kepuasan tertinggi adalah untuk unsur prosedur pelayanan (3.273) dan nilai 

kepuasan terendah adalah untuk unsur kepastian biaya pelayanan (2.455). Faktor pendu-

kung kinerja birokrasi antara lain; tingkat kerjasama yang solid, hubungan vertical dan 

horizontal yang harmonis, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang cukup 

memadai. Faktor penghambat antara lain, alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai 

relatif rendah, kurangnya inisiatif dari dinas untuk menyusun program pengembangan 

pegawai, pola pengembangan pegawai saat ini masih sangat sentralistik, inisiatif pegawai 

untuk mengembangkan diri masih rendah; dan jangkauan wilayah kerja dinas yang luas 

dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan. 

Implikasi yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini seperti berikut; (1) perlu 

rasionalisasi pegawai dan penataan struktur organisasi dalam Disnakertrans Kabupaten 

Semarang, (2) Pengelolaan organisasi birokrasi yang hanya menekankan pada pendekatan 

prosedur harus disempurnakan melalui perubahan visi, misi, pendekatan, strategi dan ke-

giatan operasional agar dapat tercipta, kerjasama tim yang prima, hubungan kerja berda-

sarkan pendekatan partisipasi dan kelompok kerja (teamwork) guna dapat mencapai misi 

organisasi yang efisiensi, efektif dan berkeadilan kearah yang lebih baik 
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ANALYSIS ON THE PERFORMANCE OF THE BUREAUCRACY: 

(A CASE OF THE ON OFFICIAL OF SOCIAL, WORKING AND TRANSMIGRATION 

IN SEMARANG REGENCY) 

Herry Subondo dkk. 

Dasar 

Semarang is one region that has industrials potency in West Java. In order to 

develops its potential sector, Semarang make serious efforts to pull investors come in. So 

in that case, quality measurement of worker, social and industrial administration is a must 

to evaluate public service performance in related government institutions. People satisfac-

tion measurement. (IKM) survey focused to identified existing condition of IKM in 

Semarang, measures IKM for public administration service in Semarang, and government 

efforts to make social and industrial administration service in Semarang going better. This 

research used both qualitative and quantitative approach to analyse kinds of phenomenas 

exist in region autonomy implementation. Qualitative data was fall in directly from infor-

mants through interview and focus group discussion with officers in Semarang Official of 

Social, Working, and Transmigration (Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang). Quantita-

tive data collected through quesionaire spread to people who use public service in Dinsos-

nakertrans Kab. Semarang. Overall, IKM in public service which carried out by Dinsosna-

kertrans Kab. Semarang is quite good. The best mark gained in sort of service procedure 

and the worst is in definite cost. People feel quite satisty with clarity of procedures that 

dispayed in official building and publish it via internet so it so easy to read the informa-

tion. On the contrary, people consider the cost of registration fee is never clear for them.  

MODEL PERIJINAN PADA PERANGKAT DAERAH 

DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN KUDUS 

Setiajid, Ngabiyanto 

Kerjasama 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengama-

natkan bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan pada masing-masing 

provinsi maupun kabupaten dan kota terjadi perubahan yang signifikan dalam peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Pelimpahan wewenang dari peme-

rintah pusat kepada daerah sangat memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan 

melalui jalur birokrasi lebih ringkas, dan terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masya-

rakat. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, sedang 

hakikat pelayanan publik yaitu pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Di antara 

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah 

pemberian pelayanan perijinan. Dengan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah ternyata mempunyai dampak positif terutama perijinan yang menyangkut investasi 

dan pendapatan daerah.  



 sari hasil penelitian 2009 81 

 

BIDANG PENDIDIKAN 

MODEL STRATEGI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERCEPATAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN 

Rodiyah 

Pusat Penelitian 

Laporan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2007) menunjukan ‖Angka buta 

huruf perempuan pada semua kabupaten/kota relatif lebih tinggii dibandingkan laki -laki 

dengan disparitas 16,41%. Tahun 2008 Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah 

melaksanakan Pilot Proyek PUG pendidikan di 9 Kabupaten/Kota. Tahun 2009 mengang-

garkan PUG Pendidikan 3,5 Milyard untuk merealisasikan RPJMD pada Misi terwujudnya 

Keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini membutuhkan komitmen semua elemen masya-

rakat terutama Pemerintah Daerah. Data pilah sangat dibutuhkan sebagai data base yang 

mampu mengkonkrtitkan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara nyata. Data pilah di 

Jawa Tengah belum seluhnya dilakukan oleh SKPD II Kabupaten atau Kota. Keadaan ini 

mempersulit pembuatan kebijakan otonomi daerah yang mampu mempercepat PUG pendi-

dikan. Pelaksanaan PUG pendidikan di Jawa Tengah secara umum sudah dilakukan 

dengan mensinergiskan dinas terkait bahkan lembaga negara lain terutama Perguruan 

Tinggi dengan hasil yang konstruktif mampu menciptakan percepatan PUG pendidikan. 

Antara lain terbit tiga modul penyadaran gender untuk pendidik, terdidik dan terlatih fasi -

litator pendidik responsif gender, Media, KIE dan Bahan ajar yang reponsif gender. Relita 

PUG pendidiakn di Jawa Tengah harus menjadi moment hukum positif yang mampu 

menjadi landasan pelaksanaan secara pasti. Oleh karena itu data base pelaksanaan PUG 

pendidikan menjadi dasar Naskah Akademik yang sekaligus menjadi dasar Rancangan 

Peraturan Daerah pendidikan Responsif Gender. 

MODEL PERCEPATAN PEMEROLEHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU MELALUI 

PENERAPAN E-LEARNING 

Totok Sumaryanto F. 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 

Email: totokunnes@yahoo.co,id 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch I 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui kuantitas dan kualitas guru dalam me-

menuhi syarat akademis dalam sertifikasi guru, (2) Mengetahui kemampuan guru dalam 

menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (e-learning), (3) Menge-

tahui implementasi model percepatan guru untuk memperoleh kualifikasi pendidikan guru 

melalui e-learning, (4) Mengetahui kebijakan dan dukungan sumber daya yang diperlukan 

untuk mendukung implementasi model percepatan guru untuk memperoleh kualifikasi 

pendidikan guru melalui e-learning. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian pe-

ngembangan (development research). Desain penelitian ini dikembangkan atas tiga tahap, 

yaitu (1) tahap eksplorasi, (2) tahap pengembangan model, dan (3) tahap pengujian model. 

Subyek Penelitian ini adalah guru-guru yang belum menempuh pendidikan sarjana dan/ 

atau Diploma empat di Provinsi Jawa Tengah pada 35 kabupaten/kota. Data dikumpulkan 

dengan data Primer dan skunder berupa kuesioner, dan format FGD. Analisis data meng-

gunakan deskriptif kuantitatif dan analisis data kualitatif interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan Rata-rata rasio guru pada tiap sekolah tanpa melihat jenjang pendidikan 

mailto:totokunnes@yahoo.co,id
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adalah 12 guru pada tiap sekolah. Implementasi model percepatan guru untuk memperoleh 

kualifikasi pendidikan guru melalui e-learning, adalah Langkah awal model implementasi 

adalah guru sebagai calon peserta e learning, ada dua alternatif, yaitu pertama guru yang 

telah siap uji melalui penilaian diri yaitu (a) menilai kemampuan diri dalam bidang sistem 

operasi (b) pengolah kata (c) pengolah angka (d) aplikasi presentasi (e) pemanfaatan 

media internet. Saran yang dapat disampaikan adalah: (1) Hendaknya pemerintah pusat 

bekerjasama dengan sekolah dan pribadi-pribadi mengusahakan biaya untuk pembelian 

hardware dan software, (2) Selanjutnya LPTK selaku lembaga yang mengeluarkan kuali-

fikasi pendidikan melakukan e-learning yang dikonversi dalam SKS dengan materi pe-

nguasaan TIK (sebagai bekal awal – matrikulasi), dan (3) diperlukan dukungan sekolah 

dan dinas pendidikan untuk meningkatkan kesiapan individual guru dalam meningkatkan 

kualifikasi pendidikannya melalui E-learning. 

PENGEMBANGAN MODEL KOMPETENSI KOMUNIKATIF DAN MATERI AJAR 

BAHASA INDONESIA BERBASIS KONTEKS MULTIKULTURAL DENGAN 

PENDEKATAN SOSIOLINGUISTIK  

Fathur Rokhman 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch I 

Muara akhir penelitian ini adalah tersusunnya model pengembangan materi ajar 

bahasa Indonesia untuk SMP beserta desain pembelajarannya berdasarkan pendekatan 

sosiolinguistik berbasis konteks multikultural. Untuk mencapai tujuan tersebut, pende-

katan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Reaseach and Development (R&D). 

Produk penelitian ini berupa buku panduan, dirumuskan melalui diskusi terfokus (FGD) 

secara kolaboratif antara peneliti, pakar pendidikan, guru, dan instansi terkait (Diknas). 

Berdasarkan penelitian, ditemukan adanya peta kebutuhan guru dan siswa dalam pengem-

bangan materi ajar dan pembelajaran berbasis konteks multikultural. Kebutuhan guru 

dikembangkan berdasarkan (a) wawasan guru, (b) cara pandang guru terhadap pendidikan 

multikultural, (c) kegiatan multikultural di sekolah, dan (d) pelaksanaan pembelajaran. 

Kemudian, kebutuhan siswa dalam pengembangan materi ajar dan pembelajaran berbasis 

konteks multikultural ini dikembangkan berdasarkan (a) interaksi siswa dengan kepala 

sekolah, (b) interaksi siswa dengan guru, dan (c) interaksi antarsiswa. Adapun konsep 

panduan pengembangan materi ajar ini disusun dalam bentuk materi ajar berbasis konteks 

multikultural dengan arahan sistematika logis sebagai berikut: (a) acuan konsep, (b)  

desain pengembangan materi, (c) organisasi materi, (d) keterampilan berbahasa,  (e) pe-

ngembangan konteks multikultural, dan (f) topik dan wacana. Adapun Pengembangan 

pembelajaran berbasis konteks multikultural dilakukan dengan mempertimbangkan (a) 

prinsip pembelajaran, (b) ruang lingkup, (c) pelaksanaan pembelajaran, dan (d) evaluasi 

pembelajaran.  

OTONOMI PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

DI ERA OTONOMI DAERAH: MODEL PELAKSANAAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN 

DI SD, SMP, DAN SMA, 

Budiyono, DYP Sugiyarto, Ach Rifai, Agus Wahyudin 

Penelitian Strategis Nasional  

Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah 

disetujui DPR RI pada tanggal 17 Desember 2008 telah diundangkan oleh presiden de-

ngan No 9 2009. UU tersebut mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya enam tahun 

sejak diundangkan semua satuan pendidikan dari jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan 

Pendidikan Tinggi harus sudah berbentuk BHP.Secara substansial BHP merupakan bentuk 
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formal dari otonomi pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan BHP diperlukan Panduan dan 

Model yang standar dan komprehensip, tanpa menghilangkan prinsip otonomi pendidikan 

yang aspiratif, transfaran, dan akuntabel. Panduan dan model ini dapat dijadikan sebagai 

naskah akademik penyusunan Perda tentang BHP dan pedoman pelaksanaan di lapangan. 

Dalam kerangka inilah penelitian ini dilaksanakan. Secara lebih khusus penelitian ini di-

maksudkan Kesiapan dan harapan stakeholder sekolah terhadap pelaksanaan BHP di SD, 

SMP, dan SMA sebagai bentuk otonomi pendidikan; Tingkat kesediaan masyarakat  untuk 

membeayai dan berpartisipasi dalam BHP di SD, SMP, dan SMA; model pelaksanaan BHP 

SD, SMP dan SMA negeri dan swasta dan pembuatan Panduan pelaksanaan BHP SD, 

SMP, SMA Negeri dan swasta. Untuk mencapai tujuan ini diadakan penelitian dengan 

menggunakan desain riset dan pengembangan, dengan tahapan survai, pengembangan, uji 

model/panduan. Objek penelitian adalah SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta . 

Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: (1) Stakeholder sekolah baik SD SMP 

maupun SMA ditinjau dari pemahaman tentang BHP menunjukan bahwa semua sudah 

pernah mendengar adanya BHP. Akan tetapi mereka umumnya mengganggap bahwa BHP 

hanya untuk jenjang Pendidikan Tinggi dan hanya mengatur pada pendanaan yang harus 

ditanggung peserta didik dalam pendidikan. Sementara dari sisi visi, misi, tujuan, sarana 

prasarana pendidikan, keuangan. Sekolah baik SD, SMP maupun SMA sudah menunjukan 

kesiapan, yang memadahi. Sekolah telah belajar cukup dalam hal manajemen berbasis 

sekolah. Sedangkan menyangkut sumberdaya manusia khususnya guru sekolah baik SD, 

SMP, maupun SMA masih ada sedikit kendala kalau mengacu pada UUGD, yang 

mengharuskan guru berkualifikasi akademik minimal S1. (2) Tingkat kesediaan masya-

rakat untuk membeayai pendidikan anak masih ada meski ada gerakan sekolah gratis. 

Untuk SD dan SMP masih minim tetapi untuk SMA cukup tinggi. Orang tua masih meng-

anggap berapapun demi pendidikan anak akan dibayar sesuai dengan kemampuan masing-

masing.  

MITIGASI BENCANA ALAM BERBASIS PEMBELAJARAN KEBENCANAAN ALAM 

BERVISI SCIENCE ENVIRONMENT TECHNOLOGY AND SOCIETY TERINTEGRASI 

DALAM BEBERAPA MATA PELAJARAN 

Ani Rusilowati, Supriyadi, Achmad Binadja, Sri Mulyani E.S 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Beberapa daerah di Indonesia, termasuk kota Semarang, merupakan daerah rawan 

bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan khusus,agar 

masyarakat paham terhadap bencana alam, tahu cara menyikapinya, dan dapat melakukan 

tindakan pencegahan dan penyelamatan. Pemberdayaan masyarakat terhadap bencana, 

salah stunya dapat dilakukan melalui pembelajaran di sekolah, dengan mengintegrasi-

kannya ke dalam beberapa mata pelajaran. Penelitian ini bertujuan: (1) mengembangkan 

model pembelajaran kebencanaan alam bervisi SETS yang terintegrasi dalam mata 

pelajaran IPA, (2) meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dan siswa mengenai 

konsep, prinsip dan praktek penyelamatan diri jika terjadi bencana alam, (3) mening-

katkan kolegalitas antara dosen dan guru serta antarguru dalam membelajarkan materi 

kepada siswa, (4) mengimplementasikan model pembelajaran kebencana alam bervisi 

SETS di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) yang dilaksa-

nakan berkolaborasi dengan guru di pendidikan dasar dan menengah. Penelitian dilaksana-

kan dalam tiga tahap, yaitu: (1) eksplorasi secara teoretis dan reviu pakar terhadap lima 

fitur model pembelajaran kebencanaan bervisi SETS, yaitu: sialabus dan RPP, tema dan 

subtema, metode pembelajaran, bahan ajar, serta teknik dan jenis asesmennya. (2) Uji 

empiris, untuk memvalidasi secara empiris kelima fitur model pembelajaran kebencanaan 

bervisi SETS tersebut. (3) Tahap implementasi, untuk mengetahui efektifitas model dan 

memperoleh model pembelajaran yang telah teruji.  
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KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS 

LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SEMARANG 

Sudijono Sastroatmodjo, Bambang Prishardoyo, Ali Formen 

Penelitian Potensi Pendidikan  

Riset ini secara umum bermaksud menelisik profil pendidikan dasar dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang. Dari riset ini akan diperoleh 

gambaran peta permasalahan pendidikan berkaitan dengan kebutuhan akan efisiensi pe-

nyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas lulusan pada jenjang pendidikan dasar 

di Kabupaten Semarang dilihat dari unsur murid, guru, proses belajar mengajar, sarana 

dan prasarana pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Selain itu juga akan terungkap, alter-

natif-alternatif pemecahan masalah apa saja yang perlu diambil dan atau ditindaklanjuti 

dalam rangka terwujudnya efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas 

lulusan pendidikan dasar di Kabupaten Semarang. Metode-metode yang digunakan dalam 

proses penelitian adalah melalui kajian yang berupa: Lokakarya Eksplorasi Penentuan Isu-

isu Utama, Wawancara dengan responden-responden kunci, Focus Group Discussion 

(FGD), Konsultasi publik dengan masyarakat pendidikan di Kabupaten Semarang, Studi 

dokumen-dokumen yang relevan (dokumen Renstra Depdiknas, UU Sis-diknas, PP Terkait 

Pengelolaan Pendidikan, Permendiknas, UU BHP, Propeda, dan Renstra Pendidikan Kabu-

paten Semarang, Peraturan Daerah yang terkait serta lokakarya penya-jian hasil pengka-

jian untuk memperoleh feed back dari para stakeholder terkait. 

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN, PENYEBARAN SEKOLAH, 

ANGKA PARTISIPASI KASAR DI KABUPATEN TEGAL 

Masrukhi, Tommi Yuniawan, Noorochmat Isdaryanto 

Univesitas Negeri Semarang 

Penelitian Potensi Pendidikan  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsi pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di  

Kabupaten Tegal. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Tegal menca-

kupi: (1) meningkatnya jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan yang diharap-

kan dalam meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar dan mengajar; Hal ini berarti 

bahwa peningkatkan efisiensi dan efektifitas sarana dan prasarana pendidikan baik fisik 

dan nonfisik sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran dan perbaikan proses pembel -

ajaran; (2) meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 

bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Sasarannya yaitu peningkatan daya tampung 

dan memberikan kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi semua masyarakat Ka-

bupaten Tegal yang memenuhi syarat, yaitu peningkatan Angka Partisipasi Kasar SD/MI 

sebesar 108,77%, SMP/MTs sebesar 57,43%, SMA/SMK/MA sebesar 19,68%. Angka Par-

tisipasi Murni SD/MI sebesar 96,08%, SMP/MTs sebesar 69,02%, SMA/SMK/MA sebesar 

15,16%, Angka Transisi SMP/MTs sebesar 69,02%, SMA/SMK/MA sebesar 33,90%, dan 

penurunan Angka Drop Out SD/MI sebesar 1,42%, SMP/MTs sebesar 1,93%, SMA/SMK/ 

MA sebesar 1,17%; (3) meningkatnya profesionalisme guru yang memiliki kemampuan 

manajerial dan kemampuan teknis kependidikan. Kualitas SDM tenaga kependidikan di -

tuntut mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karena itu 

penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara profesional; (4) meningkatnya peran 

masyarakat dalam peningkatan mutu manajemen pendidikan mewujudkan kemandirian 

sekolah sejalan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan. Hal ini merupakan upaya 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk meningkatkan mutu mana-

jemen pendidikan serta peran serta masyarakat/orang tua warga belajar dalam mewujud-

kan kualitas dan kemandirian sekolah. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal sebagai fasilitator dalam mengoptimalkan partisipasi semua pemangku 
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kebijakan, seperti pamong desa, tokoh masyarakat, komite sekolah, organisasi/LSM 

pendidikan, cendekiawan, serta usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan wajib belajar 

9 tahun betul-betul merupakan gerakan sosial. Sebagai tindak lanjutnya, melalui hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dirancang model pengembangan program wajib belajar 12 

tahun.  

DAMPAK KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH DAN SERTIFIKASI GURU 

TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUMAS, 

PROVINSI JAWA TENGAH  

Bambang Budi Raharjo, DYP Sugiharto, Wahyu Hardyanto, Sugeng Priyanto 

Penelitian Potensi Pendidikan  

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap 

kelayakan satuan atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk transparansi 

dan akuntabilitas publik oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Dengan demi-

kian dapat dikatakan bahwa akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengem-

bangan mutu suatu sekolah/madrasah secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil 

menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah/madrasah telah memenuhi standar kelayakan 

pendidikan yang telah ditentukan.Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi 

pelaksanaan dan dampak dari kebijakan akreditasi sekolah dan sertifikasi guru tersebut 

terhadap peningkatan mutu di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan 

secara khusus, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang: (1) 

proses pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa 

Tengah, (2) dampak pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah di Kabupaten Banyumas, 

Provinsi Jawa Tengah terhadap peningkatan mutu pendidikan, (3) deskripsi  input, proses, 

dan output dari pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Banyu-

mas, (4) permasalahan, kendala, dan masukan pelaksanaan Program Sertifikasi Guru 

dalam Jabatan di Kabupaten Banyumas, (5) dampak (dinamika perubahan) pada guru ber-

sertifikat pendidik professional di Kabupaten Banyumas, (7) prospek program Sertifikasi 

Guru dalam Jabatan menurut pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas. Penelitian 

ini menggunakan desain penelitian evaluasi-responsif (responsive-evaluation) (Borg, Borg 

& Gall, 2003). Evaluasi-responsif memfokus pada perhatian dan dan isu yang berkembang 

pada stakeholder. Temuan studi menunjukkan bahwa semua sekolah yang menjadi 

responden dalam studi ini menyatakan kesiapannya dalam menghadapi akreditasi sekolah. 

94% responden sekolah menyatakan kesiapannya pada komponen Kurikulum, 96,6% 

sekolah menyatakan siap terkait komponen proses pembelajaran, 89,7% menyatakan ke-

siapannya pada komponen kompetensi lulusan, 88,9% menyangkut kesiapan pada kom-

ponen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 75,2% menyangkut sarana dan prasarana, 

97,2% responden sekolah menyatakan kesiapannya pada komponen pengelolaan sekolah, 

76,1% kesiapan pada komponen pembiayaan sekolah dan 84,6% responden sekolah 

menyatakan kesiapannya pada komponen sistem penilaian. 

MODEL PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) SEJARAH BERBASIS 

MUSEUM PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 

DI JAWA TENGAH 

Wasino, (Sejarah), Abu Suud (Pendidikan IPS), Juniadi, (Teknik Informatika untuk Pendidikan) 

Penelitian Hibah Pasca Sarjana  

Penelitian ini didasarkan pada penelitian awal penulis yang menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPS Sejarah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

kurang menarik. Akibatnya siswa kurang tertarik belajar sejarah. Mahasiswa program 
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studi IPS S-2 Pendidikan Sejarah Unnes sebagian di antaranya mengajar sejarah di 

sekolahnya. Dalam rangka membantu penyusunan tesis mahasiswa dan memperbaiki 

model pembelajaran sejarah di sekolah maka penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini 

merupakan peneltian dan pengembangan (RD), dilaksanakan multi tahun dan mengguna-

kan pendekatan kualitatif. Tahun pertama digunakan metode eksploratif untuk mengung-

kap peta pembelajaran IPS di SMP dan SMA, peta koleksi museum untuk kepentingan 

pembelajaran sejarah, dan pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan peninggalan 

sejarah. Penelitian dilakukan di tiga tempat, yaitu di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, 

dan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pem-

belajaran IPS di SMP, termasuk sejarah di sekolah menengah pertama masih menggu-

nakan model behaviorisme yang berpusat pada guru, ceramah dan tanya jawab merupakan 

metode pembelajaran yang paling banyak digunakan. Guru-guru IPS sejarah di SMP 

kurang menggunakan konteks lingkungan untuk pembelajaran. Kedua, Pembelajaran Seja-

rah di SMA lebih baik, karena sebagian guru sudah menerapkan model pembelajaran 

konstruktivisme. Banyak guru sejarah di SMA yang memanfaatkan konteks, seperti 

museum dan situs sejarah untuk kepentingan pembelajaran. Ketiga, di Jawa Tengah terda-

pat banyak museum yang koleksinya relevan untuk pengembangan pembelajaran di 

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sejumah indikaor yang muncul 

dari Standar Kompetensi (SK ) dan Kompetensi dasar (KD) dapat memanfaatkan museum 

sebagai model pembelajaran kontekstual dan media belajar. Keempat, agar peninggalan 

sejarah, termasuk yang ada dalam museum dapat berguna untuk pembelajaran maka perlu 

pemberdayaan masyarakat untuk mememlihara dan menyelamatkannya. Hal itu terjadi di 

Situs pati Ayam di Kabupaten Kudus. Berdasarkan temuan penelitian itu dapat disimpul-

kan bahwa pembelajaran IPS SMP dan SMA masih perlu perbaikan. Perbaikan itu dalam 

bentuk acuan model pembelajaran kontekstual yang salah satunya berbasis museum. 

Untuk kepentingan ini diperlukan dukungan berbagai pihak yang berkepntingan terhadap 

pendidikan IPS, yakni guru, siswa, sekolah, museum, dan perguruan tinggi.  

 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN IPA TERPADU DENGAN 

PENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) MELALUI LESSON STUDY 

UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU IPA SMP. 

Sri Mulyani E.S., Ani Rusilowati dan Supartono 

Penelitian Hibah Pasca Sarjana  

Menurut Kurikulum KTSP yang diberlakukan sekarang ini, pembelajaran IPA di 

SMP disarankan dilaksanakan secara terpadu. Tetapi kenyataannya banyak guru yang 

belum melaksanakan pembelajaran IPA di SMP secara terpadu antara Biologi, Fisika dan 

Kimia. Hal ini terjadi karena banyak guru yang merasa kesulitan dalam memadukan ma-

teri Fisika, Kimia dan Biologi. Oleh karena itu dilaksanakan penelitian yang berjudul 

―Pengembangan Model Pembelajaran IPA Terpadu dengan Pendekatan Jelajah Alam Seki -

tar (JAS) melalui Lesson Study untuk meningkatkan Profesionalisme Guru IPA SMP‖. 

Penelitian ini bertujuan: (1) mengembangkan suatu model pembelajaran IPA Terpadu ber-

pendekatan JAS melalui Lesson Study, dan (2) meningkatkan kompetensi guru yang 

meliputi, kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional melalui lesson study. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Pengembangan (R&D) yang dilaksanakan berkolabo-

rasi dengan guru-guru IPA SMP dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Sema-

rang prodi Pendidikan IPA dan Pendidikan Dasar. Penelitian dilaksanakan bertahap selama 

3 tahun. Akhir tahun I dihasilkan Draft Model pembelajaran IPA Terpadu berpendekatan 

JAS yang sudah divalidasi pakar dan 4 (empat) tesis mahasiswa pemayungan. Pada tahun 

II dilaksanakan ujicoba dengan eksperimen untuk mengetahui kehandalan model. Akhir 

tahun II diperoleh Model Pembelajaran IPA Terpadu berpendekatan JAS yang sudah teruji 

dan siap diimplementasikan serta 4 (empat) tesis mahasiswa pemayungan. Pada tahun III 
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diimplementasikan lebih luas sehingga akhir tahun III diperoleh Model Pembelajaran IPA 

Terpadu berpendekatan JAS yang siap dideseminasikan ke sekolah lain. 

MODEL PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN 

PENDIDIKAN (KTSP) BERBASIS DUKUNGAN STAKEHOLDERS PADA JENJANG 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

Samsudi, Fathur Rokhman, Nugroho 

Penelitian Hibah Pasca Sarjana/Lanjutan 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan model pengem-

bangan dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Model yang dihasilkan selanjutnya direkomendasikan 

sebagai rujukan bagi satuan-satuan pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan menengah 

(SMA, MA, SMK dan MAK) dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum tingkat 

satuan pendidikan; serta menjadi acuan bagi dinas pendidikan kota/kabupaten dan Provin-

si dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan dan implementasi kurikulun 

tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Penelitian direncanakan dalam tiga tahun 

dengan subyek penelitian adalah kelompok pengembang dan pengelola (guru, konselor, 

kepala sekolah, komite sekolah, nara sumber) pada satuan pendidikan dasar dan menengah 

di kota Semarang, baik yang telah melaksanakan ujicoba kurikulum 2004 maupun yang 

menerapkan kurikulum 1994. Pada tahun pertama telah diungkap dan dideskripsikan 

karakteristik muatan lokal, kelompok pengembang, pengimbas, dan stakeholders yang 

potensial berperan dalam pengembangan dan implementasi KTSP. Deskripsi hasil peneli-

tian tahun ke-1 sebagai berikut: (1) Karakteristik muatan lokal yang dapat dikembangkan 

sebagai isi dalam pengembangan KTSP pendidikan dasar dan menengah mengacu kepada 

karakteristik, kebutuhan, dan potensi daerah, yang dapat dikembangkan menjadi mata 

pelajaran muatan lokal. Pengembangan muatan lokal menjadi mata pelajaran dalam struk-

tur KTSP dapat berwujud bahasa daerah, atau keterampilan/kerajinan daerah; (2) Penen-

tuan jumlah mata pelajaran muatan lokal perlu dilakukan oleh dinas pendidikan Kab/Kota; 

dalam satu semester tertentu dan pada kelas berbeda dapat diselenggarakan mata pelajaran 

muatan lokal yang berbeda; penyusunan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata 

pelajaran muatan lokal perlu dilakukan oleh guru atau kelompok guru yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidangnya (spesifik); (3) Kelompok pengembang KTSP meli -

puti guru/kelompok guru, kepala sekolah, dan konselor, serta perlu melibatkan nara sum-

ber dan komite sekolah. Untuk melaksanakan tugas pengembangan, diperlukan dukungan 

dokumen terkait, bentuk kegiatannya lokakarya, dengan lama waktu 2-3 minggu, serta 

perlu dilakukan supervisi oleh dinas pendidikan kab/kota; (4) Pemangku kepentingan 

(stakeholders) pendidikan dasar dan menengah adalah: (a) dinas pendidikan; (b) dunia 

usaha/industri; (c) tokoh masyarakat/komite sekolah; dan (d) orang tua siswa. Dalam 

pengembangan KTSP, dukungan stakeholders diperlukan khususnya dalam pengembangan 

muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri, dalam bentuk memberikan masukan dalam 

rangka: (a) mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah sebagai rujukan utama pro-

gram pengembangan diri; (b) menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan 

lokal; (c) mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal; (d) menentukan mata pelajaran 

muatan lokal; dan (e) mengembangkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD) serta silabus, dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP. Dalam 

implementasi KTSP bentuk dukungan stakeholders tersebut berupa: (a) mendukung terse-

lenggaranya kegiatan pembelajaran muatan lokal; (b) mendukung terselenggaranya kegiat -

an pengembangan diri; dan (c) menyediakan tempat untuk kegiatan praktikum/PKL. Des-

kripsi hasil penelitian tahun ke-2 sebagai berikut: (1) telah disusun desain model pengem-

bangan KTSP berbasis dukungan stakeholders; (2) telah disusun desain model imple-

mentasi KTSP berbasis dukungan stakeholders; (3) telah disusun panduan pengembangan 
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dan implementasi KTSP berbasis dukungan stakeholders; (4) telah dilakukan verifikasi 

melalui forum workshop pengembangan model penyusunan dan implementasi KTSP 

kepada kelompok pengembang, sehingga telah dihasilkan desain model (hipotetis) pe-

ngembangan dan implementasi KTSP berbasis dukungan stakeholders; (5) sampai dengan 

akhir penelitian tahun kedua, telah diluluskan 6 (enam) orang S2/magister pendidikan (3 

orang prodi bahasa Indonesia, dan 3 orang prodi manajemen pendidikan); (6) pada awal 

tahun ketiga diajukan usulan bimbingan 6 (enam) orang mahasiswa S2 program studi 

Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran (tiga orang angatan 2008, dan tiga orang angkatan 

2007). Deskripsi hasil penelitian tahun ke-3 sebagai berikut: (1) dilakukan validasi model 

oleh pengembang dan pelaksana KTSP, serta stakeholders pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah, melalui verifikasi terhadap tujuh komponen model (perumusan tujuan 

pendidikan; penetapan muatan KTSP meliputi: muatan lokal, pengembangan diri, penga-

turan beban belajar, dan pendidikan kecakapan hidup; penyusunan kalender pendidikan; 

penyusunan silabus; penyusunan RPP; pelaksanaan pembelajaran; dan evaluasi dan super-

visi pembelajaran; (2) ditemukan model ‟grass-roots‘, sebagai model final pengembangan 

KTSP berbasis dukungan stakeholders pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (3) 

ditemukan pendekatan ‟mutual adaptation‘ sebagai model final implementasi KTSP ber-

basis dukungan stakeholders pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (4) diperoleh 

deskripsi keterlaksanaan model pengembangan dan implementasi KTSP berbasis dukung-

an stakeholders pada jenjang pendidikan dasar dengan kategori baik; (5) diperoleh des-

kripsi keterlaksanaan model pengembangan dan implementasi KTSP berbasis dukungan 

stakeholders pada jenjang pendidikan menengah dengan kategori baik.  Sampai dengan 

akhir penelitian tahun ke 3 (November 2009): (1) telah diluluskan tujuh orang magister 

(tiga orang prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, tiga orang prodi Manajemen Pendidikan, 

dan satu orang prodi KTP); (2) Dua orang mahasiswa S2 angkatan 2007 prodi KTP dalam 

persiapan ujian tesis; (3) tiga orang mahasiswa S2 prodi KTP dalam persiapan ujian 

proposal. 

PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN MATERI AJAR BAHASA BERBASIS 

INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT) YANG BERORIENTASI 

PADA KEBUTUHAN KOMPETENSI KOMUNIKATIF SISWA 

Ida Zulaeha, Fathur Rokhman, Abdurrachman Faridi 

Penelitian Hibah Pasca Sarjana  

Tujuan Jangka panjang dalam penelitian ini adalah untuk menemukan model pe-

ngembangan inovasi pembelajaran dan materi ajar bahasa berbasis information commu-

nication and technology (ICT) yang berorientasi pada kebutuhan kompetensi komunikatif 

siswa. Model yang dihasilkan selanjutnya direkomendasikan sebagai rujukan dan acuan 

bagi para guru yang ada di satuan-satuan pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) maupun 

menengah (SMA/MA, dan SMK/MAK) dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi 

pembelajaran dan materi ajar berbasis information communication and technology (ICT) 

terutama pada pembelajaran bahasa; serta menjadi acuan bagi implementasi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka menyusun perangkat pembelajaran yang 

mencakup: silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi (bahan) ajar, media 

pembelajaran, dan evaluasi. Penelitian ini direncanakan dalam tiga tahun dengan subjek 

penelitian adalah guru dan siswa pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Jawa 

Tengah yang telah melaksanakan kurikulum KTSP. Pada tahun pertama diungkap dan 

dideskripsikan analisis kebutuhan dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan materi 

ajar bahasa berbasis information communication and technology (ICT) yang berorientasi 

pada kebutuhan kompetensi komunikatif siswa. Penelitian akan dilakukan menggunakan 

desain research dan development (R & D), dengan pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi model pengembangan inovasi pembelajaran dan materi ajar berbasis information 
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communication and technology (ICT) dilakukan melalui uji coba skala terbatas dan 

validasi pada kelompok model dan kelompok imbas. Temuan penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: (1) Pengembangan inovasi pembelajaran dan materi ajar bahasa berbasis 

ICT masih belum dilakukan oleh guru bahasa. Hal ini disebabkan alokasi waktu yang 

dimiliki guru sepenuhnya digunakan untuk mengajar dan merancang perangkat pembela-

jaran serta minimnya kemampuan guru dalam menguasai kemajuan teknologi informasi 

yang sangat cepat; (2) Kebutuhan profesionalitas guru dalam mengembangkan inovasi 

pembelajaran dan materi ajar bahasa berbasis ICT diwujudkan melalui pengembangan 

kompetensi profesional guru yang termaktub dalam UU No 14 Tahun 2005. Di dalam 

perundang-undangan itu memberikan penekanan pada kompetensi guru dalam menunjang 

pengembangan inovasi pembelajaran dan materi ajar bahasa berbasis ICT, yakni: kebu-

tuhan penguasaan landasan keilmuan, kebutuhan penguasaan Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD), dan kebutuhan pengembangan keprofesionalan secara berke-

lanjutan; (3) Kebutuhan siswa dideskripsikan dengan banyak ditemukan siswa masih malu 

bahkan tidak berani menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi ide/gagasan yang 

dimilikinya kepada orang lain. Kondisi tersebut diperparah dengan rasa takut siswa dalam 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi cenderung diam; (4) Dari pengakuan 

guru bahasa, kebutuhan pengembangan materi ajar secara kreatif diperoleh rata-rata ter-

tinggi adalah 61.90%. Rata-rata ini berarti kebutuhan pengembangan materi ajar secara 

kreatif ini dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi profesional guru. Kebutuhan 

pengembangan materi ajar secara kreatif meliputi (a) pemilihan materi pembelajaran, (b) 

pengolahan materi pelajaran, dan (c) pengembangan materi ajar secara mandiri; (5) Dari 

keseluruhan responden diperoleh bahwa pembelajaran bahasa dilakukan dengan menggu-

nakan metode kontekstual, yakni mencapai 76.92% responden. Penggunaan metode tanya 

jawab digunakan oleh para guru sebanyak 61.54%. penggunaan metode pembelajaran 

berupa diskusi sebanyak 61.54%, dan metode pembelajaran berupa ceramah mencapai 

46.15%. Dari kondisi pembelajaran bahasa tersebut menunjukkan pula bahwa guru mulai 

meningggalkan metode pembelajaran yang bersifat ekspositori, yakni ceramah. Metode ini 

masih tetap dilaksanakan namun kadarnya diminimalkan; dan (6) Kebutuhan pemanfatan/ 

penggunaan ICT. Pengakuan guru bahasa dan sastra Indonesia terhadap kebutuhan peman-

fatan/penggunaan ICT diperoleh rata-rata tertinggi adalah 38.10%. Meski rata-rata ini 

dibawah 50% tetapi rata-rata 16.67% termasuk guruyang menyatakan sangat membutuh-

kan pemanfatan/penggunaan ICT ini, maka kebutuhan pemanfatan/penggunaan ICT juga 

dapat dikatakan dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi profesional guru. Kebutuh-

an pemanfaatan/penggunaan ICT meliputi: (a) pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam berkomunikasi, (b) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri, dan (c) penggunaan ICT untuk kegiatan pembelajaran. Inovasi 

pembelajaran bahasa berbasis ICT dapat diwujudkan dengan perangkat pembelajaran 

berbasis ICT. Perangkat tersebut meliputi: (1) kerangka konsep KTSP, (2) silabus-RPP, (3) 

materi ajar, (4) media/alat peraga, dan (5) evaluasi pembelajaran. Keseluruhan perangkat 

tersebut dapat disusun dan dilaksanakan dengan memanfaatkan program-program berba-

sis ICT, misalnya email, blog, facebook, dan lain sebagainya. 

PENGEMBANGAN PAKET BUKU PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA 

JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERBASIS KESANTUNAN 

BERBAHASA LINTAS BUDAYA JAWA TENGAH 

Edi Astini, Subyantoro, Ida Zulaekha 

Penelitian Hibah Pasca Sarjana  

Pendidikan budi pekerti hendaknya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang 

relevan, dan juga akan diintegrasikan ke dalam tatanan kehidupan dan iklim sosial -budaya 

dunia pendidikan. Integrasi pendidikan budi pekerti ke dalam mata pelajaran Bahasa 
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Indonesia berkait erat dengan konsep kesantunan berbahasa. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini dalam kerangka besarnya menggunakan pendekatan research deve-

lopment (Gall dan Borg 1983: 775-776). Hasil penelitian ini yang berupa paket buku 

pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu menjadi panduan bagi para guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Indonesia sekaligus mengembangkan budi pekerti para siswa didik-

nya. Namun, pada tahun pertama penelitian ini baru terselesaikan 3 penelitian (Tesis) dari 

3 mahasiswa yang berada pada payung penelitian ini. Ketiga tesis tersebut menghasilkan 

produk buku ajar Santun Berbahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII dan VIII, serta buku 

ajar Santun Berbahasa Indonesia SMA Kelas X. Karena dari tangan-tangan siswa itulah 

bangsa ini akan dibawa untuk masa-masa mendatang, masa yang semakin membutuhkan 

SDM yang tidak hanya tinggi IQ-nya saja, tetapi juga berkualitasnya budi pekerti mereka. 

MODEL PENGEMBANGAN PELAKSANAAN KKG DAN MGMP UNTUK 

MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU DAN KEMAMPUAN EKSPLORASI 

PESERTA DIDIK DALAM BIDANG MATEMATIKA DAN IPA 

DYP Sugiharto, Sukestiyarno, Ahmad Sopyan 

Penelitian Hibah Pasca Sarjana 

Pengembangan profesi guru telah dilakukan melalui pendidikan profesi, maupun 

pembinaan berkelanjutan dengan peningkatan kualitas supervisi akademik oleh pengawas 

dan kepala sekolah, in-service training, maupun kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). 

KKG merupakan salah satu wadah guru Sekolah Dasar (SD) dalam mengembangkan kom-

petensinya melalui kerjasama, diskusi, sharing pengalaman dalam mempersiapkan pem-

belajaran dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Tujuan utama KKG pada aspek 

kualitas pembelajaran. Hasil penelitian tentang komponen Kelompok Kerja Guru menun-

jukkan temuan sebagai berikut. Komponen Pengembangan Program Kelompok Kerja 

Guru 92,6%, Komponen Pengorganisasian Kelompok Kerja Guru 92,3%, Kepemimpinan 

Kelompok Kerja Guru 90,3%, Komponen aktivitas KKG 90,7%, Komitmen Guru dalam 

Kelompok Kerja Guru 87,4%, Peran Pengawas dalam Kelompok Kerja Guru 92,2%, Peran 

Kepala Sekolah dalam Kegiatan Kelompok Kerja Guru 89,9%, Sarana dan Prasarana 

Kelompok Kerja Guru 78,4%, Pendaan Kelompok Kerja Guru 90,5%, Peran Pemandu 

dalam Kelompok Kerja Guru 93,8%, Peran Narasumber Perguruan Tinggi dalam 

Kelompok Kerja Guru 88,1%, Peran Narasumber Narasumber Dinas Pendidikan Kota 

dalam Kelompok Kerja Guru 82,2. Saran yang diajukan adalah, pertama perlu adanya 

peningkatan kualitas sinkronisasi program Kelompok Kerja Guru agar keberadaan Kelom-

pok Kerja Guru dapat sebagai pilar peningkatan kompetesi guru, baik kompetensi peda-

gogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, maupun kompetensi sosial. Pe-

ningkatan aspek dimaksud meliputi cakupan kegiatan, peranserta anggota dalam kepa-

nitiaan pelaksana kegiatan, keberadaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan propo-

sal, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, dan monev kegiatan. Kedua, perlu adanya pening-

katan kualitas nara sumber baik dalam aspek kualifikasi pendidikan, pengalaman meng-

ajar, relevansi keahlian, kesesuaian dengan kebutuhan lapangan, dan kemampuan dalam 

penyajian. Ketiga, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja 

Guru perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh informasi tentang 

pelaksanaan dan hasil kegiatan Kelompok Kerja Guru dalam peningkatan kompetensi 

guru. Keempat, perlu adanya optimalisasi pengelolaan database pemetaan kompetensi 

guru, untuk membantu merancang materi intervensi dan pembinaan kompetensi guru 

melalui implementasi program kerja Kelompok Kerja Guru. 
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PENGEMBANGAN MATERI SENI BUDAYA LELAGON DOLANAN ANAK LARAS 

SLENDRO PELOG SEBAGAI UPAYA PENGENALAN, PELESTARIAN, 

DAN PENANAMAN NILAI-NILAI BAGI SISWA SD/MI JAWA TENGAH 

Widodo, Joko Wiyoso, Indriyanto, Hartono 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Penelitian ini adalah tahab kedua. Penelitian tahab pertama telah dilakukan tahun 

2008. Lelagon dolanan anak laras slendro pelog penyimpan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa kini terancam punah. Anak-anak SD/MI asing dengannya. Agar menghargai dan 

mencintai seni budaya bangsa maka mereka perlu dikenalkan dengan lelagon dolanan 

anak slendro pelog. Atas dasar penemuan pada penelitian tahun pertama bahwa SD/MI di 

Jawa Tengah umumnya kekurangan bahan dan media ajar lelagon dolanan anak slendro 

pelog, maka peneliti telah menyediakan album media audio dan buku notasi lelagon 

dolanan anak slendro pelog. Sebagian lelagon dalam album telah tersebar luas di masya-

rakat. Permasalahannya adalah bagaimana tanggapan masyarakat pengguna dan pakar seni 

karawitan Jawa terhadap album media audio dan buku notasi lelagon dolanan anak karya 

peneliti; dan bagaimana harapan mereka terhadap komposisi musikal dan kemasan media 

dan buku notasi sebagai media dan bahan ajar di SD/MI di Jawa Tengah. Tujuan pene-

litian:1) mengetahui tanggapan para pengguna dan pakar seni karawitan Jawa terhadap 

album dan buku lelagon dolanan anak slendro pelog karya peneliti; dan 2) mengetahui 

harapan dan saran para pengguna dan pakar seni karawitan Jawa tentang karya tersebut. 

Penelitian menggunakan pendekatan reaearch and development (R&D). Tujuannya menu-

rut Borg dan Gall (1983:775-776): 1) kaji situasi & identifikasi pendekatan; 2) kembang-

kan produk baru; 3) uji coba produk; 4) revisi hingga berhasil; dan 5) terapkan. Sumber 

penelitian antara lain: 1) nara sumber, terdiri atas: kepala sekolah, guru atau pelatih seni 

karawitan di SD/MI, dan pakar seni karawitan Jawa; 2) proses pembelajaran seni budaya 

di SD/MI; dan 3) lomba seni karawitan anak-anak SD/MI pada Pekan Seni Pelajar tingkat 

Kabupaten/kota, eks karesidenan, dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian bersifat deskriptif-

kualitatif. Setelah mendapatkan masukan, data dianalisis dengan identifikasi, memban-

dingkan, interpretasi kasus, lalu verifikasi dengan quality control. Hasil penelitian menu-

njukkan bahwa umumnya pengguna dan pakar seni karawitan Jawa menyambut baik 

lahirnya album dan buku lelagon dolanan anak slendro pelog karya peneliti. Tema, bahasa 

teks lelagon dan komposisi musikal dianggap bagus. Dua diantara 10 lelagon yang 

terdapat di dalam album audio terpilih oleh Diknas Provinsi Jawa Tengah sebagai materi 

lomba seni karawitan anak SD/MI pada Pekan Seni Pelajar Tingkat Jawa Tengah Tahun 

2008 dan 2009. Lelagon Tari Bali, Pl. Nem sebagai materi lomba seni karawitan anak 

tahun 2008, sedangkan Lelagon Nonton Wayang Sl. Sanga digunakan tahun 2009. Saran 

para pengguna antara lain: 1) album dilenghkapi dengan tampilan gambar visual tentang 

dolanan anak, tari, atau potensi wisata di Jawa Tengah; 2) buku dilengkapi dengan kete-

rangan teoritik lelagon dolanan anak; dan 3 beberapa lagu masih memiliki nada tinggi 

yang relatif sulit disajikan oleh anak-anak. Ke depan ketua peneliti diharapkan terus 

berkarya agar seni karawitan Jawa tetap leatari dan berkembang.  

THE DEVELOPMENT OF ART MATERIAL: LELAGON DOLANAN ANAK LARAS 

SLENDRO-PELOG, AS AN EFFORT TO INTRODUCE, PRESERVE, AND CREATING 

VALUES FOR CENTRAL JAVA SD/MI STUDENTS. 

Widodo, Joko Wiyoso, Indriyanto, Hartono 

This research is the second one. The first has been done in 2008. The background of 

the problem is the distinction of lelagon dolanan anak laras slendro pelog as noble cultural 

values preserver. SD/MI students are not familiar with those songs. To make them love, 

appreciate, and respect this nations cultural arts they need to be introduce to those songs. 

Based on the previous research, generally SD/MI in Central Java are lack of teaching 
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materials and teaching media for lelagon dolanan anak slendro pelog. Now, the researcher 

has made audio media album and notation book for gending lelagon dolanan anak slendro 

pelog. Some of the songs in the album have spread amongst people. Statements of the 

problem: how do users and experts of Javanese karawitan art response to audio media album 

and notation books of lelagon dolanan anak published by the researchers; and 2) what are 

the expectations of them towards the musical composition and the package of teaching media 

and notation book lelagon dolanan anak as teaching media in SD/MI in Central Java. 

Objectives of the research: 1) to know the response of users and experts of Javanese 

karawitan art towards the album and notation book lelagon dolanan anak slendro pelog 

published by the researcher; and 2) to know the expectation and suggestion from users and 

experts of Javanese karawitan art about those works (the album and notation book lelagon 

dolanan anak slendro pelog). This research used research and development approach (R & 

D). The purposes of this approach according to Borg and Gall (1983: 775-776) are: 1) 

situation analysis and approach identification; 2) to develop new products; 3) products 

testing; 4) revise the products until succeed; 5) implement the products. The source of the 

research are 1) informants, they are: school principal, teachers or karawitan art trainer in 

SD/MI, and experts of Javanese karawitan arts; 2) learning process of cultural art in SD/MI; 

and 3) karawitan art competition for SD/MI students in arts week, in Central Java‟s regencies 

and counties. This research is descriptive qualitative. The data were analyzed by identifying 

the case, comparing the cases, interpretation, and verification (by means of quality control). 

The result will show that generally the users and experts of Javanese karawitan art give 

positive response towards the publication of this album and book of lelagon dolanan anak 

slendro pelog published by the researchers. The theme, the language, and texts of lelagon and 

musical composition are regarded as good enough. Even amongst those 10 songs in the audio 

album were chosen by educational department of Central Java Province as the material for 

SD/MI students competition for karawitan art in students week in Central Java Province in 

2008 and 2009. Lelagon Tari Bali Pl. Nem was used as materials for children‟s karawitan art 

competition in 2008, where as Lelagon Nonton Wayang Sl. Sanga were used for the same 

competition in 2009. suggestions from the users are: 1) the album should be equipped with 

visual images about children‟s games, dances, or the potency or Central Java; 2) the book 

should be equipped with theoretical explanation about children‟s game songs (lelagon 

dolanan anak); and 3) some books still have high notes which are relatively too difficult to be 

provided for children. The future expectation is, the head of the researchers will keep working 

so Javanese karawitan arts can be preserved and developed.  

PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN SENI MUSIK BERBASIS SENI BUDAYA 

BERKONTEKS KREATIF, KECAKAPAN HIDUP, DAN MENYENANGKAN 

BAGI SISWA SD/MI DI JAWA TENGAH 

Udi Utomo, Joko Wiyoso, Eko Raharjo, Syahrul Syah Sinaga 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Meskipun sejak tahun 2006 telah diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendi-

dikan (KTSP) di SD/MI, namun dalam implementasinya masih banyak para guru yang 

mengalami kesulitan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dapat membantu para guru 

dalam mengembangkan pembelajaran baik secara substansi maupun proses pembela-

jarannya. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya 

penelitan ini bertujuan untuk mengembangkan materi pembelajaran seni musik yang 

berbasis seni budaya berkonteks kreatif, kecakapan hidup, dan menyenangkan bagi siswa 

SD/MI. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan mengambil tiga kota yang 

berada di wilayah Jawa Tengah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model Educational Research and Development yang dikembangkan oleh 

Borg dan Gall (1983:775-776). Setelah dilakukan kegiatan pengembangan materi pem-
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belajaran seni musik yang dilakukan dengan tahap: (1) penyusunan materi pembelajaran; 

(2) exspert review; (3) uji coba; dan (4) seminar, maka melalui penelitian ini dihasilkan 

sebuah model pengembangan materi pembelajaran seni musik yang berbasis seni budaya 

berkonteks kreatif, kecakapan hidup, dan menyenangkan bagi siswa SD/MI yang memiliki 

karakteristik: (1) mudah diimplementasikan oleh para guru SD/MI (aplicable); (2) mampu 

menjadi panduan pembelajaran yang komperhensif; dan (3) bisa berfungsi sebagai media 

dan sumber belajar bagi guru. Wujudnya berupa model pengembangan materi ajar yang 

terdiri dari: (1) materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan musik dan pengalaman 

musik; (2) petunjuk untuk guru; dan (3) media pendukung. Untuk melaksanakan pembe-

lajaran seni musik di SD/MI diperlukan kreativitas guru dalam mengembangkan materi 

pembelajaran. Oleh karena itu, dukungan para kepala sekolah dan lembaga-lembaga yang 

terkait dalam bentuk program peningkatan fasilitas dan sumber belajar, serta kegiatan 

pelatihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para guru sangat diperlukan.  

MODEL PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI 

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DENGAN MEMBANGUN JARINGAN  

KAPITAL SOSIAL 

Tri Suminar, Mintarsih Arbarini, Utsman 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pemberdayaan komite sekolah 

dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan membangun jaringan kapital 

sosial. Untuk itu, dilakukan kegiatan pendekatan research and development dengan prose-

dur: (1) pengumpulan informasi: kinerja komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi komite sekolah dalam pelak-

sanaan manajemen berbasis sekolah, potensi-potensi dari anggota komite sekolah untuk 

menjalankan fungsi manajemen berbasis sekolah secara efektif, dan menggali nilai -nilai 

budaya lokal untuk membangun kapital sosial, (2) menyusun rancangan model pember-

dayaan komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan mem-

bangun jaringan kapital sosial berbasis budaya lokal , (3) mengembangkan bentuk produk 

awal rancangan model; (4) uji coba model; (5) evaluasi dan revisi model; (6) uji coba 

ulang model; (7) evaluasi dan revisi produk akhir, dan (8) terwujudnya produk model. 

Subyek penelitian ini terdapat 2 kategori: subyek langsung dan tidak langsung. Subyek 

langsung: anggota komite sekolah dan segenap komponen sekolah yang terlibat dalam 

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Subyek tidak langsung: berbagai sumber baik 

berupa man and materials yang dapat diberdayakan untuk pengembangan model. Temuan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja komite sekolah dalam melaksanakan 

perannya pada awalnya masih sangat variatif, tetapi mayoritas kurang baik. Penghambat 

faktor internal antara lain: tidak adanya koordinasi antar anggota komite, interaksi sosial 

belum terbentuk secara intensif dengan pihak sekolah, kurang ada tanggung jawab bersa-

ma, tidak ada kebersamaan yang mencerminkan identitas kolektif komite, masih bersikap 

pamrih, kesibukan pekerjaan pribadi dan kurang pengalaman dalam manajemen pendidik-

an. Penghambat eksternal adalah pihak sekolah belum dapat memberi kepercayaan kepada 

pihak komite sekolah, tidak ada ketergantungan sekolah kepada komite sekolah, sistem 

sosial institusi sekolah dan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan (membu-

tuhkan) belum tumbuh, dan belum ada ketersediaan fasilitas yang memadai. Potensi pen-

dukung dari komite adalah adanya kemauan untuk menjalin interaksi sosial secara intensif 

sampai membentuk integrasi sosial, dimana ada penyatuan nilai dan norma pada kedua 

instansi, sehingga terbentuk trust sebagai kapital sosial. Model pemberdayaan komite 

sekolah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah secara konseptual disusun dengan 

membangun jaringan kapital sosial mulai dari proses interaksi individual, interaksi sosial, 

sistem sosial, struktur sosial, integrasi sosial sampai dengan terbentuknya kepercayaan 
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bersama (trust) yang tercermin ke dalam perumusan tujuan bersama dan kerja kelompok 

antara sekolah dengan komite sekolah. Pengembangan produk model dilaksanakan melalui 

tiga kali uji coba di lapangan. Hasil uji empiris produk akhir, secara deskriptif menunjuk-

kan bahwa intensitas jaringan kapital sosial komite sekolah dengan pihak sekolah me-

ningkat dibanding sebelum menggunakan produk, rata-rata kuat/baik. Kualitas kinerja 

komite sekolah lebih meningkat dibanding sebelum menggunakan produk, rata-rata baik. 

Analisis statistik uji T berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mean pada 

paired-samples t-test antara intensitas kapital sosial dengan pengukuran kinerja komite 

sekolah sebelum dan sesudah proses sosialisasi produk sebesar 13,75 poin. Nilai t statistik 

6,97 dan 6,81 lebih besar dari nilai t pada tabel dengan df 15 dan taraf kepercayaan 0,00< 

0,05, berarti nilai uji t hitung ini signifikan. Disimpulkan, rata-rata naiknya kinerja komite 

sekolah 13,75 poin berkaitan dengan variasi yang terjadi pada intensitas kapital sosial. 

Terdapat perubahan yang konsiten antara intensitas kapital sosial dengan kualifikasi ki -

nerja komite sekolah. Jaringkan kapital sosial efektif untuk pemberdayaan komite sekolah 

dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Saran, sosialisasi pentingnya mem-

bangun jaringan capital social berdasarkan nilai budaya local yang lebih digiatkan oleh 

instansi terkait, yakni Dewan Pendidikan. Pola kepemimpinan sekolah seharusnya bersidat 

transformative dari pola tekni ke pola demokratik. Komite sekolah bersikap dan bertindak 

proaktif, tidak menunggu dari sekolah, lebih kreatif untuk menumbuhkan nilai keper-

cayaan dari sekolah agar komite sekolah memiliki daya tawar (bargaining) yang seimbang 

dengan kemampuan manajerial kepala sekolah. Oleh kerena itu, Dewan Pendidikan perlu 

mengadakan pelatihan-pelatihan kemampuan mengelola pendidikan satuan sekolah. 

PENGEMBANGAN MODEL BIMBINGAN KESULITAN BELAJAR BAGI SISWA SMA 

BERBASIS SELF REGULATED LEARNING: PENGUJIAN VALIDASI MODEL 

Sunawan, DYP Sugiharto, C. Trianni 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Penelitian ini diarahkan untuk menguji model hipotetik bimbingan kesulitan bela-

jar berbasis self regulated learning. Pengujian validasi model dilakukan melalui uji vali-

dasi ahli, uji validasi praktisi dan uji lapangan awal. Hasil uji validasi model ini menun-

jukkan bahwa secara umum model bagus dan dapat diterapkan. Beberapa rekomendasi 

perbaikan model berkaitan dengan model pelaksanaan bimbingan kesulitan belajar, 

penggunaan bahasa, penambahan ilustrasi visual, dan penambahan contoh. 

MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR DENGAN OPTIMALISASI 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN ALAT PERAGA MANIPULATIF 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

Isti Hidayah, Isnarto, Sugiarto 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran Matematika 

yang kontekstual yang mampu mengembangkan kemampuan bernalar, kritis, kreatif, dan 

menyenangkan bagi siswa, melalui optimalisasi pemanfaatan lingkungan dan alat peraga 

manipulatif sebagai sumber belajar siswa, dengan mengembangkan Rancangan Pelaksa-

naan Pembelajaran (RPP), Lembar Aktivitas Siswa (LAS), Lembar Tugas Siswa (LTS), 

dan alat evaluasi, disertai setting lingkungan dan pembuatan prototype alat peraga mani-

pulatif. Penyusunan ini mengacu pada hasil kajian kurikulum, lingkungan, dan hasil 

identifikasi alat peraga, serta standar proses. Penelitian ini dilaksanakan dengan desain 

research and development. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik kelas 5 Madra-

sah Ibtidaiyyah (MI) Al-Islam Mangunsari 02 Gunungpati. Sedangkan sampel materi yang 

diujicobakan adalah materi pokok Geometri dan Pengukuran: Menggunakan pengukuran 



 sari hasil penelitian 2009 95 

 

waktu, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan masalah. Hasil ujicoba kelas (real teach-

ing) menunjukkan: ketuntasan belajar kelas 64,52%; 77% siswa dengan motivasi sangat 

tinggi dan 23% siswa dengan motivasi tinggi; 94% siswa memberikan respon positif; dan 

100% guru memberikan respon positif. Dari penelitian ini telah tersusun Buku Panduan 

Guru dan Buku Siswa, yang mencakup RPP lengkap dengan perangkatnya (LAS, LTS, 

setting lingkungan, dan alat peraganya). Berdasar hasil penelitian dan pembahasan telah 

disimpulkan bahwa pembelajaran Matematika di sekolah dasar dapat memenuhi standar 

proses dengan memanfaatkan lingkungan dan alat peraga manipulatif yang disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan potensi setempat. Dan disarankan 

perlu diperhatikan bahwa pemakaian Buku Panduan perlu disesuaikan dengan kondisi 

sekolah setempat; Refleksi setiap akhir pembelajaran dan kolaborasi antar guru di sekolah 

hendaknya dibudayakan.  

ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS LEARNING MODEL BY OPTIMALIZING 

ENVIRONMENT USAGE AND MANIPULATIVE INSTRUCTIONAL AIDS AS LEARNING 

SOURCES 

Isti Hidayah, Isnarto, Sugiarto 

Mathematics Department, Mathematics and Science Faculty, Semarang State University. 

Email: isti.hidayah@yahoo.com 

The purpose of the study was to develop contextual Mathematics learning model 

which was able to increase creative, fun, critical, logical performance for the students 

through optimalizing environment usage and manipulative instructional aids as learning 

sources, by developing lesson plan, students‘ activity sheet, students‘ worksheet, eva lua-

tion instrument, together with environmental setting and the production of prototype 

manipulative instructional aids. This construction referred to curriculum study result, 

environment, and instructional aids‘ identification result, and also standard o f process. The 

study was conducted by applying research and development design. Moreover, the 

subjects of the study were teachers and fifth year students of MI Al- Islam Mangunsari 02 

Gunungpati. Meanwhile, material sample that was tried out in this study was basic 

material about Geometry and Measurement; using time, distance, speed measurement in 

solving the problem. The result of try-out class (real teaching) showed: comprehen-

siveness class learning 64,52%; 77% students with very high motivation, and 23% 

students with high motivation; 94% students gave positive responses; and 100% teachers 

gave positive responses as well. Based on this study, it had been arranged Teacher Gui -

deline Book, and Student Book, which covered lesson plans complete with its instruments, 

such as students‘ activity sheet, students‘ worksheet, environmental setting and instruc -

tional aids. Based on the result of the study and discussion, it had been concluded that 

Mathematics learning in Elementary School could accomplish standard of process by 

optimalizing environment and manipulative instructional aids which was adjusted with 

environmental condition, students‘ characteristics, and potential condition around. 

Furthermore, it was suggested that the use of Guideline book should be adjusted with 

school circumstances. And also, reflection at the end of every learning activity and 

collaboration among school teachers should be educated culturally.  
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PELESTARIAN, PENANAMAN NILAI-NILAI, DAN PENINGKATAN PERCAYA DIRI 

MELALUI PEMBELAJARAN TARI DAERAH SEBAGAI PENGEMBANGAN 

MATERI SENI BUDAYA SD/MI 

Indriyanto, Hartono, Indardiyati 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Rendahnya pengembangan kreativitas dalam bidang seni tari siswa, banyak 

disebabkan oleh ketidakmampuan guru dalam mengembangkan materi. Keadaan ini lebih 

diperburuk dengan kekurangmantapan keterampilan menari dan minimnya wawasan guru 

terhadap materi, tujuan dan hakekat pendidikan seni tari, serta kurangnya sarana yang ada 

di sekolah. Pada sisi lain, tari daerah memiliki nilai-nlai yang baik untuk ditanamkan ke 

siswa. Pembelajaran berarti akan ikut melestarikan tari Daerah itu sendiri dan memberikan 

sikap percaya diri pada siswa. Berkaitan dengan hal tersebut pendidikan seni kususnya 

seni tari yang juga memberi kontribusi sangat besar dalam pembentukan manusia 

Indonesia seutuhnya, perlu merumuskan tujuan pendidikan seni yang lebih matang. Maka 

dipandang perlu untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan optimalisasi penerapannya 

dalam pembelajaran seni tari. Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti ingin 

menemukan materi ajar seni tari berbasis kompetensi untuk anak SD/MI yang dapat men-

dukung pengembangan creative thinking siswa, memberi bekal life skil kepada siswa, dan 

menciptakan suasana belajar joyfull lear Operational field testing. Melaksankan tes uji 

coba model/tes pembelajaranning, dengan melakukan penyusunan buku ajar untuk siswa 

SD/MI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Operational field testing. 

Final product revision, Dominition and implementatation.  Data diperoleh dari nara sum-

ber dan proses pembelajaran seni. Sasaran penelitian ini adalah pembelajaran seni tari di 

SD/MI dengan dengan subyek siswa, guru dan lingkungan alam sekitar. Analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Dalam penelitian ini sudah dihasilkan Buku Ajar Tari Daerah untuk SD/MI. Buku tersebut 

membahas atau menyajikan pembelajaran seni tari dari pemahaman gerak secara umum 

sampai pada pemahaman tari daerah. Pada pembelajaran tari kelas satu sampai kelas tiga 

berisi tentang pemahaman gerak secara umum dan pemahaman tentang gerak tari. Pem-

belajaran tari kelas empat ampai kelas enam berisi tentang pemahaman dan penguasaan 

tari daerah. Pada pembelajaran tari daerah dari kelas empat sampai kelas enam dibahas 

tentang teori tari dan praktek tari daerah yang diimplementasikan pada pembelajaran tari 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar masing-masing kelas. Model 

pembelajaran mengambil model pembelajaran tari di Banyumas. Sebagai materi bahasan 

tari daerah setempat adalah tari Baladewan dan tari daerah lain adalah tari Dolalak dari 

Purworejo. Penentuan materi tari daerah setempat dan daerah lain tergantung di daerah 

mana pembelajaran itu berlangsung. Produk buku ajar tari daerah ini akan diujicobakan 

dalam tahap penelitian berikutnya. Maka dari itu masih dimungkinkan masih akan 

mengalami perubahan setelah memperoleh masukan-masukan dari lapangan. 

CONTINUITY, INDOKTRINATY OF VALUES AND DEVELOPT OF SELF CONFIDENCE 

THROUGH THE REGION DANCE LESSON AS THE DEVELOPT OF THE SD/MI CULTUR 

ARTS MATERIALS. 

Indriyanto, Hartono, Indardiyati 

The creativity developmrnt lackness competency in arta is caused by the teachers 

incapability in developing the teching material. This condition is worsen by lackness of 

dancing skill and the teachers have short of knowledge in developing teaching materials, 

and in understanding the goal and the essence of art education especialy dancing lesson, 

and also the lackness of the theaching medium in school in relation with the above 

problem, art education undoubtfully has a big contribution toward the stabilishment of 
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Indonesian people. So its necesarry to formulaty a developed art education goal. One 

alternative is competency based education. This research wants to find an appropriaty art 

lesson material for SD/MI students. And its hoped, the material can support the 

development of students‟ creativity thinking, give them a life  skill and also create a 

enjoyfull learning. The method of research is operational field testing, final product 

revision, Domination and implementation. The data tacked everyone, the art teaching –

learning processes. The data was gathered by using observation and interview. The 

populations of the research were the students and teachers of SD/MI in Central Java. The 

analysis of data‟s using of descriptive-Qualitative method. In the research was produced a 

book of lesson on Region Dance. For SD/MI. This book explains and shows of learning 

the Region Dance. On the learning of the first class until the three classes explained on 

dance theoretic and the movements of dance. On the learning of the four classes until six 

class explained dance theoretic and practice of Dance Region that implementation on 

learning dance and adapted wit competency standard and based competency every 

classes. The model of learning the Region Dance are a Baladewan Dance as local dance 

and a Dolalak Dance as the others Region Dance. The product of lesson on Region Dance 

will experimented in the next research. In the relation whit its, the lesson Book of Dance 

region my be change adapted whit the situation. 

MODEL PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM PEMBENTUKAN 

PERILAKU BERWAWASAN LINGKUNGAN PESWERTA PRAKERIN PADA SMK 

BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN 

Sudarman, Samsudi, Sunyoto  

Fakultas Teknik UNNES 

Penelitian Fundamental 

This study is the first phase of research that aims to examine the implementation of 

learning in tackling environmental problems SMK Mechanical Engineering Expertise in 

building environmentally sound behavior. Research conducted in SMK N 1 Semarang and 

SMK N 7 Semarang. Retrieving data using the literature study and documentation. The 

analysis used is a description of the analysis. Description of the analysis results show that 

learning tackling environmental problems implemented wuth conventional strtegiesl. 

From this description of finding result are then compiled design development model 

oriented contextual learning strategies SETS (Environmenat, Science and Technology 

Community), models include: environmental teaching materials, unit of learning events 

and industry work practices certificate. Suggestions proposed: Should be testing the 

design strategy development model SETS insightful contextual learning, and then do the 

validation and continued dissemination 

PENDEKATAN CHEMO-ENTREPRENEURSHIP DAN PENDAYAGUNAAN HOME 

INDUSTRY SEBAGAI MEDIA CHEMO-EDUTAINMENT 

MELALUI FIELD OBSERVATION UNTUK MENINGKATKAN 

ENTREPRENEURSHIP SPIRIT DAN HASIL BELAJAR 

Saptorini, Sri Mursiti 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental 

Hasil belajar mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UNNES matakuliah Kimia Organik 

Bahan Alam terutama pokok bahasan Terpenoid dan Alkaloid masih sangat rendah sehing-

ga layak dicari alternatif perangkat pembelajaran yang inovatif. Model dan perangkat 

pembelajaran dengan pendekatan Chemo-Entrepreneurship (CEP) dan pendayagunaan 

home industry sebagai media Chemo-Edutainment (CET) melalui field observation meru-
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pakan kontribusi pada pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan diharapkan 

dapat meningkatkan entrepreneurship spirit dan hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subyek 

penelitian adalah mahasiswa peserta matakuliah Kimia Organik Bahan Alam sebanyak 34 

mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, tes, dan observasi. 

Hasil penelitian pada siklus I dan II menunjukkan adanya peningkatan entrepreneurship 

spirit dan hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model dan perangkat pembelajaran dengan pendekatan CEP dan pendaya-

gunaan home industry sebagai media CET melalui field observation dapat meningkatkan 

entrepreneurship spirit dan hasil belajar mahasiswa pada pokok bahasan Terpenoid dan 

Alkaloid.  

PENERAPAN LEARNING CYCLE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

GENERIK SAINS INFERENSIA LOGIKA MAHASISWA  

Woro Sumarni , Sri Susilogati S 

 Jurusan Kimia Fmipa, Universitas Negeri Semarang 

Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 3 siklus. Tiap 

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang 

dilaksanakan untuk memperbaiki (remediasi) praktikum kimia dasar melalui strategi 

Learning Cycle sebagai upaya meningkatkan ketrampilan generik inferensia logika maha-

siswa prodi pendidikan kimia FMIPA UNNES yang mengambil mata kuliah Praktikum 

Kimia Dasar tahun akademik 2008/2009. Kemampuan generic inferensia logika maha-

siswa ditinjau dari 3 hal yaitu kemampuan dalam menyusun laporan praktikum, kemam-

puan dalam menjawab soal tes yang berkaitan dengan kemampuan inferensia logika serta 

observasi beberapa indicator yang berkaitan dengan kemampuan inferensia logika.  Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa strategi learning cycle mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran yaitu terjadinya peningkatan penguasaan konsep-konsep kimia dasar yang 

mantap dan keterampilan generik sains inferensi logika pada mahasiswa calon guru kimia.  

PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR ANAK USIA DINI  MELALUI BERMAIN 

DENGAN MEDIA REALITA DI PAUD SEKAR NAGARI SEMARANG 

Widowati, Atik Z, Lita Latiana 

Pembelajaran 

Kegiatan perencanaan dan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian inte-

gral dari penggunaan media pembelajaran di TK, sebab jika Saudara salah memilih, akan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran dan hasil belajar yang 

dicapai anak. Perencanaan dan pemilihan media sangat terkait dengan tujuan atau kemam-

puan yang akan dicapai anak, sifat-sifat isi tema yang akan dipelajari anak, strategi pem-

belajaran yang akan digunakan guru, dan sistem penilaian yang telah direncanakan guru. 

Jenis media pembelajaran ini sangat banyak ragamnya dan masing-masing memiliki kele-

bihan dan kelemahan. Namun perlu diingat bahwa tidak ada media pembelajaran yang 

paling baik dan dapat digunakan untuk segala tujuan Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

Mendeskripsikan kualitas pembelajarann guru PAUD di Lembaga PAUD Sekar Nagari 

Semarang Untuk mengungkap data penelitian digunakan pendekatan Penelitian Tindakan 

Kelas PTK, dengan langkah-langkah penelitian mengadakan perencanaan, tindakan, Ober-

vasi dan dilanjutkan refleksi. Dalam penelitian dilaksanakan 3 siklus, dengan teknik pe-

ngumpulan data mengunakan kuwesioner, obervasi dan test dan dokumentasi, Sedangkan 

teknik analisis data menggunakan model deskriptif prosentase dan analisis kualitatif.  Ber-

dasarkan data-data, analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan seba-
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gai berikut: (1). Penilaian Kemampuan Mengajar Guru dalam Pelaksanaan Pembe-lajaran 

di TK adalah sebagai berikut: (a) Pada pra-Siklus 1 kemampuan guru dalam mengajar baik 

dalam merumuskan tujuan, pemilihan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, pemilihan 

sumber media pembelajaran serta kejelasan dalam scenario pembelajaran menunjukan re-

rata yaitu skor 70,87. Ini menunjukan bahwa kemampuan mengajar guru pada awal pem-

belajaran pada pra-siklus 1 kemampuan dalam melakukan pembelajaran dapat dikata-

gorikan cukup, (b). Pada Siklus 1 kemampuan guru dalam mengajar baik dalam merumus-

kan tujuan, pemilihan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, pemilihan sumber media 

pembelajaran serta kejelasan dalam scenario pembelajaran menunjukan rerata yaitu skor 

76,875. Ini menunjukan bahwa kemampuan mengajar guru pada awal pembelajaran pada 

siklus 1 kemampuan dalam melakukan pembelajaran dapat dikatagorikan baik. (c). Peni-

laian kemampuan guru dalam pembelajaran pada siklus II dari hasil penelitian menunjuk-

kan kemampuan dalam merumuskan tujuan, pemilihan materi ajar, pengorganisasian 

materi ajar, pemilihan sumber media pembelajaran serta kejelasan scenario pembelajaran 

menunjukan rata rata skor 84,6. hal ini menunjukan adanya peningkatan kemampuan, 

apabila dirinci kemampuan yang paling tinggi peningkatannya adalah kemampuan meng-

organisasi materi ajar, yang pada siklius 1 nilai, nya 80 sedang pada siklus II nilai nya 90. 

Sedang kemampuan yang paling rendah adalah dalam menyediakan kelengkapan intrumen 

alat, dan media pembelajaran, pada pra siklus 1 menunjukan skor 60 sedang pada akhir 

siklus II menunjukan skor 80, jadi ada peningkatan yang sangat tinggi tetapi masih dalam 

katagori baik, (2). bahwa penggunaan model pembelajaran dengan media realita yang 

diterapkan Guru TK ( PAUD) telah membuktikan bahwa kemampuan hasil belajar anak 

meningkat dengan sangat baik, hal ini ditunjukan dari perorelan jumlah anak yang 

mendapat skor nilai rata-rata baik pada Siklus I ada 10 anak pada siklus II meningkat 

menjadi dari 15 anak. Dari hasil penelitian disarankan: (1) Guru TK yang melakukan pem-

belajaran, kiranya dapat menerapkan model Pembelajaran dengan mengunakan media 

realita sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan dapat meningkatkan motivasi hasil 

belajar anak ke arah yang lebih baik, (2). Bagi peneliti yang berminat pada pembelajaran 

dan pengembangan media pembelajaran pada anak usia dini, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.  

PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA DAN SIMULASI 

DENGAN PENDAMPINGAN (UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN 

PEMROGRAMAN KOMPUTER PADA MATA KULIAH PEMROGRAMAN KOMPUTER 2) 

 Walid dan Alamsyah 

Jurusan Matematika, Hp: 081325662983, E-mail: alikuwad87@yahoo.com 

Pembelajaran 

Mata kuliah (MK) pemrograman komputer 2 merupakan mata kuliah yang dirasa 

cukup sulit oleh mahasiswa, terbukti dengan masih cukup banyaknya mahasiswa yang 

memperoleh nilai BC, C, CD dan D (60%) pada semester genap 2007/2008. Penggunaan 

media yang kurang bervariasi dan metode pembelajaran yang monoton menjadikan salah 

satu faktor penyebab kesulitan belajar yang dirasakan mahasiswa peserta mata kuliah 

pemrograman komputer 2. Metodologi dalam penelitian ini meliputi pengambilan sampel 

dengan pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK). Kegiatan pembelajaran berbasis 

multimedia dan simulasi dengan pendampingan ini pada mata kuliah pemrograman 

komputer 2 dilaksanakan dalam 3 siklus, yaitu siklus I, siklus II dan siklus III. Masing-

masing siklus terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, implementasi, evaluasi dan 

refleksi Tenik pengumpulan menggunakan teknik pemberian tes dan pemberian angket. 

Tes digunakan untuk mengukur sikap siswa terhadap pelajaran matematika. Setelah data 

terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran 

dengan model ini dalam meningkatkan hasil belajar dan sikap mahasiswa terhadap 

mailto:alikuwad87@yahoo.com
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pembelajaran. Hasil tes siklus pertama diperoleh nilai tertinggi 88, dan nilai terendah 50 

Nilai rata-rata kelas 63. Sedangkan sikap mahasiswa menunjukan bahwa terdapat 2 maha-

siswa yang mendapat nilai lebih dari 85 dan 5 mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 

60. Namun demikian pada siklus 2 belum bisa dikatakan berhasil. Hasil tes siklus ketiga 

diperoleh nilai tertinggi 96, dan nilai terendah 54. Nilai rata-rata kelas 72,4. Mahasiswa 

yang mendapatkan skor di atas 85 ada 5 orang (55,56%), yang mendapat skor di atas 60 

ada 8 orang (88,89%), sedangkan nilai sikap siswa terdapat 3 orang yang mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 85 (sebesar 33,33%) dan 8 mahasiswa mendapatkan nilai 

sikap lebih dari atau sama dengan 60. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa indi -

kator keberhasilan penelitian sudah tercapai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis multimedia dan simulasi dengan 

pendampingan dapat meningkatkan keterampilan pemrograman komputer bagi mahasiswa 

pada mata kuliah pemrograman komputer 2.  

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH DEKORASI KUE” 

MELALUI PENGAJARAN LANGSUNG DENGAN PANDUAN PRAKTEK MAHASISWA 

PRODI PKK, KONSENTRASI TATA BOGA JURUSAN TEKNOLOGI JASA 

DAN PRODUKSI, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. 

Wahyuningsih, Endang Setyaningsih 

Pembelajaran 

Memperhatikan hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa Prodi PKK, Konsentrasi 

Pendidikan Tata Boga dalam pembelajaran mata kuliah Dekorasi Kue terdapat masalah. 

Adapun masalahnya yaitu, hasil belajar praktik menghias kue sebagian besar (65%) 

mahasiswa, nilainya belum memuaskan (BC). Permasalahan ini perlu segara diatasi agar 

tidak berlanjut di tahun-tahun yang akan datang, yang akhirnya akan merugikan maha-

siswa itu sendiri. Melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan judul ‖Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Mata Kuliah Dekorasi Kue melalui Pengajaran Langsung dengan Menggu-

nakan Panduan Praktek, diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas. 

Adapun tujuan dari PTK ini adalah: Meningkatkan hasil belajar belajar mahasiswa dalam 

mata kuliah dekorasi kue, Hasil yang dicapai (1) Penggunaan metode pembelajaran lang-

sung dengan menggunakan panduan praktek berdampak positip bagi dosen dan maha-

siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas perkuliahan, (2) Penggunan Pembelajaran 

langsung dengan menggunakan panduan praktek dapat menurunkan nilai praktek yang 

diperoleh mahasiswa (BC) yang besarnya 65%, menjadi 21% melalui 3 siklus. Berdasar-

kan kesimpulan dari PTK disarankan: penggunaan pembelajaran langsung dengan meng-

gunakan panduan praktek untuk mata kuliah Dekorasi Kue, perlu ditingkatkan lagi 

kualitas perkuliahannya, agar semua mahasiswa memperoleh nilai minimum B. 

PENERAPAN PEDAGOGI DAN ANDRAGOGI PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

KESETARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A, B, DAN C DI KOTA SEMARANG 

Tri Joko Raharjo, Tri Suminar, Utsman 

Senior 

Acuan pedagogi dan andragogi pada pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar 

Paket A, Paket B dan Paket C dirancang sebagai pedoman bagi tutor atau pamong belajar 

untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai kharakteristik peserta didik Paket A, 

Paket B dan Paket C, sehingga dapat meningkatkan kualitas output pendidikan kesetaraan 

model pelayanan langsung (tatap muka). Permasalahannya adalah (a) Bagaimanakah 

proses penerapan acuan pedagogi dan andragogi oleh tutor pada pengorganisasian pem-

belajaran, (b) Bagaimanakah persepsi tutor terhadap acuan pedagogi dan andragogi, (c) 

Bagaimanakah keefektivan acuan pedagogi dan andragogi dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran, (d) Bagaimanakah dampak penerapan acuan pedagogi dan andragogi terha-
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dap hasil belajar peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C di Kota Semarang? 

Tujuan penelitian ini adalah adanya perbaikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

kesetaraan paket A, B dan C. Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan praktis 

(practical action research), dengan prosedur: (1) identifikasi suatu daerah fokus masalah, 

(2) pengumpulan data, (3) analisis dan intepretasi, (4) perencanaan tindakan, (5) pelaksa-

naan. Populasi penelitian adalah tutor pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B dan 

Paket C di Kota Semarang yang masih aktif. Sampel ditetapkan secara purposive random 

sampling, 30 orang berpengalaman minimal 3 tahun dari 4 PKBM dan 1 SKB Kota Sema-

rang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis 

datanya bersifat naratif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari separoh tutor 

telah dapat menerapkan acuan pedagogi dan andragogi pada tahap perencanaan, pelaksa-

naan dan evaluasi pembelajaran. Respon tutor terhadap acuan adalah secara substansi 

kurang operasional, belum dikaitkan dengan konteks masalah, jadi masih bersifat teoritis. 

Tutor dituntut mengembangkan kreativitasnya untuk mampu menerapkan acuan. Namun 

dari teknis penulisan pengorganisasian ide, sangat runtut, utuh sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. Penerapan acuan dalam pengelolaan pembelajaran efektif untuk meningkatkan 

kompetensi peserta didik. Terbukti terdapat perbedaan signifikan rerata hasil belajar peser-

ta didik pada sebelum dan sesudah menerapkan acuan pedagogi dan andragogi pada kejar 

paket A, B dan C. Kendala lain penerapan acuan adalah sarana dan prasarana masih ku-

rang, kurangnya kemampuan tutor untuk menyusun silabus sebagai persiapan pembelajar-

an dan melaksanakan penilaian proses (non-test). Saran, tutor lebih kreatif mengadaptasi 

acuan sesuai dengan kontektual, acuan dijabarkan lebih operasional sesuai keragaman 

peserta didik dan masalah lingkungan, diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana pem-

belajaran yang memadai, diperlukan pelatihan penilaian proses (non-test) dan menyusunan 

silabus bagi tutor, sebab kedua kegiatan belum dapat dilakukan dengan baik. 

BERTAHAN DALAM KETERBATASAN: POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DALAM MASYARAKAT PESISIRAN 

Yuli Utanto, Heri Triluqman BS., Bagus Kisworo  

Pemula 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan dengan berbagai cara 

dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan hal tersebut antara lain dilakukan de-

ngan meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan tuntutan dan tradisi 

masyarakat berserta lingkungannya. Untuk kepentingan tersebut diantaranya telah dikem-

bangkan pola penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat pesisiran. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan pola penyelenggaraan pendidikan 

masyarakat pesisiran; khususnya dalam hal implementasi pendidikan dan perkembangan 

tuntutan perubahan dan tradisi masyarakat pesisir di Desa Api-api Kabupaten Pekalongan. 

Pentingnya penelitian ini terutama bagi Lembaga Pengembang Kurikulum, Lembaga Pe-

nataran dan Pelatihan Guru, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), para 

kepala sekolah, para pengelola pendidikan, para guru, masyarakat, orang tua, dan pihak 

lapangan kerja, sebagai bahan masukan dan umpan balik dalam meningkatkan relevansi 

pola penyelenggaraan pendidikan dengan perkembangan kebutuhan dan tradisi masyarakat 

pesisiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenome-

nologis, dengan rencana sumber data dokumen, guru, kepala sekolah, siswa dan masya-

rakat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi doku-

mentasi. Analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung melalui reduksi data 

dari informan kunci dan sumber data yang lain, mengeliminir data dan kategorisasi, kemu-

dian display data serta mengambil kesimpulan dan memverifikasi data. 
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PENILAIAN BERBASIS KELAS PADA PERKULIAHAN EVALUASI PEMBELAJARAN 

TAMAN KANAK-KANAK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES 

Wulan Ardiati
1
, SS. Dewanti H

2
, Dwi Yulianti

3
 

1) 2) FIP UNNES 3) FMIPA UNNES, yulifis04@yahoo.com 

Pembelajaran 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas tentang penerapan model penilaian 

berbasis kelas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran taman kanak-kanak, untuk me-

ngembangkan keterampilan proses mahasiswa. Penelitian berlangsung dua siklus dengan 

subyek penelitian mahasiswa PGTK semester empat. Hasil yang diperoleh model peni-

laian berbasis kelas yang diterapkan dapat meningkatkan keterampilan proses mahasiswa.  

ANALISIS BUTIR TES UJIAN AKHIR MADRASAH (UAM) MATA PELAJARAN BAHASA 

ARAB SISWA MADRASAH ALIYAH SE-KOTA SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2008-2009 

Zukhaira, Darul Qutni, Andy Moorad Oesman 

Pemula 

Sebagai alat yang memberikan informasi untuk perumusan berbagai keputusan 

penting dalam pengajaran, tes merupakan bagian vital yang harus dikembangkan sesuai 

dengan tuntutan dan ciri-ciri tes yang bermutu. Ciri-ciri tes yang bermutu dan sesuai de-

ngan kaidah-kaidah yang berlaku itu terutama meliputi: 1) validitas, 2) reliabilitas, 3) 

tingkat kesulitan, dan 4) daya pembeda (tingkat diskriminasi). Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan (1) Untuk menentukan kualitas tes Ujian Akhir Madrasah (UAM) mata 

pelajaran Bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah se-kota Semarang tahun ajaran 2008-2009, 

dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan dan daya pembeda, (2) Untuk mengetahui 

sebab guru bahasa Arab dan tim pembuat soal tidak melakukan analisis butir tes Ujian 

Akhir Madrasah (UAM) mata pelajaran Bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah se-kota 

Semarang tahun ajaran 2008-2009. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah Angket dan Dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Ujian 

Akhir Madrasah (UAM) mata pelajaran Bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah se kota Se-

marang tahun ajaran 2008-2009 sudah memenuhi validitas isi, (2) Tingkat reliabilitas tes 

termasuk dalam kategori Tinggi yakni sebesar 0,76, (3) Tingkat kesulitan Tes ini bervaria-

si yaitu butir tes yang memiliki tingkat kesulitan sedang 33 item atau 66% dari jumlah 

soal, terlalu mudah 13 item atau 26% dari jumlah soal dan yang memiliki tingkat kesulitan 

tinggi sebanyak 4 item atau sebesar 8%, (4) Tes ini yang memiliki daya pembeda baik 

sebanyak 8 item atau 16% dari semua soal, daya pembeda sedang sebanyak 23 item atau 

46% dari semua soal, daya pembeda kurang sebanyak 12 item atau 24% dari semua soal, 

butir tes yang tidak memiliki daya pembeda sebanyak 3 item atau 6%, dan tes yang 

memiliki daya pembeda negatif yakni 4 item atau 8%. (5) Sebab-sebab guru atau team 

pembuat soal tidak melakukan analisis, yaitu: (a) Tidak semua semua guru bahasa Arab 

Madrasah Aliyah di kota Semarang berasal dari sarjana Pendidikan Bahasa Arab, (b) 

Tidak mempunyai pengalaman melakukan analisis tes, (c) Kurang adanya saran atau 

perintah dari atasan yang memotivasi guru atau team pembuat soal melakukan analisis, (d) 

Kurang mengerti tentang permasalahan analisis tes, (e) Adanya guru yang belum menda-

patkan pelatihan dibidang evaluasi dan analisis. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka 

saran-saran yang disampaikan dalam laporan hasil penelitian ini adalah :Sebagai seorang 

guru itu harus mengetahui prosedur-prosedur penyusunan tes. Apakah soal-soal yang akan 

digunakan mempunyai tingkat kesukaran dan daya beda yang baik atau tidak. Dan terma-

suk ciri-ciri tes yang baik atau bukan. Oleh karena itu kita harus dapat mengetahui semua 

permasalahan yang ada di atas di dalam pembahasan.  

mailto:yulifis04@yahoo.com
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MANAJEMEN PEMBELAJARAN KELAS AKSELERASI SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA DI JAWA TENGAH 

Titi Prihatin 

Senior 

Dalam bingkai dan posisi sebagai komponen strategis untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, isu tentang manajemen program kelas akselerasi ini perlu direspon melalui 

penelitian empiris. Tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris tentang: (1) 

perencanaan pembelajaran program kelas akselerasi, (2) penggunaan metode pembelajaran 

program kelas akselerasi, (2) penggunaan media pembelajaran dalam program kelas aksele-

rasi, (4) pengembangan lingkungan pembelajaran dalan program kelas akselerasi, (5) evaluasi 

hasil pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam program kelas akselerasi, dan (6) hambatan 

pelaksanaan program kelas akselerasi. Populasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri di Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan program kelas akse-

lerasi. Subyek penelitiannya adalah kepala sekolah, pengelola program kelas akselerasi, guru 

yang mengajar pada program kelas akselerasi, dan peserta didik program kelas akselerasi. 

Sampel penelitian ditentukan pada lima daerah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Semarang. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah: (1) rencana pembelajaran yang dirancang guru menunjuk-

kan kondisi baik, (2) metode pembelajaran yang diterapkan guru menunjukkan kondisi yang 

sangat baik, (3) media yang digunakan guru pada kelas akselerasi menurut persepsi kepala 

sekolah dan guru sangat baik, namun menurut persepsi siswa berada pada katagori baik, (4) 

limgkungan belajar pada kelas akselerasi menurut persepsi kepala sekolah dan guru sangat 

baik, namun menurut persepsi siswa berada pada katagori baik, (5) evaluasi pembelajaran 

yang dilaksanakan guru dalam program kelas akselerasi sudah dilaksanakan dengan katagori 

sangat baik, dan (6) hambatan pelaksanaan program kelas akselerasi Sekolah Menengah 

Pertama di Jawa Tengah, masih terjadi pada indikator pemahaman materi pelajaran yang 

diajarkan di kelas, sumber belajar yang digunakan guru, akses guru terhadap sumber belajar, 

mempertimbangkan penetapan materi pelajaran yang akan diajarkan siswa, penyediaan media 

pembelajaran, dan mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi hasil belajar. Saran yang 

diajukan adalah (1) evaluasi dan pemantauan harus terus menerus dilakukan supaya segera 

dapat mengatasi kendala yang muncul, (2) siswa program akselerasi diupayakan mendapatkan 

pendampingan yang intens dari wali kelas, guru mapel guru bimbingan dan konseling, serta 

psikolog yang disediakan oleh sekolah, dan (3) guru pada kelas akselerasi dituntut piawai 

dalam mengemas sebuah pembelajaran yang khusus bagi peserta didik program akselerasi. 

PENGEMBANGAN KULIAH ON-LINE BERBASIS MOODLE DI JURUSAN KURTEKDIK. 

JURUSAN KURIKUKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN, FAKULTAS ILMU 

PENDIDIKAN, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Sutomo, Hardjono, Titi Prihatin 

Terapan 

Jurusan Kurtekdik merupakan salah satu jurusan di lingkungan FIP, UNNES yang 

bertujuan mencetak pengembang kurikulum dan teknolog pendidikan. Sejak diberlaku-

kannya Kurikulum 2004, di sekolah-sekolah ada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TI&K). Di LPTK belum ada jurusan yang ditugasi untuk mencetak guru 

pemula bidang TI&K. Kurikulum Jurusan Kurtekdik dinilai paling dekat untuk dobel ke-

wenangan menyiapkan guru pemula dalam bidang TI & K selain sebagai teknolog komu-

nikasi pendidikan. Sejalan dengan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 

salah satu upaya yang dilaksanakan oleh dosen adalah perbaikan metode pembelajaran. 

Hal ini terus dilakukan agar kebutuhan mahasiswa dapat terlayani dengan baik sesuai 

dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sehingga mahasiswa diharapkan mampu 

mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya sesuai dengan stan-
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dar yang telah ditetapkan dengan mengintegrasikan life skill yang dimilikinya. Untuk itu 

perlu kiranya dilakukan penelitian sejauh mana manfaat pembaharuan metode pembelajar-

an tersebut terhadap mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan hasil kualitas 

perkuliahan. Hasil dari penelitian ini adalah produk website kuliah on-line setiap mata 

kuliah di jurusan Kurtekdik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research And 

Development (penelitian dan pengembangan). Research And Development (penelitian dan 

pengembangan) dapat diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk me-

ngembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak harus berbentuk benda atau perangkat 

keras (Hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laborato-

rium, tetapi bisa juga perangkat lunak (Software) seperti program komputer (Syaodih, 

2005). Pelaksanaan kuliah on line di jurusan Kurtekdik dilaksanakan melalui website 

www.teknodik.com. Ada 6 mata kuliah yang dapat di up load di website ini, yaitu mata 

kuliah Editing Video, Dasar-dasar Komputer, Komputer Jaringan, Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, Sinematografi, dan Media Pendidikan yang diampu oleh dua orang 

dosen yaitu Rafika Bayu K dan Heri Triluqman BS. Kedua orang dosen ini memanfaatkan 

kuliah on line mengingat mata kuliah yang mereka ampu mempunyai keterbatasan sarana 

dan prasarana apabila dilaksanakan secara klasikal. Apabila dilaksanakan secara klasikal 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena laboratorium komputer yang tersedia hanya 

memuat maksimal 25 orang mahasiswa sedangkan 1 rombel ada 40-50 orang mahasiswa. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka dilaksanakan perkuliahan secara on line. Berda-

sarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pemanfaatan kuliah on line dengan 

program moodle berdampak positif bagi mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kualitas 

perkuliahan, Prosentase pemanfaatan e-learning oleh dosen Kurtekdik hanya berjumlah 2 

orang (10,52), sisanya 17 orang (89,48%). Untuk pemanfaatan internet dalam menunjang 

perkuliahan seperti penggunaan email terdapat 8 orang (42,1%), searching bahan kuliah 

ada 11 orang (57,8%), dan sisanya masih menggunakan perkuliahan konvensional. Jika 

dilihat dari kemampuan dosen memanfaatkan perkuliahan on line, terdapat 4 orang dosen 

(21%) yang mampu membuat kuliah on line menggunakan moodle, dan untuk mahasiswa 

yang memanfaatkan perkuliahan on line di semester 1 berjumlah 0% hal ini karena mata 

kuliah yang di up load untuk semester 1 belum ada, untuk semester 3 terdapat 47%, 

semester 5 ada 93% dan 7 terdapat 48% sudah memanfaatkan perkuliahan on line. Berda-

sarkan simpulan di atas, dapat disarankan: pemanfaatan kuliah on line perlu ditingkatkan 

lagi untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, dan era –learning seharusnya sudah bisa 

dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rangka 

peningkatkan kualitas perkuliahan.  

PENGEMBANGAN MODEL MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA 

Sukirman, Nurussa‘adah 

Teknologi Pendidikan FIP UNNES 

Senior 

Selama ini bahasa Jawa telah dianggap sebagai pelajaran yang membebani, bahkan 

menjadi momok di ruang kelas dan meja belajar di rumah. Waktu yang di alokasikan 

untuk mata pelajaran bahasa jawa selama 2 jam pelajaran setiap minggu dirasakan belum 

cukup untuk membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai budaya jawa pada peserta 

didik. Media pembelajaran bahasa jawa yang ada selama ini belum cukup memadai, kare-

na hanya berupa media tradisional seperti gambar dinding dan lain-lain. Tujuan Penelitian 

ini adalah: (a) Terwujudnya model multimedia pembelajaran bahasa jawa yang dapat digu-

nakan sebagai media presentasi pembelajaran; (b) Menemukan model multimedia pembe-

lajaran bahasa jawa yang dapat di manfaatkan sebagai media pembelajaran mandiri. Ber-

dasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan  multimedia 

http://www.teknodik.com/
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pembelajaran bahasa jawa menunjukkan bahwa produk multimedia pembelajaran yang 

telah dikembangkan dapat dikatakan sudah baik. Mulai dari tampilan, interaktifitas, dan 

fasilitas–fasilitas yang tersedia sudah memenuhi kriteria sebuah media pembelajaran yang 

baik, bahkan beberapa responden berharap untuk diadakan pelatihan pembuatan multime-

dia pembelajaran. Mengenai penerapan multimedia pembelajaran, penggunaan multimedia 

pembelajaran sudah cocok untuk diterapkan di jenjang SMP asalkan diposisikan sebagai 

alternatif model pembelajaran, bukan sebagai pengganti pembelajaran secara keseluruh-

an. Maksudnya adalah bahwa proses pembelajaran konvensional dikelas atau disaat guru 

berhalangan hadir maka proses pembelajaran tetap dilaksanakan dan apabila tidak me-

mungkinkan dan harus dibutuhkan alternatifnya supaya pembelajaran menjadi lebih mena-

rik maka pembelajaran dengan menggunakan produk multimedia pembelajaran dapat di-

manfaatkan lebih optimal. Untuk merealisasikan model multimedia pembelajaran bahasa 

jawa, pihak sekolah hendaknya mulai mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari pening-

katan SDM guru dan siswa maupun dari sarana dan pasarana penunjang untuk penerapan 

pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran. Disamping itu, diharapkan 

pada mata pelajaran lain juga bisa memanfaatkan multimedia pembelajaran. 

MODEL PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

BERBASIS MASYARAKAT 

Sugiyo 

Kelembagaan 

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah model konseptual yang inovatif 

dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) dikelola oleh masya-

rakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal, dan telah valid melalui uji 

publik melalui FGD sehingga efektif untuk memberikan layanan program PAUD yang ber-

mutu di masyarakat. Untuk itu, dilakukan kegiatan pendekatan research and development 

dengan prosedur: (1) pengumpulan informasi: berbagai potensi masyarakat lokal yang da-

pat diberdayakan untuk pengelolaan program pendidikan anak usia dini, serta  kebutuh-an 

belajar masyarakat untuk program pendidikan anak usia dini. (2) menyusun rancangan 

model konseptual pengelolaan program pendidikan anak usia dini yang berbasis masya-

rakat, (3) uji validasi model konseptual (4) revisi model. Subyek penelitian ini terdapat 2 

kategori: subyek langsung dan tidak langsung. Subyek langsung: masyarakat berusia 

produktif, belum memiliki seperangkat pengetahuan yang memadai tentang hakekat pro-

gram pendidikan anak usia dini dan peranserta masyarakat dalam pengelolaannya. Subyek 

tidak langsung: berbagai sumber baik berupa man and materials yang dapat diberdayakan 

untuk pengembangan model. Subyek ditetapkan dengan menggunakan purposive random 

sampling berdasarkan lokasi pusat perkotaan dan pinggiran kota , meliputi: Ngalian, Pe-

durungan, Semarang Selatan dan Gunungpati. Teknik pengumpulan data dengan wawan-

cara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa animo masyarakat 

sangat tinggi terhadap program PAUD baik di daerah pusat perkotaan maupun pinggiran 

kota. Namun pada pihak lain masih ditemukan pula citra masyarakat tentang PAUD masih 

keliru, yang menilai PAUD Non Formal cocok untuk kelas atas karena biayanya mahal. 

Profil PAUD yang sudah berkembang di masyarakat merupakan cerminan aspirasi 

masyarakat terhadap kebutuhan layanan PAUD, yakni PAUD yang dapat mengembangkan 

potensi kemampuan dasar anak mencakup perkembangan kecerdasan majemuk yang 

holistik baik aspek intelektual (logika matematika), bahasa, seni, sosial emosional dan 

nilai moral keagamaan untuk membentuk kharakter anak yang berkepribadian dinamis 

mampu bersosialisasi di lingkungan dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Masya-

rakat terlibat aktif dalam pengelolaan PAUD, terutama dalam perencanaan program PAUD 

dan memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD dengan mengisi 

buku penghubung serta mengkaji hasil evaluasi perkembangan belajar anak dan memberi-

kan masukkan untuk pengembangan program sekolah pada periode selanjutnya.  
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UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA JURUSAN 

BIMBINGAN KONSELING FIP UNNES SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2009/2010 

MELALUI LAYANAN KONSELING KELOMPOK 

Sinta Saraswati, Kustiono, Biif Nur Wahyu Eny 

Pembelajaran 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: ‖Bagaimanakah pelaksa-

naan layanan konseling kelompok yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional Maha-

siswa Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNNES Semester 1 Tahun Akademik 2009/ 

2010?‖ Penelitian ini merupakan penelitian tindakan bimbingan guna menemukan cara-

cara yang efektif dalam pemberian layanan konseling. Dalam penelitian ini digunakan la-

yanan konseling kelompok (KKp.). Penelitian ini dilakukan selama 3 siklus. Tujuan pene-

litian ini adalah meningkatkan kecerdasan emosional mahasiswa melalui layanan kon-

seling kelompok yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kecerdasan emosional, yang meliputi 5 aspek, yakni: (1) Kesadaran 

diri, (2) Pengaturan diri, (3) Motivasi, (4) Empati, dan (5) Keterampilan sosial.  Metodolo-

gi dalam penelitian ini, dengan menggunakan penelitian tindakan kelas (action classroom 

research), dengan subyek penelitian mahasiswa Jurusan BK Semester 1. Dalam penelitian 

ini, yang menjadi objek amatan adalah peningkatan kecerdasan emosional mahasiswa 

yang ditunjukkan dengan menurunnya/berkurangnya masalah-masalah kecerdasan emo-

sional yang dimiliki Mahasiswa. Instrumen penelitian yang digunakan berbentuk DCM 

(Daftar Checklist Masalah). Hasil penelitian yang diperoleh: kecerdasan emosional maha-

siswa pada siklus I: turun dengan rata-rata persentase 4,32%; siklus II: naik rata-rata per-

sentase 16,31%; dan siklus III: naik dengan rata-rata persentase 10,60%. Total kenaikan 

setelah tindakan penelitian: 22,52%. Dengan demikian, layanan Konseling Kelompok 

(KKp.) efektif digunakan untuk upaya meningkatkan kecerdasan emosional mahasiswa 

Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNNES Semester 1 Tahun Akademik 2009/2010. 

PENERAPAN PENDEKATAN MODIFIED FREE INQUIRY 

 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS MAHASISWA CALON GURU 

DALAM MENGEMBANGKAN JENIS EKSPERIMEN DAN PEMAHAMAN 

TERHADAP MATERI FISIKA 

S. Khanafiyah, A. Rusilowati 

Jurusan Fisika, FMIPA, Unnes, e-mail : sitikhanafiyah@yahoo.com 

Pembelajaran 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam mengem-

bangkan jenis eksperimen dan pemahaman terhadap materi Fisika, khususnya Gelombang, 

dengan penerapan pendekatan modified free inquiry. Penelitian ini mengambil lokasi di 

jurusan Fisika FMIPA UNNES. Instrumen yang digunakan berupa angket untuk mengukur 

kreativitas, lembar observasi untuk mengukur kemampuan psikhomotorik dan lembar test 

untuk mengukur pemahaman materi gelombang. Hasil angket dianalisis dengan skala 

Likert. Untuk menguji efektifitas pendekatan modified free inquiry dalam peningkatan 

kreativitas mahasiswa dan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap materi gelom-

bang digunakan rumus gain ternormalisai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksa-

naan pembelajaran dengan penerapan pendekatan modified free inquiry dengan memberi-

kan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas,  dapat membuat 

kemampuan psikhomotorik mahasiswa menjadi baik, jenis eksperimen yang dapat 

dikembangkan menjadi lebih banyak, dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa serta 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa. Saran kepada para pendidik, di 

dalam pembelajaran agar selalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengembangkan kreativitasnya, serta hal inidilakukan secara bertahap dan terus menerus.  

 

mailto:sitikhanafiyah@yahoo.com
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MODEL PRAKTIKUM NON RESEP MASAKAN DENGAN POLA TUTOR SEBAYA UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PRAKTIKUM JURUSAN FISIKA UNNES 

Sri Hendratto, Bambang Subali 

Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Semarang 

email:bambangsbli@yahoo.com 

Pembelajaran 

Judul penelitian ini adalah Model Praktikum Non Resep Masakan Dengan Pola 

Tutor Sebaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Praktikum Jurusan Fisika Unnes. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, memperoleh model 

praktikum fisika dasar non resep masakan dengan pola tutor sebaya. Kedua, adalah mem-

bantu apakah penerapan model praktikum fisika dasar non resep masakan dengan pola 

tutor sebaya mampu meningkatan kualitas pelaksanaan praktikum di Jurusan Fisika. Meto-

de dari penelitian ini adalah research and develompent atau penelitian pengembangan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidik-

an Fisika UNNES yang terdiri atas 50 mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan pada semes-

ter genap tahun akademik 2009/2010 selama 7 bulan. Hasil dari penelitian ini adalah 

pertama, telah ditemukan desain model praktikum fisika dasar non resep masakan dengan 

pola tutor sebaya untuk kegiatan praktikum, dan kedua, model praktikum fisika dasar non 

resep masakan dengan pola tutor sebaya mampu meningkatan kualitas pelaksanaan prak-

tikum di Jurusan Fisika. Saran untuk penelitian lanjutan tentang tutor sebaya ini adalah 

perlu mengembangkan pola tutor sebaya untuk kegiatan praktikum selain fisika dasar, hal 

ini seringkali mahasiswa mengalami kesulitan dalam merancang kegiatan praktikum, dan 

seleksi tutor harus dilakukan secara ketat agar memperoleh tutor yang berkompeten.  

DAMPAK AKREDITASI SEKOLAH DAN MADRASAH TERHADAP PENINGKATAN 

KUALITAS LULUSAN  (PENELITIAN PADA SMPN JAWA TENGAH) 

Sugiyarta SL, DYP Sugiyarta, Cahyo Budi Utomo 

Terapan 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peraturan pemerintah tentang akreditasi seba-

gai salah satu penjamin mutu pendidikan. Mutu pendidikan salah satunya dapat dipotret 

mellaui akreditasi. Pelaksanaan akreditasi telah mulai dilakukan pada tahun 2004. Peneli -

tian ini bertujuan untuk melihat apakah ada dampak yang positif bahwa dengan adanya 

akreditasi akan menaikkan mutu lulusan. Penelitian ini dilakukan di Jawa tengah. Popula-

sinya adalah sekolah-sekolah yang telah diakrediutasi oleh BAN SM Provinsi Jateng. 

Hasil penelitiaqn ini diharapkan bermanfaat bagi penyelenggara pendidikan. Disamping 

untuk melihat apakah instrument akreditasi mampu untuk mengungkap kekualitasan 

pendidikan khususnya pada siswa yang lulus dari sekolhayang telah terakreditasi . Data 

penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket yang mengungkap variable luluasan. 

Analisis dengan menggunakan apendekatan statistis yang relevan untuk menguji data yang 

telah dikumpulkan. Hasillnya adalah bahwa tingkat akreditasi sekolah mempunyai kontri-

busi terhahap lulusan. Semakin baik peringkat akreditasu sekolah maka luluasan siswa 

tersebut lebih baikl jika dibandingkan dengan sekolah yang akreditasinya rendah. 
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UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR KIMIA FISIKA 5 DENGAN PENDEKATAN 

CHEMO-ENTREPRENEURSHIP MELALUI KEGIATAN LESSON STUDY 

Subiyanto Hadi Saputro, Sigit Priatmoko, Sri Kadarwati 

Jurusan Kimia FMIPA, Unnes 

Pembelajaran 

Kimia Fisika 5 merupakan matakuliah pokok, sangat dirasa sulit bagi mahasiswa 

karena terkait dengan sifat-sifat mikroskopik dan bersifat abstrak sehingga perlu dibantu 

visualisasinya. Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran yang menarik, memupuk daya 

kreasi dan inovasi mahasiswa, serta mampu memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha 

yaitu pembelajaran dengan pendekatan chemo-entrepreneurship (CEP). Kegiatan lesson 

study sangat potensial dalam membangun komunitas insan pendidikan secara efektif serta 

membangun kolaborasi. Untuk itu, perlu dilakukan pembelajaran kimia fisika 5 dengan 

pendekatan CEP melalui kegiatan lesson study. Penelitian ini bertujuan untuk meningkat-

kan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah Kimia Fisika 5 dengan pendekatan CEP 

melalui kegiatan lesson study. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuasi eksperimental 

dengan subyek penelitian mahasiswa Semester 7 Program studi Kimia. Kegitatan lesson 

study dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Instru-

men penelitian meliputi tes hasil belajar, lembar observasi, dan lembar kuisioner. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada 

kelompok kontrol dengan ketuntasan belajar lebih tinggi. Pembelajaran Kimia Fisika 5 

dengan Pendekatan CEP dapat mengembangkan life-skill mahasiswa. 

Physical chemistry 5 is a main and difficult lecture for students because of its relation 

to microsspic properties and abstract with the result that the visualization is necessity. 

Therefore, the appealing learning that can manure the students‟ creativeness and innovation 

and motivate students to be entrepreneurs is necessity. Such learning is a learning using 

chemo-entrepreneurship (CEP) approach. Lesson study activity is potential in learning 

community and collaboration development effectively. Therefore, the learning of Physical 

Chemistry 5 using CEP approach through lesson study activity is necessity. This research was 

aimed to improve the students‟ achievement on Physical Chemistry 5 lecture using CEP 

approach through lesson study activity. This research was conducted by quasi experiment 

method involving students on seventh semester of Chemistry Programme as subject. Lesson 

study activity was conducted by three stages i.e. planning, doing, and reflecting. The instru-

ment of research included the achievement test, observation sheets, and questionnaire sheets. 

The results showed that the achievement of experimental group was higher than of controlled 

group. The learning completeness of experimental group was higher than of controlled group. 

It was shown that this learning can improve students‟ life skill. 

PENINGKATAN KUALITAS DAN HASIL BELAJAR PRAKTIKUM KIMIA FISIKA 

MELALUI PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERORIENTASI CEP 

(CHEMO ENTREPRENEURSHIP) 

Sri Wahyuni, Nuni Widiarti, Sigit Priatmoko,  

Jurusan Kimia FMIPA Unnes 

Pembelajaran 

Matakuliah praktikum kimia fisika merupakan salah satu materi yang masih perlu 

ditingkatkan pemahamannya oleh mahasiswa. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

dan hasil belajar mahasiswa dalam ilmu kimia fisika maka tim melakukan penelitian 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah pada matakuliah praktikum Kimia 

Fisika. Mahasiswa peserta matakuliah dibagi menjadi 6 kelompok. Pertama dilakukan 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa. Hasil pretes dievaluasi sambil 

memberikan Lembar masalah untuk didiskusikan sebelum melakukan praktikum. Pada 

saat praktikum mahasiswa mencari jawaban dari permasalahan yang diberikan dengan di-
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bantu pengarahan dari dosen. Pada saat praktikum dilakukan observasi untuk melihat akti -

vitas mahasiswa. Mahasiswa memberikan solusi lengkap dari masalah pada saat mengum-

pulkan laporan praktikum. Langkah ini diulang untuk materi praktikum berikutnya. Postes 

dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman dan hasil belajar mahasiswa.  Berdasarkan 

analisis data aktivitas mahasiswa diperoleh hasil rata-rata ( A ) = 86,36. Nilai (Mi) = 85,1, 

dan nilai (SDi) = 0,867, hal ini menunjukkan mahasiswa termasuk aktif. Analisis data 

pendapat mahasiswa menunjukkan nilai P  = 31, Nilai Mi = 30, dan nilai SDi = 0,67. 

Karena nilai P  = (Mi + 1,5 SDi) = 31 , hal ini menunjukkan bahwa pendapat mahasiswa 

 sangat positif. Prestasi belajar mahasiswa meningkat dari nilai rata-rata yang semula 

65 menjadi 81,2. 

EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE PROBLEM POSING 

DAN TUGAS TERSTRUKTUR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH 

HUKUM ADAT 

Slamet Sumarto, Bestari Dwi Handayani  

Pembelajaran 

Slamet Sumarto. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2009.  Efekti-

vitas Penerapan Metode Problem Posing dan Tugas Terstruktur Terhadap Prestasi Belajar 

Mata Kuliah Hukum Adat. Penelitian ini dilandasi oleh realita perkuliahan matakuliah 

Hukum Adat, terutama pada pokok bahasan Hukum Waris. Pada perkuliahan selama ini 

mahasiswa masih banyak yang bersifat pasif, belum menunjukkan kemandirian belajar. 

Berdasarkan pada realita tersebut muncul permasalahan apakah dengan diterapkannya 

metode problem posing dan tugas terstruktur dapat meningkatkan prestasi belajar maha-

siswa. Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mem-

peroleh gambaran mengenai efektivitas penerapan metode problem posing dan tugas 

terstruktur terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah hukum adat, 

pokok bahasan hukum waris. Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimen. Objek 

dari penelitian ini terdiri dari 2 kelas, kelas pertama merupakan kelas eksperimen dengan 

diberi perlakuan menggunakan metode problem posing dan tugas terstruktur, dan kelas 

kedua adalah kelas kontrol dengan perlakuan pembelajaran model konvensional. Setting 

dari penelitian ini adalah mahasiswa semester VI peserta matakuliah Hukum Adat pada 

Program Studi Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pe-

ngumpulan data dilakukan melalui tes. Sedangkan analisis data ilakukan dengan meng-

gunakan Independent sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerpan metode pembelajaran problem posing dan tugas terstruktur dapat mening-

katkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa secara maksimal. Hal ini dikarenakan mo-

del pembelajaran problem posing dan tugas terstruktur memberi kebebasan untuk kepada 

mahasiswa untuk menentukan tujuan dan sumber pembelajaran sendiri. Semua mahasiswa 

dalam kelompok terlibat secara aktif dalam ketidaktergantungan sikap pengambilan 

keputusan, penilaian dan pertanggunjawaban masing-masing.  

PENGEMBANGAN MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION-JIGSAW UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA MAHASISWA PGSD 

Pitadjeng 

Pembelajaran 

Kemampuan komunikasi matematika yang tinggi sangat diperlukan oleh guru 

untuk mengajar matematika di SD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkat-

an, kemampuan komunikasi, prestasi belajar, dan aktivitas mahasiswa PGSD Unnes yang 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction-Jigsaw. 

Selain itu, juga ingin diketahui aktivitas dosen dan respon mahasiswa terhadap model 
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pembelajaran Problem Based Instruction-Jigsaw. Penelitian ini melalui 2 tahap. Tahap 

pertama adalah pengembangan model pembelajaran Problem Based Instruction-Jigsaw, 

dan tahap kedua adalah penerapan model di mahasiswa PGSD Unnes. Untuk pengem-

bangan model pembelajaran menggunakan acuan model 4-D yaitu define, design, develop, 

dessiminate. Untuk mengetahui bagaimana keefektifan penerapan pembelajaran Problem 

Based Instruction-Jigsaw yang dikembangkan ini digunakan Penelitian Tindakan Kelas. 

Rumusan masalahnya adalah: pembelajaran model Problem Based Instruction-Jigsaw 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika, prestasi belajar, aktivitas bela-

jar dan mengajar, serta mahasiswa mempunyai respon positif terhadap model tersebut. 

PTK terdiri atas 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri atas 2 pertemuan. Subjek pe-

nelitian adalah 33 mahasiswa Rombel 02 PGSD Unnes. Variable penelitian adalah ke-

mampuan komunikasi matematika, prestasi belajar, aktivitas belajar, respon mahasiswa, 

serta aktivitas dosen. Cara pengumpulan data dengan tes, observasi, dan angket. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran Problem Based Instruction-Jigsaw yang dikembangkan pada pem-

belajaran di mahasiswa PGSD Unnes Rombel 02 dapat meningkatkan: (1) prestasi belajar 

mahasiswa sampai mencapai mean 81.2 dengan ketuntasan klasikal 97.0%, (2) kemam-

puan komunikasi mahasiswa sampai setiap indikator rata-rata  3, (3) aktivitas mahasiswa 

sampai setiap indikator rata-rata > 3, (4) aktivitas dosen sampai rata-rata 3.9, dan (5) rata-

rata mahasiswa merespon positif terhadap pembelajaran model Problem Based Instruc-

tion-Jigsaw. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian: pembelajaran model Problem Based 

Instruction-Jigsaw dapat meningkatkan (1) prestasi belajar mahasiswa, (2) kemampuan 

komunikasi matematika, (3) aktivitas belajar, (4) aktivitas dosen, dan (5) semua maha-

siswa merespon positif terhadap pembelajaran model Problem Based Instruction-Jigsaw. 

BERMAIN, BERPIKIR, DAN BERKREASI DENGAN PARODI SEBUAH MODEL 

PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA PADA JURUSAN BAHASA 

DAN SASTRA INGGRIS 

Rahayu Puji Haryanti, Dwi Anggara Asianti, Dwi Rukmini 

Pembelajaran 

Literary appreciation teaching using parody was supposed to be a good model to 

enable students of English Department to get acquainted with and appreciate literary 

works while developing their linguistic skills. This research was aimed at finding out the 

appropriate model of literary appreciation teaching using parody, identifying the 

effectiveness of the model, and identifying the weaknesses of the model and their 

alternative solutions. This research was conducted at the English Literature Program at 

The English Department, the faculty of Languages and Arts, the State University of 

Semarang. Twenty four freshmen were taken as the subjects. This research was conducted 

in a lesson study project in which other literary lecturers and officials of the English 

department were invided as observers. The cycles, as used in CAR, were implemented with 

the focus on finding a good way of teaching literature. The result shows that this model 

could make the learners deal with literature with fun and that they got enough exposure 

on the use of the language through this technique. Four students were acknowledged as 

getting oustanding result and only one failed. The rest of the students composed 

acceptable fractures of classical rhymes given. The weaknesses of this technique were that 

many students were weak at writing skill so that it is suggested that this technique 

required that the students have achieved basic writing competence. Besides, lecturers 

using this technique will face tedious assignment of providing sufficient models of 

fractured rhymes before the teaching. This can be overcome by making use of well-known 

rhymes so that the parody can be obtained easily at the internet. As to the sense of humor 

that should be owned by the students to facilitate them in composing interesting parodies, 
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it is suggested that lecturers give enough examples / models before assigning the students 

to compose one.  

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE SIMULASI UNTUK PENGAJARAN 

MICROTEACHING PADA MAHASISWA JURUSAN TJP ANGKATAN TAHUN 2006 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Nur‘aini 

Jurusan TJP/PKK Fakultas Teknik Unnes 

Pembelajaran 

Mircoteaching merupakan salah satu cara latihan mengajar yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran yang dimikrokan untuk membentuk, mengembangkan keterampilan 

mengajar. Adapun tujuan mata kuliah agar para mahasiswa yang akan PPL sudah dapat 

menguasai kelas dengan berbagai keterampilan mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui metode yang efektif yang digunakan dalam pengajaran mikro, dengan jalan 

membandingkan dua metode, yaitu metode demonstrasi dan metode simulasi. Jenis peneli-

tian termasuk penelitian pendidikan/tindakan kelas. Dari kedua metode yang digunakan 

untuk pengajaran mirko hasilnya dibandingkan. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi dan angket. Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil latihan 

mengajar. Angket digunakan untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang pelaksanaan 

pengajaran mikro. Hasil belajar kelompok eksperimen kemudian dibandingkan dengan 

kelompok kontrol, dengan jalan mencari rata-rata  T1 : T2 = 82,68 > 81,44, berarti ada 

perbedaan hasil belajar mata kuliah Microteaching yang menggunakan metode simulasi 

dengan metode demonstrasi. Dari hasil penelitian ini disarankan pada para pengajar 

mikroteaching, hendaknya menggunakan metode simulasi, dan dalam latihan mengajar 

paling tidak 4 – 5 kali latihan.  

PENINGKATAN KUALITAS PERKULIAHAN PENDIDIKAN MATEMATIKA II 

MELALUI STRATEGI MODELING THE WAY 

Noening Andrijati, Kurotul Aeni, Yuli Witanto 

Pembelajaran 

Hasil belajar perkuliahan pendidikan matematika SD 2 mahasiswa semester 4 Ju-

rusan S1-PGSD UPP Tegal FIP Unnes pada tahun sebelumnya menunjukkan rendahnya 

kemampuan mahasiswa, terutama pada materi pokok pengukuran. Hal ini disebabkan ti-

dak hanya karena kemampuan pemahaman dan keterampilan mahasiswa yang rendah atau 

karena materinya merupakan materi yang baru, namun juga karena strategi atau pende-

katan perkuliahan yang digunakan dosen tidak dapat membantu secara optimal pema-

haman dan keterampilan mahasiswa. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah ―Apakah dengan strategi modeling the way, kualitas perkuliahan Pen-

didikan Matematika di SD 2 dapat ditingkatkan?‖ Penelitian pengembangan pembelajaran 

ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengamatan. Tolok 

ukur keberhasilan tindakan dalam penelitian ini adalah apabila rata-rata skor yang dicapai 

mahasiswa melalui tes formatiflebih dari 70 dan tuntas belajar secara klasikal mencapai 

sekurang-kurangnya 70%, nilai aktivitas belajar mahasiswa dan nilai perfomansi dosen 

minimal 70,5 atau B. Hasil belajar yang diperoleh setelah dilakukan tindakan berupa 

penerapan strategi modeling the way pada siklus I memperoleh rata-rata skor sebesar 72,3 

dan tuntas belajar secara klasikal sebesar 66,67%. Pada siklus II hasil belajar mahasiswa 

meningkat dengan perolehan rata-rata skor sebesar 74,53 dan tuntas belajar secara klasikal 

mencapai 82,22%. Aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai nilai 80 atau B dan pada 
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siklus II meningkat menjadi 87,5 atau A. Demikian pula perfomansi dosen, pada siklus I 

memperoleh nilai 81,25 atau AB dan pada siklus II menjadi 87,5 atau A. Hasil ini telah 

dianggap cukup, karena masing-masing komponen, yaitu hasil belajar, aktivitas belajar 

mahasiswa, dan perfomansi dosen telah memenuhi tolok ukur keberhasilan tindakan beru-

pa penerapan strategi modeling the way. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

melalui strategi modeling the way, kualitas perkuliahan Pendidikan Matematika di SD 2 

pada program studi S1-PGSD UPP Tegal dapat ditingkatkan. Oleh karena itu disarankan, 

hendaknya dosen yang mengampu matakuliah Pendidikan Matematika di SD 2 dalam per-

kuliahan pengukuran dapat menggunakan strategi modeling the way sebagai pilihan. 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG KONSEP BUDAYA ISLAM  

PADA MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN SEJARAH PADA MATA KULIAH SEJARAH 

KEBUDAYAAN ISLAM MELALUI PEMBELAJARAN THINK PAIRE SHARE 

Abdul Muntholib, Insan Fahmi Siregar, Arif Purnomo 

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Unnes 

Terapan 

This research was aimed to increase of students understanding about Islamic 

culture concept. Problem of research can formulated: (1) how think pair share models of 

learning can improve students understanding about Islamic culture concept?, and (2) 

how‟s the models got positive respon from the students?. This research was classroom 

action research. Subject of research are the students of program of study history 

education. The research have two cycles. Every cycle have four phase, i.e: planning, 

actuating, observation, and reflection. The data collected through interview, observation, 

and documentation. Data analyses used Milles and Huberman interactive models. From 

the research, it can be concluded that there are understanding increase of Islamic culture 

concept. In first cycle, three group of students has opinion of Islamic culture as a culture 

was characterized by religion (Islam) archeological remains. Meanwhile two groups still 

seen the concept as a culture who has made by moslem society. In second cycle, five group 

of students have opinion of Islamic culture as a culture was characterized by Islam 

archeological remains. Secondly, there is more activity of students in teaching learning 

process which used the models of learning. The students enthusiastic to accompanied 

every stage of teaching learning process. Based from the findings of research, it can be 

suggested that: (1) variation of models of learning need to be used in teaching learning 

process, (2) this research only used in one topic and subject matter, so that it necessary be 

used in different topic and subject matter for content the similar problem.  

MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG KONSEP BUDAYA ISLAM PADA 

MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN SEJARAH PADA MATA KULIAH SEJARAH 

KEBUDAYAAN ISLAM MELALUI PEMBELAJARAN THINK PAIRE SHARE  

Abdul Muntholib, Insan Fahmi Siregar, Arif Purnomo 

Fakultas Ilmu Sosial, Unnes 

Terapan 

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan 

Islam ini adalah adanya pemahaman yang belum tepat atas konsep budaya Islam. Dari 50 

orang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, 40 orang mahasiswa memahami budaya 

Islam sebagai suatu ajaran tentang hasil budaya yang hanya dihasilkan oleh orang-orang 

Islam. Sementara sisanya, 10 orang mahasiswa, melihatnya sebagai suatu budaya yang di -

hasilkan pada masa kejayaan Islam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

(1) apakah dengan proses belajar mengajar yang menggunakan model pembelajaran think 

pair share akan terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa akan konsep budaya Islam?, 
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dan (2) apakah model pembelajaran think pair share tersebut akan mendapat respon postif 

dari mahasiswa?. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian dilaksanakan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 

Genap tahun akademik 2008/2009 dengan jumlah mahasiswa pada semester genap yang 

mengikuti perkuliahan adalah 50 orang. Penelitian ini memiliki tahapan kegiatan yang 

terdiri dari dua siklus yang masing-masing siklus (putaran)-nya dirancang melalui fase-

fase refleksi, perencanaan/persiapan, implementasi/tindakan, analisis dan refleksi. Pe-

ngumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan analisis model interaktif dari Milles dan Huberman. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa akan konsep budaya Islam 

menunjukkan peningkatan. Pada siklus I, dari 50 orang mahasiswa yang ikut mata kuliah 

ini, tiga kelompok dari lima kelompok yang dibentuk (30 mahasiswa) memahami budaya 

Islam sebagai budaya dalam masyarakat yang merupakan peninggalan pada masa kejayaan 

Islam dan bercirikan agama Islam. Sementara itu dua kelompok lain (20 orang mahasiswa) 

masih melihat budaya Islam hanya pada budaya peninggalan (yang dihasilkan dan dibuat) 

oleh orang Islam semata. Sementara itu pada siklus II, terjadi peningkatan pemahaman 

mahasiswa, sekaligus kesalahan pemahaman menjadi berkurang. Lima kelompok maha-

siswa yang dibentuk telah melihat budaya Islam sebagai budaya yang dihasilkan berciri -

kan nilai-nilai (budaya) Islam. Di samping itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran think pair share ini, mahasiswa terlihat lebih 

antusias dan responsif untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang dilakukan.  Penelitian 

ini menyarankan beberapa hal. Pertama, perlunya dilakukan variasi model pembelajaran 

dalam perkuliahan, yang salah satunya adalah model pembelajaran think pair share. 

Kedua, oleh karena penelitian ini hanya dilaksanakan pada satu mata kuliah tertentu 

dengan satu pokok bahasan tertentu, maka perlu adanya penelitian serupa untuk mengatasi 

kesalahan pemahaman mahasiswa akan konsep tertentu dengan cara mahasiswa berbuat 

sendiri dengan mencari referensi sendiri sehingga mereka menjadi lebih paham akan 

konsep tersebut. 

KETERKAITAN HASIL UJI KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH 

 KEJURUAN DENGAN KOMPETENSI GURU 

Abdurrahman 

Kelembagaan 

Penelitian ini bermaksud mengetahui pencapaian hasil uji kompetensi siswa SMK 

Negeri Semarang yang telah berstandar ISO. Penelitian difokuskan sejauhmana variabel 

persepsi guru, kualitas guru, dan partisipasi guru mempengaruhi hasil uji kompetensi 

siswa. Penelitian ini kategori ex post facto, sebagai subyek penelitian adalah guru oto-

motif dan seluruh populasi dijadikan sampel. Data untuk mengungkap persepsi guru 

tentang uji kompetensi dan partisipasi guru menggunakan angket model Likert. Untuk 

mengetahui kualitas guru dan pencapain uji kompetensi digunakan angket tentang fakta. 

Keempat variabel diuji validitasnya dengan expert judgement. Teknik analisis yang digu-

nakan, deskriptif dan regresi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan siswa lulus uji 

kompetensi yang pengujinya dari asosiasi 454 (85.33%), lulus uji dari instruktur tempat 

praktik kerja 70 (13.15%), dan lulus uji dari LSP 8 (1.5%). Hasil analisis regresi ganda 

secara bersama-sama ketiga variabel bebas (X) menjelaskan variabel terikat (Y) sebesar 

79.3%. Besarnya kontribusi murni variabel X1 = 9.8%; variabel X2 = 10.8%, dan X3 = 

6.6% Dapat dinyatakan bahwa variabel X2 (kualitas guru) merupakan variabel yang 

paling menentukan dalam menjelaskan variabel Y (pencapaian uji kompetensi siswa). 

Berdasarkan hasil penelitian diajukan saran, yaitu kinerja guru yang tidak sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan perlu dihentikan tunjangan profesinya., pemerintah perlu 

memberi subsidi siswa SMK untuk mengikuti uji kompetensi versi LSP, secara bertahap 
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fasilitas praktik perlu ditingkatkan agar tidak beda jauh dengan kondisi di industry,  perlu 

diteliti tentang model pembelajaran praktik di SMK kaitannya dengan materi uji kompe-

tensi versi LSP, diharapkan dengan melalui kajian khusus dapat menemukan model pem-

belajaran yang lebih efektif sehingga pencapaian uji kompetensi versi LSP dapat diting-

katkan. 

MODEL PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

BIDANG BISNIS DAN MANAJEMEN MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN 

PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH 

H. Achmad Slamet 

senior 

Pekerjaan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah tidak pernah 

ringan. Sudah sekian lama birokrasi pemerintahan negara kita tidak banyak membantu 

kepala sekolah mengatasi kerumitan itu. Sudah sejak lama pula para kepala sekolah berha-

dapan dengan situasi di mana mereka lebih banyak tergantung pada konteks dan periferal 

pekerjaannya. Mereka sering berada pada posisi nirdaya dalam situasi ketika kepemim-

pinan mereka benar-benar diperlukan. Oleh sebab itu, diperlukan paradigma baru untuk 

menanggalkan ketergantungan yang selama ini telah memerangkap para kepala sekolah 

yang sebagian sebenarnya mungkin telah bekerja dengan serius. Berdasar hal inilah maka 

penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pemberdayaan Kepala Sekolah Mene-

ngah Kejuruan (SMK) bidang Bisnis dan Manajemen melalui pendekatan manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah, dimana kepala sekolah akan dipimpipin seseorang 

yang mempunyai gaya kepemimpinan partisipatif, oleh karena itu model analisis dalam 

penelitian ini akan menggunakan model logical analisis, dimana model kepemimpinan 

kepala sekolah ini diharapkan akan merubah kepala sekolah menjadi manusia yang profe-

sional, berwibawa, akuntabel, dan memiliki paradigma peningkatan mutu pendidikan. 

Kepala sekolah menengah kejuruan bidang manajemen dan Bisnis di Kota Semarang 

dalam menjabarkan visi sekolah ke dalam misi target mutu dalam kepemimpinannya telah 

menerapkan beberapa strategi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa strategi 

yang dilakukan kepala sekolah dengan membentuk suatu keyakinan bahwa: (1) Jabatan 

kepala sekolah merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan. (2) Melaksanakan 

tugas dan fungsi kepemimpinan merupakan ibadah. (3) Konsistensi dalam mengambil 

kebijakan merupakan suatu keharusan. (4) Keterikatan secara emosional dan intelektual 

untuk mengabdikan diri sepenuhnya bagi kepentingan anak didik merupakan suatu keha-

rusan. (5) Stabilitas emosional yang tinggi dalam berinteraksi dengan orang lain adalah 

penting. (6) Kewajiban sosial, hukum, dan moral dalam menjalankan perannya sebagai pe-

mimpin perlu dimiliki (7) Setiap warga sekolah memiliki potensi yang dapat berkembang 

dan mengembangkannya sendiri perlu dipertahankan terus. (8) Warga sekolah memiliki 

harapan dan memerlukan standar kinerja dalam memenuhi kualitas layanan pendidikan 

harus dimiliki. (9) Proses belajar seseorang itu berlangsung sepanjang hayat ( life-long 

learning) harus selalu disadari. (10) Pembinaan profesional warga sekolah harus menjadi 

syarat pencapaian mutu sekolah. (11) Operasionalisasi sekolah merupakan bagian integral 

dari masyarakat yang lebih luas. (12) Keragaman yang terjadi pada warga sekolah dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan visi sekolah. (13) Lingkungan belajar haruslah 

aman, sehat, dan suportif. (14) Publik memerlukan informasi yang cukup tentang sekolah 

dan kemajuan atau bahkan masalah yang dihadapi. Berdasar temuan tersebut dapat disa-

rankan bahwa para kepala sekolah di sekolah SMK bidang bisnis dan manajemen di mana 

saja kiranya perlu melakukan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah hasil temuan 

penelitian ini yang sebaik-baiknya agar menjadi seorang pemimpin dan sekaligus menjadi 

anggota tim sekolah yang efektif sehingga dapat menumbuhkan sinergi untuk mencapai 

sasaran sekolah bersama. 
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OPTIMALISASI GRUOP FIELD TOUR SEBAGAI USAHA PENINGKATAN 

KETERAMPILAN BERBICARA PADA MAHASISWA PRODI PBSJ 

Agus Yuwono, Widodo 

Pembelajaran 

Salah satu penyebab rendahnya keterampilan berbicara mahasiswa adalah strategi 

pembelajaran yang kurang akomodatif terhadap konsisi mahasiswa. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut perlu digunakan metode yang dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Jawa yakni stretagi Gruop Field Tour. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan mengangkat tema permasalahan: 

Bagaimana peningkatan kompetensi berbicara pada mata kuliah Berbicara bagi mahasiswa 

Prodi PBSJ FBS UNNES dengan menggunakan strategi Group Field Tour dan bagaimana 

perubahan sikap dan perilaku mahasiswa Prodi PBSI Jurusan PBSJ setelah mengikuti 

mata kuliah Berbicara dengan strategi Group Field Tour? Penelitian ini dilakukan dalam 

dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus terdiri dari tahapan 

perencanaan, observasi, refleksi. Data yang diambil dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah data tes yang berupa tes keterampilan berbicara bahasa Jawa data nontes yang 

berupa hasil observasi, wawancara, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebelum dilakukan pembelajaran dengan strategi Gruop Field Tour setelah dilakukan 

tindakan siklus I nilai rata-rata kelas sebesar 63,47 atau berada dalam rentangan kriteria 

nilai cukup baik. Hasil siklus II telah mengalami peningkatan sebesar 24,07 dari siklus I 

sebesar 63,47 menjadi 87,54. Peningkatan nilai rata-rata kelas keterampilan berbicara juga 

diiringi dengan peningkatan nilai pada masing-masing aspek penilaian. Aspek pelafalan 

pada kondisi prasiklus mencapai rata-rata 19,45 kemudian mengalami peningkatan sebesar 

4,57. Nilai rata-rata kelas pada aspek pelafalan siklus I sebesar 24,02 kemudian menjadi 

34,73 pada siklus II. Hal ini menujukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II se-

besar 10,71. Pada aspek pemahaman prasiklus nilai rata-rata kelas sebesar 9,64 kemudian 

meningkat sebesar 10,83 sehingga pada siklus I menjadi 20,47 dan pada siklus II menga-

lami peningkatan sebesar 5,20 dari siklus I menjadi 25,67 pada siklus II. Pada aspek 

penampilan, nilai rata-rata kelas sebesar 9,97. Pada siklus I, aspek penampilan nilai rata-

rata kelas mencapai 20,69. Peningkatan nilai dari prasiklus ke siklus I pada aspek penam-

pilan sebesar 10,74. Pada siklus II aspek penampilan mengalami peningkatan sebesar 5,83 

dari siklus I menjadi 26,52 pada siklus II. Keterampilan berbicara bahasa Jawa mahasiswa 

mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya proses pembelajaran bahasa Jawa dengan 

menggunakan strategi Gruop Field Toour pada siklus I dan siklus II. Saran yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah strategi Gruop Field Tour dapat dijadikan 

alternatif metode dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa. 

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TPS DALAM INQUIRY-BASED LEARNING 

UNTUK MENINGKATKAN  KEMAMPUAN MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN 

MATEMATIKA UNNES MENGAJARKAN MATEMATIKA BERBAHASA INGGRIS 

Amin Suyitno, Mashuri 

Pembelajaran 

Bahasa Inggris diberikan di SMP dan SMA, bahkan ada yang sudah memulainya di 

SD. Bahasa Inggris yang diajarkan di Prodi Pendidikan Matematika, selain diharapkan 

mahasiswa dapat membaca literatur matematika berbahasa Inggris, juga ditekankan pada 

kemampuan mahasiswa agar dapat mengajarkan matematika sekolah dalam bahasa 

Inggris. Masalah penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut. (1) Bagaimana mening-

katkan kemampuan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dalam mengajarkan mate-

matika berbahasa Inggris? (2) Bagaimana meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam mem-

pelajari Bahasa Inggris melalui penerapan pembelajaran Inquiry-based Learning? (3) 
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Bagaimana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mahasiswa dalam mengajarkan ma-

tematika berbahasa Inggris? Permasalahan dipecahkan melalui tugas mandiri berbasis 

Inquiry-based Learning. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Agar kemam-

puan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dalam mengajarkan matematika berbahasa 

Inggris semakin meningkat. (2) Untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam mempe-

lajari bahasa Inggris melalui penerapan pembelajaran Inquiry-based Learning. (3) Untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan mahasiswa dalam mengajarkan matematika berbaha-

sa Inggris. Hasilnya adalah sebagai berikut. (1) kemampuan mahasiswa Prodi Pendidikan 

Matematika dalam mengajarkan matematika berbahasa Inggris semakin meningkat, (2) 

aktivitas mahasiswa dalam mempelajari bahasa Inggris melalui penerapan pembelajaran 

Inquiry-based Learning, dan (3) kekuatan dan kelemahan mahasiswa dalam mengajarkan 

matematika berbahasa Inggris. Sarannya: (1) pemberian tugas mandiri berbasis Inquiry-

based Learning ke mahasiswa perlu tetap dilanjutkan, (2) perlu ada lomba pembelajaran 

matematika berbahasa Inggris, dan (3) perlu dikembangkan Laboratorium Pendidikan 

Matematika melalui praktik Micro Teaching berbahasa Inggris. 

 

MODEL PENDEKATAN MINI TENIS DALAM PEMBELAJARAN PUKULAN FOREHAND 

DRIVE UNTUK PERKULIAHAN TENIS LAPANGAN 

Andry Akhiruyanto, Prapto Nugroho, M. Annas 

Pemula 

Masalah penelitian adalah: Sejauh manakah model pembelajaran pukulan forehand 

drive dengan pendekatan mini tennis terhadap keberhasilan pukulan forehand drive dalam 

perkuliahan tenis lapangan? Penelitian dilakukan di Lapangan Fik Unnes Semarang sela-

ma 2 (dua) bulan. Penelitian menggunakan metode eksperimen yang merupakan kegiatan 

percobaan meliputi tes awal, latihan-latihan dan diakhiri tes akhir untuk menguji kebenar-

an. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain putera antara usia 18-21 tahun 

petenis pemula mahasiswa jurusan PJKR FIK UNNES Tahun 2009 yang mendapatkan 

mata kuliah tenis lapangan yang berjumlah 100 orang. Sampel penelitian berjumlah 30 

anak dengan teknik randaom sampling. Setelah data selesai, maka data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif persentase dan uji-t. Hasil model pem-

belajaran pukulan forehand drive dengan pendekatan mini tennis pada mata kuliah tennis 

lapangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pukulan forehand 

drive hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai yang signifikan. Saran yang dapat peneliti 

berikan adalah Kepada semua Pembina, maupun guru olahraga dalam melatih tennis 

lapangan khususnya pukulan forehand drive hendaknya dapat menggunakan metode 

latihan mini tennis, Kepada para peneliti dan pemerhati penelitian diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan model latihan yang lain yang belum diungkap 
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SOFTWARE 3DSMAX DAN PRODUK TEKNOLOGI BESERTA MODEL PEMBELAJARAN  

PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN SPATIAL ORIENTATION 

SKILL MAHASISWA 

A. Prabowo 

Jurusan Matematika, FMIPA, Unnes, Telp. 0818240132, Email : ardhiprabowo@gmail.com 

Pemula 

Mahasiswa jurusan matematika UNNES mengalami kesulitan dalam mendefinisi -

kan konsep-konsep dasar dalam geometri ruang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

tertuang dalam pertanyaan apakah pembelajaran memanfaatkan media 3DSmax dengan 

pendekatan problem based learning lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran ekspo-

sitori berbantuan alat peraga? Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) mengembangkan 

media pembelajaran geometri ruang dengan memanfaatkan software 3DSmax; (2) menge-

tahui ketertarikan mahasiswa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan 3DSmax dengan 

pendekatan problem based learning dalam mata kuliah geometri ruang; dan (3) membuk-

tikan hipotesis yang menyatakan bahwa pembelajaran geometri ruang dengan memanfaat -

kan 3DSmax dengan pendekatan problem based learning lebih baik daripada pembelajaran 

geometri ruang dengan ekspositori berbantuan alat peraga matematika. Berdasarkan perhi-

tungan diperoleh hasil ada perbedaan spatial ability yang signifikan antara kelas ekspe-

rimen dan kelas kontrol. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Hasil 

belajar Geometri Ruang memanfaatkan 3DSmax dengan pendekatan problem based learn-

ing lebih baik daripada pembelajaran geometri ruang dengan ekspositori berbantuan alat 

peraga matematika. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat keberminatan ma-

hasiswa dalam pembelajaran memanfaatkan 3DSmax dengan pendekatan problem based 

learning 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 peman-

faatan media 3DSmax dengan pendekatan problem based learning dalam rangka pening-

katan kompetensi mahasiswa dalam bidang geometri ruang, Jurusan Matematika mempra-

karsai pengembangan media 3DSmax dengan memberikan waktu luang kepada para dosen 

untuk mengembangkan media tersebut. 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SEMARANG 

Arief Yulianto 

Dasar 

Penuntasan wajib belajar 9 tahun yang merupakan program wajib pemerintah perlu 

diikuti dengan peningkatan kualtias pelayanan pendidikan dasar melalui pengukuran pela-

yanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah me-

lakukan uji coba analisis dan model pengukuran dengan menggunakan service quality 

yaitu pada dimensi tangible, realibility, responsiveness, assurance, empathy. Manfaat dari 

penelitian ini adalah secara praktis bermanfaat bagi kepala sekolah dan dinas pendiikan 

kabupaten/kota untuk menentukan kebijakan strategi peningkatan kualitas pelayanan pen-

didikan dasar. Secara teoritis diperoleh hasil kajian dan mengembangkan model pelayanan 

jasa pendidikan yang berkualtas. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu penerima pelayanan penididkan yaitu 

orang tua/wali murid serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sekolah, dinas 

pendidikan. Alat pengambil data adalah instrumen dengan kombinasi pertanyaan terbuka 

dan tertutup. Hasil penelitian ini adalah pada aspek tangible atau keberwujudan sarana dan 

prasarana sekolah memiliki kondisi yang harus segera dibenahi dengan prioritas yaitu 

keberadaan ruang kelas, meja, kursi, laboratorium, perpustakaan dan prasarana pendu-

kung. Dan sebagian juga telah sesuai dengan harapan pengguna Pada aspek kehandalan 

atau reliability prioritas yang harus segerah dibenahi adalah ketersediaan Rencana Pembe-

mailto:ardhiprabowo@gmail.com
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lajaran bagi guru sehingga pembelajaran terarah dan perlunya peningkatan kemampuan 

guru Pada aspek responsiveness sebagian besar telah sesuai dengan harapan pengguna 

namun ada yang memiliki kondisi berlebihan sehingga perlu untuk dikurangi Pada aspek 

assurance atau jaminan sebagian besar telah terjadi kesesuaian dengan harapan pengguna 

tapi juga terdapat kondisi dengan prioritas rendah atau pembenahan dapat dilakukan 

dengan penundaan Pada aspek empathy sebagian besar telah terjadi kesesuaian dengan 

harapan pengguna tapi juga terdapat kondisi dengan prioritas rendah atau pembenahan 

dapat dilakukan dengan penundaan 

POLA PENYEBARAN MEDIA PORNO DI KALANGAN PELAJAR SMP DI KOTA 

SEMARANG 

Moh. Aris Munandar, Suprayogi 

Dasar 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari rasa keprihatinan, adanya kasus-kasus penyim-

pangan sosial yang dilakukan oleh pelajar SMP yang berkaitan dengan akses terhadap me-

dia porno seperti yang diungkap oleh Hadi Supeno dari KPAI (Komite Perlindungan Anak 

Indonesia) bahwa badai pornografi telah melahirkan eskalasi kriminalitas yang harus se-

gera diatasi secara serius oleh berbagai pihak terkait. Tujuan penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 1) Mengetahui pola penyebaran media penyebaran media porno di ka-

langan remaja SMP, 2) Mengetahui faktor-faktor penyebab kalangan remaja SMP meng-

akses media porno dan 3) Membuat kategorisasi pola penyebaran media porno di kalangan 

remaja SMP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertipe deskriptif, 

metode penelitian kualitatif secara sederhana bermaksud mengembangkan pengertian 

tentang individu dan berbagai kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan 

dan bertujuan memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak 

pemahaman mendalam. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

teknik taksonomi, sehingga akan didapatkan kategorisasi dari pola penyebaran yang 

kemudian akan dikaitkan dengan faktor penyebab serta langkah antisipasif yang dikemu-

kakan. Hasil penelitian ini adalah remaja menganggap suatu media itu porno bila media 

tersebut; 1) menunjukan orang yang tidak berpakaian atau telanjang; baik lelaki maupun 

perempuan, 2)media tersebut menunjukan orang yang berpakaian minim seperti wanita 

yang mengenakan bikini, celana dalam saja atau memperlihatkan payudaranya, 3) hu-

bungan suami istri, 4) perilaku pacaran yang bermesraan dan tidak layak ditonton anak 

kecil. Faktor penyebab remaja mengakses media porno berkompeten pada kajian psikologi 

seperti berikut; faktor yang pertama adalah hambatan atau halangan untuk mendapatkan 

media porno lebih sedikit. Karena terjadi perubahan antara sistem fisik ke digital, faktor 

kedua adalah pengawasan dari orang tua dan guru hanya pada dataran permukaan saja, 

belum sampai pada penyadaran kurang bermanfaatnya media porno bagi usianya, faktor 

lain yang menyebabkan mereka mengakses media porno adalah hubungan pertemanan. 

Saran penelitian Hasil penelitian ini menyarankan bahwa guru dan orang tua perlu mela-

kukan penyadaran terhadap anak usia SMP terkait media porno, bahwa pengaksesan media 

porno dapat menjadikan mereka tergelincir terhadap hal-hal yang negatif. Oleh karena 

itu,pengawasan penggunaan internet di sekolah perlu dilakukan secara persuasi f. Orang 

tua harus mengawasi perkembangan putra-putrinya lebih intrnsif lagi. 
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PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN 

M. Aryono Adhi 
1
) Supriadi Rustad 

1
) Ali Foreman 

2
) 

1)Jurusan Fisika FMIPA 2)Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini FIP Unnes 

Akademik 

Telah dihasilkan Sistem Informasi Pendidikan SIP berbasis web yang dapat menye-

diakan jasa layanan informasi mengenai data dasar siswa dan kemajuan akademiknya, dan 

data guru serta data sekolah maupun pelayanan administrasi sekolah yang dapat di akses 

secara online. Penyusunan web SIP telah melibatkan sekolah yang diharapkan akan meng-

gunakan sistem tersebut. Penyusunan web SIP melalui sejumlah tahapan kegiatan. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan meningkatkan efektivitas.  Kegiatan pe-

nyusunan web juga mengikuti standar untuk menjaga konsistensi pengembangan dan do-

kumentasi. Web SIP dinilai memiliki cakupan yang jelas dengan pembagian sistem ke-

dalam sejumlah subsistem, sehingga mempermudah pengembangan sistem dan memiliki 

fleksibelitas, sehingga mudah diubah dan dikembangkan lebih lanjut. 

PENINGKATAN KUALITAS PERKULIAHAN METODE PENELITIAN PENDIDIKAN DAN 

PROGRAM BIMBINGAN DINI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

A. Tri Widodo 

Jurusan Kimia FMIPA UNNES 

Pembelajaran 

Salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa adalah penyu-

sunan skripsi yang berbobot dan akhirnya mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Keterlam-

batan penyelesaian skripsi akan menghambat kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa. 

Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu di masa lalu masih di bawah 50%, namun 

dengan adanya sinergi antara mata kuliah yang diperlukan untuk penyusunan skripsi dan 

program bimbingan dini jumlah yang lulus tepat waktu dapat meningkat. Makalah ini 

disusun berdasarkan pengalaman dan penelitian peningkatan efektivitas perkuliahan meto-

de penelitian pendidikan. Tujuan penulisan makalah ini adalah deseminasi hasil sinergi 

antara peningkatan kualitas perkuliahan metode penelitian pendidikan dan program bim-

bingan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan pe-

mecahan masalah berorientasi Contextual Teaching dan Learning. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa dengan sinergi ini 87% proposal mahasiswa yang dibuat untuk 

memenuhi tugas mata kuliah juga sudah disetujui oleh pembimbing untuk menjadi 

proposal skripsi. Di samping itu juga dapat dilaporkan rerata nilai akhir ujian mahasiswa 

mampu mencapai rerata 83,3, jumlah mahasiswa yang lulus mata kuliah 100%, serta 

kuliah menjadi lebih kondusif.  

PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KELAS XI IA 

SMA IBU KARTINI SEMARANG DENGAN METODE COOPERATIVE LEARNING 

Bain, Karyono, Putri Agus 

Fakultas Ilmu Sosial UNNES Semarang 

Pembelajaran 

Pembelajaran sejarah di sekolah umumnya dianggap tidak menarik, akibatnya ba-

nyak anak-anak sekolah yang kurang tertarik untuk mendalami mata pelajaran sejarah. 

Oleh karenanya dalam pembelajaran sejarah siswa cenderung pasif.  Metode cooperative 

learning merupakan metode yang tepat untuk membantu meningkakan aktifitas belajar 

siswa. Dengan belajar kelompok diharapkan siswa mampu dan menyadari bahwa dirinya 

mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dengan aktivitas belajar kelompok siswa 

dituntut untuk berperan aktif dan disiplin tinggi sehingga tercipta kondisi belajar yang 

dinamis untuk mnciptakan siswa berprestasi. Keaktifan siswa meningkat ketika diterap-
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kannya metode cooperative learning. Pada siklus I ada 62.5% atau 25 siswa mempunyai 

tingkat keaktifan yang tinggi bahkan terdapat 5 siswa atau 12,5% mempunyai tingkat 

keaktifan yang sangat tinggi. Namun pada siklus I masih ditemukan 10 siswa atau 25% 

siswa yang tingkat keaktifannya tergolong rendah. Sebelum diterapkan metode coopera-

tive learning 31 siswa atau 77,5% masih belum aktif dalam proses belajar mengajar. 

Hanya 7 siswa atau 17,5% yang memiliki tingkat keaktifan tinggi serta 2 siswa atau 5% 

mempunyai tingkat keaktifan sangat tinggi. Pada siklus II peningkatan keaktifan kembali 

terjadi yakni 21 siswa atau 52.5% memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dan 19 siswa 

atau 47,5% memiliki tingkat keaktifan sangat tinggi, dan tidak satupun siswa yang pasif 

sama sekali. 

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR KALKULUS MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION BERBANTUAN 

PORTOFOLIO TERPROGRAM 

Bambang Eko Susilo dan Iqbal Kharisudin 

Dosen Jurusan Matematika FMIPA UNNES 

Pemula 

Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang rendahnya kemandirian belajar 

mahasiswa dalam perkuliahan. Penelitian dilaksanakan pada mata kuliah Kalkulus II yang 

diambil oleh mahasiswa jurusan Matematika FMIPA Unnes. 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 12 mahasiswa atau 27,91% dari jumlah 

keseluruhan mahasiswa yang mempunyai skor kemandirian belajar >60 artinya masih di 

bawah indikator keberhasilan penelitian ini yaitu 60% sehingga perlu dilanjutkan ke siklus 

selanjutnya. Dari portofolio yang telah dikumpulkan, dapat dilihat bahwa kreativitas ma-

hasiswa dalam membuat daftar pertanyaan masih rendah. Mahasiswa pada umumnya be-

lum mencari buku atau referensi perkuliahan selain yang disampaikan dalam kelas. Dalam 

siklus II diperoleh bahwa 27 mahasiswa atau 62,79% dari jumlah keseluruhan mahasiswa 

yang mempunyai skor kemandirian belajar >60 sehingga indikator keberhasilan telah ter-

capai. Dari portofolio diketahui bahwa 88,37% mahasiswa telah melaksanakan proses 

belajar secara individu sebagaimana panduan. Namun masih terdapat kekhawatiran di -

mana selisih rata-rata skor kemandirian antara siklus I dan siklus II hanya 4,53, untuk itu 

pada siklus selanjutnya peningkatan skor kemandirian akan terus diperhatikan. Dari hasil 

dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division (STAD) dengan bantuan Portofolio Terprogram seba-

gai pengembangan rancangan perkuliahan Kalkulus dapat meningkatkan kemandirian 

belajar mahasiswa. Setelah pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengetahui dan meng-apli-

kasikannya konsep integral 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 

penelitian lanjutan yang melihat pengaruh model pembelajaran ini dari sisi lain, misal 

dalam hal kreativitas bertanya mahasiswa baik dalam pembelajaran di kelas maupun di 

luar kelas. 
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IMPROVING THE AUTODIDACT LEARNING OF STUDENT ON KALKULUS THROUGH 

COOPERATIVE LEARNING “STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION” BY 

PORTFOLIO PROGRAMMED 

Bambang Eko Susilo, Iqbal Kharisudin 

The Lecturer of Mathematics Department FMIPA UNNES 

This research is done by the background of low autodidact learning of student in 

lecturing. The research is done on lecturing Kalkulus II taken by students of Mathematics 

Departement FMIPA Unnes. This research is done in two cycles, every cycle contains 

about planning, action, observation, and evaluation-reflection. Before it, there is a division 

into discussion classification contains of four or five persons each group. The result of 

research has been done two cycles research. Cycle I reach only 12 students or 27,91% 

from the whole students who get autodidact learning score > 60 means still under the 

success indicator f the research, that is 60%. So it needs to be continued to the next cycle. 

From the portfolio which has been collected, can be seen that student creativity in make 

questionnaire which is still low. Generally they haven‘t get reference except from their 

class. Cycle II reach that 27 students or 62,79% from the whole students who get 

autodidact learning score >60 so the success indicator has been reached. From the 

portfolio programmed which has been evaluated can be seen that 88,37% student had done 

individually learning process appropriate the learning guide. But there are still exist 

anxious about the difference of autodidact learning score means of cycle I and II, that is 

only 4,53, so for the next cycle the raising of the score must be have attention.  From the 

study above can be concluded that cooperative learning ―student teams achievement 

division‖ (STAD) by portfolio programmed as development of Kalkulus I planning can 

improve the autodidact learning of student. After this study, students can understand and 

apply their understanding about integral concept for finishing a problem. This research 

needs to be followed up because learning problem cannot be finished yet by one learning 

model. The research need to develop every learning model and apply it in class in order to 

the students are not bored. It needs a next research which see an effect of this learning 

model from the other side, for example in the creativity in make questionnaire inside the 

learning indoor and outdoor class. 

KAJIAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 

Bintang Hanggoro P, Totok Sumaryanto F. 

Universitas Negeri Semarang 

Pusat Penelitian 

Tujuan penelitian/studi ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan: (1) 

efektifitas komponen-komponen dokumen portofolio dalam pengembangan profesi guru, 

(2) mekanisme rekruitmen asesor dan instruktur sertifikasi guru, (3) mekanisme usulan 

guru sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan, dan (4) pelaksanaan pendidikan dan 

latihan profesi guru. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Eklektif menggunakan 

atau memodifikasi desain Penelitian dan Pengembangan (Educational Research & Deve-

lopment) yang menurut Borg & Gall (1983: 775-776) dibagi ke dalam 7 tahapan. Tahapan 

Riset & Development (R & D) tersebut adalah: (1) Pengumpulan informasi dan kajian 

literatur, (2) Penyusunan desain dan instrumen pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, 

(3) Pengumpulan data lapangan, (4) Pengalohan dan analisis data, (5) Penyusunan draft 

laporan, (6) Seminar laporan, dan (7) Penyusunan laporan akhir. Konponen-komponen 

pengembangan profesi guru yang dipandang memiliki bobot besar adalah: (1) hasil karya 

perncanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (2) prestasi akademik, (3) kualifikasi aka-

demik, (4) karya pengembangan profesi, (5) penghargaan dalam bidang pendidikan, (6) 

pendidikan dan pelatihan, serta (7) keikutsertaan dalam forum ilmiah. Sedangkan kom-

ponen penilaian dari atasan dan pengawas serta pengalaman organisasi di bidang pendi -
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dikan dan sosial dinilai bukan merupakan komponen yang dapat menunjang pengem-

bangan profesi guru. Rekruitmen asesor dilakukan dengan penilaian portofolio kinerja 

dosen dan kesesuaian dengan bidang studi. Instruktur PLPG diambil dari para asesor yang 

memiliki kompetensi dan telah membuat silabus dan bahan ajar untuk mata latih yang 

relevan. Berdasarkan kuota sertifikasi guru yang diterimanya, Dinas Pendidikan Provinsi 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi internal dengan menggunakan 

skala prioritas dan kriteria yang telah disepakati, dan menetapkan guru peserta sertifikasi. 

Kriteria penilaian untuk menentukan daftar urut peserta adalah usia, masa kerja, golongan, 

beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Penetapan jumlah peserta sertifikasi 

PNS dan non PNS memperhatikan proporsional jumlah guru PNS dan non PNS di masing-

masing daerah. Pelaksanaan PLPG oleh para responden dinyatakan sangat setuju bahwa: 

(1) infromasi penyelenggaraan dan persyaratan asesor terpublikasi dengan baik, (2) terda-

pat indikator penilaian kelayakan asesor yang jelas, (3) Penyelenggaraan telah terorga-

nisasi dengan baik, (4) terdapat indikator kelayakan PLPG yang jelas, (5) ada materi yang 

menunjang kompetensi guru, dan (6) sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan 

PLPG. Responden menyatakan setuju dalam pelaksanaan PLPG pada komponen-

komponen: (1) informasi penyelenggaraan dan persyaratan instruktur PLPG terpublikasi 

dengan baik, (2) penyelenggaraan PLPG terorganisasi dengan baik, dan (3) PLPG berguna 

untuk menggantikan kelengkapan kompetensi guru yang tidak lolos dalam dokumentasi 

protofolio. 

PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN MOTIVASI BERPRESTASI 

GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KENDAL 

Anni, C.T., Sunawan 

Terapan 

Penelitian ini secara khusus diarahkan mengembangkan model peningkatan moti -

vasi berprestasi bagi guru sekolah dasar di Kabupaten Kendal. Guna mencapai hal tersebut 

maka digunakan desain penelitian dan pengembangan (research and development). Pe-

ngembangan model diawali dengan asesmen kebutuhan, kemudian telaah pustaka dan 

penyusunan proto model berdasarkan kebutuhan dan telaah pustaka. Oleh karena keter-

batasan waktu penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada pengembangan proto model 

peningkatan motivasi berprestasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wa-

wancara dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi berprestasi 

guru berada pada tingkat sedang (67,05%). Adapun proto model peningkatan motivasi 

berprestasi dikembangkan dengan melibatkan aspek pribadi dan lingkungan. Aspek 

pribadi diberi perlakuan berupa pelatihan peningkatan motivasi berprestasi, sedangkan 

aspek lingkungan diberi perlakuan berupa perlibatan dalam perencanaan iklim lingkungan 

kerja dan iklim psikologis. 

IMPLEMENTASI MATERI OPEN SOURCE SOFTWARE  

PADA SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE 

Djuniadi, Y. Primadiyono, Yeri Sutopo 

Pusat Penelitian 

Use of pirated software is a phenomenon that must be resolved to use software 

solution legally. Government as regulator and at the same time charge, on June 30, 2004 

has declared the use and development of Open Source Software. The essence of this 

declaration is to spread the use of Open Source Software (OSS) in Indonesia. Regarding 

the research that aims to develop online learning system and open source software to 

spread the use of open source software to a broad audience. While open source content 

posted on online learning systems include open source software Open Office Writer, Open 
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Office Calc, Mozilla Firefox, Installing a LAMP server and install applications on Linux 

fedora. This system will be connected to the POSS and POSS UNNES NETWORK. Thus, 

the OSS learning materials can be accessed by all students of the university network 

connected with POSS Indonesia.  

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA  

PADA MATA KULIAH MANAJEMEN PEMASARAN MELALUI METODE INQUIRY 

Dyah Nurani, Rina Rachmawati 

TJP FT Unnes 

Pembelajaran 

Dewasa ini persaingan dunia bisnis semakin ketat. Semakin kompetitifnya per-

saingan bisnis tersebut mengharuskan perusahaan untuk selalu melakukan inovasi. Inovasi 

yang dilakukan perusahaan berupa inovasi produk maupun inovasi sistem pemasaran 

produk. Pemasaran merupakan salah satu ujung tombak perusahaan. Tugas pemasaran 

adalah mulai dari survey keinginan pasar, penjualan produk, sampai tahap ahkir, yaitu 

survey kepuasan pelanggan. Dari uraian diatas, sangat dibutuhkan tenaga kerja dan wira-

usahawan yang kreatif, inovatif, kompenten di bidang pemasaran dan mempunyai kreati -

fitas tinggi dalam menyikapi keinginan konsumen serta mempunyai pengetahuan dan ke-

trampilan dalam bidang pemasaran. Dari pengamatan yang telah dilakukan pada maha-

siswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Pemasaran, diketahui bahwa sebagian 

besar mahasiswa tersebut belum memahami dengan baik arti pemasaran yang efektif dan 

efisien, termasuk didalamnya adalah segmentasi pasar sampai media penjualan. Kesulitan 

yang kedua, sebagian besar mahasiswa masih belum mampu untuk membuat marketing 

plan sesuai dengan segmentasi pasarnya dan metode promosi yang baik. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode inquiry, yang meliputi empat proses, yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, proses observasi dan proses refleksi. Selanjutnya dilakukan analisis data 

dengan uji statistic SPSS 13 dengan paired t-test untuk membandingkan hasil belajar 

sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan metode inquiry. Hasil yang didapat 

adalah terdapat perbedaan dan peningkatan hasil nilai sebelum dan sesudah adanya 

pembelajaran dengan metode inquiry. Mahasiswa yang memperoleh nilai lebih 70 (X≥70) 

sebelum melakukan inquiry sebesar 18% meningkat menjadi 91%. Nilai observasi dosen 

dan pembuatan marketing Plan juga menunjukkan nilai diatas 7,5 (x≥7,5). Secara 

keseluruhan, metode belajar dengan inquiry dikatakan efektif. 

PENERAPAN METODE BEYOND CENTER AND CIRCLE TIME (BCCT) DALAM 

PEMBELAJARAN DI PLAY GROUP CENDEKIA INSANI KOTA SEMARANG 

Edi Waluyo, Amirul Mukminin, Neneng Tasu‘ah  

Kelembagaan 

Metode ini ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak.  Agar 

kecerdasannya dapat berkembang secara optimal, maka otak anak perlu dirangsang untuk 

terus berfikir secara aktif dgn menggali pengalamannya sendiri (bukan sekedar mencontoh 

atau menghafal). Metode BBCT ini memandang bermain sebagai wahana yang paling 

tepat dan satu-satunya wahana pembelajaran anak, karena disamping menyenangkan, 

bermain dalam setting pendidikan dapat menjadi wahana untuk berfikir aktif, kreatif.  
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PENINGKATAN MOTIVASI BERPRESTASI SISWA MELALUI PENERAPAN REVISI 

MODEL TRIPARTIT MOTIVASI 

Edy Purwanto 

Kerjasama 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan revisi model 

tripartite motivasi yang diejawantahkan dalam model pembelajaran focused classroom 

meeting (MP-FCM) untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Subyek penelitian 

akan terdiri atas 40 siswa kelas X SMA N 11 Semarang, seleksi subyek didasarkan pada 

rendahnya tingkat motivasi berprestasi. Mereka diseleksi dan ditugaskan dalam kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol secara acak. Kriteria inklusi subyek penelitian ini seba-

gai berikut: a) Duduk di kelas X; b) Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan; c) Berusia 

antara 14-15 tahun. Perlakuan eksperimen dilakukan oleh guru setempat yang telah lebih 

dahulu dilatih oleh peneliti. Pengukuran motivasi berprestasi dilakukan dengan skala 

motivasi berprestasi yang telah teruji valid dan reliable. Analisis data dilakukan dengan 

teknik paired sample t-test, penghitungan analisis data mengunakan bantuan computer 

program SPSS for Windows seri 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian in-

tervensi penngkatan nilai-tugas, efikasi-diri, dan goal-setting yang diejawantahkan dalam 

MP-FCM efektif untuk meningkatkan motivasi berpestasi siswa. Intervensi secara simul-

tan terhadap tiga elemen motivasi berprestasi (nilai-tugas, efikasi-diri, dan orientasi tuju-

an) member efek signifikan terhadap peningkatan motivasi berprestasi siswa. Dan lagi, 

meningkatnya efikasi diri berkontribusi terhadap nilai-tugas (pengalaman berhasil meng-

atasi/mengerjakan tugas-tugas akademik menumbuhkan bukan saja keyakinan akan ke-

mampuannya untuk berhasil dalam tugas tersebut di waktu yang akan datang, melainkan 

juga berefek pada meningkatnya rasa senang dalam mengerjakan tugas-tugas akademik 

tersebut. 

MODEL PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Handam Triatmadja, Andy Suryadi, Ibnu Shodiq 

Kelembagaan 

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang apakah bagaimana gambaran 

umum proses pemilihan Presiden Mahasiswa, sikap dan tingkat partisipasi mahasiswa da-

lam menyambut Pemilihan Presiden dan model partisipasi mahasiswa dalam Pemilihan 

Presiden Mahasiswa UNNES tahun 2009? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengung-

kapkan gambaran umum proses pemilihan Presiden Mahasiswa, sikap dan tingkat partisi-

pasi mahasiswa dalam menyambut Pemilihan Presiden dan model partisipasi mahasiswa 

dalam Pemilihan Presiden Mahasiswa UNNES tahun 2009. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan Presiden Mahasiswa UNNES 2009 yang 

akan diamati. Berbagai data dan fakta yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui 

studi pustaka, data relevan dari internet, dan dokumentasi dari berbagai kegiatan pemi-

lihan Presiden Mahasiswa khususnya dalam masa kampanye. Beberapa tahapan yang 

dilakukan dalam melakukan penelitian ini, yaitu (1) tahap pralapangan, (2) tahap 

pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis data. Pemilihan umum (pemilu) merupakan 

salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Pemilihan 

Umum Raya mahasiswa yang selanjutnya disingkat Pemira Unnes adalah sarana pelak-

sanaan kedaulatan mahasiswa Unnes yang berdasar Konstitusi Keluarga Mahasiswa 

Unnes, berupa pemungutan suara mahasiswa secara demokratis, transparan, jujur dan adil 

dengan melakukan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia. Pemira 

Unnes dilaksanakan untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Maha-
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siswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Rendahnya partisipasi maha-

siswa bukan semata kepedulian mahasiswanya secara umum. Faktor lembaga kemahasis-

waan (LK) yang kurang pandai untuk memasang strategi untuk menaikan partisipasi 

mahasiswa dalam pemilu selama ini tampaknya menjadi salah satu faktor utamanya. 

Selain faktor tersebut masih ada beberapa faktor lain yang menyebabkan rendahnya parti-

sipasi pemilih, diantaranya adalah sistem bilik bergerak yang menjamin tingginya partisi-

pasi mahasiswa dalam pemira dahulu, menjadi sangat sulit dilakukan, terlebih dalam era 

rombel seperti sekarang. Minimnya waktu, tenaga dan kurangnya dukungan dari birokrat 

kampus dan dosen, ketatnya syarat mencoblos, kurangnya servis dan surprise bagi maha-

siswa yang memilih, sehingga TPS terlihat sepi, birokratis dan penuh ketegangan, waktu 

penyelenggaraan pemira yang hampir bersamaan dengan pemilu di jurusan, terlalu domi-

nannya satu fraksi politik mahasiswa, calon yang kurang populer dikalangan mahasiswa, 

dan faktor kurang dirasakannya eksistensi LK selama ini. Bentuk partisipasi mahasiswa 

dapat ditunjukan dengan berbagai cara diantaranya ikut serta dalam bursa calon presiden 

mahasiswa, terlibat aktif dalam kepanitiaan (KPU, PPU, Panwaslu atau Pengawas Inde-

pendent) dan keikutsertannya dalam pengambilan suara. Jika dilihat dari ketiga bentuk 

partisipasi ini maka mahasiswa Unnes termasuk dalam kategori rendah. Dengan jumlah 

mahasiswa + 22 ribu hanya sebesar + 20% yang ikut berpartisipasi dalam Pemira Unnes. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh 

penulis yaitu mahasiswa (terutama) aktifis dan birokrat kampus yang terlibat dalam ke-

giatan kemahasiswaan hendaknya mencari formula yang tepat untuk meningkatkan tingkat 

partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum dan meminimalisir faktor-faktor yang 

menghambat partisipasi aktif mahasiswa, semua civitas akademika di Unnes hendaknya 

memberikan dukungan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan demokra-

tisasi yang baik dan sehat ditingkat mahasiswa dan mahasiswa perlu untuk meningkatkan 

kepeduliannya terhadap kegiatan kemahasiswaan terutama dalam proses demokratisasi di 

kampus. 

MODEL PEMBERDAYAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT 

DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN 

BERBASIS LIFE SKILLS DAN KEWIRAUSAHAAN 

Hardjono, Tri Joko Raharjo, Tri Suminar, Achmad Munib 

Kelembagaan 

Penelitian ini bertujuan memperoleh produk model konseptual pemberdayaan 

PKBM dalam mengelola program pendidikan kesetaraan berbasis life skills dan kewira-

usahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan metode research and develop-

ment dengan posedur: (1) pengumpulan informasi tentang kharakteristik kualifikasi  

PKBM, berbagai potensi material dan nonmaterial sebagai sumber pemberdayaan. (2) 

menyusun rancangan model pemberdayaan PKBM, (3) mengembangkan bentuk produk 

awal rancangan model. Subyek penelitian ini adalah pengelola, pendidik dan tenaga ke-

pendidikan PKBM yang mengelola program pendidikan kesetaraan berbasis life skills dan 

kewirausahaan di kota Semarang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara men-

dalam, observasi dan dokumentasi. Nara sumber adalah pengelola, pendidik, warga belajar 

pendidikan kesetaraan yang dikelola PKBM. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan 

kesetaraan berbasis life skills dan kewirausahaan yang dikelola PKBM belum sesuai ha-

rapan sebagaimana tujuan program. Hal ini tidak lepas dari faktor internal sebagai kele-

mahan pengelolaan PKBM dan tantangan/ancaman dari faktor eksternal. Peluang alter-

natif yang dijadikan model pemberdayaan PKBM adalah mengelola pendidikan dengan 

pendekatan sistem. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melibatkan warga belajar 

dan stakeholder dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi) dan 4 pilar 

pembelajaran (learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live 
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together). Proses pembelajaran dimonitoring dan dievaluasi untuk memberi umpan balik 

tahap perencanaan, sehingga terjadi perbaikan layanan pendidikan secara terus menerus.  

 MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA DALAM PEMBELAJARAN KIMIA 

DI KELAS X SMA KESATRIAN I SEMARANG MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF STAD 

Harjono
1
, Edy Sulistyono

2
, Indriani

2 

 1Jurusan Kimia FMIPA Unnes, 2SMA Kesatrian I Semarang 

Pembelajaran 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas di SMA Kesatrian I Semarang pada mata 

pelajaran Kimia dengan objek penelitian siswa kelas X pada semester gasal 2009. Peneliti-

an ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan KTSP khususnya pada mata pela-

jaran kimia di kelas X. Model pembelajaran kooperatif STAD dipilih untuk diterapkan 

setelah melalui hasil observasi dan refleksi yang dilakukan oleh tim peneliti. Tim peneliti 

merencanakan tindakan berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang telah dilakukan 

melalui penyusunan perangkat pembelajaran berbasis pembelajaran kooperatif STAD yang 

terdiri dari LKS, soal-soal kuis, lembar observasi dan rencana pembelajaran serta perang-

kat pembelajaran pendukung lainnya. Model pembelajaran kooperatif STAD terdiri dari 4 

tahap utama yaitu: penyajian materi oleh guru, siswa belajar didalam tim yang terdiri 4-5 

siswa, pemberian kuis dan penghargaan tim berdasarkan hasil penilaian kuis. Penelitian 

ini dapat diselesaikan dalam 3 siklus selama 6 minggu dengan 6 kali pemberian kuis dan 1 

(satu) kali tes akhir. Hasil penelitian yang merupakan data observasi dan rekapitulasi kuis 

menunjukkan telah terjadi peningkatan aktifitas belajar siswa yang positif di kelas dari 

minggu ke minggu selama siklus penelitian berlangsung. Aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran diamati oleh tim peneliti sebagai data untuk melakukan evaluasi dan 

refleksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pem-

belajaran kooperatif STAD di kelas X SMA Kesatrian I Semarang mampu meningkatkan 

kompetensi siswa pada mata pelajaran Kimia yang ditunjukkan oleh aspek-aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik selama pembelajaran berlangsung.  

PERAN KEGIATAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DALAM PENIGKATAN CASE 

DETECTION RATE (CDR) TUBERKULOSIS PARU 

(STUDI HIMA IKM FIK UNNES DI KECAMATAN GUNUNG PATI) 

Harry Pramono, Moh. Nasution, Mahalul Azam 

Kelembagaan 

Latar belakang penelitian ini adalah capaian yang masih rendah dari cakupan Case 

Detection Rate (CDR) Tuberkulosis (TB) Paru dan partisipasi masyarakat dalam penemu-

an kasus baru TB paru di Kota Semarang, khususnya di kecamatan Gunung Pati.  CDR TB 

paru di kota Semarang tahun 2007 hanya mencapai angka 55,24% masih di bawah standar 

yang ditetapkan yaitu 75% sedangkan peran partisipasi masyarakat juga sangat rendah 

yaitu < 10% dari kasus terdeteksi.Tujuan penelitian ini adalah merancang model pengge-

rakan partisipasi masyarakat dengan penggerak kegiatan adalah organisasi/ lembaga ke-

mahasiswaan. Dalam jangka pendek diharapkan didapatkan respon dari masyarakat dari 

model ini, sedangkan jangka panjang diharapkan dapat ditingkatkan partisipasi masya-

rakat dalam penemuan kasus TB dan akhirnya akan dicapai target CDR.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah intervensi masyarakat dengan pengembangan 

model penggerakan kelembagaan kemahasiswaan dalam deteksi kasus TB paru dewasa 

dan anak. Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian pengem-

bangan model dengan responden semua pemangku kepentingan progam penanggulangan 

TB paru kecamatan Gunung Pati, sedangkan penelitian kuantitatif digunakan dalam meni-
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lai respon masyarakat terhadap model. Simpulan dari penelitian ini adalah penyakit TB 

paru di Puskesmas Gunungpati menduduki peringkat enam besar dari sepuluh penyakit 

yang banyak diderita tahun 2008. Program upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular telah dilaksanakan tetapi masih belum sesuai target, dikarenakan kurangnya 

sumber daya manusia. Ada 16 penderita tersangka TB paru yang berhasil dideteksi pada 

kelompok perlakuan, sedangkan pada kelompok kontrol di hanya ada 4 penderita yang 

terdeteksi sebagai tersangka TB paru. 

PENINGKATAN KECERDASAN JAMAK MELALUI PEMBELAJARAN TARI  

DI TK PEMBINA KABUPATEN KENDAL 

Hartono, Bintang Hanggoro putra 

Terapan 

Kegiatan pembelajaran tari untuk anak Taman Kanak-kanak sebagai salah satu upa-

ya dalam pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan kemampuan dasar tersebut 

meliputi: daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Secara spesifik kegia-

tan seni tertuang dalam pengembangan jasmani: menirukan gerakan binatang, tanaman, 

alam dengan menggerakkan tangan, kaki, kepala, sesuai dengn irama musik.  Bertolak dari 

alasan tersebut, maka pembelajaran tari sangat diperlukan guna menyeimbangkan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi anak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pene-

liti mengkaji bagaimana pelaksanaan pembelajaran tari dan strategi pembelajaran tari. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik 

observasi dengan melihat kegiatan pembelajaran tari. Wawancara untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan materi tari, metode dan media yang digunakan, persiapan 

yang dilakukan. Dokumen untuk melihat hal-hal yang berkaitan data kesiswaan, guru, dan 

sejarah berdirinya TK. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, sajian data, penarikan 

simpulan, dan verifikasi Model analisis yang dilakukan adalah analisis interaktif. Artinya, 

empat komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan veri -

fikasi penelitian yaitu dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan .Pemeriksaan 

dan pengecekan keabsahan data dengan pengujian validitas menggunakan cross-recheck. 

Temuan dalam penelitian ini, pertama pelaksanaan pembelajaran tari dilakukan dengan 

tari sebagai kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran tari terintegrasi dengan seni yang 

laian sebagai sarana untuk menjelaskan tema pembelajaran. Kedua, strategi pembelajaran 

tari mencakupi: pembelajaran tari sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai, 

melaksanakan pembelajaran secara runtut, dan menguasai kelas, serta melaksanakan 

pembelajaran yang bersifat kontekstual. Berdasarkan temuan hasil penelitian, saran-saran 

yang dapat dikemukakan adalah Pertama, bagi guru TK Negeri Pembina Kabupaten 

Kendal, (1) pada pelaksanaan pembelajaran tari bagian awal hendaknya pada gegiatan 

apersepsi lebih diperluas dan disesuaikan dengan matari tari yang akan diberikan.  

Kegiatan aperrsepsi hendaknya lebih meningkatkan semangat anak untuk mengikuti ke-

giatan pembelajaran tari. (2) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kegiatan pembelajaran 

tari dengan musik internal. (3) perlu dirumuskan bentuk evaluasi baik pada bagian awal, 

inti, dan akhir. (4) bagian penutup kegiatan pembelajaran perlu dipersiapka dan dirumus-

kan secara terencana dengan melibatkan para siswa. Kedua, bagi Universitas Negeri Se-

marang, mohon diprioritaskan dan diprogram berkaitan dengan penelitian di TK, meng-

ingat anak usia TK sebagai usia yang paling peka. Apa yang diperoleh pada usia TK akan 

sangat berguna di kemudian hari. 
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PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERAPAN I PADA 

MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK ELEKTRO UNNES DENGAN METODE 

PEMBERIAN TUGAS MELALUI E-LEARNING 

Herdi Saputra, Dwi Purwanti 

Senior 

Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya prestasi hasil belajar maha-

siswa program studi Diploma III Teknik Elektro – UNNES pada matakuliah Matematika 

Terapan I . Penyebab hal ini diindikasikan karena selama ini matakuliah tersebut diberikan 

dengan metode pembelajaran secara ceramah dan tugas tugas diberikan oleh pengampu di 

papan tulis, dengan alokasi waktu tatap muka yang hanya 2 x 50 menit setiap tatap muka 

yang sangat singkat untuk menyelesaikan perhitungan matematika tingkat tinggi yang sa-

ngat rumit. Akibatnya mahasiswa kurang memahami konsep tersebut dan kurang terlatih 

menyelesaikan soal perhitungan. Masalah yang timbul adalah seberapa besar peningkatan 

prestasi hasil belajar mahasiswa dapat diperoleh sebagai hasil inovasi metode pembela-

jaran matakuliah Matematika Terapan I menggunakan metode pemberian tugas melalui e-

learning, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi hasil 

belajar mahasiswa D3 TE–Unnes pada matakuliah Matematika Terapan I sebagai hasil 

inovasi metode pembelajaran menggunakan metode tersebut. Subyek penelitian ini adalah 

mahasiswa D3 TE UNNES Semester I yang mendapat matakuliah Matematika Terapan I. 

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, pena-

rikan simpulan dan verifikasi secara simultan. Sedangkan data kuantitqatif  dianalisis de-

ngan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan : Prestasi belajar mahasiswa cen-

derung meningkat Hal ini nampak dari peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar maha-

siswa yang semula 62,91 pada siklus I meningkat menjadi 75,29 pada siklus II. Sementara 

faktorsemangat belajar mahasiswa juga mengalami peningkatan menjadi kriteria baik 

sebesar 32,87% dan secara umum kualitas pembelajaran meningkat dengan sangat signi-

fikan yang berkategori baik menjadi sebesar 40.96%. Dari analisis data diperoleh sim-

pulan: pertama, Prestasi Belajar mahasiswa mengalami peningkatan nilai rata-rata dari 

62,91 menjadi 75,29 dan mahasiswa yang memperoleh nilai >65 sudah mencapai 100% 

sehingga target indicator kerja yang mensyaratkan jumlah mahasiswa yang memperoleh 

nilai >65 harus meningkat 70% dapat terlampaui. Kedua, Semangat Belajar mahasiswa 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari kategori cukup manjadi menjadi kate-

gori baik. Ketiga, kualitas pembelajaran secara umum mengalami peningkatan yang sa-

ngat signifikan dari kategori sedang berubah menjadi sangat baik. 

PETA DASAR POTENSI GURU BK/KONSELOR SLTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2009 

Imam Tadjri, Ninik Setyowani, Anwar Sutoyo 

Senior 

Peta dasar adalah karakteristik umum yang ada pada suatu obyek. Potensi konselor 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimilki oleh koselor sebagai profesional menyang-

kut jumlah, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan tambahan, rasio kerja, dan 

kegiatan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik umum 

potensi yang ada pada Guru BK/Konselor SLTA di Jawa Tengah. Penelitian dikenakan 

kepada Guru BK/Konselor SMA di beberapa kota yang dianggap mewakili  SLTA di Jawa 
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Tengah yaitu SMA di Kota Semarang dan SMA di Kota Tegal. Untuk memperoleh data 

digunakan Angket dan data yang diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptip dengan 

rumus rata-rata hitung. Temuan yang diperoleh di dua kota tersebut menunjukkan bahwa: 

(1) Jumlah Konselor Wanita lebih banyak dari konselor pria, (2) pengalaman kerja kon-

selor umumnya sudah mencapai 15 tahun, (3) pendidikan mereka sebagian besar Sarjana 

S1, sebgian lainnya berpendidikan S2 dan sebagian kecil telah mencapai pendidikan se-

tingkat S3, (4) mereka sangat jarang memperoleh pendidikan tambahan dan mereka yang 

mendapat pendidikan tambahan singkat umumnya adalah konselor wanita, (5) pangkat dan 

golongan konselor SLTA di Jawa Tengah sebagian besar telah mencapai Pembina/IV-a, 

dan (6) kegiatan profesional yang diselenggarakan umumnya masih dalam batas minimal 

dan mereka sangat sedikit sekali menyelenggarakan layanan bimbingan atau konseling ke-

lompok. Atas dasar temuan penelitian direkomendasikan: (1) Setiap Kandep Diknas Kota 

agar menyusun Peta Dasar Potensi Guru BK/Konselor SLTA dengan benar, (2) Kandep 

Diknas Kota atau fihak yang berwenang agar memberikan kesempatan yang lebih luas dan 

dengan meningkatkan frekuensi bagi Guru BK/Konselor SLTA untuk mengikuti kegiatan 

ilmiah, (3) bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan regulasi profesi konseling agar dila-

kukan dengan tepat dan merata kepada seluruh konselor SLTA secara rutin, (4) konselor 

SLTA di lapangan agar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan untuk regulasi profesi, (5) untuk 

penelitian lanjut agar melakukan penelitian dengan tema yang sama pada sampel yang 

lebih banyak. 

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN PERKULIAHAN DASAR INSTALASI LISTRIK. JURUSAN TEKNIK 

ELEKTRO FT UNNES. DIPA PNBP UNNES TAHUN 2009 

Isdiyarto, Agus Purwanto 

Pembelajaran 

Tujuan utama dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan pema-

haman mahasiswa tentang materi mata kuliah Dasar Instalasi Listrik pokok bahasan Pe-

rencanaan instalasi listrik domestik pada Prodi Teknik Elektro D3 Fakultas Teknik Univer-

sitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas yang meliputi fase-fase; refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi 

dan refleksi; merupakan siklus pertama. Kemudian dilanjutkan dengan siklus kedua yang 

meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi dan refleksi. Simpulan: (1).Ada peningkatan 

hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Dasar Instalasi Listrik khususnya pada pokok 

bahasan perencanaan instalasi listrik domestik, (2). Media pembelajaran model e-learning 

yang digunakan dapat membantu untuk menjelaskan materi pokok bahasan perencanaan 

instalasi listrik domestik, (3). Media pembelajaran yang dikembangkan dapat digunaan 

secara mandiri maupun klasikal, melalui komputer pribadi, LAN maupun jaringan inter-

net. Saran: (1). Penggunaan media pembelajaran animasi untuk pembelajaran erat kaitan-

nya dengan penggunaan peralatan multimedia lainnya, sehingga perlu disiapkan peralatan 

seperti komputer maupun LCD proyektor yang memadai untuk menjalankan program 

animasi, serta jaringan komputer jika akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, (2). 

Perancangan media animasi berbasis komputer direkomendasikan digunakan untuk 

pembelajaran secara klasikal dengan bantuan pengajar maupun secara mandiri. 
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POLA MANAJEMEN DI SEKOLAH UNGGULAN DI KOTA SEMARANG. PENELITIAN 

TERAPAN. JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN, FAKULTAS ILMU 

PENDIDIKAN, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. 

Istyarini, Titi Prihatin, Rafika B. Kusumandari 

Terapan 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu adanya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan perubahan penyelenggaraan pendidikan. Perubahan dalam penyeleng-

garaan pendidikan dimulai dengan perubahan strategi kebijakan dari sentralistik ke desen-

tralistik yang mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat sekolah sudah merupakan sua-

tu keharusan. Adanya sekolah unggulan merupakan salah satu strategi yang dilakukan 

Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya, Magelang, dan kota-kota lainnya bermunculan sekolah-sekolah unggul-

an pada beberapa tahun terakhir. Sekolah unggulan dipandang sebagai salah satu alternatif 

yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas SDM. Sekolah 

unggulan diharapkan melahirkan manusia-manusia unggul yang amat berguna untuk 

membangun negeri yang sedang terpuruk ini. Tak dapat dipungkiri setiap orang tua 

menginginkan anaknya menjadi manusia unggul. Permasalahan yang akan di kaji dalam 

penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan pola manajemen pada 

sekolah unggulan. Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi: a. Bagaimanakah pengorga-

nisian pembelajaran? b. Bagaimanakah pola penyusunan personalia pada sekolah unggul-

an di Kota Semarang? c. Bagaimanakah proses belajar mengajar pada sekolah unggulan di 

Kota Semarang ? dan d. Bagaimanakah pola manajemen pada sekolah unggulan di Kota 

Semarang ? Sesuai dengan fokus penelitian, secara umum tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah menemukan sekaligus mendeskripsikan pengembangan pola 

manajemen pada sekolah unggulan di Kota Semarang. Tujuan umum tersebut dijabarkan 

menjadi tujuan khusus sebagai berikut: Mendeskripsikan pengorganisian pembelajaran 

pada sekolah unggulan di Kota Semarang, Mendeskripsikan pola penyusunan personalia, 

Mendeskripsikan Proses Belajar Mengajar pada sekolah unggulan di Kota Semarang, dan 

Menyusun (mengembangkan) model/pola manajemen pada sekolah unggulan di Kota 

Semarang. Manfaat dalam penelitian ini adalah Memberikan gambaran pengorganisian 

pembelajaran pada sekolah unggulan di Kota Semarang, Mendeskripsikan pola penyu-

sunan personalia pada sekolah unggulan di Kota Semarang, Mendeskripsikan Proses Bela-

jar Mengajar pada sekolah unggulan di Kota Semarang, dan Menyusun (mengembangkan) 

pola manajemen pada sekolah unggulan di Kota Semarang. Mengacu pada tujuan yang 

ingin dicapai, program penelitian ini dirancang dengan pendekatan "Penelitian dan Pe-

ngembangan", artinya suatu program penelitian ditindaklanjuti dengan program pengem-

bangan untuk perbaikan atau penyempurnaan (Arikunto, 1996:9). Untuk menghasilkan 

suatu prototype pengembangan pola manajemen di sekolah unggulan, ditempuh langkah-

langkah sistematis dalam bentuk proses aksi, refleksi, evaluasi dan inovasi dengan meng-

aplikasikan metode penelitian kualitatif, deskriptif, pengembangan, eksperimen, dan eva-

luasi. Sebagaimana telah disajikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Manajemen kurikulum yang diterapkan di seko-

lah unggulan di Kota Semarang adalah KTSP karena kurikulum ini memberi otonomi 

kepada guru dalam mengembangkannya. Untuk pelaksanaan kurikulum, semua sekolah 

menerapkan pengembangan tersendiri dengan perbandingan antara 85%-90% menerapkan 

KTSP dan antara 10%-15% pengembangan dari guru sendiri. Pada pengelolaan kelas, pola 

yang diterapkan adalah moving class atau running class pada sekolah swasta, sedangkan 

untuk sekolah negeri hanya menerapkan adanya pembagian kelas yaitu kelas reguler, kelas 

akselerasi dan kelas olimpiade. Di masing-masing sekolah sudah menerapkan penjaminan 

mutu sehingga mutu dan kualitas sekolah tetap terjaga. Manajemen kesiswaan yang ada di 

sekolah unggulan, terlihat pada sistem penerimaan siswa baru yang melalui beberapa jalur 
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seleksi yaitu Jalur Olimpiade, Jalur PSSB, Jalur Reguler/RSBI, dan Jalur Akselerasi untuk 

SMA N 3 Semarang. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta pada penerimaan siswa baru 

hanya ada 2 jalur yaitu jalur prestasi dan jalur reguler. Pada pembinaan siswa di masing-

masing sekolah mempunyai karakteristik tersendiri. Di semua sekolah, pembinaan potensi 

siswa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Khusus bagi sekolah yang ber-

latar belakang agama, maka intensitas pembimbingan siswa di bidang keagamaan lebih 

tinggi. Apalagi untuk SMA Semesta yang menerapkan sistem asrama, maka pengawasan 

siswa dilaksanakan selama 24 jam penuh. Manajemen Personalia di masing-masing seko-

lah selain sekolah negeri (SMAN 3 Semarang), menerapkan sistem seleksi yang ketat. Hal 

ini untuk menjaga kualitas sekolah. Pada pembinaan profesionalisme guru, maka pihak 

sekolah mengadakan seminar, pelatihan, studi banding, dll. Untuk meningkatkan kesejah-

teraan guru, maka pihak sekolah memberikan kompensasi bagi mereka yang mempunyai 

kelebihan mengajar dan mereka yang berprestasi walaupun dengan sistem yang disesuai -

kan dengan kebijakan sekolah. Manajemen Keuangan dikelola oleh yayasan bagi sekolah 

swasta dan dikelola oleh sekolah bagi SMAN 3 Semarang. Manajemen Hubungan Sekolah 

dengan Masyarakat dilakukan oleh pihak sekolah baik itu melalui komite sekolah maupun 

menjalin hubungan dengan masyarakat luas. Karena optimalisasi hubungan sekolah de-

ngan masyarakat dapat membawa peningkatan kualitas sekolah. Manajemen Sarana dan 

Prasarana yang ada di sekolah unggulan sangat bagus karena dikelola secara profesional. 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap juga sangat mendukung penyelenggaraan 

sekolah. Saran yang dapat disampaikan adalah hendaknya pengelolaan sekolah unggulan 

juga mendapat perhatian dari pemerintah sehingga mutu sekolah selalu meningkat dan 

perlu adanya lembaga penjamin mutu agar mutu sekolah unggulan dapat terukur.  

IMPLEMENTASI TQM BERORIENTASI HARD SKILL DAN SOFT SKILL DALAM 

PEMBELAJARAN SEJARAH UNTUK SMA DI KOTA SEMARANG 

Cahyo Budi Utomo 

Jurusan Sejarah FIS Unnes 

Kelembagaan 

Pembelajaran sejarah yang bermutu merupakan salah satu harapan dan target yang 

selalu dikejar oleh guru, siswa dan sekolah sebagai institusi pendidikan disamping mutu 

pembelajaran bidang studi lainnya. Dalam konteks implementasi mutu di kelas, TQM 

merupakan salah satu metode yang efektif dalam rangka menciptakan pembelajaran 

sejarah yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan model implementasi 

TQM berorientasi hard skill dan soft skill dalam pembelajaran sejarah untuk SMA di 

Semarang kepada para guru. Sebagai penelitian model, struktur model hubungan yang fit 

dan signifikan antara model implementasi TQM, siklus PDSA, model analisis tulang ikan, 

continuous improvement, hard skill, dan soft skill dan pembelajaran sejarah bermutu 

(PSB) merupakan salah satu target utama penelitian. Data penelitian diperoleh dari isian 

angket berskala Likert yang dikembangkan dari konstruk dan indikator konstruk model 

teoretis/konseptual yang dikembangkan. Analisis model dilakukan dengan menggunakan 

software SmartPLS. Implementasi siklus PDSA berkorelasi 0.879 terhadap implementasi 

analisis tulang ikan, siklus PDSA berkorelasi 0.830 terhadap continuously improvement, 

sedangkan continuously improvement berkorelasi 0.441 terhadap hard skill dan 0.749 ter-

hadap soft skill. Soft skill berkorelasi terhadap hard skill sebesar 0.329, sedangkan 

korelasi hard skill terhadap pembelajaran sejarah bermutu adalah sebesar 0.673. Pem-

belajaran sejarah yang bermutu didukung oleh terwujudnya improvement yang terus me-

nerus (continuously improvement) dan orientasi hard skill yang optimal. Model yang telah 

dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengim-plemen-

tasikan TQM berorientasi hard skill dan soft skill dalam rangka mewujudkan pembela-

jaran sejarah yang bermutu. 
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PERSEPSI DAN KOMITMEN DOSEN MUDA UNTUK MENJADI SDM BERPRESTASI  

DI FBS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

Januarius Mujiyanto, Rustono 

Senior 

Aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, termasuk lembaga atau institusi 

pemerintah adalah sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menentukan 

kefektifan kinerja lembaga, meskipun ada faktor lain yang berpengaruh. Selain itu, dalam 

aspek sumber daya manusia ini terdapat faktor yang berperanan dalam mengaktualisasi ki-

nerja aspek ini. Persepsi dan komitmen menjadi faktor sangat penting dalam mewujudkan 

kinerja sumber daya manusia yang handal. Oleh karena pentingnya aspek itu, penelitian 

yanga berpokok bahasan ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan meng-

identifikasi kewajiban dan kualitas dosen muda FBS Universitas Negeri Semarang dalam 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kewajiban dan kualitas dosen muda FBS 

Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

serta kendala-kendala yang dihadapinya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah dosen muda yang 

ada di FBS Universitas Negeri Semarang sebanyak 40 orang. Adapun data penelitian ini 

berupa berupa hasil wawancara tulis, hasil observasi, dan hasil telaah dokumen. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tulis, teknik observasi, dan 

teknik telaah dokumen.. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan meto-

de interaktif dan teknik normatif. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Dosen 

muda FBS Universitas Negeri Semarang telah dapat mengidentifikasi kewajiban Tri Dhar-

ma Perguruan Tinggi sesuai dengan Statuta Universitas Negeri Semarang. Kualitas 

pelaksanaan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen muda FBS Universitas Negeri 

Semarang tergolong baik, meskipun masih dapat ditingkatkan lagi.  Terdapat sejumlah 

kendala yang dihadapi dosen muda FBS Universitas Negeri Semarang dalam melaksana-

kan kewajiban Tri Dharma PerguruanTinggi. Dosen muda FBS Universitas Negeri Sema-

rang juga telah dapa mengidentifikasi kewajiban di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang. Kualitas 

pelaksanaan kewajiban di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen muda FBS Universitas 

Negeri Semarang juga tergolong baik, meskipun masih dapat ditingkatkan lagi. Di sam-

ping itu, terdapat pula sejumlah kendala yang dihadapi dosen muda FBS Universitas 

Negeri Semarang dalam melaksanakan kewajiban di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan temuan penelitian itu, dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut. Para 

dosen muda hendaknya dapat terus melakukan peningkatan diri dalam melaksanakan 

kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dapat mengatasi kendala-kendala yang diha-

dapinya. Unsur pimpinan hendaknya terus memantau dan mendukung para dosen muda 

agar dapat menjadi sumber daya manusia yang berprestasi. 

PENINGKATAN PERANSERTA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN IPS KELAS 

III SDN BOCOR II KEBUMEN DENGAN PERMAINAN KARTU BELAJAR 

Jimmy De Rossal, Romadi, Nurul Fatimah 

Fakultas Ilmu Sosial Unnes 

Pemula 

Proses Belajar Mengajar IPS di sekolah umumnya dianggap tidak menarik, akibat-

nya banyak anak-anak sekolah yang kurang tertarik untuk mendalami mata pelajaran IPS. 

Selain itu memang ada anggapan bahwa mata pelajaran IPS tidak begitu penting sehingga 

siswa dalam proses belajar mengajar tidak begitu serius dalam mengikutinya. Beberapa 

indikator yang menunjukan bahwa mata pelajaran IPS tidak menarik atau penting adalah 

nilai-nilai pelajaran IPS tidak begitu tinggi, serta program Ilmu Sosial di SMA dianggap 
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sebagai program nomor dua setelah Ilmu Alam. Oleh karena itu untuk mempercepat pema-

haman serta menghindarkan pemahaman yang keliru diperlukan pendekatan-pendekatan 

dan media-media pengajaran yang tepat, sesuai dengan tingkat kematangan kejiwaan 

peserta didik. Pendekatan yang dianjurkan dalam KTSP adalah pendekatan kontekstual 

termasuk dalam medianya. Media pendidikan tidak hanya mencakup media elektronik 

melainkan bisa berupa media sederhana yang bisa disiapkan oleh guru. Salah satu media 

belajar yang bisa digunakan adalah kartu belajar. 

The prosess studi taught ips in the school generally it is consider did not pull, as a 

result many school children who not all that are interest better understanding the subject 

ips, moreover inde had the view that the subject IPS is not so important so as the student 

in the studying process taught is not so serious in joining him, several indicators that 

menunjukan that the subject IPS did not pull or important is the values of the lesson IPS is 

not so high, as well as the social science program in the senior high school it is consider 

as the number program of two after nature knowledge. Because of that to spe up the under-

standing as well as avoid the wrong understanding is need by approaches and exact teaching 

medias, in accordance with the level of the psychological maturity of participants educated, the 

approach that is recommend in KTSP is the contextual approach including in his media, the 

educational media did not only include the electronic media but could take the form of the simple 

media that could be prepar by the teacher, one of the studying medias that could be us is the 

studying card. 

KEEFEKTIFAN PERILAKU TUTOR DALAM PROSES PEMBELAJARAN  

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B 

Joko Sutarto 

Dosen PLS FIP Universitas Negeri Semarang 

Senior 

Keefektifan Perilaku tutor dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan paket B, 

disamping dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, dan motivasi kerja dari dalam diri tutor 

juga dipengaruhi oleh faktor suasana lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk me-

ngetahui pengaruh faktor pengetahuan, motivasi kerja, suasana lingkungan kerja terhadap 

keefektifan proses pembelajaran pendidikan kesetaraan paket B. Penelitian ini mengguna-

kan pendekatan expost-facto, deskriptif-evaluatif-korelasional. Sampel penelitian adalah 

tutor pendidikan kesetaraan paket C SKB Eks Karsidenan Semarang 122 orang, ditentukan 

dengan teknik “area probability random sampling”. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dengan skala bertingkat. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, dan 

analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan: (a) secara umum faktor pengetahuan 

yang dimiliki tutor berada pada kategori sedang (67,60%), motivasi kerja berada pada 

kategori tinggi (66,20%), sedangkan suasana lingkungan kerja berada pada kategori tinggi 

(93,60%); (b) besaran pengaruh langsung faktor pengetahuan terhadap keefektifan proses 

pembelajaran sebesar12,25%; (c) pengaruh langsung faktor motivasi kerja terhadap 

keefektifan pembelajaran sebesar 18,49%; dan (d) pengaruh langsung fator suasana ling-

kungan kerja terhadap keefektifan proses pembelajaran sebesar 44,89%. Implikasi dari 

hasil penelitian adalah dalam upaya meningkatkan keefektifan proses pembelajaran dila-

kukan melalui peningkatan pengetahuan dan motivasi kerja tutor, dan penciptaan suasana 

lingkungan kerja. Saran yang diajukan sesuai hasil penelitian adalah (a) para pengambil 

kebijakan perlu merintis pelatihan model-model pembelajaran berbasis pada filosofi, 

prinsip-prinsip, dan pendekatan pendidikan nonformal (andragogi); (b) peningkatan moti -

vasi kerja dengan memberikan insentif yang memadai; dan (c) penguatan iklim kerja yang 

kondusif dalam pembelajaran; dan (d) perlu diadakan penelitian lanjutan dengan menam-

bah, mengembangkan variabel-variabel, dimensi-dimensi, serta indikator-indikator lain 

yang belum diungkap dalam penelitian ini. 
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GEOMETERS’ SKETCHPAD, INVESTIGATION AND BELIEFS: 

PERANGKAT DALAM MENYELESAIKAN “PROBLEM TO PROVE” 

PADA PENGAJARAN GEOMETRI  

Kusni, Hery Sutarto 

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Pembelajaran 

Di dalam geometri dikenal dua buah problem, yaitu problem to find dan problem to 

prove. Banyak pengajar matematika mengeluh tentang sukarnya mengajarkan problem 

yang kedua yaitu problem to prove. Dalam mengajarkan problem tersebut biasanya penulis 

melakukan tahapan sebagai berikut: Deskriptif Geometry ► Geometric Construction ► 

proof. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang menjamin kebenaran bukti tersebut?, 

Apakah bukti tersebut berlaku untuk semua kondisi yang menjadi syarat suatu genera-

lisasi?‖ Disinilah peran investigation dan beliefs yang cenderung dilewatkan. Pada akhir-

nya dengan mengkombinasikan kebermanfaatan matematika dan perkembangan ilmu pe-

ngetahuan dan teknologi maka penulis merasa perlu menyusun sebuah model pengajaran 

matematika berbasis teknologi komputer. Dalam hal ini penulis memanfaatkan Dynamic 

Geometry Software (DGS). Geometrs‟ Sketchpad adalah salah satu DGS yang merupakan 

perangkat lunak komputer yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu pengajar 

dan pembelajar dalam pembelajaran, yaitu untuk mendalami geometri sehingga dengan 

mudah menggambar atau mengkonstruksi bangun-bangun geometri pada bidang datar; 

melakukan eksplorasi terhadap bangun-bangun yang dikonstruksikan; dan pemakai dapat 

berinteraksi dengan Sketchpad (doing investigation). Dengan demikian Geometrs‟ Sketch-

pad dapat membuka peluang untuk pembelajar belajar membangun pengetahuan geome-

trinya setelah melakukan observasi, eksplorasi, eksperimen dan berhipotesis serta testing 

sehingga muncul beliefs, untuk selanjutnya digunakan pada pembuktian formal (proof) 

yang akhirnya dapat diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan geometri.  

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KIMIA BERORIENTASI 

CHEMOENTREPRENEURSHIP (CEP) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

DAN LIFE SKILL MAHASIWA 

Kusoro Siadi, Ersanghono Kusuma 

Pembelajaran 

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 Koloid 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 kimia dan life skill 

mahasiswa dengan menggunakan bahan ajar yang berorientasi CEP. Penelitian ini meru-

pakan penelitian pengembangan tyang terdiri dari tiga tahap. Tiap tahap terdiri dari peren-

canaan, 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 pening-

katan hasil belajar dan pengembangan life skill mahasiswa. Dari hasil penelitian, ketuntas-

an belajar klasikal meningkat dari tahap I (43%), tahap II (50%), dan tahap III (86%). 

Rata-rata skor life skill mahasiswa siklus I, II, dan III berturut-turut adalah 38%, 55%; dan 

63%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dan life skill 

mahasiswa dapat meningkat melalui penerapan bahan ajar berorientasi CEP. 
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DAYA APLIKATIF BUKU TEKS IPS GEOGRAFI SLTP SE-JAWA TENGAH: DICERMATI 

DARI KRITERIA KEPEMADAIAN CURRICULUM AND INSTRUCTIONAL DESIGN, 

CONTENT, COMMUNICATION, CREATIVITY, DAN COSMETIC
 

Kustiono, Titi Prihatin, Rafika Bayu K. 

Dasar 

Permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan adalah: ―Sejauhmana daya apli-

katif buku teks IPS Geografi SLTP Se-Jawa Tengah?‖; yang secara khusus, mencakup sub-

sub permasalahan: ―Sejauhmana: (1) Tingkat aplikasi curriculum and instructional design 

pada buku teks IPS Geografi SLTP?; (2) Tingkat aplikasi indikator content pada buku teks 

IPS Geografi SLTP?; (3) Tingkat aplikasi indikator communication pada buku teks IPS 

Geografi SLTP?; (4) Tingkat aplikasi indikator creativity, pada buku teks IPS Geografi 

SLTP?; dan (5) Tingkat aplikasi indikator cosmetic pada buku teks IPS Geografi SLTP?‖ 

Untuk menjawab kelima sub-permasalahan tersebut akan diadakan penelitian deskriptif 

dokumenter mengenai daya aplikatif buku teks IPS Geografi SLTP yang ditelu-suri dari 5 

aspek tersebut, dengan populasi buku-buku teks IPS Geografi yang digunakan siswa SLTP 

di seluruh Jawa Tengah; dan sampel penelitian sejumlah 6 buku teks IPS Geografi SLTP, 

yang terdiri dari 1 buku teks wajib (dari Depdiknas terbitan Erlangga) dan 1 buku teks 

suplemen karangan P.Ginting, Fathurrahman M, dan S. Pinem terbitan Erlangga juga; yang 

keduanya untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX; dengan lingkup materi Cawu I. 

Sumber data yang digunakan meliputi: (1) Buku Teks (sesuai dengan Kurikulum KTSP 

SLTP Geografi Tahun 2006) dan manusia (mencakup: Guru bi-dang studi IPS Geografi, 

Ahli Media, Ahli Content, dan Ahli Insrumen). Data dikum-pulkan melalui studi doku-

menter dan interview, yang dianalisis secara kualitatif dan kwan-titatif. Hasil penelitian 

yang berhasil peneliti jaring, yakni: (1) Buku teks wajib IPS Geo-grafi SLTP dari Depdik-

nas-Terbitan Erlangga Jakarta memiliki kualitas yang tinggi; memiliki daya aplikasi 

curriculum and instructional design yang tinggi, memiliki daya aplikasi content yang me-

madai, memiliki daya aplikasi communication yang efektif, juga memiliki daya aplikasi 

creativity dan cosmetic yang tinggi. Sebagai buku wajib, sudah sangat memenuhi persya-

ratan teknis sebuah buku ajar dan sangat representatif untuk digunakan sebagai buku ajar 

siswa; (2) Buku teks suplemen IPS Geografi SLTP dari Penerbit Erlangga Karangan P. 

Ginting, dkk; memiliki daya aplikasi curriculum and instructional design yang cukup 

tinggi, memiliki daya aplikasi content yang cukup memadai, memiliki daya aplikasi com-

munication yang cukup efektif, juga memiliki daya aplikasi creativity dan cosmetic 

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA DINAS PENDIDIKAN 

KOTA SEMARANG 

Ngabiyanto, Martien Herna Susanti 

Terapan 

Dinas Pendidikan Kota Semarang, semenjak tahun 2003 telah menerapkan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). Terkait dengan hal-hal tersebut diatas untuk mengetahui kiner-

ja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kota Semarang, maka 

dipandang perlu untuk melakukan penelitian atau pengkajian terkait dengan Indeks Ke-

puasan Masyarakat (IKM) terhadap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendi-

dikan kota Semarang. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan diteliti dan dikaji 

meliputi: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisi -

plinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, ke-

adilan mendapatkan pelayanan, kesopanan, dan keramahan pelayanan, kewajaran biaya, 

kepastian biaya, kenyamanan lingkungan, dan kemanan pelayanan. Permasalahan yang di-

angkat dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana implementasi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan kota Semarang selaku penyeleng-
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gara pelayanan publik yang meliputi: jenis-jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, biaya, 

waktu penyelesaian, jam pelayanan, dan mekanisme pengaduan, 2) bagaimanakah Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas 

Pendidikan kota Semarang, dan c) adakah faktor yang menghambat implementasi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pendidikan kota Semarang selaku penyelenggara pe-

layanan publik. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Data 

penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kegiatan wawancara 

dilakukan dengan informan kunci yaitu Kepala Dinas Pendidikan kota Semarang, Subdin 

Pendidikan kota Semarang, Staff Dinas Pendidikan kota Semarang, kepala-kepala sekolah 

di kota Semarang, orang tua siswa, dan masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada hal-

hal yang akan dideskripsikan dan dianalisis, yaitu implementasi Standar Pelayanan Mi-

nimal (SPM) pada Dinas Pendidikan kota Semarang yang meliputi: jenis-jenis pelayanan, 

persyaratan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian, jam pelayanan, dan mekanisme 

pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berdasarkan tabel nilai indeks per unsur 

pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Semarang di atas, maka dapat diketahui bahwa peni-

laian unsur pelayanan yaitu kemampuan petugas pelayanan menempati nilai tertinggi yaitu 

3,27. Skor mutu pelayanan adalah B dan kinerja unit pelayanan dikategorikan sangat baik. 

Adapun nilai terendah menurut jawaban responden adalah unsur prosedur pelayanan yaitu 

2,93. Namun meskipun demikian, skor mutu pelayanan adalah B. Sedangkan kinerja unit 

pelayanan dikategorikan baik. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan peningkatan kualitas 

pelayanan, maka unsur yang mempunyai nilai paling rendah dalam hal ini unsur prosedur 

pelayanan. Dengan demikian unsur tersebut perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan. Ada-

pun unsur unsur kemampuan petugas pelayanan memperoleh nilai indeks cukup tinggi se-

hingga harus dipertahankan. 

MODEL PENDIDIKAN ESTETIKA MELALUI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA 

PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Malarsih, Dwi Budi Harto, Slamet Haryono 

Terapan 

Masalah penelitian ini adalah ―Bagaimana mengembangkan pedoman silabus dan 

rencana pelaksaan pembelajaran seni budaya khususnya tari untuk siswa SMP menuju ter-

capainya pendidikan estetika yang mendasar‖? Tujuan penelitian ini yakni untuk mengem-

bangkan pedoman silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran seni budaya khususnya 

tari untuk siswa SMP menuju tercapainya pendidikan estetika yang mendasar dan lebih 

operasoional. Manfaat penelitian ini, adalah tersusunnya konsep dasar pendidikan estetika 

melalui seni budaya khususnya tari yang mendasar dan operasional yang dapat dijalankan 

dengan mudah oleh setiap SMP dalam proses belajar mengajar tari sebagai bentuk pem-

belajaran intrakurikuler. Penelitian tentang model pendidikan estetika melalui pembela-

jaran seni budaya ini, dalam pemahaman penelitian umum termasuk jenis penelitian pe-

ngembangan. Sebagai jenis penelitian pengembangan, maka ancangan penelitian ini di -

awali dengan analisis materi berkait dengan materi mata pelajaran seni budaya dikaitkan 

dengan pendidikan estetika yang harus dicapai melaui pembelajaran seni budaya yang 

dalam hal ini dikhususkan untuk siswa SMP. Penelitian ini dilaksanakan di Semarang 

Kota dan Kabupaten dengan subjek utama adalah guru dan siswa. Untuk mendapatkan 

data yang abtudid dijaring melalui berbagai cara, yakni dengan studi dokumen, observasi, 

pengisian angket, dan wawancara. Teknik analisis data, dilakukan secara kualitatif untuk 

data yang didapat dari lapangan secara langsung yang menggunakan logika induktif dan 

dilakukan secara kuantitatif deskriptif pada data yang didapat dari lapangan menggunakan 

logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 1) pedoman pengem-

bangan silabus yang telah ada dan atau telah dibuat oleh para guru SMP di Semarang 

dengan pemikiran yang telah dituangkan oleh tim peneliti, menunjukkan adanya arah 
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tujuan pencapaian pendidikan estetika. Pendidikan estetika melalui seni budaya dalam hal 

ini khususnya tari hanya akan tercapai bila pelaksanaan pembelajarannya melalui apresiasi 

dan kreasi. Oleh karena itu lah dalam pedoman pengembangan silabus, unsur apresiasi dan 

kreasi diutamakan atau ditonjolkan. Aspek kognitif sekalipun juga nampak menonjol uta-

manya dalam sesi evaluasi, namun aspek kognitif tersebut sekedar bagian dari apresiasi 

untuk pemahaman menuju ke langkah pendidikan kreasi, 2) pengembangan rencana pelak-

sanaan pembelajaran dibuat mengacu pada pedoman pengembangan silabus yang menitik 

beratkan pada aspek pendidikan apresiasi dan kreasi agar siswa mendapatkan pengalaman 

estetik dari seni tari yang disaksikan dan atau diragakan. Apresiasi direncanakan dengan 

menyaksikan pertunjukan dan atau tayangan baik life dan atau melalui media sampai 

siswa menanggapi pertunjukan/ tayangan tampilan seni tari baik dalam bentuk evaluasi 

tampilan/tayangan dan atau pun mendiskusikannya bersama kawan kelas. Kreasi dila-

kukan dengan peragaan dan atau pengeluaran ide serta gagasan berkait dengan tari yang 

diapresiasi. Berdasar hasil penelitian yang telah dikemukakan dan dituangkan singkat pa-

da sesi simpulan, dapat disampaikan saran sebagai berikut: 1) para guru hendaknya dapat 

mengembangkan sendiri silabus yang telah ada berdasar pada pemikiran bahwa seluruh 

siswa harus mendapatkan pendidikan estetika melalui seni budaya yang dalam konteks ini 

seni budaya tari. Sehubungan dengan itu maka mutlak harus mengerti dan paham betul 

tentang konsep pendidikan estetika melalui seni budaya tari agar dalam mengajar guru 

tidak menjadi salah arah, 2) para guru harus pintar mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya tari untuk tercapainya pendidikan estetika melalui kegiatan 

apresiasi dan kreasi siswa di bawah bimbingan guru menyesuaikan kondisi siswa, sekolah, 

dan lingkungan, serta kebutuhan siswa secara umum dengan tetap mengacu pada kuri -

kulum namun pula tidak meninggalkan akar budaya siswa. Dengan demikian pelajaran 

tidak menjadikan siswa asing namun justru sebaliknya menjadikan siswa responsif,  aktif, 

dan kreatif.  

MODEL PEMBELAJARAN INVESTIGASI KELOMPOK (INVESTIGATION GROUP) 

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR MANDIRI MAHASISWA 

PADA MATA KULIAH TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN 

Martitah, Bestari Dwi Handayani 

 Pembelajaran 

Penelitian ini dilandasi oleh realita perkuliahan matakuliah Teknik Perundang-Un-

dangan. Pada perkuliahan selama ini mahasiswa masih banyak yang bersifat pasif, belum 

menunjukkan kemandirian belajar. Berdasarkan pada realita tersebut muncul permasa-

lahan apakah dengan disajikannya model pembelajaran Grup Investigasi dapat meningkat -

kan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Sejalan dengan permasalahan tersebut , maka 

tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran pengalaman tindakan pengajaran 

yang menyajikan model Grup investigasi, sehingga para mahasiswa meningkat kemam-

puannya. Yang menjadi setting penelitian ini adalah mahasiswa semester VI peserta mata-

kuliah Teknik Perundang-Undangan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan tes. Se-

dangkan analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, sajian dan penyimpulan yang di -

laksanakan selama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran 

melalui penggunaan model Grup Investigasi dapat meningkatkan kemampuan belajar 

mandiri mahasiswa secara maksimal. Hal ini dikarenakan model Grup Investigasi mem-

beri kebebasan untuk kepada mahasiswa untuk menentukan tujuan dan sumber pem-

belajaran sendiri. Semua mahasiswa dalam kelompok terlibat secara aktif dalam ketidak-

tergantungan sikap pengambilan keputusan, penilaian dan pertanggunjawaban masing-ma-

sing. Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan jumlah mahasiswa yang aktif di 

dalam kelas hingga mencapai 76,6%. 
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BIDANG POLITIK 

STRATEGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)  

DALAM MEMENANGKAN PILKADA DI JAWA TENGAH TAHUN 2008  

Martien Herna Susanti, Andi Suhardiyanto 

Pemula 

Berlakunya sistem multi partai, mengakibatkan persaingan merupakan fenomena 

yang tidak dapat dihindarkan. Persaingan untuk merebut, memuaskan dan meyakinkan 

pemilih pun menjadi semakin ketat. Sebagai tujuan akhir dari persaingan antarpartai dan 

kandidat individu ini adalah membawa pemilih ke tempat pemungutan suara, sampai 

akhirnya memilih suatu partai atau kandidat individu yang mengantarkan mereka pada ke-

kuasaan. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi yang berkaitan dengan masalah 

seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang 

lebih luas. Bagi partai politik, jabatan pada lembaga eksekutif seperti Gubernur dan Wakil 

Gubernur adalah jabatan politis yang sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita per-

juangan partai. Kemenangan pasangan calon dari PDI Perjuangan yaitu Bibit-Rustri pada 

Pilkada Jawa Tengah 2008, menunjukkan penerapan strategi yang tepat oleh partai. Apa-

lagi PDI Perjuangan maju tanpa berkoalisi dengan partai lain dan dari segi peluang 

menang, semua calon relatif memiliki kesempatan yang sama. Dalam penelitian ini ter-

ungkap bahwa strategi yang digunakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam Pilkada 

Jawa Tengah 2008 adalah strategi pemenangan yang disebut Tri Pataka.  
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BIDANG PSIKOLOGI 

PERILAKU BULLYING PADA ANAK DAN REMAJA 

(STUDI KOMPARATIF) 

Sugiariyanti, Rahmawati Prihastuty 

Pemula 

Fenomena bullying merupakan suatu hal yang umum di sekolah dasar maupun 

menengah dan muncul dalam interaksi sosial di antara teman sebaya. Bullying di sekolah 

merupakan suatu masalah sosial yang bersifat pervasif, dimana anak-anak memanfaatkan 

ketidakseimbangan kekuatan untuk mendominasi dan menyakiti anak lain secara fisik, 

sosial atau emosional. Karakteristik individu pada tahap perkembangan tertentu mempe-

ngaruhi pola perilakunya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana gam-

baran perilaku bullying pada anak dan remaja, sesuai dengan karakteristik mereka masing-

masing dalam konteks lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan jenis dan frekuensi tiap jenis perilaku bullying, lokasi terjadinya, jumlah 

siswa yang berperan sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam perilaku bullying, ting-

kat pemahaman anak dan perbedaan perilaku bullying pada anak dan remaja di lingkungan 

sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka tidak terdapat variabel teri -

kat dan variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah: Perilaku bullying dan fase 

perkembangan, yaitu anak dan remaja di sekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah 

anak-anak yang menjadi siswa Sekolah Dasar dan remaja yang menjadi siswa SMA di 

kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SD kelas VI sebanyak 40 orang 

dan siswa SMA kelas III sebanyak 40 orang. Penentuan sampel dengan teknik cluster 

random sampling. Instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini berupa deskripsi dari beberapa hal yang meng-

gambarkan perilaku bullying anak dan remaja di sekolah, di antaranya adalah: (1) Jenis 

perilaku bullying pada anak yang paling banyak terjadi adalah bullying fisik 13%, sedang-

kan pada remaja yang paling banyak terjadi adalah bullying verbal 14%. (2) Lokasi terja-

dinya perilaku bullying pada anak maupun remaja paling banyak di ruang kelas. Sebesar 

62% sampel anak dan 47% sampel remaja menyatakan hal tersebut. (3) Jumlah siswa yang 

berperan sebagai pelaku/bully saja hanya 8% dari sampel anak dan 5% dari sampel rema-

ja. Peran sebagai korban sama besarnya baik pada anak maupun remaja, yaitu 3% dari 

sampel. Peran sebagai Saksi berada di urutan kedua terbanyak baik pada anak maupun 

remaja, besarnya juga hampir sama yaitu 24% dari sampel anak dan 22% dari sampel 

remaja. (4) Tingkat pemahaman anak tentang perilaku bullying sebesar 70% sedang, 25% 

rendah dan 5% tinggi. Sebesar 90% dari sampel remaja kategori sedang, 5% tinggi dan 

5% rendah.  

PENGARUH PENGETAHUAN REMAJA PADA EFEK PEMANASAN GLOBAL 

TERHADAP MOTIVASI PELESTARIAN LINGKUNGAN 

Siti Nuzulia, Anna Undarwati 

Pemula 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin terasanya efek pemanasan global dan 

tidak banyak orang yang memahami dan peduli pada isu tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengeksplorasi tingkat pengetahuan remaja tentang pemanasan global, tingkat mo-

tivasi pelestarian lingkungannya, dan pengaruh pengetahuan remaja pada efek pemanasan 
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global terhadap motivasi pelestarian lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan berman-

faat pada pemilihan strategi atau pendekatan dalam rangka pelestarian lingkungan guna 

mencegah semakin parahnya pemanasan global, terutama di kalangan remaja. Data 

penelitian dikumpulkan dengan menggunakan skala motivasi dan tes pengetahuan pada 61 

responden penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengetahuan remaja 

tentang pemanasan global berada pada kategori sedang cenderung rendah. Motivasi 

pelestarian lingkungan berada pada kategori tinggi. Sementara itu, dengan menggunakan 

teknik analisis regresi tunggal ditemukan bahwa pengetahuan tentang pemanasan global 

tidak berpengaruh terhadap motivasi pelestarian lingkungan. 
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BIDANG SOSIAL 

MODEL KAJI TINDAK PEMBANGUNAN PARTISIPATIF UNTUK PENGENTASAN 

KEMISKINAN DAN RAWAN PANGAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN EKONOMI 

KREATIF 

P. Eko Prasetyo, Marimin, Andang Samsudin S., 

Fakultas Ekonomi Unnes, email:prasetyo.dr.eko@gmail.com 

Senior 

Model kaji tindak program pembangunan paritsipatif merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan yang mampu memaksimalkan sesuatu yang masih bersifat potensial men-

jadi nyata. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan esensi dan urgensi model tersebut sebagai 

upaya untuk memaksimalkan kemampuan potensi; ekonomi, sosial, politik dan budaya 

masyarakat setempat secara riil, sehingga mereka dapat lebih memenuhi kebutuhan hidup-

nya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, model kaji tindak community 

base economic development participation merupakan program yang penting untuk dikem-

bangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan rawan pangan. Hasil penelitian me-

nunjukkan kesadaran masyarakat mampu memaksimalkan potensinya sendiri lebih diten-

tukan oleh kreatifitasnya di dalam kelompok dan bukan karena fasilitas yang diberikan 

oleh pemerintah. Karena itu, model kaji tindak terhadap kelompok yang demikian inilah 

yang perlu diperulas agar ke depan mereka mampu memberdayakan dirinya. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa masalah ketidakberdayaan masyarakat tidak selamanya di -

sebabkan karena ketiadaan modal sekalipun modal tetap dipentingkan. Namun, lebih 

banyak dikarenakan kesadaran dan etos kerja yang belum terbangkitkan agar dapat ke luar 

dari masalah kemiskinan dan rawan pangan. Untuk itu, dalam kaji tindak ini paling tidak 

diperlukan empat pilar yakni; penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, perlindungan 

sosial, peningkatan kemampuan dan pilar pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, imple-

mentasi kaji tindak perluasan program pemberdayaan berbasis potensi sumber daya lokal 

dan ekonomi kreatif merupakan model strategi yang ensensi dan urgensi untuk dikem-

bangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan rawan pangan. 

PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI MELALUI PENDIDIKAN WIRAUSAHA 

PANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG 

Asih Kuswardinah, Muhammad Ansori, Rina Rachmawati 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan model pemberdayaan kelom-

pok wanita tani (KWT) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Secara khusus tujuan 

penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan: wirausaha, manajemen sumberdaya ma-

nusia, sosial ekonomi dan pengolahan hasil pertanian. Penelitian ini dilakukan di kabu-

paten Semarang, Provinsi jawa tengah. Pengambilan sample dilakukan secara purposif 

sampling, dengan pertimbangan sekelompok subyek yang memiliki karakteristik: sebagai 

anggota KWT; memiliki status sosial ekonomi rendah, berdomisili di Kabupaten Sema-

rang. Jumlah sample 198 orang. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian te-

rapan; menurut metodenya, penelitian ini termasuk penelitian tindakan (Action Research), 

dilakukan dengan tujuan mengembangkan metode kerja yang efisien dengan cara member-

dayakan KWT melalui pendidikan wirausaha pangan pengolahan hasil pertanian (lokal), 

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini ter-
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masuk penelitian deskriptif karena hanya untuk mengetahui nilai variabel mandiri yaitu 

pemberdayaan KWT. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat pengetahuan: wirausaha, 

manajemen SDM, pengolahan hasil pertanian paska intervensi termasuk kategori baik, 

sedangkan tingkat pengetahuan sosial ekonomi masih pada kategori sedang.  Berdasarkan 

temuan hasil penelitian disarankan, bagi dinas pertanian: akan lebih efektif jika mema-

sukan program pendidikan wirausaha; pengolahan pangan hasil pertanian (lokal); mana-

jemen SDM; sosial ekonomi dalam program kerja KWT ; bagi pengurus: agar lebih aktif 

menggerakan anggota untuk mengikuti pendidikan yang terkait; bagi anggota: lebih yakin 

dan optimis KWT akan mampu melakukan tindakan wirausaha.   

MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI LAHAN KERING DI AMBARAWA  

Etty Soesilowati, Dyah Rini, Moh. Solehatul Mustofa, Widiyanto 

Penelitian Strategis Nasional  

Penelitian bertujuan menemukenali model corporate social responsibility (CSR) 

dalam upaya pengembangan usaha pertanian yang merupakan produk primer Indonesia 

dan relevan dengan program Pemda Jawa Tengah ‖Bali ndeso mbangun deso‖. Secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi model CSR yang telah dilaku-

kan perusahaan pada petani lahan kering beserta mekanismenya; (2) aktor-aktor yang 

terlibat didalam implementasinya; (3) teknologi yang digunakan; (4) dampak bagi petani 

dan masyarakat sekitarnya; (5) kendala-kendala eksternal maupun internal yang dihadapi; 

maupun (6) tingkat efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak saja bagi 

peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatnya pendapatan domestik regional bruto 

di era perdagangan bebas, tetapi juga mengurangi tingkat urbanisasi, pengangguran, keter-

gantungan akan produk impor serta memupuk rasa tanggungjawab bersama antara peme-

rintah, swasta dan masyarakat. Untuk tujuan ke 1 sampai dengan 5 peneliti menggunakan 

metode kualitatif dan dianalisis dengan teknik interaktif. Sedangkan untuk tujuan ke 6 

peneliti menggunakan metode kuantitatif. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu ma-

nusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subyek atau informan 

kunci (key informants). Sedangkan sumber data yang bukan manusia bersumber dari doku-

men-dokumen organisasi pelaksana maupun instansi yang terkait. Agar diperoleh data 

secara holistik dan integratif serta memperhatikan relevansi data dengan fokus penelitian, 

rumusan masalah dan tujuan, maka pengumpulan data menggunakan teknik: (1) wawan-

cara mendalam; (2) observasi; (3) Focus Group Discussion; dan (4) studi dokumentasi. 

Hasil yang didapat, CSR dilakukan dengan model percontohan dan pengkaderan dan dike-

lola melalui yayasan dengan menghimpun kalangan pengusaha, cendekiawan dan 

volunteer. Masa pengelolaan oleh yayasan 3 tahun dan setelah itu diserahkan kepada 

masyarakat. Dana awal yang dihibahkan ke petani sebesar Rp. 1.000.000.000,- dimana di-

wujudkan dalam bentuk embung ,kebun kelengkeng dan ketrampilan bercocok tanam. 

Konsep yang digunakan adalah ―one village one product‖ dengan teknologi madya dan 

tepat guna. Dampak ekonomi bagi petani belum dapat dirasakan, namun perkiraan perhi-

tungan Net Present Value menguntungkan. Dampak sosial bagi masyarakat sekitar mulai 

nampak dengan keinginaan untuk terlibat proyek. Kendala yang dihadapi selama pelak-

sanaan adalah adanya rasa kurang memiliki dari petani selama dikelola yayasan, birokrasi 

pemerintahan yang lamban merespon. Adapun saran yang dapat peneliti rekomendasikan: 

pertama, sebaiknya program pemberdayaan petani ini diintegrasikan dengan program lain 

yang disesuaikan dengan potensi kewilayahan pula, misalnya dengan pemberian bantuan 

ternak kambing/sapi untuk memanfaatkan limbah serta menambah sumber pendapatan 

keluarga selama menunggu 3 tahun masa pembuahan. Kedua, hendaknya selepas masa 

proyek petani mendapat pendampingan baik dibidang menejemen maupun teknologi pasca 

panen, tidak saja oleh yayasan tetapi juga kalangan perguruan tinggi maupun birokrat.  
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MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN UNTUK MENINGKATKAN 

STATUS GIZI KELUARGA 

Siti Fathonah, Dyah Nurani S, Rosidah 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Alive quality condition of the fisherwoman still low, included of education, know-

ledge and skills are necessary improved. The empowerment activity of fisherwoman inten-

ded to improve the status nutrition of family and be able to prevent and overcome the 

nutrition problems independently. The research and develepment approach was applied. 

Research step of first year is the analysis of requirement of fisherwoman and compilation 

of empowerwoman models, with qualitative method. The second year to be continued with 

implementation models and tested its effectiveness with t-test and N-gain. The women 

empowerment models was validated by experts from Health Agency in Province of Central 

Java. The results of research showed the basic necessities of fisherwoman Bandar-harjo 

are nutrition education, environmental health education, and skill of technology of marine 

product. The nugget, meatball, and chip which yielded have up to SNI standard, with 

preotein content of nuggets from 13.26 to 15.82%, meatballs 9.25 to 16.63%, and crackers 

6.47 to 14.32%, and society of fisherman Bandarharjo accepted and liked. Two subject 

learning of Nutrition Education and Environmental Health Education were produc-ted, 

and these validated by experts from Health Agency in Province of Central Java. N-gain of 

application of these subject learning in nutrition education and environmental health 

education for fisherwomen are 8.62% and 8.76%. Training of fish processing tech-nology 

can not improved income and nutritional status of fisher family. Fish products have been 

made for the side dishes fisherman's family, but have not made as productive activities. 

Fisherwomen empowerment model can significantly increase the level of nutri -tion 

education and environmental health, but physically can‟t increase their income and 

nutritional status of the family. The suggestions are 1) technical assistance activities in 

fish processing technology training requires high frequently and continuously over a long 

period so that the effects physically apparent, and 2) training of fish processing techno-

logy more effectively conducted in groups and needs active participation from the village-

head. 

PERAN PENGUATAN MODAL SOSIAL MELALUI USAHA EKONOMI RAKYAT (UMKM) 

UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA GEMPA BUMI DI YOGYAKARTA 

Eko Handoyo, P. Eko Prastyo 

Penelitian Fundamental 

Gempa bumi yang melanda Yogyakarta telah meluluhlantakkan bangunan fisik, 

fasilitas publik, dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Selain kerusakan rumah, 

lahan pertanian, tempat usaha, dan sarana-prasarana transportasi maupun fasilitas publik, 

korban jiwa yang meninggal akibat gempa sebanyak 4.143 orang, 8.673 luka berat dan 

3.353 orang lainnya luka ringan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bantul, 

khususnya di Kecamatan Imogiri, Pundong, dan Dlingo. Dari tiga kecamatan tersebut, 

diambil 6 desa secara acak, yaitu desa Girirejo, Sriharjo, Wukirsari, Panjangrejo, Muntuk, 

dan Terong. Dari 6 desa tersebut diambil 43 responden. Fokus atau hal-hal yang hendak 

dikaji dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini adalah : (1) peran penguatan 

modal sosial sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat pasca gempa di Bantul Yogya-

karta, (2) model dasar ilmiah fundamental melalui pembentukan kelompok keswadayaan 

masyarakat sebagai metode baru dalam penguatan modal sosial untuk pemberdayaan 

masyarakat pasca gempa di Bantul Yogyakarta, (3) nilai-nilai modal sosial dan kearifan 

lokal yang tercermin dalam sikap dan perilaku tradisional masyarakat setempat sebagai 

modal dasar ilmiah baru untuk pemberdayaan masyarakat pasca gempa, (4) relevansi 
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nilai-nilai modal sosial dan kearifan lokal bagi keluarga dan masyarakat dalam memenuhi 

tuntutan hidup pada zaman modern seperti sekarang ini? Data penelitian dikumpulkan 

melalui panduan wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan focus group 

discussion. Data penelitian yang terkumpul divalidasi dan dianalisis dengan pendekatan 

grounded research. Selain itu, juga digunakan teknik analisis kualitatif interaktif, dengan 

langkah-langkah: (1) reduksi data, (2) display data, (3) penarikan kesimpulan dan verifi-

kasi. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan-temuan di lapangan, maka 

penelitian ini menghasilkan simpulan berikut. Pertama, nilai-nilai modal sosial, seperti ke-

percayaan (trust), jaringan (networking), dan norma (norm) berperan sebagai penggerak 

atau pelumas bagi roda perekonomian masyarakat desa pasca gempa bumi melalui usaha 

kecil dan mikro yang mereka jalankan. Kedua, pasca gempa, warga masyarakat makin arif 

dalam bertindak dan makin peduli kepada yang lain yang dilandasi oleh nilai kegotong-

royongan dan kebersamaan, sehingga kesulitan apapun dapat diatasi bersama. Ketiga, 

nilai-nilai Jawa, seperti tuno sathak, bati sanak (sedikit untung, tetapi menambah 

saudara), rukun (hidup selaras, serasi, dan seimbang), memayu hayuning bawana (berbuat 

yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan), melu handarbeni (ikut 

memiliki) dan nilai-nilai Jawa lainnya ternyata mampu memperkuat nilai-nilai modal 

sosial (trust, norma, dan jaringan sosial dalam peranannya memberdayakan masyarakat se-

cara ekonomi dan sosial. Dalam era moderen yang bersifat kapitalistik dan serba materia-

listik, nilai-nilai Jawa tersebut masih relevan menjadi pegangan hidup masyarakat desa 

dalam menghadapi dan mengatasi masalah akibat gempa bumi yang melanda mereka 3 

tahun yang lalu. Keempat, kelembagaan sosial atau jaringan informal, seperti pertemuan 

RT, PKK, Karang Taruna, Arisan, Yasinan, Pengajian, Dasawisma, Paguyuban Sedyo 

Rukun, Mitra Usaha, Manunggal, serta pertemuan serupa lainnya menjadi media yang ber-

harga dan berfungsi memperkuat nilai-nilai modal sosial secara ekonomi dan sosial, selain 

nilai-nilai sosial budaya Jawa. Saran yang diajukan berkaitan dengan hasil penelitian, 

pembahasan, dan temuan lapangan adalah sebagai berikut. Pertama, modal usaha pelaku 

usaha kecil dan mikro masih terbatas, karenanya bantuan modal masih diperlukan dan 

diharapkan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dan pengusaha daerah. Kedua, 

keterampilan mengelola usaha, mulai dari perencanaan hingga pemasaran relatif masih 

kurang, karenanya para pengelola usaha kecil dan mikro perlu didampingi, baik oleh per-

guruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat. Ketiga, pemasaran melalui internet 

perlu ditingkatkan, karena terbukti secara signifikan meningkatkan permintaan (demand) 

dari konsumen. Untuk itu, di desa-desa penelitian perlu ditambah hostpot dan pasokan 

listrik. Keempat, jaringan informal melalui kelembagaan sosial ekonomi dan keagamaan, 

seperti RT, PKK, Kelompok Dasawisma, Karang Taruna, Kelompok Yasinan, Kelompok 

Pengajian, Paguyuban Sedyo Rukun, Mitra Usaha, Manunggal, dan kelembagaan sosial 

lainnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan peranannya, baik sebagai media silaturahmi, 

pertukaran pengalaman, perencanaan program, evaluasi program, informasi pemasaran, 

maupun sebagai sarana pengendalian sosial. 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERAJIN BATIK DI KECAMATAN SUSUKAN 

KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN 

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK 

Tri Marhaeni Pudji Astuti, Oktaviani Adhi Suciptaningsih, Fajar 

Jurusan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Unnes 

Terapan 

Batik merupakan salah satu heritage (warisan leluhur) yang harus dilestarikan oleh 

generasi penerusnya. Batik juga sudah menjadi icon bangsa Indonesia khususnya bagi 

masyarakat Jawa. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk melestarikannya, namun ke-

beradaannya belum bisa optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai macam kendala baik 
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ekstern maupun intern. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana kehidupan 

perempuan perajin batik Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, bagaimana kinerja 

perempuan perajin batik di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara,apa usaha 

pemberdayaan yang efektif dan efisien yang dapat diberikan kepada perempuan perajin 

batik di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah kualitatif yang bersifat fenomenologis di mana data berupa deskriptif 

analitis, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan menggunakan angka-angka 

untuk memperjelas keterangan yang diinginkan. Sedangkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, 

setelah pengumpulan data, penelitian menggunakan tiga alur kegiatan yakni pengeditan 

data, kategori data dan analisis. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk mem-

peroleh data ilmiah. Sumber data penelitian yang digunakan adalah subyek penelitian, 

informan yang ditunjang dengan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidup-

an perempuan perajin batik di Desa Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara masih sangat jauh dari kelayakan. Hidup mereka masih 

minim, dengan pola hidup yang masih sangat sederhana. Hal ini terlihat dari pola makan 

yang seadanya, pendidikan yang rendah, dan rumah tinggal yang kebanyakan masih 

terbuat dari papan dan kayu. Di kedua desa tersebut terdapat dua usaha batik yang masih 

berkembang. Di Desa Gumelem Wetan terdapat ‖Usaha Batik Setia‖, pemilikinya seorang 

perempuan dengan pendidikan sarjana. Tetapi pengelolaan usaha batiknya dilakukan de-

ngan cara yang masih tradisional, pengembangan motif yang belum keluar dari pakem, 

penggunaan alat dan bahan yang alami, tenaga kerja yang seadanya dan manajemen usaha 

yang sederhana pula. Sedangkan di Desa Gumelem Kulon terdapat ‖Usaha Batik Tunjung 

Biru‖ dikelola oleh seorang laki-laki dengan pendidikan SMK, pengelolaan usahanya 

berkembang pesat, dari awal proses produksi, promosi dan distribusi dilakukan dengan 

menggunakan teknologi. Kehidupan dan kinerja pembatiknya pun lebik baik. Meskipun 

demikian, usaha batik di kedua desa tersebut belum dapat berjalan optimal dikarenakan 

berbagai hambatan yang ada. Untuk itu diperlukan usaha pemberdayaan khususnya bagi 

perempuan perajin batik. Kesimpulannya adalah bahwa pengembangan usaha batik harus 

bisa diupayakan secara maksimal, pemberdayaan perempuan perajin batik dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas produk dan kaulitas kehidupannya. Pemberdayaan tersebut harus 

didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat khususnya perempuan 

perajin. 

KAJIAN EKSISTENSI RUANG TERBUKA PERUMAHAN TERHADAP INTERAKSI 

ANTAR PENGHUNI DI URBAN FRINGE AREA KOTA SEMARANG 

Teguh Prihanto, Yeri Sutopo, Y. Primadiyono 

Dasar 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan pola perencanaan ruang terbuka 

perumahan di urban fringe area; (2) mengkaji dampak keberadaan ruang terbuka peru-

mahan terhadap kehidupan sosial penghuninya; (3) menemukan faktor-faktor pendukung 

peran ruang terbuka terhadap lingkungan perumahan. Peneliti menggunakan pendekatan 

rasionalistik yang menuntut sifat holistik, obyek diteliti tanpa dilepaskan dari konteksnya. 

Rasionalistik bertolak dari konstruksi teori, ―grand concept” yang mungkin sudah meru-

pakan ―grand theory‖. Desain penelitian rasionalistik yang bertolak dari kerangka teori, 

dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal dan buah 

pikiran para pakar. Semuanya itu dikonstruksikan menjadi sesuatu hal yang menjadi 

problematik dan perlu diteliti lebih lanjut. Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara 

lain bahwa pola perencanaan ruang terbuka di perumahan urban fringe area (daerah 

pinggir kota) pada umumnya adalah: (1) terletak di tengah area perumahan dan menjadi 

pusat orientasi bangunan-bangunan (rumah) yang ada di sekelilingnya, sehingga organi-
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sasi ruang yang terbentuk adalah organisasi memusat; (2) merupakan bagian dari jaringan 

jalan utama perumahan; (3) mempunyai bentuk geometris persegi maupun segitiga; (4) 

bentuk geometris persegi umumnya berfungsi sebagai lapangan olah raga (ruang terbuka 

berbentuk geometris persegi) dan sebagai ruang terbuka hijau (ruang terbuka berbentuk 

segitiga); (5) perlakuan terhadap kondisi topografi berkontur dengan pernyesuaian lereng 

(untuk fungsi ruang terbuka hijau) dan perataan lahan menggunakan metode cut and fill 

(untuk fungsi lapangan olah raga). Adapun dampak keberadaan ruang terbuka perumahan 

terhadap kehidupan sosial penghuninya adalah: (1) terjadi peluang interaksi antar peng-

huni melalui kegiatan yang diselenggarakan bersama, antara lain: mengasuh anak bersa-

ma, anak-anak bermain bersama, perkumpulan warga, mengobrol, nongkrong, menonton 

kegiatan bersama; (2) terbentuknya sistem kontrol lingkungan sosial terhadap kegiatan di 

ruang terbuka dan rumah-rumah hunian di sekitarnya; (3) terbentuknya satu ikatan 

emosional saling menjaga yang berfungsi sebagai penguat keamanan lingkungan. Sedang-

kan faktor-faktor yang mendukung peran ruang terbuka terhadap lingkungan perumahan 

adalah: (1) lokasi ruang terbuka yang menjadi pusat orientasi rumah dan lingkungan 

sekitarnya; (2) setting ruang terbuka yang secara fisik layak, aman dan nyaman; (3) 

terdapat elemen-elemen fisik pendukung sebagai daya tarik dan sarana kegiatan yang ada 

di dalamnya  

Target that wish reached in this research are: (1) to find the planning pattern of 

housing open spaces in urban fringe area; (2) to study the impacts of open space to social 

living; (3) to find the functional factors of open space toward the housing environment.  

The researcher applied a rationalistic approach which the objects are not detached from 

the context. Rationalistic based on grand concept that may be as grand theory. The design 

of rationalistic approach built from the results of previous research, the contextual theo-

ries and the expert‟s minds. The results of this research: First, the planning pattern of 

housing open spaces are: (1) located at the centre of site and became the orientation of 

the houses where placed around it; (2) a part of housing main street; (3) formed in a 

geometrical pattern (rectangular or triangular pattern); (4) the rectangular pattern used 

as a playground and the triangular pattern used as a green open space; (5) used cut and 

fill method to manage the topographical condition (especially for playground). Second, 

the impacts of housing open space to social living are: (1) making interaction 

opportunities between occupants through a communal activities: baby feeding, children 

playing, occupant gathering, watch a playing; (2) making an environmental control 

system toward the activities at the open space and the houses where placed around it; (3) 

making the emotional relationship in mutual watch over as the environmental security 

lasing. Thierd, the functional factors of open space toward the housing environment are: 

(1) the open space as the orientation of the houses where placed around it; (2) the open 

space is in good phisical condition (proper, safe and pleasant).(3) there are supporting 

phisical elements as a fascination and activity tools. 

MODEL PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN KDRT BERBASIS PADA NEED 

ASSSESMEN ANAK DAN PEREMPUAN PESISIR KABUPETEN TEGAL 

Rodiyah 

Pusat Penelitian 

Kelompok rentan KDRT Pesisir Kabupaten Tegal dihadapkan pada ketidakmam-

puan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis sebagai kebutuhan dasar.  layak dalam 

pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. 

Need assssment ini berbasis pada pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis anak dan 

perempuan. Model pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan kerjasama secara si -

nergis antar komponen masyarakat dan pemerintah, organisasi negara untuk member-

dayakan mereka. Maka model pemberdayaan yang efektif dan efisien adalah dengan 
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menggunakan pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan dengan life skill yang 

berbasis pada need assesment (kebutuhan praktis dan strategis kelompok rentan KDRT) 

masyarakat miskin, perempuan nelayan, perempuan buruh petani, buruh melati, buruh 

melonco lombok. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok 

rentan KDRT anak dan perempuan adalah kendala kemiskinan yang disebabkan oleh ke-

miskinan struktural dan kemiskinan kultural, serta ketidak mandirian perempuan karena 

tidak berpendidikan serta masyarakat yang belum secara sinergis melakukan pemberdayan 

terhadap mereka.  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN 

DI PROVINSI JAWA TENGAH 

Rusdarti, Lesta Karolina 

Fakultas Ekonomi Unnes 

Central Java Province is one of the province in Indonesia has poor people. The 

fact that showed Central Java Province be placed in 12
th

 of 33 province in Indonesia. 

Even though, percentage poverty decrease in 2007 is 1,76 percent than percentage in 

2006. The aim of this research described phenomenon of poverty in Central Java Province 

and analyze the influence economic growth which is measured by using Gross Domestic 

Regional Product (GDRP), unemployment, and public expenditure to poverty in Central 

Java Province. Data used in this research are region and cities in Central Java Province. 

Total data are 35 region/cities in Central Java province. Data analysis used trend analysis 

and Ordinary Least Square (OLS) method.  The result this research showed that the 

development of total amount of poor population from 2006 up to 2007 was declined, 

however from this result is not significantly influence poverty in Central Java Province. 

The fact showed that poor people in region greater than cities. Statistically, GDRP, and 

others variable like public expenditure are significant to poverty in Central Java 

Province. Meanwhile, unemployment is not significant statistically. It is suggested for 

public expenditure, local government of Central Java Province should be consistent to 

realize budget for public services in order to welfare of society can increase so that 

poverty decrease.  

MENGUAK RESISTENSI PATOLOGI SOSIAL STUDI KASUS MASYARAKAT 

KAMPUNG BARUTIKUNG KOTA SEMARANG 

Santi Muji Utami 

 Kerjasama 

Kampung Barutikung mendapat sebutan ―daerah hitamnya‖ kota Semarang menga-

lami perubahan membaik sejak masyarakatnya banyak yang menjadi korban Penembakan 

misterius tahun 1980. Namun sejak tahun 1997 saat krisis melanda masyarakat Indonesia, 

kriminalitas di Kota Semarang kembali marak, masyarakat Kampung Barutikung kembali  

mendapat tudingan salah satu pelakunya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana 

kehidupan social,ekonomi,dan budaya masyarakat Kampung Barutikung, serta kebutuhan 

dasar apakah yang diinginkan masyarakat Kampung Barutikung. Penelitian tidak bertuju-

an untuk mencari benar tidaknya atau banyak sedikitnya tindak kriminalitas yang dilaku-

kan masyarakat, tetapi lebih ditujukan untuk mendapat gambaran profil masyarakat dan 

kebutuhan dasar yang diinginkan dari masyarakat. Metode penelitian penelitian ini meng-

gunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Subyek penelitian adalah warga masyarakat 

yang sudah berumah tangga yang berdomisili di kampung Barutikung dalam usia produk-

tif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu meng-gunakan metode penga-

matan berpartisipasi dan wawancara. Studi dokumentasi/kepustakaan dipakai sebagai 
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penunjang dari kekosongan di lapangan.Teknik trianggulasi sumber dan metode diguna-

kan supaya memiliki derajat kepercayaan yang tinggi terhadap perolehan data. Analisis 

data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan, kebijakan 

pemerintah atau instansi terkait terhadap kebutuhan dasar masyarakat Barutikung dirasa 

masih kurang. Pada saat terjadi krisis ekonomi melanda kehidupan keluarga ini,  penduduk 

sangat resisten terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian patologi sosial sewak-

tu-waktu dapat berulang dan tidak bisa diprediksi sebelumnya. Aspek lingkungan yang 

tergolong masyarakat marginal dan lingkungan alam yang panas dan cenderung kumuh, 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingginya emosi masyarakat setempat. De-

ngan demikian mereka sulit membebaskan diri dari predikat ―daerah hitamnya‖ kota 

Semarang, saat perilaku menyimpang masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Hasil 

penelitian pada masyarakat Barutikung secara signifikan menunjukkan bahwa, mayoritas 

mpenduduk berada pada kemiskinan relatif. Perilaku yang muncul pun masih rentan terha-

dap patologi sosial. Kondisi sosial budaya yang dekat dengan perilaku menyimpang akan 

dapat dikikis dengan keberadaan tokoh masyarakat. Peran tokoh masyarakat secara opti -

mal dalam menangani masalah sosial di Barutikung, akan mampu memperbaiki mentalitas 

dan moralitas mereka. Masyarakat mengharapkan Pemerintah memberi bantuan berupa 

ketersediaan tenaga profesional dan tenaga terdidik yang dapat dijadikan sebagai dinami-

sator dan motivator penduduk setempat, khususnya bagi generasi muda usia produktif. 

Bentuk kepedulian pemerintah berupa bimbingan dan pemberdayaan melalui  pendam-

pingan akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan 

kampung ini Pemberdayaan dalam kegiatan ekonomi diperlukan melalui bantuan dalam 

bentuk Usaha Kecil Menengah ( UKM ). Oleh karena pemenuhan kebutuhan jasmani pada 

tingkat dasar bagi masyarakat Barutikung masih jauh dari yang diharapkan. Dan untuk 

sekarang ini kegiatan sektor informal menjadi andalan mata pencaharian mereka.  

MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA D3 T SIPIL FT UNNES 

DITINJAU DARI FAKTOR: LATAR BELAKANG MAHASISWA, JENIS PROGRAM STUDI 

DAN NILAI MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN 

Suharto,  Bambang Endroyo,  Agung Sutarto 

Dasar 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan hubungan antara faktor-faktor yang diduga 

berperan dalam membentuk minat berwirausaha yaitu: latar belakang keluarga, latar 

belakang lingkungan, latar belakang individu dan nilai mata kuliah kewirausahaan 

terhadap minat kewirausahaan para mahasiswa D3 Teknik Sipil UNNES. Hasil penelitian 

berguna bagi pengembangan mata kuliah kewirausahaan agar dapat lebih baik lagi.  Pene-

litian dilakukan dengan mengungkap besarnya varibel bebas yaitu latar belakang (keluar-

ga, lingkungan dan individu) dan nilai mata kuliah wirausaha dan menghitung peranannya 

dalam besarnya minat berwirausaha. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 

angket. Analisis data menggunakan regresi ganda. Hasil penelitian ini ialah: (1) Latar 

belakang keluarga, latar belakang lingkungan, latar belakang individu, dan nilai mata ku-

liah kewirausahaan merupakan variabel bebas yang secara bersama-sama berperan secara 

signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa D3 Teknik Sipil UNNES. (2) 

Kesemua variabel bebas tersebut mempunyai kolerasi sebesar 0,937 terhadap minat berwi-

rausaha mahsiswa D3 Teknik Sipil UNNES. (3) Semua faktor tersebut (latar belakang 

kaluarga, latar belakang lingkungan, latar belakang individu dan nilai mata kuliah kewira-

usahaan) secara bersama-sama memberi sumbangan efektif sebesar 87,9% terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa D3 Teknik Sipil UNNES.  
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MENCARI KORELASI ANTARA DISINTEGRASI SOSIAL (KRISIS NILAI, NORMA, 

STRUKTUR, DAN SUMBER DAYA EKONOMI) DENGAN KEKERASAN MASSA 

YANG TERJADI DI DAERAH PENELITIAN 

Sartono Sahlan 

Kelembagaan 

Masa-masa menjelang runtuhnya Orba, hukum dan ketertiban (law and order) 

hampir tidak berperan dalam menata proses pengelolaan negara-bangsa-masyarakat. 

Kondisi itu hingga derajat tertentu masih terbawa hingga kini di era reformasi. Di sana-

sini masih tampak lingkungan masyarakat tanpa aturan (lawless-state environment). 

Kekerasan yang terjadi, mengambil bentuk yang beragam—yang dapat diklasifikasikan 

dalam dua model utama. Bentuk pertama-- konflik horisontal, kekerasan yang ditujukan 

kepada sesama anggota masyarakat Sedangkan bentuk kedua—konflik vertikal, khusus 

antara masyarakat dan negara—ditandai oleh kemarahan massa terhadap aparat dan insti-

tusi negara. Dalam kerusuhan 14 Mei 1998, khususnya di Daerah Surakarta, dua model 

kekerasan tersebut terjadi bersamaan. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pokok 

mengapa kasus tersebut diangkat menjadi obyek analisis studi ini. Pada dasarnya banyak 

perspektif teoritis dikemukakan untuk menjelaskan kekerasan kolektif, termasuk keru-

suhan 14 Mei 1998 Seperti diketahui, masa-masa menjelang runtuhnya Orba, hukum dan 

ketertiban (law and order) bisa dikatakan tidak berperan dalam menata proses pengelolaan 

negara-bangsa-masyarakat. Kondisi itu hingga derajat tertentu masih terbawa hingga kini 

di era reformasi. Di sana-sini masih tampak lingkungan masyarakat tanpa aturan (lawless-

state environment). Dengan metode penelitian yang digunakan peneliti memperoleh 

simpulan bahwa: kerusuhan Mei 1998 di Surakarta merupakan kekerasan kolektif yang 

bersumber dari disintegrasi atau keberantakan sistem selama waktu yang cukup lama. 

Dilihat dari sifatnya, kekerasan dalam kerusuhan Mei di Surakarta tergolong dalam keke-

rasan kolektif reaksioner, yakni kekerasan dari sekelompok orang yang melakukan protes 

secara kekerasan terhadap kondisi yang dirasa tidak adil yang mereka alami, termasuk 

kekecewaan terhadap cara-cara pemegang kekuasaan melakukan tugasnya. Kekerasan 

reaksioner merupakan bentuk kritik dan perlawanan terhadap sistem. Kekerasan kolektif 

dalam kerusuhan Mei, selain ditandai munculnya penggunaan simbol-simbol tertentu yang 

bernuansa primordial (seperti identitas suku, agama, asal dan lain sebagainya), sasaran 

kerusuhan juga menjurus ke golongan-golongan tertentu. Pelaku kerusuhan melakukan 

pengrusakan dengan sasaran yang terpilih. Kota Surakarta sebagai simbol wilayah per-

kotaan dan simbol kekuasaan (politik dan ekonomi), dijadikan titik sentral kerusuhan. 

Munculnya kekerasan yang bernuansa golongan dalam kerusuhan Mei, (khususnya terha-

dap mereka yang dianggap ‗golongan lain‘), memiliki kaitan dengan pengalaman permu-

suhan di masa lalu, ketegangan kultural (bangunan nilai dan penggunaan simbol yang ber-

beda antar kelompok sehingga menimbulkan penafsiran dan rasa yang berbeda untuk 

dihargai atau menghargai, ketimpangan ekonomi, dan kekecewaan terhadap perlakuan 

diskriminatif oleh pemerintah (karena adanya kolusi dan nepotisme). 

PERUBAHAN GARIS PANTAI SEMARANG DAN AKIBAT BAGI MATA PENCAHARIAN 

NELAYAN: SUATU KAJIAN GEOGRAFI-KESEJARAHAN 

Romadi, Sriyanto, Antari Ayuning Arsi 

Jurusan Sejarah FIS Unnes 

Pemula 

Semarang is one of the cities in the north Javanese coast that had the uniqueness. 

The uniqueness of this city is his area consist of the low city region and the upper city, the 

low city shar a border with sea so as to be the plain, whereas the upper city region is the 
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hilly area. Dutch beforehand call Semarang “Venecia the Van Java” because of his 

beauty. 

The low city region is form through the process of the sedimentation that took place 

hundreds of years. Apart from the expansion sedimentation of the area of the coast are 

speed up with the activity of humankind carri out reclamation. With the sedimentation and 

reclamation then the coastal region experienc the expansion. Whereas in certain parts of 

the Semarang coast precisely experienc the erosion by sea water (the abrasion) so as the 

mainland chang to the ocean. The aim of this research is to learn the change in the 

Semarang coast from the period to the period with his causes. For the lover of the 

Semarang city it is hop could know the development of the Semarang coast that always 

experienc the change in his shoreline. Whereas for development policy makers of this 

article could as the point to be consider so that his policy brings the progress for the 

Semarang city. This article is compil is bas on the study of the bibliography that is link 

with the development of the Semarang cit, especially the development of his coast.  To 

complete information from the bibliography material, is carri out by the study of the fie ld 

and the interview. Furthermore the processing and the interpretation of the data are 

compil in the article that is descriptive the analysis with the historical geography 

approach. 

KAJIAN POLA SEBARAN PERMUKIMAN PENDUDUK BERBASIS SISTEM INFORMASI 

GEOGAFIS DI KABUPATEN SEMARANG. PROVINSI JAWA TENGAH 

Puji Hardati, Eva Banowati, Satyanta Parman 

Senior 

Permukiman menjadi salah satu kebutuhan primer penduduk yagn harus dipenuhi. 

Semakin banyak jumlah penduduk akan semakin meningkat permintaan jumlah permu-

kiman. Masalahnya, bagaimana distribusi keruangan permukiman dan karakteristik pendu-

duk yang berrmukim di Kabupaten Semarang Tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk 

mengkaji pola sebaran permukiman penduduk dan karakteristik penduduk yang bermu-

kim. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Semarang. Subyek penelitian jumlahnya 90. 

Fokus yang diharapkan dapat menjawab permasalahan adalah lokasi absolut, lokasi relatif, 

karakteristik penduduk yang bermukim. Analisis data menggunakan deskriptip kualitatif, 

tabel dan peta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pola permukiman penduduk adalah 

seragam dengan nilai t = 2,61. Terdapat tiga jenis permukiman, yaitu permukiman real 

estate, permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Masing-masing memiliki karak-

teristik penduduk yang berbeda. Di permukiman real estate, sebagian besar umurnya ter-

masuk kelompok produktif yaitu 30-64 tahun, rata-rata jumlah anak 3 orang, dengan tang-

gungan 5 orang, 96,67 persen penduduk pendatang, dengan pendidikan perguruan tinggi 

68,33 persen, bekerja menjadi pegawai negeri sipil dan swasta ada 65 persen, dan peng-

hasilan rata-rata setiap bulan 3,1 juta rupiah. Jenis bangunan rumah semua permanen, dan 

ada 10 persen bangunan mewah. Pada permukiman penduduk di perdesaan 93,33 persen 

penduduk asli, masih ditemukan penduduk tidak sekolah dan tidak tamat sekolah dasar, 

walaupun jumlahnya hanya 5 persen, pekerjaan 73,32 persen petani, buruh, swasta, dan 

penghasilan rata-rata 550 ribu rupiah setia bulan. Terdapat jenis bangunan rumah yang 

tidak dan semi permanen 33,33 persen. Pada permukiman penduduk di perkotan, campur-

an penduduk asli dan pendatang masing-masing 70 dan 30 persen, pendidikan penduduk 

hanya sampai Sekolah Menengah Atas, 38,33 persen, jenis pekerjaan paling banyak adalah 

pegawai negeri sipil, swasta, dan buruh, yaitu ada 78,33 persen, penghasilan rata-rata 2,75 

juta rupiah setiap bulan, jenis bangunan rumah semua permanen, dan dan sebagian besar 

termasuk menengah. Kesimpulan, lokasi sebaran permukiman penduduk menyebar mera-

ta, dengan karakteristik yang sangat bervariasi. Saran yang dapat diberikan adalah harus 

dikaji dalam menentukan lokasi permukiman, suatu lokasi untuk permukiman harus sesuai 
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dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan semua pihak harus mematuhinya. Hal ini 

untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan secara terencana. 

MODEL STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT  

SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN 

P. Eko Prasetyo dan Marimin 

Fakultas Ekonomi Unnes, email:prasetyo.dr.eko@gmail.com 

Senior 

Tujuan pembangunan ekonomi dan sosial pada dasarnya sama, yakni untuk men-
ciptakan kesejahteraan bagi manusia, meskipun sudut pandang dan pendekatannya bisa 
berbeda. Pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan ada-lah 
pembangunan ekonomi yang sekaligus juga pembangunan sosial. Tujuan artikel ini adalah 
untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemis-
kinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Model strategi pember-
dayaan ekonomi rakyat hanyalah sebagai salah satu pendekatan terbaik dari sisi ekonomi. 
Model strategi ini akan semakin baik jika dipadukan dengan pendekatan dari sisi; politik, 
budaya dan sosial-ekonomi yang lainnya. Hasil penelitian menegaskan bahwa kemiskinan 
muncul karena adanya perbedaan kepemilikan akses sumber daya alam dan modal serta 
kualitas sumber daya manusia yang rendah. Artinya, suatu masyarakat tersebut miskin 
karena mereka miskin. Karena itu, pendekatan model strategi pemberdayaan ekonomi 
rakyat melalui penguatan potensi sumber daya lokal merupakan salah satu model strategi 
terbaik yang cepat dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan. 

WANITA BAKUL JAMU GENDONG DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN 

EKONOMI KELUARGA DI DUSUN JUBUG KECAMATAN BANDONGAN 

KABUPATEN MAGELANG 

Antari Ayuning Arsi, Hartati Sulistyo Rini, Abdul Muntholib 

Fakultas Ilmu Sosial Unnes 

Kelembagaan 

Dalam konsep Jawa, wanita tidak lebih sekedar pelengkap bagi laki-laki. Mereka 
tidak boleh bekerja. Seiring berkembangnya jaman, pemikiran yang sederhana tentang 
wanita Jawa pun berubah. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni serta derasnya arus informasi. Terlebih gerakan emansipasi wanita ber-
gelora di mana-mana sejak lama. Dalam bidang ekonomi, wanita sudah mulai mengambil 
peran sebagai pendamping suami, bukan hanya bagi masyarakat perkotaan, tetapi juga 
masyarakat pedesaan. Komunitas penjual jamu gendong di dusun Jubug Kabupaten Mage-
lang mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu komunitas penjual jamu gendong 
mampu menjadi penggerak ekonomi pedesaan, serta meningkat harkat derajat warga 
dusun Jubug Kabupaten Magelang sejajar dengan dusun-dusun lainnya. Bahkan pada masa 
krisis ekonomi, penjual jamu gendong menjadi penyelamat keluarga dari keterpurukan 
ekonomi. 

 WANITA BAKUL JAMU GENDONG DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN 

EKONOMI KELUARGA DI DUSUN JUBUG KECAMATAN BANDONGAN 

KABUPATEN MAGELANG 

Antari Ayuning Arsi, Hartati Sulistyo Rini, Abdul Muntholib 

In the concept of Java, a woman no more than a complement to men. They do not work. As 

the development time, simple thoughts about Javanese women was changed. This is influenced by 

the development of science, technology and art and swift flow of information. Moreover, women's 

emancipation movement raging everywhere for a long time. In the economic field, wo-men have 

started to take the role as co-husband, not only for urban communities, but also rural 

communities. Community herbalist in the village carrying Magelang District Jubug improve 
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household economy. Besides carrying herbalist community can become drivers of rural econo-

mies, and increasing the degree of citizen dignity Jubug hamlet Magelang District in line with the 

other hamlets. Even during the economic crisis, herbalist rescuers carrying a family from the 

economic slump. 
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BIDANG TEKNOLOGI 

STUDI POLA PEMILIHAN MODA PENGGUNA BUS RAPID TRANSIT (BRT) 

DI KOTA SEMARANG 

Yeri Sutopo, Alfa Narendra 

Penelitian Strategis Nasional  

Ciri-ciri Bus Rapid Transit secara umum meliputi: Penarikan Ongkos yang efisien, 

Halte dan stasiun yang nyaman, Teknologi bus bersih polusi, Integrasi moda, Identitas pe-

masaran yang maju, Layanan pelanggan yang sangat baik, Menaikkan dan menurunkan 

penumpang dengan cepat. Penelitian ini bertujuan mendapatkan model logit probabilitas 

pemilihan pengguna angkutan umum penumpang, antara moda-moda non BRT dengan 

BRT, berikut tujuan turunannya berupa gambaran sosial ekonomi pengguna angkutan 

umum penumpang, kepemilikan kendaraan dan kecenderungan penambahan kepemilikan 

kendaraan, dan pola perjalanan, pemilihan moda angkutan umum penumpang. Untuk 

membandingkan pemilihan pengguna angkutan umum, digunakan faktor biaya sebagai 

patokan transformasi nilai. Pemilihan antara dua moda transportasi saja, dapat menggu-

nakan model pemilihan moda (Modal Choice) Binomial Logit Model. Terdapat dua model 

yang sering digunakan, yaitu Model Selisih dan Model Ratio yang dapat diselesaikan 

dengan menggunakan metoda analisis regresi linear. Untuk mencari hubungan antara wak-

tu dan biaya didalam mencari selisih ataupun ratio antara kedua moda yang digunakan ha-

rus dihitung besar biaya untuk masing-masing moda berdasarkan data hasil survey pemi-

lihan moda untuk masing-masing responden. Variabel-variabel biaya yang disurvey pada 

pengguna adalah: waktu tempuh, ketepatan, waktu tunggu, waktu lain-lain, frekuensi, 

kesesuaian rute, keselamatan, keamanan, tarif, dan kenyamanan 

APLIKASI SENSOR CAHAYA PADA SISTEM PENGISIAN BOTOL MINUMAN BERBASIS 

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) 

Widya Aryadi, Wirawan Sumbodo, Danang Dwi Saputro 

Terapan 

Tujuan penelitian ini antara lain mengaplikasikan sensor cahaya pada industri 

minuman botol berbasis PLC (Programmable Logic Controller) yang dilengkapi dengan 

dua sensor cahaya yang akan mendeteksi ketinggian pengisian pada botol minuman se-

hingga diperoleh volume yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Sistem ini akan 

mengefektifkan penggunaan tenaga manusia dan kualitas isian botol minuman yang dike-

luarkan memiliki volume yang relative sama. Dalam penelitian ini dibuat sebuah sistem 

kontrol menggunakan aktuator pneumatik yang dikontrol dengan sistim elektrik dan PLC 

untuk menggerakan botol minuman yang memenuhi volume tertentu ke konsumen dan 

mensortir botol minumas yang tidak sesuai kriteria produk, baik yang volumenya kurang 

maupun berlebihan ke konveyor rejek. Hasil penelitian menunjukkan pengisian pada spe-

simen dengan variasi level isian cairan dari ketinggian standar yaitu 193 mm. Sensor ca-

haya dapat mendeteksi volume isi botol bila penambahan dan pengurangan kevel volume 

tidak lebih dari 4 mm. Pengisian yang sesuai range akan dialirkan ke konveyor packing 

sedangkan kurang atau lebih dari range tersebut akan disortir ke konveyor recycling. 
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MODEL IMPLEMENTASI BANK DESAIN BAGI PRODUK 

INDUSTRI KERAJINAN LOGAM (METAL HANDICRAFT) DI JAWA TENGAH 

(STUDI MODEL PENGUATAN CREATIVE INDUSTRY DI JAWA TENGAH) 

Widi Widayat, Aris Budiyono, Samsudi, M Burhan RW 

Fakultas Teknik Unnes 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) memetakan desain produk kerajinan logam 

di Jawa Tengah; (2) mendeskripsikan desain unggulan produk industri kerajinan logam 

jenis kuningan, tembaga, dan besi; dan (3) menyusun bank desain produk industri kerajin-

an logam jenis kuningan, tembaga, dan besi serta pengelolaannya. Penelitian ini meng-

gunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development) melaui studi 

desain dan produksi, pengembangan, pengujian dan penyempurnaan secara siklik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) di Jawa Tengah berkembang tiga sentra kerajian yang 

menjadi unggulan daerah yakni Boyolali, Tegal dan Juana. Untuk kerajinan tembaga ber-

ada di wilayah Boyolali, kerajinan besi di Tegal dan kerajinan kuningan berada di Juana. 

Perkembangan desain yang ada di ketiga sentra tersebut sudah sangat bervarisai, hal ini 

karena permintaan pasar/pesanan tetapi masih sangat lemah dalam pendokumentasian 

maupun pengorganisasiannya; (2) keunggulan dari masing-masing sentra ternyata belum 

dari desainya tetapi masih dari bahan dan metoda pengerjaan, di Boyolali unggul dengan 

bahan tembaga dan dikerjakan dengan menggunakan tempa dingin (dipukul hingga men-

dapatkan tekstur yang diinginkan), di Tegal dengan bahan besi dengan bantuan alat -alat 

fabrikasi sedangkan di Juana dengan bahan kuningan dikerjakan malaui proses penge-

coran; (3) pembuatan bank desain diawali dengan mengumpulkan desain-desain yang 

telah ada, kemudian dilakukan pemetakan. Dengan bantuan computer dan program MS 

Office Acces dibuatlah bank desain yang dapat melakukan tiga operisonal utama yaitu 

editing data, shorter dan membantu pengambilan keputusan. Shorter desain dengan pilihan 

kode produk, kategori produk, cirri, harga jual, biaya Produksi, tahun produksi, bahan 

baku, masa jual dan dimensi. Kesimpulannya, kerajinan logam di Jawa Tengah dipetakan 

menjadi tiga yaitu tembaga, besi dan kuningan, dengan keunggulan pada proses 

produksinya dan telah di buat bank desain.  

PEMANTAUAN PENCEMARAN DI DAERAH RESAPAN AIR TANAH MENGGUNAKAN 

METODE GAYABERAT MIKRO ANTAR WAKTU DAN GEOLISTRIK 

UNTUK MENJAGA KUALITAS AIR DAN LINGKUNGAN  

Supriyadi, Yeri Sutopo, Imam Setiadi, Eni Lerstari
 

Penelitian Strategis Nasional  

Penelitian ini dilatarbelakngi oleh fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa di 

daerah resapan air tanah kota Semarang telah berdiri perumahan dan industri sebagai 

tuntutan perkembangan jaman. Dampak yang ditimbulkan adalah kemungkinan terjadinya 

pencemaran oleh limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dan limbah 

industri. Metode yang digunakan pada penelitian terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) studi 

awal yang meliputi studi geologi dan hidrologi daerah penelitian, pemodelan data sintetik 

gayaberat dan geolistrik tentang pencemaran air tanah. (2) pelaksanaan pengukuran di  

lapangan dengan metode gayaberat mikro antar waktu, geolistrik, pengambilan sampel air 

dari sumur gali milik penduduk. Peralatan yang digunakan adalah gravimeter, alat geolis -

trik, dan GPS. (3) prosesing data dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah terse-

dia yaitu Grav2D, Grav3D, Res2Dinv, dan Surfer 8.0. Grav 2D dan Grav3D digunakan 

untuk pengolahan data gayaberat, Res2Dinv untuk mengolah data geolistrik, dan Sufer 8.0 

untuk membuat peta kontur anomali gayaberat mikro antar waktu, peta kontur analisis 

kimia air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anomali gayaberat mikro antar waktu di 
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beberapa wilayah kota Semarang berharga positip yang berokorelasi dengan pengisian air 

tanah akibat hujan dan negatip yang berkorelasi dengan penurunan muka air tanah. 

Pemodelan 3D data gayaberat mikro antar waktu menujukkan bahwa daerah dekat pantai 

telah mengalami intrusi air laut. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan densitas air di daerah 

tersebut pada kedalaman sekitar 20 meter selama selang waktu pengukuran Mei–Agustus 

2009. Berdasarkan hasil analisis geolistrik diketahui bahwa ada beberapa daerah peneli -

tian, khususnya kawasan Semarang utara air tanahnya telah terintrusi oleh air laut. Kon-

disi ini teridentifikasi dengan harga resistivitas lapisan batuan yang mengandung air tidak 

memenuhi syarat air bersih yang mempunyai harga resistivitas antara 10–100  meter. 

STUDI EKSPERIMEN GASIFIKASI SEKAM PADI PADA UPDRAFT CIRCULATING 

FLUIDIZED BED GASIFIER 

Samsudin Anis
 1) 

Karnowo 
2)

 Wahyudi 
3)

 Sri Mulyo Bondan Respati 
4)

  

 Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unnes 1,2,3) E-mail : samsudin_anis@yahoo.com 1) 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim 4)  

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Gasifikasi merupakan metode mengkonversi secara termokimia bahan bakar padat 

menjadi bahan bakar gas (syngas) dalam wadah gasifier dengan menyuplai agen gasifikasi 

seperti uap panas, udara dan lainnya. Metode gasifikasi dinilai lebih menguntungkan dan 

gas pembakaran lebih bersih dibanding pembakaran langsung. Namun demikian, tekono-

logi gasifikasi masih perlu dikembangkan mengingat masih rendahnya efisiensi gasifikasi. 

Hal ini karena karakteristik biomassa khususnya sekam padi memiliki kadar air yang 

tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur awal udara terha-

dap efisiensi gasifikasi sekam padi. Alat gasifikasi yang digunakan adalah updraft circu-

lating fluidized bed gasifier. Penelitian dilakukan pada temperatur awal udara yang berva-

riasi yaitu 30
0
C hingga 400

0
C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tem-

peratur awal udara gasifikasi, semakin meningkat efisiensi gasifikasi dan efisiensi karbon. 

Temperatur awal udara yang optimum didapatkan pada 300
0
C dengan efisiensi gasifikasi 

sebesar 65,78%. 

PROTOTIPE PEMODELAN PARKING ASSISTANT MENGGUNAKAN SENSOR JARAK 

PADA KENDARAAN RODA EMPAT 

Riana Defi M.P, Dwi Purwati, Ulfah Mediaty Arief, Sri Sukamto 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Parking assistant adalah suatu sistem atau alat elektronis yang membantu penge-

mudi dalam memparkir kendaraannya sehingga tidak lagi memerlukan bantuan tukang 

parkir dalam memparkir kendaraannya pada tempat dan posisi yang tepat.  Parking 

assistant sudah dimiliki oleh mobil-mobil mewah keluaran terbaru yang dimiliki oleh 

perusahaan Toyota, BMW, Citroen, Volvo dan lain-lain. Namun umumnya dengan sistem 

komputerisasi yang canggih sehingga dibutuhkan biaya yang relatif mahal, sehingga tidak 

semua mobil menggunakan sistem ini. Tujuan penelitian ini adalah merancang model 

parking assistant menggunakan sensor jarak dengan model yang sederhana dan harga 

terjangkau sehingga dapat diaplikasikan pada semua jenis mobil, dan diharapkan nantinya 

dapat memudahkan pengendara dalam memarkir mobil untuk tujuan keamanan, keprak-

tisan, serta akurasi perparkiran yang akan membantu kerja manusia itu sendiri. Pemodelan 

parking assistant didesain menggunakan 4 buah sensor jarak ultrasonik jenis SRF04 yang 

diletakkan di bodi mobil kanan, kiri, depan dan belakang mobil. Mikrokontroler diperlu-

kan untuk mengolah data dan menampilkan data jarak obyek ke bodi mobil melalui LCD 

dan tampilan suara sebagai penanda atau peringatan jika ada obyek penghalang di semua 

sisi mobil. Pengujian dilakukan dengan pengambilan data-data akurasi sensor terhadap 
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pendeteksian jarak obyek dan sistem suara untuk berbagai range jarak dan sudut terhadap 

prototipe yang telah dibuat dan telah terpasang pada kendaraan beroda empat melalui 

simulasi. Hasil penelitian ini diperoleh luaran berupa model parking assistant sebagai 

teknologi otomatisasi yang sederhana, efektif dan efisien, murah, dengan harga yang 

terjangkau sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pengguna mobil.  

PROTOTYPE OF ASSISTANT PARKING MODELING USING PROXIMITY SENSOR 

FOR AUTOMOBILE/FOUR-WHEELED VEHICLES 

Riana Defi M.P, Dwi Purwanti, Ulfah Mediaty Arief, Sri Sukamto 

 

Parking assistant is a system or electronic device that helps the drivers to park 

their vehicles therefore it is no longer need assistance to park the vehicles in the right 

place and position. Parking assistant has already owned by luxury cars such as the latest 

company owned by Toyota, BMW, Citroen, Volvo and others. But it is generally with a 

sophisti-cated computerized system that will cost a relatively expensive hence some cars 

may not use this system. The purpose of this research is to design a model of parking 

assistant using a proximity sensor with a simple model and affordable price that can be 

applied to all types of cars, and it is expected to enable among drivers in parking their 

cars for security purposes, practicality, and accuracy of parking that will help people's 

employ-ment itself. Modeling parking assistant is designed to use 4 pieces of ultrasonic 

proximity sensor mounted on the SRF04 car body right, left, front and back of the car. 

Micro-controller is required to process the data and display the object distance data into 

the car body through the LCD display and voice as a marker or warning if there is a 

barrier object at all side of the car. Testing is conducted with data retrieval accuracy of 

the proximity sensor for detecting objects and sound systems for various ranges of 

distance and angle of the prototype that has been created and it has been installed for four 

wheeled through simulation. The result obtains a superficial form of the model as a 

parking assistant automation technology simple, effective and efficient, cheap, affordable 

prices that can benefit people who use cars. 

KAJIAN STEPWEDGE ALUMINUM DENGAN TEKNIK RADIOGRAFI DIGITAL 

Susilo, Sunarno
1)

, Mohamad Azam, Khoirul Anam
2)

 

Jurusan Fisika FMIPA Unnes1), Jurusan Fisika FMIPA UNDIP2) 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Teknik Radiografi Digital (RD) yang digunakan oleh unit radiologi di rumah sakit 
sudah cenderung bergeser dari teknologi analog berbasis film menjadi teknologi digital 
(filmless). Salah satu cara membuat system radiografi tanpa film adalah dengan cara kon-
versi sinyal analog ke digital dengan tabung kdap cahaya menggunakan intensifying 
screen. Dalam penelitian ini, kami telah mengkaji kemungkinan pemanfaatan sistem pen-
citraan radiografi digital sinar-x berbasis Intensifying Screen yang digandeng dengan pe-
rangkat frame-grabber. Hasil eksperimen tahap awal untuk memperoleh radiograf step-
wedge 7 step buatan sendiri dengan bahan aluminum menunjukkan bahwa sistem ini 
mampu dioperasikan pada tegangan anode-katode 50-80 kV, arus-waktu filamen 12 mAs 
dan waktu paparan 0,8 detik untuk menghasilkan citra yang cukup dapat dilihat. Untuk 
sekali paparan, dimungkinkan memperoleh beberapa citra untuk obyek yang sama dan 
pada posisi yang tetap, namun masing-masing mengandung informasi radiografi berbeda. 
Analisis stepwedge buatan sendiri menggunakan software pengolahan citra berbasis 
Matlab 7.1 diperoleh grafik grey level vs ketebalan dengan persamaan y = -0,4255 x

3
 + 

10,098 x
2
 – 48,162 x + 75,172 dan R

2
 = 0.9996. Ini serupa dengan grafik stepwedge 

standard buatan RMI. Hasil ini menunjukkan bahwa stepwedge ini dapat dikembangkan 
untuk kalibrasi dan uji homogenitas sistem sehingga lebih efektif dan efisien.  
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STUDY OF ALUMINUM STEPWEDGE WITH DIGITAL RADIOGRAPHY TECHNIQUE 

Susilo, Sunarno
1)

, Mohamad Azam, Khoirul Anam
2)

 

1)Physics Department FMIPA Unnes 2)Physics Department FMIPA UNDIP Semarang 

Digital Radiography Technique (DR) which is used by radiology unit at hospital 

have trend to change from analogous technology based on the film become the digital 

technology (filmless). One of the way to make radiography system without film is by 

conversion analogous to digital signal with light tight tube use intensifying screen. In this 

research, we have studied possibility of exploiting of x-ray digital radiography imaging 

system based on Intensifying Screen which is held mutually with frame-grabber 

peripheral. Experiment early stage result to get 7 step stepwedge radiograph home made 

with materials aluminum indicate that this system can be operated at anode-cathode 

voltage at 50-80 kV, filament current-time of 12 mAs and exposure time of 0,8 second to 

yield the visible enough image. For once exposure, conducive to obtain it some images to 

the sameness object and on the fixed position, but each on contain the different 

radiography information. Hand made stepwedge analyze image processing software based 

on Matlab 7.1 obtained gray level vs thickness graphic with equation y = -0,4255 x
3
 + 

10,098 x
2
 – 48,162 x + 75,172 and R

2
 = 0.9996. Its similarly with standard stepwedge 

graphic which is made by RMI. This result show that the stepwedge can be developed for 

calibration and homogeneity test system until its more efficient and effective.  

STUDI EKSPERIMEN GASIFIKASI SEKAM PADI PADA UPDRAFT CIRCULATING 

FLUIDIZED BED GASIFIER 

Samsudin Anis
 1)

, Karnowo 
2)

, Wahyudi 
3)

, Sri Mulyo Bondan Respati 
4)

  

 Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 1,2,3) 

Gedung E5 Kampus Unnes, Telepon (024) 8508103, E-mail : samsudin_anis@yahoo.com1) 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim 4)  

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Gasifikasi merupakan metode mengkonversi secara termokimia bahan bakar padat 

menjadi bahan bakar gas (syngas) dalam wadah gasifier dengan menyuplai agen gasifikasi 

seperti uap panas, udara dan lainnya. Metode gasifikasi dinilai lebih menguntungkan dan 

gas pembakaran lebih bersih dibanding pembakaran langsung. Namun demikian, tekono-

logi gasifikasi masih perlu dikembangkan mengingat masih rendahnya efisiensi gasifikasi. 

Hal ini karena karakteristik biomassa khususnya sekam padi memiliki kadar air yang 

tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur awal udara terha-

dap efisiensi gasifikasi sekam padi. Alat gasifikasi yang digunakan adalah updraft circu-

lating fluidized bed gasifier. Penelitian dilakukan pada temperatur awal udara yang berva-

riasi yaitu 30
0
C hingga 400

0
C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tem-

peratur awal udara gasifikasi, semakin meningkat efisiensi gasifikasi dan efisiensi karbon. 

Temperatur awal udara yang optimum didapatkan pada 300
0
C dengan efisiensi gasifikasi 

sebesar 65,78%. 

INDUSTRI KREATIF DARI LIMBAH MEBEL DI KABUPATEN JEPARA 

Muh Fakhrihun Na‘am, Sri Endah W, Urip W 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Hasil dari penelitian ini selian menghasilkan karya yang memanfaatkan limbah 

industri mebel yang berupa karya yang mengedepankan aspek estetis juga aspek fung-

sional, juga menghasilkan pemahaman baru bahwa limbah industri mebel yang selama ini 

hanya digunakan sebagai kayu bakar dan tidak dimanfaatkan secara maksimal bisa dibuat 

sebuah produk yang mempunayai nilai artistik juga nilai ekonomi. Berbagai tahapan 
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dilakukan dengan metode yang terukur, terarah, fokus dan tepat. Penelitian ini telah 

Menghasilkan karya dan produk baru, inovatif, ekspresif dan layak jual, berbagai produk 

yang dihasilakn antara lain element interior, alamari, kap lampu dan pelengkap busana. 

Tahapan-tahapan melalui Proses perwujudan karya dan memberi wawasan pemahaman 

kepada masyarakt terutama pengrajin dan pengusaha sekitar untuk merumuskan metode 

peningkatan kemampuan dan potensi masyrakat dan mengembangkan kreatifitas, dalam 

meengeksplorasi bahan, dari pengolahan dan pemanfaatan bahan kayu dari limbah mebel, 

bahan tersebut kembali diolah melalui proses kreatif, dan estimasi biaya modal dan 

produksi. Secara khusus, penelitian ini menghasilkan karya dan produk dalam tataran 

yang disebut dengan industri kreatif dari daur ulang limbah., menemukan metode pening-

katan kemampuan berkarya melalui pencarian sumber ide, Identifikasi bahan, Pemilihan 

bahan, pembuatan desain, penyiapan alat dan bahan Untuk mencapai tujuan tersebut, 

penelitian dirancang secara bertahap dengan metode Action-Research, yaitu penelitian 

yang dilanjutkan dengan tindakan melalui proses Aksi-Refleksi-Evaluasi dalam siklus 

yang sistematis. penelitian ini telah mengkaji dan menguji secara mendalam tentang peng-

gunaan limbah mebel untuk produk industri kreatif, dilanjutkan dengan aksi untuk meng-

hasilkan karya tersebut. Hasil yang diperoleh berupa karya kerajinan yang disamping me-

ngedepankan aspek estetis juga aspek fungsional dan bermuara pada penciptaan lapangan 

kerja, meningkatkan perokonomian dan pengentasan kemiskinan. Dengan kekayaan 

sumbar bahan dan sumbar daya manusia di lingkungan tersebut akan mampu menggalakan 

apa yang disebut dengan industri kreatif. Industri kreatif tersebut terus akan direspon dan 

dilanjutkan dengan tindakan cerdas dan kreatif dengan tujuan mampu memberi inspirasi 

baru dari persaingan global, karena pada era global saat ini ketika kreatifitas membuat 

produk baru secara ekonomis dapat diterima masyarakat konsumen, maka daya saingnya 

makin kuat. Dengan demikian secara makro dapat membentuk ekonomi kreatif yang 

merupakan wujud dari upaya mencari titik temu pembangunan ekonomi masyarakat yang 

berkelanjutan melalui aspek kreatifitas. 

PENGEMBANGAN PROTOTIPE AIR CONDITIONER (AC) TENAGA SURYA 

Dwi Purwanti, Noor Hudallah, Zaenuri Mastur, Sri Sukamta 

Penelitian Strategis Nasional  

Penelitian ini dilatarbelakangi penggunaan energi listrik di Indonesia baik di sektor 

industri maupun rumahtangga mengalami peningkatan yang sangat pesat Sementara fasi-

litas energi listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu-

satunya pemasok tenaga listrik di Indonesia masih belum mencukupi Mengingat hal terse-

but maka dibutuhkan sumber energi listrik alternatif yang bisa mengatasi kekurangan pa-

sokan energi listrik ke masyarakat. Karena itu pemanfaatan sumber energi baru yang non 

polutted perlu lebih dikembangkan. Dengan potensi energinya yang luar biasa dan aspek 

kemanfaatan yang ramah lingkungan, serta hampir tanpa perawatan dan berumur sangat 

panjang maka energi matahari perlu dijadikan pertimbangan utama sebagai sumber energi 

alternatif Sebagai komponen utama untuk pemanfaatan energi matahari adalah panel 

surya, yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya/matahari menjadi energi listrik.  Tu-

juan penelitian ini adalah untuk merancang instalasi Air Conditioner (AC) tenaga surya, 

dan dari rancangan tersebut dapat dilakukan analisis data elektris yang dihasilkan, selan-

jutnya berdasarkan hasil data elektris yang dihasilkan oleh rancangan, dapat dilakukan 

kajian ekonomis dan dilakukan perbandingan secara ekonomis dengan harga listrik yang 

diproduksi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk kurun waktu tertentu sesuai umur 

piranti photovoltaics yang digunakan. Adapun luaran dari hasil penelitian ini berupa 

rancangan instalasi prototipe Air Conditioner (AC) Tenaga Surya. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan Research and Development. Secara keseluruhan pada 

penelitian ini ada dua macam data yang dikumpulkan yaitu data elektris dan data ekonomi 
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sehingga ada dua macam analisis data yaitu analisis data teknis dan analisis data ekonomi. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil dengan menggunakan modul sel surya sejumlah 6 

x 50 WP dan akumulator dengan kapasitas 120 Ah / 12 VDC yang diubah menjadi tegangan 

bolak balik 220 V melalui inverter 1000 W yang dilengkapi dengan regulator 50 A, maka 

sesuai perencaan seharusnya instalasi ini mampu digunakan untuk memasok Air 

Conditioner ½ PK dengan daya semu sesuai data pabrik 320 W selama 5 jam. Tetapi dari 

data hasil percobaan terbukti bahwa arus yang dipakai untuk mensuplai AC adalah sebesar 

2,2 A dan tegangan output inverter adalah 210 V yang berarti daya semu AC adalah 462 

Watt dan dengan arus output akumulator yang begitu tinggi yaitu 6,1 A hal ini menunjuk-

kan bahwa inverternya sendiri mengambil daya yang begitu besar sehingga menyebabkan 

akumulator hanya mampu menyalakan AC selama 1 jam 50 menit. Dari hasil percobaan 

ini juga terbukti bahwa AC yang dikatakan produsennya rendah daya yaitu untuk ½ PK 

hanya membutuhkan daya 320 W ternyata dengan suplai tegangan 210 V dari inverter 

membutuhkan daya 462 W sedangkan uji coba yang dilakukan dengan menggunakan 

tegangan PLN 230 V juga membutuhkan daya sebesar 391 W. Hasil analisis ekonomi me-

nunjukkan bahwa jika akumulator bisa berfungsi maksimal untuk mensuplai AC saja tanpa 

rugi daya inverter yang berlebihan maka seharusnya AC dapat menyala selama 5 jam dan 

dengan nilai ini akan diperoleh NPV positif sebesar + 2.668.514 dan PV sebesar 1,1089 > 

1 yang berarti menunjukkan nilai investasi PLTS akan menguntungkan. Tetapi karena 

adanya rugi daya inverter yang begitu tinggi sehingga AC hanya mampu menyala selama 

1 jam 50 menit yang menyebabkan NPV menjadi negatif sebesar - 3.825.440 yang me-

nyebabkan usul investasi dengan menggunakan solar sel akan tidak menguntungkan bila 

diterima, hal ini ditunjukkan pula oleh harga PV 0,84 yang < 1 maka dapat dinyatakan 

bahwa usul investasi tidak dapat diterima. Sebagai tahap lanjutan dari penelitian ini untuk 

mengatasi rugi inverter yang terlalu besar maka direncanakan dibuat prototipe AC dengan 

kompresor yang motornya terpisah yang akan disuplai dengan menggunakan motor DC. 

Tetapi karena untuk AC rumah tangga tidak ada AC dengan kompresor jenis ini maka akan 

digunakan AC mobil yang kompresornya biasanya disuplai dari mesin mobil yang akan 

dimodifikasi menjadi AC rumah dan kompresornya disuplai oleh motor DC. Tetapi karena 

terbatasnya waktu dan biaya maka dibutuhkan tahap lanjutan untuk penelitian ini.  

 PEMBERDAYAAN ENERGI MATAHARI SEBAGAI ENERGI LISTRIK  

LAMPU PENGATUR LALU LINTAS 

Djoko Adi Widodo, Suryono, Tatyantoro A., Tugino 

Penelitian Strategis Nasional  

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai jenis sumber daya energi 

dalam jumlah yang cukup melimpah. Letak Indonesia berada pada daerah katulistiwa, 

maka wilayah Indonesia akan selalu disinari matahari selama 10 sampai dengan 12 jam 

dalam sehari. Data Ditjen Listrik dan Pengembangan Energi pada tahun 1997, kapasitas 

terpasang listrik tenaga surya di Indonesia mencapai 0,88 MW dari potensi yang tersedia 

1,2 x 10
9
 MW. Penelitian ini bertujuan mengembangkan inovasi teknologi pembangkit 

listrik bersumber dari energi matahari. Pengkonversi energi matahari menjadi energi 

listrik menggunakan fotovoltaik atau surya sel. . Sedangkan energi listrik yang dihasilkan 

disimpan dalam sebuah baterai. Manfaat dari penelitian untuk memberdayakan energi 

matahari secara optimal sebagai sumber energi listrik pada lampu pengatur lalu lintas.   

Berdasarkan percobaan dari satu surya sel diperoleh kuat arus pada sel surya dan kuat arus 

yang mengalir ke dalam baterai yang berfluktuatif besarnya. Energi listrik hasil dari 

sebuah surya sel 50 WP yang terkena sinar matahari selama 6 jam mampu menyalakan 4 

buah lampu dengan daya 30 watt selama 16 jam. Diharapkan agar diadakan penelitian 

mengenai efisiensi dari suatu surya sel sepanjang musim kemarau dan hujan secara 

realtime. 
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PEMANFAATAN BRIKET ARANG BIOMASSA 

SEBAGAI SUBTITUEN MINYAK TANAH PADA PELEBURAN LOGAM NON FERRO 

Danang Dwi Saputro, Aris Budiyono, Widi Widayat, Karnowo 

Penelitian Strategis Nasional  

Penelitian yang akan dilaksanakan secara umum mempunyai tujuan merancang 

dapur pelebur non ferro dengan bahan bakar briket arang biomassa. Secara khusus tujuan 

yang akan dicapai adalah: (1) mengetahui temperatur udara pembakaran optimal untuk 

mendapatkan efisiensi pembakaran tertinggi, (2) Merancang perangkat pemanas udara 

pembakaran untuk mencapai temperatur udara optimal, (3) Merancang dan menguji kiner-

ja dapur pelebur logam non ferro jenis krusibel, berbahan bakar briket arang tempurung 

kelapa yang dilengkapi saluran pemanas udara pembakaran. Penelitian ini dirancang seca-

ra bertahap dengan metode action research. Secara garis besar rencana penelitan yang 

akan dilakukan meliputi (1) menghitung Air Fuel Ratio(AFR) pembakaran dengan bahan 

bakar briket arang biomassa, (2) melakukan analisa kebutuhan bahan bakar dan udara pa-

da proses peleburan, (3) menentukan dimensi dapur pelebur, (4) pembuatan dapur uji pem-

bakaran bahan bakar padat, (5) menguji pengaruh temperatur udara pembakaran mencari 

temperatur udara optimal pembakaran menggunakan dapur uji yang telah dibuat, (6) me-

rancang dapur pelebur dengan saluran pemanas udara (7) membuat dapur krusibel 

berbahan bakar briket arang biomassa dengan dasar dari hasil penelitian dan perancangan 

yang telah dilakukan, (8) menguji kinerja dapur pelebur berbahan bakar briket arang 

biomassa. Melalui penelitian ini akan dihasilkan prototype dengan dimensi yang sebenar-

nya untuk mendapatkan dapur pelebur yang dapat bekerja optimal dengan bahan bakar 

briket arang biomassa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan konstruksi dapur 

cukup memadai sesuai dengan yang direncanakan, kecepatan udara pembakaran tidak ber-

pengaruh langsung terhadap kenaikan temperatur maksimum tetapi mampu mem-percepat 

pencapaian temperature maksimum, pemakain bahan bakar padat dengan densitas rendah 

tidak disarankan sebagai bahan bakar pada proses peleburan alluminium karena kemam-

puan untuk mempertahankan temperatur maksimum sangat singkat dan kesulitan dalam 

suplai bahan bakar, pemilihan bahan isolasi menjadi parameter kunci dalam mendesain 

tungku peleburan. Semakin rendah bahan isolasi memungkinkan penghematan energy 

yang cukup signifikan, kecepatan peleburan alluminium tergantung pada nilai kalor dan 

densitas bahan bakar. Semakin tinggi nilai kalor dan densitas waktu peleburan menjadi 

lebih singkat. 

PEMANFAATAN KAIN PERCA DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDUSTRI 

KREATIF DI KABUPATEN SEMARANG 

Sicilia Sawitri, Rina Rachmawati, Rodia Syamwil 

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas 

masyarakat di Kabupaten Semarang untuk memproduksi berbagai benda yang bermanfaat 

dari kain perca yang diperoleh dari limbah prabrik busana, (2) menghasilkan karya dan 

produk baru untuk berbagai kegunaan dari kain perca, dan (3) menemukan cara atau me-

tode untuk memproduksi produk baru yang kreatif dengan memanfaatkan berbagai sumber 

inspirasi, (4) menggalang wirausaha baru sebagai upaya mengurangi pengangguran. Meto-

de penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pengembangan, Hasil penelitian, menu-

njukkan, bahwa, produk yang dikembangkan mencapai prosentase 83–93%, termasuk 

kategori sangat baik.. Hal tersebut dapat diindikasikan, bahwa Produk Contoh layak dipro-

duksi. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan, yaitu: 1) Perlu waktu yang 

lebih lama untuk melatih subyek peneltian dalam hal memilih kombinasi warna, mengem-

bangkan kreativitas, sehingga dapat memproduksi kerajinan yang kreatif dan inovatif. (2)  
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Pembinaan kepada masyarakat di Pringapus hendaknya tetap digalakkan, mengingat po-

tensi masyarakat pada pengembangan industri kreatif termasuk tinggi. (3) Pengelolaan 

limbah garment berupa perca kain memerlukan biaya investasi dan operasional yang 

cukup banyak. (4) Perlu adanya jaringan dengan pihak lain, misalnya dengan Dinas Perin-

dustrian Kabupaten Semarang, KADIN Jawa Tengan dan pihak lain, misalnya butik (toko 

busana sekaligus menjual asesoris). Kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Per-

industrian dan Dinas Pariwisata, hendaknya saling bekerja sama, bersinergi untuk mem-

bina masyarakat yang mengembangkan industri kreatif di Kabupaten Semarang. dengan 

bahan baku kain perca.  

STUDI TENTANG MODEL PENILAIAN KEMATANGAN PERENCANAAN 

KESELAMATAN PADA TAHAP PRA-KONSTRUKSI, UNTUK MITIGASI  

KECELAKAAN KONSTRUKSI 

Bambang Endroyo, B. Endro Yuwono, Kartono, Harry Kusharto 

Penelitian Strategis Nasional  

Keselamatan Kerja merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. Kecelakaan kerja akan mengakibatkan kerugian yang 

tidak sedikit, yang diderita baik oleh pekerja, masyarakat dan negara. Data menunjukkan 

bahwa kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih lebih tinggi dari sektor lainnya. Kese-

lamatan dan kesehatan kerja (K3) Indonesia termasuk terburuk di wilayah Asean. Semua 

itu menimbulkan keprihatinan, dan tekad untuk menekan angka kecelakaan konstruksi 

menjadi seminimal mungkin. Untuk menekan angka kecelakaan konstruksi, diperlukan 

pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. In-

dustri konstruksi adalah unik dan berbeda dengan industri manufactur lainnya, sehingga 

diperlukan perencanaan keselamatan yang matang sebelum proyek dilaksanakan. Pene-

litian ini bertujuan mendapatkan instrumen penilaian tentang kematangan perencanaan ke-

selamatan kerja konstruksi dengan mendapatkan faktor-faktor kunci perencanaan kese-

lamatan konstruksi yang diambil langsung dari lapangan. Sumber data dari penelitian ini 

adalah literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, dan para praktisi konstruksi. Ada seki-

tar tujuh belas buku dan jurnal yang dijadikan sumber data, yang selanjutnya dapat disu-

sun draft faktor-faktor kunci perencanaan keselamatan kerja konstruksi. Draft tersebut 

kemudian diverifikasikan kepada para praktisi konstruksi di Indonesia. Hasil penelitian ini 

ialah: (1) Diperoleh faktor-faktor kunci keselamatan kerja konstruksi yang akan dapat di-

pakai untuk menyusun suatu alat penilaian kematangan perencanaan keselamatan pra-

konstruksi (2) Diperoleh instrumen penilaian tentang kematangan perencanaan kesela-

matan pra-konstruksi. 

LAK (RESIN ALAMI HASIL KULTUR KUTU LAK (LACCIFER LACCA KERR.) 

UNTUK PEMBUATAN SEAL OTOMOTIF. KEMASAN ATAU PEMIPAAN YANG 

KONTAK DENGAN MINYAK BUMI / TURUNANNYA 

(PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODUK KEHUTANAN NON KAYU UNTUK 

MENDAPATKAN PATEN PRODUK SEAL & PENYUSUNAN BUKU TENTANG LAK) 

Bambang Sugeng Suryatna, Wara Dyah Pita Rengga, Karsono 

Hibah Penulisan Buku Teks 

Lak adalah resin material hasil sekresi kutu lak (Laccifer lacca Kerr.). Kutu lak 

hidup berparasit pada inangnya. Inang yang baik untuk budidaya lak yaitu tanaman ko-

sambi (Scleicera oleosa Linn.). Lak merupakan bahan bersifat adhesif, tidak menghan-

tarkan listrik (isolatif), tidak larut dalam air dan produk turunan minyak bumi (premium, 

solar, minyak pelumas, minyak tanah), serta larut dalam alkohol (methanol, ethanol dll.).  

Lak tidak beracun dan ramah lingkungan. Tujuan jangka panjang kegiatan ini adalah 
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meningkatkan produksi lak, diversifikasi produk lak dan memberi wacana nasional pe-

manfaatan lahan kritis, lahan gambut yang gundul, program rehabilitasi dan reboisasi 

untuk produksi lak sehingga Indonesia dapat menjadi produsen lak terbesar di dunia. 

Target khusus kegiatan ini yakni memperkenalkan, menguasai, mengembangkan dan 

menyebarluaskan kompetensi ipteks mengenai Lak melalui penyusunan buku dan disain 

produk baru yang menggunakan lak sebagai salah satu bahannya. Produk baru tersebut 

diharapkan dapat diusulkan untuk mendapatkan paten yaitu seal. Rencananya seal ini 

diaplikasikan pada bagian yang kontak dengan minyak bumi/turunannya yaitu seal untuk 

botol minyak pelumas, seal mesin dan seal untuk pipa. Hasil yang diharapkan yaitu buku 

‖Lak‖ dan 3 prototipe produk seal. Naskah buku tentang lak sudah selesai disusun dan 

diterbitkan oleh Penerbit Unnes Press dengan ISBN: 978-602-8467-10-0. Materi buku 

didapat dari hasil penelitian dan pengalaman dalam studi kelayakan, pelaksanaan proyek 

budidaya lak dan pilot plan yang telah dilakukan. Disain produk seal dilakukan melalui 

serangkaian percobaan pembuatan seal, aplikasi dan pengujian langsung pada komponen 

mesin otomotif. botol kemasan minyak pelumas dan pemipaan. Pada pengujian produk 

seal ini digunakan alat uji langsung praktek yaitu mesin otomotif yaitu 2 buah sepeda 

motor Honda tipe mesin C-100 tahun 1977 dan tahun 1994, dan Alat uji simulasi pemi-

paan. Temuan penelitian ini yaitu produk seal (interface) kertas-lak yang terdiri dari 3 ma-

cam yaitu seal kertas-lak untuk aplikasi pada pengemasan, seal kertas-lak untuk kom-

ponen otomotif dan seal kertas-lak untuk aplikasi pada pemipaan. Seal kertas lak ini teru-

tama seal kertas-lak untuk komponen otomotif akan diajukan untuk mendapat pengakuan 

hak cipta, jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Produk seal ring yang ber-

asal dari campuran lak, metanol dengan serbuk kayu, serat abacca, serat plastik/ asbes 

tidak berhasil dibuat. Ini dikarenakan material cetakan yang terbentuk sulit dicetak atau 

dipotong dan mudah meleleh jika terkena panas misalnya sinar matahari.  Namun demikian 

berdasarkan percobaan seal ring ini kami menemukan suatu material yang mempunyai 

probabilitas untuk direkayasa menjadi material seperti plastik (degradable plastics) 

MODEL SAFETY PERFORMANCE FUNCTIONS (SPF) RUAS JALAN TOL ANTAR KOTA 

Bambang Haryadi, Alfa Narendra, Agung Budiwirawan 

Penelitian Strategis Nasional  

Keselamatan merupakan salah satu satu standar pelayanan minimum yang harus di -

penuhi dalam penyelenggaraan transportasi jalan tol yang lancar, aman dan efisien. Na-

mun, pada kenyataannya ukuran tingkat keselamatan tidak dikenal dalam standard peren-

canaan, perancangan dan operasi jalan. Sehingga sulit mengukur dan membandingkan 

tingkat keselamatan ruas jalan yang satu dengan jalan yang lain. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan model safety performance functions (SPF), yaitu persamaan (fung-

si) matematis yang dapat digunakan untuk meramalkan jumlah kecelakaan pada suatu ruas 

jalan tol antar kota. SPF akan dikembangkan dengan menghubungkan paparan lalulintas, 

yang dinyatakan dengan volume lalulintas, dengan keselamatan, yang dinyatakan dalam 

jumlah kecelakaan per satuan waktu (kecelakaan/km/tahun), pada ruas jalan tol antar kota 

dengan fitur geometri tertentu. Data jalan, kecelakaan, dan lalulintas selama enam tahun, 

dari tahun 2002 hingga 2007, diambil dari jalan tol antar kota Jagorawi, Jakarta-Cikam-

pek, Purbaleunyi, Palikanci. SPF dikembangkan dari data tersebut dengan teknik regresi, 

dan dikalibrasi dengan menggunakan teknik-teknik statistik. Model SPF untuk seluruh 

ruas jalan tol, kecelakaan total dapat direpresentasikan dalam bentuk hubungan frekuensi 

kecelakaan sebagai fungsi dari volume lalu lintas dan panjang ruas jalan, dimana jumlah 

kecelakaan akan meningkat dengan meningkatnya volume lalu lintas dan panjang ruas 

jalan. Pada model terpisah menurut tipe kecelakaan, pengaruh peningkatan volume terha-

dap peningkatan jumlah kecelakaan lebih sensitif pada kecelakaan ganda dibandingkan 

pada kecelakaan tunggal. Pada model terpisah berdasarkan tingkat keparahan kecelakaan 
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pengaruh volume tidak signifikan kecuali pada kecelakaan yang berakibat pada kerusakan 

materi. Penelitian ini sangat berguna dalam analisis resiko keselamatan jalan tol. Secara 

teoritis, fenomena kecelakaan dapat dipahami dengan lebih baik. Secara praktis, model 

yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksikan kinerja 

keselamatan jalan tol yang sejenis, tetapi harus memperhatikan batas-batas rentang nilai 

volume lalu lintas rata-rata harian (LHR) seperti pada penelitian ini. 

MODEL PREDIKSI KECELAKAAN LALULINTAS JALAN TOL: KASUS JALAN TOL 

JAKARTA-CIKAMPEK 

Bambang Haryadi
1
, Alfa Narendra

1
, Bambang Riyanto

2
  

1 Jurusan Teknik Sipil, Unnes, 2 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model matematis untuk 

merepresentasikan hubungan antara jumlah kecelakaan dengan LHR dan elemen-elem 

geometri. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan metode regresi binomial nega-

tif. Untuk pengembangan model digunakan data kecelakaan dan lalulintas di jalan tol 

Jakarta-Cikampek selama enam tahun dari 2002 sampai dengan 2007. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa selain lalu lintas, elemen geometri seperti jumlah lajur, panjang ruas, 

dan lengkung horizontal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya 

kecelakaan. 

MODEL PREDIKSI KECELAKAAN LALULINTAS JALAN TOL: KASUS JALAN TOL 

JAKARTA-CIKAMPEK 

Bambang Haryadi
1
, Alfa Narendra

1
, Bambang Riyanto

2
  

The purposes of the paper are todevelop mathematical model to represent the 

relationship between the number of accidents and ADT by considering gemotric elements 

of the toll road. Statistical analysis was conducted using negative binomial regression 

method. Six years periode (2002 –2007) of accident and traffic data from Jakarta-Cikam-

pek Toll Road was used to develop the model. The result showed that in addition to daily 

traffic average, some of geometric element of toll road significantly contributed to the 

accidence occurences. 

PENGEMBANGAN INDUSTRI TAMBAK GARAM TERPADU 

UNTUK PRODUKSI GARAM DAN BIOMAS ARTEMIA KUALITAS SUPER 

Jumaeri, Agung Sudaryono, Warlan Sugiyo, Triastuti Sulistyaningsih 

Penelitian RAPID 

Garam adalah salah satu bahan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan 

dan berfungsi sebagai sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Walaupun Indonesia terma-

suk negara maritim, namun usaha meningkatkan produksi garam belum diminati, termasuk 

dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Di lain pihak untuk kebutuhan garam dengan 

kualitas baik (kandungan kalsium dan magnesium rendah) banyak diimpor dari luar 

negeri, terutama dalam hal ini garam konsumsi beryodium. Di sisi lain kebutuhan biomas 

Artemia untuk pakan larva udang dan ikan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya 

industri perbenihan ikan dan udang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengem-

bangan industry tambak garam terpadu untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi 

(kadar NaCl > 95% SNI) dan biomass artemia super (kaya nutrisi dan bebas virus) sebagai 

upaya mengurangi ketergantungan terhadap import garam dan kista Artemia. Secara 

umum, tujuan penelitian tahun pertama ini adalah untuk menghasilkan model proses dan 

teknologi produksi garam dan biomas Artemia kualitas super. Produk yang akan dihasil-
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kan dalam penelitian ini adalah garam konsumsi berkualitas tinggi (kadar NaCl>95% SNI) 

dan biomas Artemia kualitas super sebagai pakan untuk larva benur udang dan ikan. 

Sehingga dengan demikian ada dua produk sekaligus yang dapat dikembangkan dalam 

industri tambak garam terpadu. Dalam proses produksi garam dapu (konsumsi), sebelum 

tahap kristalisasi (>250 ppt), air media salinitas 100-120 ppt pada tahapan proses pem-

buatan garam dapat dimanfaatkan juga sebagai media pertumbuhan Artemia. Teknologi 

produksi garam konsumsi kualitas super (high grade) dengan kandungan NaCl diatas SNI 

(94,7%) dikaji melalui berbagai metoda percobaan di lapangan. Metoda fisika, kimia, dan 

perpaduan biologi-fisika dalam teknologi produksi garam konsumsi dalam riset ini dilaku-

kan. Kualitas produk hasil percobaan ini dibandingkan dengan produk hasil proses pro-

duksi garam secara tradisional yang dilakukan oleh para penggarap/petani garam sela-ma 

ini. Areal tambak garam percobaan seluas 3000 m
2
 yang terdiri dari 2000 m

2
 petakan eva-

porasi (penuaan air) dan 1000 m
2
 petakan produksi (meja kristalisasi) digunakan untuk 

studi ini. Kolam tandon (stok air) bersalinitas 100-120 ppt seluas 3000 m
2
 sekaligus untuk 

kolam produksi biomas artemia dan kolam tendon air laut digunakan sebagai sumber air 

untuk produksi garam. Perlakuan fisika dalam proses produksi garam berkualitas diterap-

kan dengan memasang plastic HDPE hitam (tebal 0,75 mm) seluas 900 m
2
 yang berfungsi 

sebagai lapisan dasar petakan sedimentasi (evaporasi) dan meja garam (kristalisasi).  

Kelebihan penggunaan HDPE dibandingkan dasar tanah pada proses produksi garam 

adalah 1) impuritas garam lebih rendah; 2) kandungan NaCl lebih tinggi (>95%); 3) warna 

garam lebih putih; 4) garam lebih bersih; 5) kandungan H2O lebih rendah‘ dan 6) proses 

produksi garam lebih cepat, praktis dan efektif. Perlakuan kimia dilakukan dengan penam-

bahan CaO, Ba(OH)2 dan (NH4)2CO3 sebagai bahan pengikat pada air garam sebelum 

masuk ke meja kristalisasi garam untuk tujuan pemurnian garam. Sedangkan secara biolo-

gis produksi garam dilakukan dengan penyediaan air tua yang berasal dari petak produksi 

biomas artemia yang dialirkan hingga ke meja kristalisasi garam. Hasil riset menyatakan 

bahwa kombinasi produksi garam dengan metoda fisika plastic HDPE dengan suplai air 

dari petak tambak artemia adalah yang paling praktis, efektif dan menghasilkan garam 

yang paling baik baik secara kimia maupun fisik. Kondisi ini bisa dicapai apabila air tua 

bersalinitas minimal 230 ppt tersedia dan diendapkan sebelum masuk ke meja kristalisasi 

(250 ppt). Produksi biomas artemia super di tambak garam terpadu dilakukan melalui 

persiapan lahan (renovasi pendalaman tanah dasar, penguatan tanah pematang, pember-

sihan, pengeringan, pemupukan, pengisian air tua 70 ppt), penebaran/ inokulasi naupli 

artemia, pemeliharaan pada media 80-120 ppt dengan pemberian pakan tambahan dan 

pemanenan. Percobaan dengan pemberian pakan tambahan untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produksi biomas artemia dilakukan. Kajian monitoring kualitas air media 

budidaya (salinitas, suhu, kecerahan, oksigen terlarut, pH, kadar amoniak dan nitrit), ke-

padatan dan keragaraman biomas artemia, dan kandungan nutrisi artemia akibat perlakuan 

pemberian pakan tambahan yang berbeda dilakukan secara intensif. Data kelimpahan dan 

jenis phytoplankton sebagai pakan alami artemia, pengamatan infeksi virus dengan PCR, 

kandungan logam berat dan total Vibrio sp. di air media juga dikumpulkan untuk evaluasi 

kualitas biomas artemia. Keunggulan produk dari penelitian ini adalah dihasilkannya 

biomassa Artemia sebagai pakan benih udang dan ikan yang bebas infeksi dari 5 jenis 

virus (WSSV, TSV, YHV, IMNV, IHHNV). Selain produk bebas virus, biomas artemia 

mengandung nutrisi yang lengkap dan kaya protein (60%), asam lemak omega 3 dan 6, 

dan asam amino metioni- lisin-argenin. Keragaman dan kelimpahan pakan alami Skeleto-

nema sp., Chaetoceros sp., Chlorella sp. dan Isochrysis sp. dengan pakan tambahan (te-

pung roti, ampas tahu, pakan udang, bungkil kelapa) memperkaya komposisi nutrisi bio-

mas artemia. Pemberian pakan tambahan tepung bungkil kelapa dan ampas tahu adalah 

yang paling efektif ekonomis untuk produksi biomas artemia di tambak garam dengan 

kecepatan pertumbuhan populasi mencapai rata-rata sekitar 5.500.000 artemia/1000 

m
3
/hari atau 5,5 ekor artemia/L/hari. 



 sari hasil penelitian 2009 165 

 

PEMODELAN TINGKAT PELAYANAN JALAN (LEVEL OF SERVICES)  

BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENGURAI  

KEMACETAN LALU LINTAS KOTA SEMARANG 

Saptono Putro, Tjaturahono Budi Sanjoto 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Kemacetan lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh kota-kota besar, ter-

masuk Kota Semarang, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk baik secara alami 

maupun penduduk pendatang. Selama ini kemacetan sulit dipecahkan karena ratio pertam-

bahan jalan sudah tidak seimbang dengan petambahan jumlah kendaraan yang melaluinya. 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi obyek penelitian adalah faktor pendorong 

kemacetan lalu-lintas yang dijabarkan menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Sarana lalu-lintas 

yang meliputi jenis dan jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan, dan fungsi kendaraan 

(umum atau pribadi); 2) Prasarana lalu-lintas yang meliputi, klas/fungsi jalan, kalitas 

jalan, dan penggunaan badan jalan selalin sebagai jalur lalu-lintas kendaraan. Populasi da-

lam penelitian ini meliputi semua jaringan jalan di Kota Semarang, sedangkan sampel 

diambil 4 jalan utama lingkar luar (dari luar kota), Aspek yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah mengukur Tingkat Pelayanan (Level of Services) masing-maing titik pengamatan, 

dimana dapat dipergunakan standar pengukuran tingkat pelayanan sesuai dengan DLLAJR 

yaitu lebih dari 0,7 (tingkat pelayanan klas D ke atas). Aspek lain yang dikaji adalah 

sebaran titik-titik kemacetan dan waktu terjadinya kemacetan lalu-lintas yang berbeda-

beda tiap ruas jalan, dan waktu masing-masing kegiatan sehari-hari, waktu pencatatan 

setiap jam pada titik pengamatan mulai pagi hari pukul 06.00 sampai sore hari pukul 

18.00, juga diteliti penyebab kemacetan pada jaringan jalan. Hasil penelitan pada jalan 

jalan lingkar luar yang meliputi Jalan Kaligawe. Jalan Sudiarto (Majapahit), Jalan Setya 

Budi, Jalan Siliwangi, mengalami tingkat pelayanan yang sangan rendah, yaitu di atas 0,7 

yang berarti jalan dalam kondisi macet terbatas hingga macet padat di atas 1,0. Keadaan 

demikian terjadi hampir sepanjang hari, terutama pada jam-jam sibuk pukul 7.00 sampai 

9.00 pagi dan pukul 16.00 sampai pukul 18.00 sore. Kemacetan disebabkan disamping 

kapasitas jalan yang tidak mampu menampung arus lalulintas juga oleh penggunaan badan 

jalan yang menghambat arus lalulintas seperti parkir, ngetem, dan berjualan di badan 

jalan.Moda angkutan jalan yang paling mempengaruhi tingkat pelayanan jalan di semua 

titik pengamatan adalah sepeda motor diikuti mobil baik umum maupun pribadi.  Simpulan 

Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Semarang sudah sangat rendah diatas 0,7(> C), puncak 

kemacetan terjadi pada pukul 7.00 sampi jam 9.00 dan jam 16.00 sampai jam 18.00, moda 

peneybab rendahnya tingkat pelayan jalan adalah sepeda motor. Kapasitas efektif ruas 

jalan berkurang karean penggunaan badan jalan di luar kegiatan transportasi. Saran perlu 

pengaturan arus lalulintas oleh instansi berwenang untuk mengtur jumlah kendaraan yang 

melewati jalan raya, terutama kendaraan pribadi, dan pengaturan diisipiln lalu-lintas untuk 

kendaraan umum. Penertiban badan jalan supaya dapat lancar dilewati arus lalu-lintas 

perlu dengan penempatan rambu-rambu larangan dan penindakan yang tegas. Untuk 

melihat kemacetan dalam Kota Semarang perlu pemetaan kemacetan dan pemanfaatan 

Sistem Informasi Geografi secara interkatif, karena dapat dengan cepat menganalisis 

penyebabnya dan penangulangannya secara terpadu. 
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PENGARUH VARIASI KECEPATAN SIRKULASI UDARA TERHADAP LAJU 

PENGERINGAN KAYU PADA DAPUR PENGERING KAYU 

Karnowo, Samsudin Anis, Basyrirun 

Dosen Jurusan Mesin Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variasi kecepatan 

sirkulasi udara di dalam oven pengering terhadap laju pengeringan kayu pada dapur 

pengering kayu. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memasang sebuah exhaust fan 

pada ujung cerobong keluar oven. Kecepatan dari exhaust fan tersebut dapat divariasikan. 

Variasi kecepatan sirkulasi diseting mulai 1 m/s sampai 8 m/s. Temperatur dan RH di 

dalam oven pada setiap tahap pengeringan dipertahankan stabil. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian adalah sebagai berikut. Laju pengeringan dengan sampel kayu empat buah kayu 

mahoni didapat rata rata 16,6% per jam dari semua variasi. Pada variasi kecepatan yang 

paling besar Vsirkulasi = 8 m/s, target kadar air terakhir mencapai 4,17%, dan pada Vsirkulasi = 

1 m/s (terendah), kadar air terakhir 7,67%. Jadi semakin tinggi kecepatan sirkulasi, laju 

pengeringan semakin besar. Namun, pada kecepatan sirkulasi yang besar akan terjadi 

kerusakan pada fisik kayu yaitu retak pada muka dan ujung kayu. 

PENINGKATAN SIFAT MEKANIS ALUMINIUM DAUR ULANG DENGAN ROTARY 

DEGASSER (TREATMENT OF ALUMINUM ALLOY MELTS)  

Aris Budiyono, Widi Widayat, Rusiyanto 

Fakultas Teknik UNNES 

Penelitian Hibah Bersaing XVI/lanjutan 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan sifat mekanik sekrap aluminium 

(daur ulang) dengan rotary degasser dan mengetahui bersarnya peningkatan kemampuan 

mekanis melalui perlakuan logam cair (treatment of aluminum melts). Metode yang digu-

nakan adalah Eksperimen Laboratorium. Bahan yang digunakan adalah sekrap aluminium 

terpilih. Bahan dilebur dan dituang dengan suhu 724
o
C dengan cetakan logam, kemudian 

dibuat spesimen standar JIS Z2201 untuk pengujian tarik. Untuk meningkatkan kekuatan 

mekanis bahan dilebur dan dilakukan perlakuan rotary degasser dan gas Argon dengan 

variasi waktu 2 menit,2,5 menit, 3 rnenit dan 3,5 menit. Selanjutkan dilakukan pengujian 

dan dikomparasikan dengan hasil pengujian sebelum perlakuan. Hasil penelitian menun-

jukkan bahwa perlakuan pada cairan logam untuk (l) treatment rotary degasser pada 

pengujian (a) kekerasan aluminum tanpa treatment 57,82BHN, perlakuan 2 menit adalah 

64,52 BHN; perlakuan 2,5 menit adalah 67,87 BHN; perlakuan 3 menit adalah 65,10 BHN 

dan perlakuan 3,5 menit adalah 64,57 BHN; (b) kekuatan tarik maksimum tanpa treatment 

149,0 M.Pa; perlakuan 2 menit adalah 151,3 M.Pa; perlakuan 2,5 menit adalah 159,4 

M.Pa; perlakuan 3 menit adalah 153,2M.Pa dan perlakuan 3,5 menit adalah 153,1 M.Pa. 

Kesimpulan, untuk meningkatkan sifat mekanis (mechanical properties) material sekrap 

aluminium dilakukan dengan metode perlakuan logam cair (solution treatment) dengan 

cara degassing dengan alat rotary degasser yaitu metoda yang digunakan untuk menge-

luarkan gas H2 yang terjadi pada saat aluminium dilebur. Perlakuan logam cair (solution 

treatment) dengan cara degassing menggunakan alat rotary degasser yang memberikan 

peningkatan sifat mekanis (mechanical properties) terbesar adalah pengadukan selama 2,5 

menit, dengan peningkatan sebesar 17,17% 
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APLIKASI SENSOR CAHAYA PADA SISTEM PENGISIAN BOTOL MINUMAN BERBASIS 

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) 

Widya Aryadi, Wirawan Sumbodo, Danang Dwi Saputro 

Terapan 

Tujuan penelitian ini antara lain mengaplikasikan sensor cahaya pada industri 

minuman botol berbasis PLC (Programmable Logic Controller) yang dilengkapi dengan 

dua sensor cahaya yang akan mendeteksi ketinggian pengisian pada botol minuman se-

hingga diperoleh volume yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Sistem ini akan 

mengefektifkan penggunaan tenaga manusia dan kualitas isian botol minuman yang 

dikeluarkan memiliki volume yang relative sama. Dalam penelitian ini dibuat sebuah 

sistem kontrol menggunakan aktuator pneumatik yang dikontrol dengan sistim elektrik 

dan PLC untuk menggerakan botol minuman yang memenuhi volume tertentu ke konsu-

men dan mensortir botol minumas yang tidak sesuai kriteria produk, baik yang volumenya 

kurang maupun berlebihan ke konveyor rejek. Hasil penelitian menunjukkan pengisian 

pada spesimen dengan variasi level isian cairan dari ketinggian standar yaitu 193 mm. 

Sensor cahaya dapat mendeteksi volume isi botol bila penambahan dan pengurangan kevel 

volume tidak lebih dari 4 mm. Pengisian yang sesuai range akan dialirkan ke konveyor 

packing sedangkan kurang atau lebih dari range tersebut akan disortir ke konveyor 

recycling. 

PENGENDALI PERALATAN RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON SELULER 

BERBASIS MIKROKONTROLER 

Tatyantoro Andrasto , I Made Sudana 

Terapan 

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, aktivitas seseorang di luar ru-

mah semakin meningkat. Banyaknya kesibukan diluar rumah akan menyebabkan rumah 

dalam keadaan tak berpenghuni, hal itu akan membuat seseorang mengalami kesulitan 

berinteraksi atau berkomunikasi dengan peralatan elektronik yang ada di rumah. Berdasar-

kan pada pemikiran tersebut maka peneliti ingin membuat alat yang mampu berkomu-

nikasi sekaligus mengendalikan peralatan dari jarak jauh dengan pengertian pengendalian 

penggunaan daya sehingga akan mampu menghemat penggunaan daya. Alat yang dihasil -

kan sebagai hasil eksperimen akan dicoba sehingga menjadi alat yang user friendly 
(mudah digunakan oleh orang awam). Piranti Elektronik pada umumnya dikendalikan 

secara manual sehingga membuat seseorang mengalami kesulitan berinteraksi atau berko-

munikasi dengan peralatan elektronik yang ada dirumah. Pembuatan program pengen-

dalian piranti elektronika menggunakan mikrokontroler AT89C2051 melalui saluran 

telepon dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya piranti elektronika yang menggu-

nakan pengendali jarak jauh. Alat pengendali ini terdiri atas beberapa rangkaian penyusun, 

yaitu rangkaian deteksi dering, rangkaian hook, rangkaian detektor DTMF, mikrokon-

troler, rangkaian respon balik, dan rangkaian saklar. Dalam pembuatan alat pengendali ini 

dapat diketahui alat dapat bekerja apabila ada sinyal DTMF yang masuk dan diubah 

menjadi sinyal digital yang berupa kode biner berlogik 1 (High), kode tersebut akan dipro-

ses mikrokontroler sehingga bisa mengendalikan saklar yang terhubung dengan piranti 

elektronik. Dalam pengujian menunjukkan bahwa alat pengendali ini dapat bekerja dengan 

baik, meskipun tegangan yang dihasilkan kurang dari 5 volt, hal itu dikarenakan range 

kondisi high mikrokontroler yaitu 1,9-5,5 volt, sehingga alat pengendali ini tetap bisa 

bekerja walaupun tegangan yang dihasilkan kurang dari 5 volt.  Berdasarkan penelitian 

maka dibuat alat pengendali peralatan rumah tangga menggunakan telepon seluler berba-

sis mikrokontroller yang relatif mudah dioperasikan. Pada eksperimen ini alat tidak meng-
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ganggu saluran telepon yang digunakan. Peralatan kendali utamanya berupa mikrokon-

troller kemudian driver aktuatornya berupa rele yang akan menyalurkan daya ke beban.  

MINIMALISASI FAKTOR KECACATAN (DISTORTION) GELOMBANG ARUS BEBAN 

LISTRIK TERHADAP PENGARUH HARMONISA  

Sutarno, Sri Sartono 

Senior 

Beban jaringan listrik saat ini bersifat non linear berpengaruh terhadap perubahan: 

arus beban, arus kawat netral, gelombang arus beban dan faktor daya (Cos Q). Perubahan 

menyebabkan kerugian ditemukan di UNNES kerugian mencapai 27%. Penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan alat zero-sequence passing bloking transformator, untuk 

memperkecil kerugian. Metode penelitian eksperimen sederhana dengan obyek observasi 

perubahan arus beban. Instrumen yang digunakan adalah alat ukur digital. Analisis meng-

gunakan deskripsi grafik. Hasil yang dapat dicapai adalah : arus beban turun 61,2%, nois 

gelombang harmonic (THD) turun 46,2%, power faktor (pf) naik 1,04%, arus netral turun 

30%. Kesimpulan penggunaan Zero-Blocking (Zero Passing) Transformer dapat menurun-

kan arus beban, arus netral, dan mengurangi faktor kecacatan (distosi) arus gelombang 

harmonik cukup signifikan. Saran untuk mengurangi kerugian daya dan mengurangi nois 

dapat dipasang instalasi listrik Zero-Blocking (Zero Passing) Transformer. 

 SISTEM RADIOGRAFI DIGITAL UNTUK PEMERIKSAAN TULANG 

Susilo, Sunarno 

Senior 

Pada pelaksanaan kegiatan riset sistem RD untuk pemeriksaan tulang pada instalasi 

radiologi rumah sakit diperlukan suatu ketepatan eksposi. Oleh karena itu perlu rancang-

bangun unit tabung kedap cahaya yang dapat pengubah bayangan sinar-X menjadi gambar 

sinar tampak, sehingga gambar dapat ditangkap oleh kamera CCTV untuk ditampilkan di 

layar monitor, agar dapat dimanfaatkan untuk mengetahui faktor ekspose pesawat 

roentgen secara optimum. Uji fungsi dari alat ini menggunakan unit penangkap gambar 

berbasis intensifying screen yang terpasang pada bagian gambar tabung kedap cahaya 

yang merupakan unit penangkap gambar yang masih terpasang di ruang IVP pada divisi 

Radiologi RS Dr. Kariadi Semarang. Dengan mengatur faktor ekpose dapat dihasilkan 

citra radiograf yang bisa ditentukan kecerahan, kontrasnya. Dari rancangan dan pem-

buatan unit penangkap gambar tersebut didapatkan hasil bahwa citra latar belakang (tanpa 

obyek) menjadi lebih homogen dan tingkat kecerahan lebih tinggi. Hasil radiograf yang 

dipeoleh dapat dinyatakan secara kuantitaif berupa angka-angaka grey level dari 0 - 255 

untuk warna dari paling gelap sampai paling terang. Juga didapatkan beberapa citra 

berupa radiograf stepwedge aluminum dan acrylic, radiograf tulang tulang hewan dan 

radiograf volunteer.  

SISTEM RADIOGRAFI DIGITAL UNTUK PEMERIKSAAN TULANG 

Susilo, Sunarno 

On the execution of activity reseach into the system RD for the inspection of bone 

at hospital radiology installation needed an accuracy exposure. Therefore require to 

reconstruction light tigh tube unit of light changer of X-ray shadow eble to image the 

visible light, so that the image can arrested by CCTV camera to be presented in monitor 

screen, so that can be sxploited to know the expose factor machine of optimum rentge. 

Function test of this appliance use the unit arrester of image based on intensifying screen 
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which attached at light tigh tube shares of light is unit arrester of the image still attached 

in IVP room at division of Rdiology RS Dr. Karidi Semarang. By arranging the exposure 

factor can bi yielded by the image radiograph the can be detemined by the brightness, its 

contrast. From device and making of unit arrested of the image os got the result that 

image of reasoning without obyect become more homogeneous and higher brightness 

level. Radiograph result wich obtained, can expressed quantitatively in the form of grey 

level number fram 0 – 255 for colour from the darkest to boldest. Is also got by some 

images in the form of acrylic and aluminium stepwedge radiograph, animal bone 

radiograph and volunteer radiograph. 

 

 

PENGEMBANGAN BAHAN BERSIFAT SEMEN UNTUK MORTAR SIAP PAKAI 

Supriyono 

Terapan 

MSP (Mortar Siap Pakai) merupakan campuran bahan pengikat bersifat semen 

dengan pasir dicampur dalam keadaan kering yang dipak dalam kantong kedap air untuk 

pekerjaan pasangan dan plesteran. Bahan pengikat semen (SPK) terdiri dari campuran tras 

dan kapur dengan perbandingan 1 : 1. Pengembangan SPK diharapkan dapat memberikan 

produk MSP secara masal serta memberikan alternatif bahan bangunan siap pakai yang 

murah untuk pembangunan perumahan. Obyek kajan dalam penelitian ini: seberapa besar 

kuat tekan MSP dari berbagai macam komposisi campuran? dan bagaimana mengem-

bangkan bahan bersifat semen untuk mortar siap pakai? Tujuan penelitian ini untuk 

pembuatan dan mengembangkan mortar siap pakai yang dapat diusahakan masyarakat. 

Sebagai obyek penelitian ini MSP (Mortar Siap Pakai) dari komposisi SPK (Semen 

Pualam Kapur) 1 SPK : 1 pasir; 1 SPK : 2 pasir dan 1 SPK : 3 pasir. Pengujian dilakukan 

uji kuat tekan dengan umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. sampel benda uji MSP dengan 

ukuran 5x5x5 cm
3
 sebanyak 3x3x10 = 90 benda uji. Uji mutu bahan dan uji kuat tekan 

dilakukan di laboratorium. Analisis data menggunakan rerata. Hasil penelitian menyatakan 

uji kuat tekan MSP komposisi 1 SPK : 1 pasir 14,73 kg/cm2 umur 7 hari 23,31 umur 14 

hari, 49,47 kg/cm
2
 umur 28 hari. MSP komposisi 1 SPK : 2 pasir 12,43 kg/cm

2
 umur 7 

hari, 21,74 umur 14 hari, 46,92 umur 28 hari. MSP komposisi 1 SPK : 3 pasir 9,7 kg/cm
2
 

umur 7 hari, 19,7 kg/cm
2 

umur 14 hari, dan 43,27 kg/cm
2
 umur 28 hari. Harga MSP 

komposisi SPK : 1 pasir Rp 204156,-/ m
3
, 1 SPK : 2 pasir Rp 214.978,-/m

3
, 1 SPK : 3 pasr 

Rp 220002,- / m
3
. Dari hasil penelitian disarankan perlu penelitian lebih lanjut dengan 

komposisi lain untuk mendapatkan kuat tekan optimal, perlu penelitian keterpadatan tras 

diberbagai daerahs ebagai alternatif bahan bersifat semen dengan harga murah dan perlu 

penelitian lebih lanjut MSP untuk berbagai pasangan untuk bangunan gedung. 

APLIKASI SISTEM DIGITAL RAYON CARD UNTUK MONITORING TITIK AKSES 

KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN JEPARA 

Y. Primadiyono, Agus Suryanto 

Pusat Penelitian 

Tujuan Penelitian yang ingin di peroleh adalah Membuat perangkat lunak keluarga 

miskin di kabupaten jepara yang dapat diakses setiap saat. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode paradigma prototipe yaitu merancang suatu 

sistem software berupa pembuatan database keluarga miskin kabupaten jepara. Langkah-

langkah yang di lakukan pada metode ini adalah: 1) Perencanaan oleh user/customer dan 

developer, 2) Pembuatan Prototipe, 3) Pengujian terbatas pada oleh user/customer, 
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pengembang dan ahli. Hasil yang diperoleh adalah terciptanya Program Bantu (Add 

Program) Pengembangan Basis Data Keluarga Miskin Di Kabupaten Jepara. Kesimpulan 

dari penelitian ini menunjukkan: 1) Software Database Keluarga Miskin Kabipaten Jepara 

dapat dijalankan dengan optimal pada Microsoft Acces, 2) Berdasarkan Entry Data yang 

dilakukan pada Program Bantu (Add Program) ini maka updating jumlah keluarga miskin 

berjumlah 90.967 keluarga miskin dengan 313.374 jiwa anggota rumah tangga miskin. 

SYSTEM APPLICATION OF DIGITAL RAYON CARD FOR MONITORING OF DOT 

ACCESS POOR FAMILY IN REGENCY OF JEPARA 

Target of research which wish in obtaining is make software of poor family in 

regency of Jepara which can be accessed by each; every moment. Method of research used 

in this research is method of paradigm of prototype that is design an system of software in 

the form of making database of poor family of regency jepara. Stages; Steps which is in 

doing/conducting at this method is 1) Planning by user/customer and developer 2) 

Prototype making 3) Examination limited to by user/customer, developer and expert.  

Result obtained by is creation of add program of development of data base of poor family 

in regency Jepara. Conclusion from this research show 1) Software database of poor 

family of regency Jepara can be run optimally at Microsoft Acces 2) Pursuant to entry of 

data done/conducted at add program this hence updating sum up impecunious family 

amount to 90.967 impecunious family by 313.374 is soul member of poor domestic.  

PEMAKAIAN RESISTOR SEBAGAI PENGALI BATAS UKUR UNTUK MENINGKATKAN 

KETELITIAN MULTIMETER 
)* 

Slamet Seno Adi 

Senior 

Informasi tentang harga besaran listrik dan akurasi hasil pengukuran sangat diper-

lukan pada saat melakukan pekerjaan elektrik, karena berpengaruh besar terhadap kualitas 

hasil pekerjaan. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang teliti diperlukan alat ukur 

dengan tingkat ketelitian tinggi. Tujuan penelitian menggunakan resistor untuk menging-

katkan ketelitian multimeter. Manfaat hasil penelitian, mendapatkan multimeter dengan 

batas ukur lebih bervariasi. dan meningkatkan kinerja pekerja elektrik. Hasil penelitian 

menunjukkan variasi batas ukur dan senitivitas multimeter dapat ditambahan atau diting-

katkan menggunakan resistor pengali, dan peningkatan sensitivitas dapat meningkatkan 

ketelitian hasil pengukuran sebesar 5,56%. Saran UKM dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini untuk memperbaiki kinerja hasil pekerjaan.  

THE USE OF MULTIPLIER RESISTOR AS MEASUREMENT TOOL TO IMPROVE 

THE ACCURACY OF MULTIMETER 

Slamet Seno Adi 

Information of electrical measurement & accuracy is very important in doing jobs, 

because it influences the result quality. In order to get accurate measurement, a mea-

surement tool with high accuracy is needed. The aim of the study is to use resistor in order 

to improve the multimeter accuracy. The significance of the study is to get multimeter with 

various measurement & to improve the result quality of electrical workers. The result of 

the study shows that the measurement variation & sensitivity of multimeter can be 

improved by using multiplier resistor. The accuracy can be improved with higher 

sensitivity up to 5,56%. As a result, hopefully, small service providers can use the result of 

this study to improve their job quality. 
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PENGEMBANGAN MODEL INFORMASI LAYANAN TANGGAP DARURAT BENCANA 

DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH 

BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) 

Said Sunardiyo, Djuniadi, Suryono 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unnes 

Telp. 0248508104, e-mail: sunardiyo@yahoo.com  
Penelitian Strategis Nasional  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model informasi layanan tang-

gap darurat bencana di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah bebasis Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Model informasi tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan dan 

data/informasi yang lengkap kepada user/masyarakat, sehingga jika terjadi bencana ma-

syarakat mampu meminimalkan resiko yang diakibatkan bencana. Penelitian dilaksanakan 

melalui pendekatan penelitian dan pengembangan research and development (R & D). 

Pada awal penelitian diakukan analisis kebutuhan data/informasi layanan tanggap darurat 

bencana di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar penyusunan 

model informasi. Model informasi layanan taggap darurat yang dihasilkan dievaluasi dan 

divalidasi oleh Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa 

Tengah. Berdasar hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa pengembangan model sistem 

informasi layanan tanggap darurat bencana kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah dapat 

diimplentasikan di masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Dalam hal ini 

apabila membutuhkan untuk mengunduh atau searching informasi terkait layanan tanggap 

darurat bencana di kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah dalam rentang data periode 

akhir 2008 dan pertengahan 2009. Untuk melengkapi kebutuhan informasi kebencanaan 

skala nasional, disarankan untuk melakukan tautan dengan web Data Informasi Bencana 

Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DIBI-BNPB). Perlu adanya peneli-

tian lanjutan untuk model informasi layanan tanggap darurat bencana berbasis WAP yang 

dapat diakses melalui telepon seluler, juga model informasi yang terkoneksi dengan GPS.  

PENGARUH PENGECORAN PADUAN ALUMINIUM PELEK MOBIL 

DAN KAMPAS REM SEPEDA MOTOR TERHADAP KOMPOSISI BAHAN, KEKERASAN 

BRINELL, DAN STRUKTUR MIKRO 

Rusiyanto, Widi Widayat, Danang Dwi Saputro 

 
Teknik pengecoran merupakan salah satu cabang dari teknik produksi. Indonesia 

masih memerlukan banyak usaha dalam pembinaannya yang lebih terarah, sehingga 

kualitas produk, kemampuan produksi dan biaya produksi dalam memproduksi benda-

benda coran akan dapat menyaingi produk coran buatan luar negeri. Sebagai salah satu 

negara penghasil aluminium terbesar di dunia, Indonesia harus bisa memanfaatkannya 

untuk membuat produk-produk yang mampu bersaing di pasaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh perbedaan bahan dasar pengecoran terhadap komposisi, nilai 

kekerasan Brinell dan struktur mikro pada paduan aluminium. Bahan dasar penelitian ini 

menggunakan bekas pelek mobil dan kampas rem sepeda motor. Langkah pertama pada 

proses pengecoran ini adalah membuat pola. Setelah itu, proses pengecoran dimulai yang 

selanjutnya hasil coran dibuat spesimen untuk dilakukan uji komposisi, foto struktur 

mikro dan uji kekerasan Brinell. Spesimen uji kekerasan mengacu pada JIS Z 2243 : 1998 

dengan ukuran (30x15x5) mm
3
 dan untuk uji komposisi mengacu pada instruksi kerja 

spektrometer shimadzu OES 5500 II dengan ukuran (45x15x5) mm
3
. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil uji komposisi pelek mobil (dalam%) Al:96,515; Si:1,9539; 

Cu:0,30196; Fe:0,29729; Mn:0,54471; Ni:0,01250; Zn:0,34751; Pb:0,02404; Sn:0,00303. 

Bahan pelek mempunyai kandungan sebesar 96,5% dengan unsur paduan utama Si sebesar 

1,9%. Berdasarkan hasil di atas, maka aluminium tuang tersebut termasuk ke dalam 

mailto:sunardiyo@yahoo.com


 sari hasil penelitian 2009 172 

 

kelompok 4030-4039 atau menurut standar Alcoa (Aluminium Company of America) dapat 

digolongkan pada kelompok 30S-39S, yang terdiri dari Al–Si. Paduan Al-Si sangat baik 

kecairannya, selain mempunyai permukaan bagus, paduan ini juga sangat baik untuk 

paduan coran. Selain itu, paduan ini juga mempunyai ketahanan korosi yang baik, sangat 

ringan, koefisien pemuaian yang kecil dan sebagai penghantar yang baik untuk listrik dan 

panas, karena mempunyai kelebihan yang mencolok, paduan ini sangat banyak di pakai.  

Hasil uji komposisi kampas rem (dalam%) Al:84,056; Si:9,3800; Cu:2,0800; Fe:1,1113; 

Mn:0,23086; Ni:0,12626; Zn:2,0736; Pb:0,13798; Sn:0,02528. Kampas rem sepeda motor 

mempunyai kadar Al 84%, dengan paduan utama Si 9,3% dan Cu 2%, maka paduan ini 

termasuk ke dalam kelompok 2010-2029 atau menurut standar Alcoa dapat digolongkan 

pada kelompok 10S-29S. Paduan Cu dapat menurunkan daya tahan terhadap korosi dan 

mengurangi keuletan bahan, namun sifat ini dapat diperbaiki dengan menambah unsur Si.  

Dengan demikian bahan coran dari pelek mobil dan kampas rem sepeda motor dapat 

digunakan untuk membuat komponen sebuah mesin. 

APLIKASI METODE SCHLUMBERGER RESISTIVITY SOUNDINGS UNTUK 

MEMENTUKAN KAWASAN RESAPAN AIR HUJAN 

Nur Qudus, Sucipto 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unnes 

Gedung E4, Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang (50229 

Terapan 

Penelitian ini akan menganalisis kawasan resapan air hujan sebagai pengimbuhan 

air tanah menggunakan metode Schlumberger Resistivity Soundings, dengan meneliti 

struktur lapisan tanah dan tinggi muka air tanahnya serta kawasan yang berpotensi menye-

babkan terjadinya genangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif yaitu dengan melakukan analisis perhitungan dari data yang 

diperoleh pada pengujian laboratorium, pengujian lapangan dan data dari instansi terkait. 

Hasil analisis dapat dijelaskan mengenai kondisi dibawah permukaan yang didominasi 

oleh lanau yang mempunyai harga resistivitas berkisar antara 3-7 Ohm.meter dengan 

kedalaman 0-4.8 meter. pada jarak bentangan yang sekitar 144 – 160 meter terdapat jenis 

tanah lanauan yang mempunyai harga resistivitas berkisar 25.8 Ohm.meter. 

APLIKASI METODE SCHLUMBERGER RESISTIVITY SOUNDINGS UNTUK 

MEMENTUKAN KAWASAN RESAPAN AIR HUJAN 

Nur Qudus, Sucipto 

This research is analyzing rainfall absorption area as water ground recharge by 

using Schlumberger‟s Method on Resistivity Soundings, examining soil layer structures 

and ground water elevation then potential area causing swamp. The analysis method 

which used in this observation is quantitative method that is by counting analysis from 

data resulted from laboratory testing, field testing and data from related institution. From 

the analysis result can be explained about condition under surface which predominated by 

silt which value of resistivity ranged 3-7 Ohm.meter 0-4.8 meter depth 144-160 meter 

stretch distance has silt soil with value of resistivity ranged 25.8 Ohm.meter.  
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PENGGUNAAN CARBON FIBER REINFORCED PLATE SEBAGAI BAHAN KOMPOSIT 

EKSTERNAL PADA STRUKTUR BALOK BETON BERTULANG 

Agung Budiwirawan, Endah Kanti Pangestuti 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Pemula 

The flexural strengthening of reinforced concrete beam can be considered with 

applied externally bonded steel plate or carbon fiber composite. This external plate is 

bonded to the tension face of the concrete beam. Experimental study on reinforced con-

crete strengthening with Carbon Fiber Reinforced Plate (CFRP) has been conducted to 

estimate the effectiveness of using CFRP on the concrete structure as flexural streng-

thening material and external reinforcement. Two beams were provided in this study to 

test the flexural strengthening effect of externally bonded CFRP composite.  One of them 

was used for normal condition (BKT). The other specimen is the reinforced concrete beam 

with single steel reinforcement and laminated CFRP (BKTC). On the second beam, CFRP 

laminated on the bottom of beam with epoxy. Dimension of the beams are 150/250 mm 

with effective length 1900 mm. All beams were tested using two-point loading to get pure 

bending in the middle span. The result of the experimental research showed that the 

ultimate load of the beam with externally bonded CFRP( BKTC) is 49% higher than BKT; 

stiffness of the strengthened beam BKTC is 68% higher than BKT; and cracking moment 

of the strengthened beam BKTC is 50% higher than BKT. However, the deformation and 

ductility of the strengthened beam BKTC is lower than BKT 77.6% and 73% respectively.. 

The failure phenomenon of the concrete beam with laminated CFRP is prior debonding 

CFRP that makes maximum performance of the CFRP not be reached.  

EFEK POLUTAN INDUSTRI TERHADAP KARAKTERISTIK 

BAHAN ISOLASI RESIN EPOKSI 

Y. Primadiyono, Ulfa Mediaty Arif 

Penelitian Pusat 

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 permukaannya diamati dengan spektrum inframerah 

untuk komposisi kimia permukaannya dan mikroskop metalurgi untuk degradasi permu-

kaannya. 

EFFECT OF INDUSTRIAL POLUTAN TO CHARACTERISTIC OF  

RESIN EPOKSI INSULATING MATERIALS 

Y. Primadiyono, Ulfa Mediaty Arif 

This research presents a comparison of characteristics of epoxy resin insulating 

materials for high voltage outdoor composite insulator using accelerated aging 

experiments to investigate their degradation effects due to the combined action of 

ultraviolet radiation and contaminat and their filler effect to their mechanical strength 

and abilities to withstand the high voltage. The result show a correlation of filler 

percentage and mechanical strength of insulation materials and correlation of the 

electrical parameters such as leakage current and flashover voltage with the material 
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degradation due to aging produced by pollutant and ultraviolet radiation. The surface 

conditions were studied by using infrared spectroscopy (ATR-FTIR) and metalurgical 

microscope. 

KUALITAS REFINED-GLYSERIN HASIL SAMPING REAKSI TRANSESTERIFIKASI 

MINYAK SAWIT DENGAN MENGGUNAKAN VARIASI KATALIS 

Astrilia Damayanti,  

Prodi Teknik Kimia FT Unnes 

Pemula 

Minyak sawit merupakan minyak nabati yang dapat mengalami proses transes-

terifikasi dengan alkohol untuk menghasilkan alkil ester. Jika alkohol yang digunakan 

adalah metanol, maka akan menghasilkan metil ester yang biasa disebut biodiesel yang 

ramah lingkungan. Hasil samping dari proses transesterifikasi ini adalah gliserin dalam 

jumlah sekitar 40% dari total produk. Dengan meningkatnya kebutuhan biodiesel akan 

meningkatkan jumlah gliserin juga sebagai produk samping. Gliserin merupakan senyawa 

yang memegang peranan penting dalam perkembangan industri obat-obatan, makanan, 

kosmetik, pelumas, tembakau, dll. Variabel yang divariasikan adalah katalis KOH dan 

NaOH dengan komposisi katalis masing-masing 0,2%; 0,4%; 0,6% dan 1,0%. Sedangkan. 
Perbandingan mol minyak dan metanol serta temperatur tidak divariasikan. Dari hasil 

percobaan didapatkan kondisi optimum reaksi transesterifikasi minyak sawit dengan 

metanol dan katalis basa menghasilkan yield metil ester terbanyak untuk katalis NaOH 

dan KOH dicapai pada 0,6%. Yield gliserin untuk KOH dan NaOH adalah terbesar pada 

KOH yaitu 16,75% dan yield gliserin untuk NaOH adalah 16%. Kualitas refined-glyserin 

hasil pemurnian gliserin adalah untuk NaOH adalah gliserin 43,90%, 70,57%, dan 

96,42%, sedangkan untuk KOH adalah gliserin 39,40%, 67,11%, dan 97,35%. 

PROGRAM SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSIS PENYAKIT TUBERKULOSIS 

Budi Sunarko, Intan Zainafree, Said Sunardiyo 

Pemula 

Sistem pakar, sistem berbasis komputer, merupakan program spesialisasi tingkat 

tinggi yang berusaha menduplikasi fungsi seorang pakar dalam suatu bidang keahlian se-

hingga orang awam dapat berkonsultasi dengan sistem pakar tersebut seperti layaknya ber-

konsultasi dengan seorang pakar. Sistem pakar telah banyak diaplikasikan untuk mem-

bantu atau menggantikan peran pakar dalam menyelesaikan persoalan yang biasanya dila-

kukan oleh seorang pakar. Salah satu aplikasi dari sistem pakar dalam bidang kedokteran 

adalah untuk mendiagnosis berbagai penyakit. Penyakit menular yang merupakan pem-

bunuh nomor satu adalah penyakit tuberkulosis (TBC). Penelitian ini memfokuskan pada 

penyusunan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit TBC Paru pada orang dewasa. 

Basis pengetahuan pada sistem pakar ini dibentuk berdasarkan fakta dan aturan yang 

diperoleh dari pakar (dokter Spesialis Paru dan dokter Spesialis Penyakit Dalam). Sedang-

kan mesin inferensi menggunakan metode pencarian Depth First Search (DFS) dan 

penalaran maju (forward reasoning). Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem pakar 

yang mampu membantu atau menggantikan peran dokter dalam mendiagnosis penyakit 

TBC Paru pada orang dewasa. 
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PEMANFAATAN KOLEKTOR SURYA PEMANAS AIR DENGAN MENGGUNAKAN SENG 

BEKAS SEBAGAI ABSORBER UNTUK MEREDUKSI PEMAKAIAN BAHAN BAKAR 

MINYAK RUMAH TANGGA 

M. Burhan R. Wijaya, Samsudin Anis, Karnowo 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Terapan 

Sumber energi fosil yang semakin terbatas perlu disikapi secara bijak untuk menja-

ga security of supply melalui usaha penghematan energi dan pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan. Aplikasi kolektor surya sebagai pemanas awal air skala rumah tangga diharap-

kan menjadi salah satu solusinya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan konstruksi 

kolektor surya yang dapat dimanfaatkan sebagai pre-heater air skala rumah tangga, 

mengetahui pengaruh modifikasi tebal kaca penutup dan jarak antar absorber dengan kaca 

penutup terhadap daya serap kolektor, dan mengetahui seberapa besar kontribusi kolektor 

surya yang didesain dalam mereduksi pemakaian bahan bakar minyak skala rumah tangga. 

Penelitian diawali dengan perancangan kolektor surya jenis plat datar yang dimodifikasi 

menggunakan plat gelombang dari seng bekas. Luas permukaan kolektor adalah 1,2 m
2
 

dengan kapasitas 18 liter/jam. Setelah kolektor dirancang dan dibuat, dilanjutkan dengan 

pengujian dan pengukuran untuk mendapatkan efisiensi kolektor yang optimal. Pengujian 

dilakukan pada siang hari pukul 10:00 – 15:00 dengan selang waktu 60 menit pada berba-

gai ukuran tebal kaca penutup yaitu 3 hingga 8 mm dan jarak absorber ke kaca penutup 10 

hingga 50 mm. Setelah didapatkan desain kolektor yang optimal, dilanjutkan dengan per-

cobaan pendidihan air berdasar suhu keluaran kolektor. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kolektor surya yang didesain dapat dimanfaatkan sebagai pre-heater air skala 

rumah tangga. Modifikasi tebal kaca dan jarak absorber ke kaca penutup berpengaruh 

terhadap efisiensi kolektor. Desain kolektor yang optimal didapatkan pada penggunaan 

tebal kaca 5 mm dan jarak absorber ke kaca penutup 30 mm. Desain ini menghasilkan 

efisiensi rerata tertinggi sebesar 79,6% dan mampu mereduksi penggunaan bahan bakar 

minyak sebesar 52,32%.  

SUBSTITUSI TEPUNG SINGKONG DENGAN TEPUNG IKAN TAWES DALAM 

PEMBUATAN KERUPUK TERHADAP KADAR PROTEIN DAN DAYA TERIMANYA 

(STUDI PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI 

DIVERSIFIKASI PANGAN LOKAL OLAHAN DI KECAMATAN LIMBANGAN 

KABUPATEN KENDAL) 

Hadi Setyo Subiyono, Irwan Budiono 

Terapan 

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal merupakan wilayah penghasil singkong 

yang potensial. Selain itu, Kecamatan tersebut juga mempunyai potensi perikanan yang 

baik. Tercatat sebanyak 35 Ha lahan di wilayah tersebut digunakan untuk perikanan darat 

khususnya ikan tawes. Kedua pangan lokal tersebut mempunyai keunikan, yaitu di satu 

sisi produk olahan kerupuk singkong mempunyai kadar protein hanya 1,2 gr per 100 gr. Di 

lain pihak produk ikan mempunyai masa simpan yang rendah, namun mempunyai kadar 

protein tinggi, yaitu 19 gr per 100gr. Berdasarkan hal tersebut, maka ingin diteliti penga-

ruh konsentrasi penambahan tepung ikan kedalam tepung singkong pada pembuatan 

kerupuk samiyer terhadap kadar protein dan daya terimanya. Penelitian ini merupakan 

penelitian dalam lingkup teknologi pangan dengan menggunakan ekperimen semu (ekspe-

rimen kuasi) dengan nir-acak. Desain percobaan satu faktor (single factor experiment) 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Jenis perlakuan berupa konsentrasi penambahan 

tepung ikan tawes 0%, 10%, 20% dan 30% ke dalam tepung singkong . Dari tiap 

kelompok dilakukan uji protein menggunakan metode Kjehdahl. Uji daya terima atas 
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warna, aroma, rasa dan tekstur dilakukan untuk menentukan konsentrasi penambahan 

tepung ikan tawes pada kerupuk samiyer yang paling disukai. Uji statistik Anova dengan 

uji alternatif Kruskall Wallis dan Friedman test untuk menguji pengaruh penambahan 

konsentrasi tepung ikan tawes pada kerupuk samiyer terhadap kadar protein dan daya 

terimanya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung ikan 

tawes, semakin besar rata-rata kadar protein kerupuk, meskipun dengan uji statistik tidak 

dapat dibuktikan adanya pengaruh konsentrasi penambahan tepung ikan tawes kedalam 

tepung singkong pada pembuatan kerupuk samiyer terhadap kadar protein. Adapun pada 

uji daya terima konsentrasi penambahan tepung ikan tawes 10% memberikan tingkat 

kesukaan yang baik (dalam aspek warna, aroma, rasa dan tekstur) serta sumbangan protein 

sebesar 8,48 gram%. Dengan penelitian ini, petugas dapat mempertimbangkan pemberian 

makanan tambahan dari bahan dasar ikan tawes dan singkong. Selain itu, diharapkan 

masyarakat dapat mempraktikan pembuatan kerupuk sarmiyer, dalam rangka meningkat-

kan upaya kewirausahaan dalam bidang pangan untuk peningkatan pendapatan keluarga 

sekaligus memanfaatkan bahan pangan lokal.  

PEMANFAATAN PRINTER EPSON STYLUS C 5500 SEBAGAI PRINTER PCB  

BERBASIS MIKROKONTROLER 

I Made Sudana, Al Amin Sachul Iman, Safudin 

Senior 

Perkembangan IPTEK dewasa ini sangat pesat, sehingga banyak bermunculan 

peralatan-peralatan yang serba otomatis. Khususnya dalam rancang bangun alat-alat elek-

tronika, desain elektronika mulai dari pembuatan PCB (Printed Circuit Board) hingga 

pelarutan PCB adalah dasar melakukan proyek elektronika. Jika pembuatan desain PCB 

sudah semakin mudah maka hal pertama untuk melakukan rekayasa elektronika semakin 

diminati. Dalam pendidikan praktek desain elektronika di SLTP, SLTA, mahasiswa, kursus 

pendidikan pencetakan desain gambar ke PCB masih banyak dilakukan dengan cara 

menggambar dengan goresan bolpoint permanen, ada juga dengan menyetrika hasil 

fotokopi gambar ke PCB. Cara-cara tersebut banyak mengalami kegagalan dan kerepotan. 

Tingkat kegagalan cukup tinggi pada pencetakan gambar garis dibawah 0,5 mm, selain itu 

juga dilihat dari manajemen waktu tidak efisien. Oleh karena itu, di dalam kegiatan ini, 

kami mengusulkan untuk mengangkat judul ‖Pemanfatan Printer EPSON STYLUS C5500 

Sebagai Printer PCB‖. Alat ini berguna untuk menggantikan pembuatan PCB secara 

manual. Alat ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pembuatan, dari gambar kom-

puter bisa langsung dicetak ke printer PCB, sehingga sangat membantu para perancang 

dan pembuat proyek elektronika. Penelitian ini bersifat trial and error untuk meng-

hasilkan sebuah unit printer PCB, dengan melakukan modifikasi printer yang tersedia 

khususnya pada unit pengatur gerak papan yang akan dicetak dari gerakan rotasi (kertas) 

menjadi gerakan tranversal (lulus) dengan mengatur posisi sensor benda kerja, yaitu untuk 

ketebalan papan cetak, penggunaan jenis tinta dan kualitas hasil cetakan. Dari hasil 

inovasi tersebut dapat disimpulkan (1) alat mengubah bentuk gerakan benda kerja, (2) 

sensor mampu mengidentifikasi ketebalan benda kerja 0,3 mm, (3) untuk dapat meng-

hasilkan kualitas cetakan, maka PCB harus dipanasi dengan suhu sekitar 40 
0
 C terlebih 

dahulu agar tinta dapat diserap oleh lapisan tembaga, (4) jenis tinta Durable menghasilkan 

kualitas cetakan yang paling baik dibandingkan dengan jenis tinta yang lain. Disarankan 

perlu dilakukan pengujian yang lebih mendalam lagi dalam rangka mengoptimalkan 

fungsi printer yang dihasilkan dari inovasi ini.  
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KARAKTERISASI SIFAT FISIS DAN MEKANIS SEL AKUSTIK 

DARI LIMBAH MEBEL KAYU 

Heri Yudiono 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Senior 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisis (struktur mikro) dan sifat  

mekanis (densitas, kekuatan impak, kekuatan bending) sel akustik dari limbah mebel kayu 

dengan memvariasi fraksi berat serbuk dan fraksi berat matrik berbahan resin epoxy. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan kategori rancangan 

percobaan yang dipilih adalah Pre-Eksperimental Designs bertipe Static Group Compa-

rations yang terdiri dari kelompok percobaan dan kelompok kontrol. Bahan yang diguna-

kan dalam penelitian ini adalah serbuk kayu dan resin epoxy. Pencampuran serat dan resin 

epoxy dengan perbandingan fraksi berat serat dan matrik: 20:80, 40:60, 60:40, 0:100, 

sedangkan dimensi spesimen yang digunakan untuk pengujian sifat mekanismenggunakan 

standar ASTM D1037. Hasil pengujian struktur mikro menunjukkan adanya void pada 

pencampuran serbuk kayu dan resin epoxy sebagai bahan sel akustik, hal ini disebabkan 

munculnya curring pada proses fabrikasi. Hasil uji densitas menunjukkan semakin banyak 

serat yang dicampurkan kedalam komposit harga densitasnya juga mengalami kenaikan.  

Sedang hasil pengujian impak dan pengujian bending menunjukkan bahwa ke dua kekuat-

an mekanis mencapai harga tertinggi pada fraksi berat serbuk kayu 20%. Beberapa reko-

mendasi yang diberikan dari hasil penelitian di atas adalah penelitian lanjutan dengan 

bahan yang berbeda, variasi kecepatan pengadukan campuran grajen dengan resin, variasi 

tekanan dalam pencetakan, variasi perbandingan campuran antara grajen dengan resin 

yang lebih teliti, uji kadar air dan variasi-variasi yang lainya. 


