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KATA PENGANTAR 

 

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

Hasil Penelitian Tahun 2010 dapat diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

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

merupakan suntingan hasil-hasil penelitian Dosen UNNES pada tahun anggaran 2010 yang 

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

Provinsi Jawa Tengah.  Adapun rinciannya sebagai berikut :  

1.  Bidang Bahasa : 6 judul 
2.  Bidang Ekonomi : 11 judul 
3.  Bidang Hukum : 8 judul 
4.  Bidang Kesehatan : 14 judul 
5.  Bidang Lingkungan : 5 judul 
6.  Bidang MIPA : 26 judul 
7.  Bidang Olahraga dan Kesehatan : 3 judul 
8.  Bidang Pariwisata : 1 judul 
9.  Bidang Pendidikan : 60 judul 
10.  Bidang Psikologi : 1 Judul 
11.  Bidang Sosial : 12 judul 
12.  Bidang Teknologi : 18 Judul 

13.  Penelitian Mahasiswa : 34 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. 

 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. 

Semarang,       Januari 2011 
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BIDANG BAHASA 

PENGEMBANGAN TEKNIK KONDAKTING DAN PENDOKUMENTASIAN DALAM 

MEDIA REKAM DAN CETAK UNTUK MENDUKUNG PROSES LATIHAN KONDAKTING 

PADUAN SUARA BAGI GURU SENI BUDAYA DI KOTA SEMARANG 

Bagus Susetyo 

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini dilaksanakan didasari atas pemikiran bahwa selama ini pelaksanaan 

mata pelajaran seni musik sub pokok bahasan kondakting kurang dilaksanakan dengan 

baik dan benar, banyak guru-guru seni budaya menganggap kondakting sebagai hal yang 

sepele dan tidak penting, sehingga kurang ditelaah atau tidak dipelajari dengan baik, hal 

ini mengakibatkan bidang lanjutannya seperti paduan suara atau ansambel musik sekolah 

menjadi kurang sempurna. Berdasar latar belakang di atas, maka diperlukan suatu 

rumusan kondakting dengan teori dasar dan pengembangan yang benar agar dapat 

dijadikan acuan bagi guru seni budaya di Kota Semarang, yang berupa pengembangan 

teknik kondakting dan mendokumentasikannya dalam media rekam dan cetak serta 

bertujuan agar kondakting dapat dilakukan dengan baik dan benar dan bernilai estetika 

yang lebih. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

kombinasi research and development, pengambilan datanya meliputi: data direduksi, 

diinterpretasi, disajikan kemudian diverifikasi. Sasaran penelitian terfokus pada topik 

penelitian dengan lokasi penelitian di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya sinkronisasi antara teori dan pola dasar kondakting serta pengembangannya 

berdasarkan gerak yang dipraktekkan oleh guru seni budaya dan diterapkan di kelas, pola 

pengembangan tersebut meliputi: sikap berdiri, sikap siap, insetting dan attack, pada 

gerakan aba pelaksanaan merupakan pengembangan tanda birama ; 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. 

Pada gerakan pengakhiran dikembangkan beberapa variasi: cal, mor, dan triller. Dinamik, 

tempo, ekspresi dan Fermata dikembangkan lebih variatif. Berdasarkan hasil penelitian 

saran penting yang dapat dikemukakan adalah guru-guru seni budaya diharapkan mampu 

mempraktekkan kondakting dengan baik dan benar pada berbagai bentuk pertunjukan 

musik serta para pimpinan sekolah memberi perhatian yang cukup terhadap seni musik 

serta topik-topik seni budaya yang lain. 

TIPOLOGI NEKROKULTURAL PADA KARYA SENI LUKIS 3 MAHASISWA PROGRAM 

STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA JURUSAN SENI RUPA UNNES ANGKATAN TAHUN 

2005/2006 MELALUI ANALISIS TEKSTUAL 

Eko Haryanto, Mujiyono 

Dana DIPA PNBP 

Karya seni yang dihasilkan oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah seni lukis 

3 khususnya angkatan tahun 2005/2006 memiliki kesamaan-kesamaan atau gejala 

nekrokultural antara karya satu dengan karya lainnya, baik secara komposisi maupun 

objek yang divisualisasikan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan mahasiswa berpikir 

dalam poros paradigmatik atau asosiatif. Atas dasar tersebut, penelitian ini membuktikan 

serta memetakan tipologis nekrokultural pada karya seni lukis tersebut. Tujuan penelitian 

untuk mengidentifikasi karakteristik bentuk tipologis nekrokultural pada karya seni lukis 3 

oleh mahasiswa angkatan 2005/2006. Penelitian mengunakan pendekatan kualitatif 
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deskriptif dengan metode analisis tekstual. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi, 

observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan terhadap struktur elemen rupa dengan 

menggunakan analisis isi sebagai tahapan heuristik dan analisis tema sebagai tahapan 

hermeneutik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 60 karya seni lukis yang 

dihasilkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah seni lukis 3 khususnya angkatan tahun 

2005/2006 secara paradigmatik dan sintagmatik terdapat tiga kategori. Kategori A, gambar 

bersifat monoton dan kurang baik, berjumlah 50 %. Kategori B, gambar bersifat sedang, 

berjumlah 38,4 %. Kategori C, gambar bersifat baik, berjumlah 11,6 %. Berdasarkan 

kategorisasi tersebut, maka hanya 1, 6 % saja yang sudah menunjukan tingkat kreativitas 

secara baik yaitu pada kategori C. 

UNGKAPAN-UNGKAPAN VERBAL DALAM BAHASA JAWA YANG BERFUNGSI 

MELESTARIKAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT SAMIN DI KABUPATEN 

BLORA 

Hari Bakti Mardikantoro, Suprapti, Agus Yuwono 

Dana DIPA PNBP 

Dalam perspektif ekolinguistik, bahasa merupakan manifestasi hubungan antara 

manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan masyarakat Samin dengan alam 

lingkungannya terjalin dengan sangat akrab dan dekat. Masyarakat Samin memanfaatkan 

alam di sekitarnya dengan pertimbangan keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan. 

Cara mereka bertani dan mengolah sawah dengan menggunakan peralatan yang cukup 

sederhana menyebabkan tanah tetap alami. Para sesepuh masyarakat Samin mempunyai 

kearifan tertentu yang bersifat menjaga dan melestarikan lingkungannya. Kearifan-

kearifan tersebut diwujudkan dalam bentuk ungkapan verbal berupa bahasa Jawa. Tujuan 

penelitian ini adalah mengungkap (1) bentuk ungkapan-ungkapan verbal dalam bahasa 

Jawa yang digunakan untuk melestarikan lingkungan pada masyarakat Samin dan (2) 

fungsi ungkapan-ungkapan verbal dalam bahasa Jawa pada masyarakat Samin dalam 

hubungannya dengan pelestarian lingkungan. Data dalam penelitian ini dijaring dengan 

menggunakan metode simak. Pengamatan itu, secara khusus, dilaksanakan dengan 

menerapkan teknik sadap sebagai teknik dasarnya dan diteruskan dengan teknik lanjutan 

yang berupa teknik simak libat cakap, tekik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan 

teknik catat. Analisis data lazimnya dilakukan melalui dua prosedur, yaitu (1) analisis 

selama proses pengumpulan data (reduksi data, sajian data dengan matrik, pengambilan 

simpulan) dan (2) analisis setelah pengumpulan data (transkripsi fonetis, klasifikasi data, 

penafsiran perbedaan pemakaian bahasa, penyimpulan). Hasil analisis menunjukkan 

bahwa ungkapan-ungkapan verbal dalam bahasa Jawa pada masyarakat Samin dalam 

hubungannya dengan upaya pelestarian lingkungan ada yang berbentuk kata, frase, dan 

kalimat. Adapun fungsinya meliputi untuk member nama, sebagai semboyan, dan sebagai 

ajaran yang disampaikan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

peneliti menyarankan agar masyarakat Samin tetap mempertahankan ungkapan-ungkapan 

verbal yang merupakan perwujudan kearifan terhadap lingkungan dan disampaikan pada 

anak cucu agar mereka juga mempunyai tindakan dan perkataan yang sama dengan para 

sesepuhnya. Selain itu, masih perlu diadakan penelitian lanjutan terhadap masyarakat 

Samin dengan topik yang berbeda karena kajian tentang masyarakat Samin merupakan 

kajian yang menarik, baik dari perspektif budaya maupun bahasa. 
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VARIASI KALIMAT DALAM TEKS PIDATO ILMIAH PENGUKUHAN GURU BESAR 

UNNES TAHUN 2009 

Rustono 

FBS Universitas. Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Untuk upacara pengukuhan guru besar di perguruan tinggi, guru besar baru 

hendaknya menyusun pidato ilmiah dengan kalimat-kalimat yang cermat dengan 

variasinya. Para guru besar baru hendaknya memanfaatkan kemampuan linguistisnya 

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

argumen berbagai jenis kalimat yang terdapat dalam teks pidato ilmiah pada upacara 

Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Semarang pada tahun 2009. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan data berupa penggalan 

teks pidato illmiah pada upacara Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Semarang 

pada tahun 2009. Berdasarkan diatesis atau vois dalam teks pidato ilmiah pada upacara 

pengukuhan guru besar Universitas Negeri Semarang tahun 2009 terdapat dua macam 

kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Atas dasar pola kalimat bahasa Indonesia, 

dalam teks pidato ilmiah pada upacara pengukuhan guru besar Universitas Negeri 

Semarang tahun 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 pengukuhan guru besar Universitas 

Negeri Semaang tahun 2009 ditemukan dua macam kalimat, yaitu kalimat tunggal dan 

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

kalimat majemuk bertingkat. 

CERITA SILAT INDONESIA DALAM KOMIK: REPRESENTASI KEARIFAN BUDAYA 

LOKAL 

Teguh Supriyanto 

Dana DIPA PNBP 

Periode 1960-1970-an banyak bermunculan cerita silat, artinya masyarakat 

pembaca sangat antusias membaca jenis cerita ini dan mencerminkan selera dan pola pikir 

masyarakat pembaca pada waktu itu. Melalui pemahaman cerita silat, ni lai-nilai kearifan 

yang tergambar dapat digali dan dijadikan sistem orientasi nilai pelajaran budi pekerti 

yang berlandaskan kearifan lokal. Masalah penelitian ini adalah: struktur cerita silat, unsur 

kearifan budaya lokal, dan nilai yang berorientasi kearifan lokal apa yang terkandung 

dalam cerita silat. Hasil penelitian ini adalah bahwa struktur cerita silat digerakkan oleh 

alur cerita yang melingkar. Orientasi nilai masyarakat yaitu berjuang untuk memayu 

hayuning bawana (ketertiban dunia). Dibutuhkan sosok tokoh untuk menjadi teladan 

perjuangan yang terbuka untuk dikontrol. Kerja ke arah perjuangan dilakukan secara 

bersama (gotong royong). Untuk mencapainya, perjuangan dilandasi nilai keadilan, 

keteladanan, dan selalu berbuat kebajikan (mesu raga). 
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KESANTUNAN BERBAHASA DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG: KAJIAN SOSIOPRAGMATIK 

B. Wahyudi Joko Santoso, Diah Vitri Widayanti, dan Anastasia Puji Triherwanti 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The focus of this research is the politeness-speaking students of State University of 

Semarang in interacting with the Lecturers and Staffs. The Problems studied were (i) how 

the realization of politeness and impoliteness language among students in the State 

University of Semarang? (ii) how the level of the politeness-speaking seen from the 

cooperative principle and the principle of politeness in interacting with them? and (iii) 

what politeness strategy used by the students to achieve theirs purposes in interacting 

with them? Data acquisition is done by the method of "penyimakan" and techniques 

―simak bebas libat cakap‖ (SBLC) (for data writen) because the researcher listened to the 

use of politeness directly and indirectly (via SMS). The analytical method used is the 

method of aggregated match those on the basic techniques decisive element, along with 

advanced techniques in the form of comparison related techniques equate and 

differentiate, and distinguish which equate politeness language. In addition, the 

distributional method is used also with the basic technique for the direct element and 

continuation techniques, such as engineering change, expand, change shape and 

technique. Method of presentation is informal methods and the implementation of such 

informal methods it is also the use of informal techniques. The results of this research are 

the first, seen from the realization politeness, obedience and transgression of student 

conduct maxims, they are (i) obey the maxims of wisdom as much as 11 utterances and 3 

transgressions, (ii) obey with an acceptance speech maxims and 3 transgressions, (iii) 

obey with generosity maxim 9, utterances and 4 transgressions, (iv) comply with and 

violate their modesty maxim each one utterance, (v) obey with the maxim concordance 9 

speech and 1 transgression, (vi) obey with the maxim obedience 4 utterances and 3 

transgressions. Obedience maxims tend to their use because of the position of social 

status is not symmetrical, the Student-Lecturer and Student-Staff. The second, the views of 

politeness strategies is chosen, students have a tendency to choose the scale of loss, 

speech indirectness scale, and scale to provide choice to its partners said they (Lecturer 

and Staff). Of the three scales, they tend to use indirectness scale. The third, judging from 

the follow-speaking students, those who do not speak of polite, less polite, courteous, and 

very courteous to theirs partners (Lecturer and Staff. Of the four levels of politeness, the 

tendencies language chosen is not polite than, less polite, and very polite. The fourth or 

the last, students which are familiar with the employee (a parking and canteen waiter) 

tend to choose Java code. 
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BIDANG EKONOMI 

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 

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010 

Di era ekonomi kreatif saat ini, 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, realitasnya 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). Tujuan umum 

kegiatan ini adalah memberdayakan industri kecil sehingga menjadi industri yang 

tangguh, serta meningkatkan kesejahteraan. Tujuan khusus penelitian pada tahap atau 

tahun pertama ini adalah: (1) Terciptanya SDM perajin yang berkualitas; (2) Terciptanya 

produk unggulan yang khas dan berkualitas. (3) Terciptanya teknologi tepat guna (TTG) 

sesuai kebutuhan; (4) Tersusunnya sistem manajemen usaha kecil dan menengah; dan (5) 

Terciptanya industri kerajinan enceng gondok di kawasan Rawapening yang mandiri dan 

tangguh. 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. Analisis dilakukan dengan langkah reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang ketiganya dilakukan 

secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: Dari hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa: Pertama, kawasan Rawapening Kabupaten Semarang merupakan sentra industri 

kerajinan enceng gondok. Ada 13 industri yang menghasilkan berbagai jenis produk 

dengan omset penjualan berkisar Rp 4.191.000.000,00 per tahun. Secara umum produk 

belum memiliki kualitas yang bagus, keunikan, dan kurang kompetitif. Kedua, 

kemampuan perajin dalam peningkatan kualitas dan pengembangan produk, penerapan 

teknologi tepat guna, dan penerapan manajemen sangat terbatas. Oleh karena itu 

dilakukan peningkatan kualitas SDM perajin melalui pelatihan. Ketiga, agar kerajinan 

enceng gondok dari kawasan Rawapening menjadi produk unggulan yang kompetitif, 

maka dilakukan peningkatan kualitas dan pengembangan produk untuk menghasilkan 

produk baru yang berkualitas, khas, dan kompetitif. Keempat, untuk menciptakan industri 

kerajinan enceng gondok yang mandiri dan tangguh di kawasan Rawapening Kabupaten 

Semarang, maka diberikan pembinaan dengan melakukan pendampingan. Kelima, kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan, yaitu: (1) Banyaknya kegiatan perajin menyebabkan 

kegiatan tidak dapat berjalan efektif dan maksimal, (2) Rendahnya etos kerja perajin, 

adanya konflik kepentingan antar perajin, belum adanya budaya berorganisasi, dan 

kurangnya dukungan pemerintah daerah; dan (3) Adanya perajin yang berpikir pragmatis 

dan individual. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka disarankan: Pertama, kepada 

Pemerintah Kabupaten Semarang, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

dan lembaga terkait untuk bekerja sama mendukung dan menindak lanjuti kegiatan ini. 

Kedua, pemerintah (propinsi atau kabupaten) memberikan pantuan dengan tepat sasaran. 
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Ketiga, perajin hendaknya memiliki motivasi yang tinggi dan dapat bekerja sama dalam 

mengembangkan kerajinan enceng gondok. 

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JAWA 

TENGAH 

Arief Yulianto, Agung Yulianto 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian ini adalah (a) mengetahui potensi ekonomi Jawa Tengah sebagai 

dasar pengembangan UMKM (b) Mengetahui kondisi sumber daya yang dimiliki UMKM 

saat dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif (c) Mengetahui strategi 

pengembangan UMKM di Propinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif dengan multi situs UMKM dengan pertimbangan (a) secara proporsional 

pemilihan 9 (sembilan) sektor perekonomian adalah yang terbesar yaitu sektor industri, 

sektor pengolahan. (b) telah berdiri lebih dari 5 tahun untuk membuktikan tingkat 

kebertahanannya dengan situs sebagai berikut (a) Selaras Stone dengan produksi batu 

alam dan variansnya seperti marmer, batu alam dengan berbagai tipe, jenis dan warna (b) 

Bagus Snack dengan produksi roti dan makanan kecil yang dikemas dalam berbagai 

ukuran berat (c) Ragita Collection yang menjual baju dan perlengkapan muslim untuk 

remaja (d) Kilometer 7 yang menjual industi pengolahan makanan siap saji . Hasil 

penelitian ini adalah (a) Potensi ekonomi Jawa Tengah sebagai dasar pengembangan 

UMKM adalah pada sektor industri pengolahan, pertanian serta perdagangan, hotel dan 

restauran yang terukur dari indikator PDRB, struktur perekonomian, tenaga kerja yang 

mampu terserap pada tiap sektor (b) Sumber daya yang dimiliki UMKM saat ini adalah 

terbatas pada aspek pemasaran terutama untuk menjalin hubungan dengan pasar atau 

pembeli, sehingga pada penelitian ini diadakan pembuatan blog dengan alamat 

http:\\profilumkm.wordpress.com yang mulai dipasang 10 Agustus 2010 yang berisi 

tentang informasi produk dan layanan UMKM (c) Strategi pengembangan UMKM di 

Propinsi Jawa Tengah yang diperlukan adalah fasilitasi pemasaran dan terbukti uji coba 

blog selama 2 (dua) bulan memberikan dampak yang positif kepada UMKM. 

KEBIJAKAN “GO ORGANIK 2010” (ANALISIS COST AND BENEFIT KEGIATAN 

MARKETING MIX BUDIDAYA SAYURAN ORGANIK DI KECAMATAN SUMOWONO 

KABUPATEN SEMARANG) 

Etty Soesilowati 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian Analisi Cost and Benefit Kegiatan Marketing Mix pada Budidaya 

Sayuran Organik di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan kualitatif atau naturalistik serta pendekatan kuantitatif. 

Pengumpulan data menggunakan teknik: (1) wawancara mendalam; (2) observasi; (3) 

kuesioner; dan (4) studi dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan model 

interaktif ,sedangkan pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis 

cost & benefit ratio, return on invesment, net revenue dan payback period) . Hasil 

penelitian menunjukan: (1) nilai B/C ratio lettuce sebesar 3,41 dan brukoli 2,27, sementara 

return on invesment (ROI) lettuce 241,29 dan brukoli 130,13, sedangkan ratio net 

revenue/total income lettuce sebesar 70,7% dan brukoli 57,3% serta pay back period 

untuk produk lettuce 4,9 bulan dan produk brukoli 9,2 bulan; (2) pola distribusi sayuran 
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organik bervariasi dimana petani langsung berhubungan dengan konsumen akhir di pasar 

tradisional dan petani melalui pedagang perantara menuju pasar ekspor, swalayan, hotel, 

dan restoran. Semakin panjang saluran distribusi, harga semakin tinggi dan semakin 

banyak keuntungan yang harus dibagi; (3) teknologi masih tradisional.; (4) kendala yang 

dihadapi petani yaitu kurangnya pemahaman akan budidaya sayuran organik, tidak adanya 

sistem pembukuan, akses informasi petani yang terbatas, kurang tersedianya bibit tanaman 

yang berkualitas, kurangnya riset dan pengembangan, serta rendahnya daya beli 

masyarakat Indonesia. Saran yang diajukan adalah: (1) peningkatan anggaran riset dan 

pengembangan; (2) mengedukasi masyarakat untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat; 

(3) memperkuat bergainning position melalui pembentukan kelompok-kelompok tani; (4) 

mengedukasi petani; serta (4) mengintegrasikan program pemberdayaan petani 

organikdari hulu hingga hilir. 

PENERAPAN TEORI GROWTH POLE DAN BASIS EKONOMI PADA PERENCANAAN 

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN WILAYAH DI PROVINSI JAWA TENGAH 

Idie Widagdo, Fafurida, Vitradesie Noekent 

Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Adanya masalah disparitas yang tinggi dan ketimpangan ekonomi antar wilayah di 

Propinsi Jawa Tengah memerlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Salah 

satunya yaitu dengan cara menentukan daerah-daerah kutub pertumbuhan sesuai dengan 

growth pole yang menyatakan bahwa untuk tumbuh dengan cepat, suatu negara perlu 

memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang mempunyai potensi paling 

kuat. Setelah daerah-daerah kutub pertumbuhan tersebut ditentukan, maka harus disusun 

suatu perencanaan ekonomi dan wilayah pada tiap daerah kutub pertumbuhan dengan 

melihat potensi basis yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar perekonomian di daerah kutub 

pertumbuhan tersebut dapat lebih berkembang dan selanjutnya terjadi perembetan ke 

daerah-daerah terbelakang yang ada di sekitarnya. Harapan selanjutnya, terjadilah suatu 

pemerataan ekonomi dan peningkatan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah yang 

kemudian akan menyelesaikan masalah ketimpangan dan disparitas yang terjadi di 

Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan perencanaan dalam penelitian ini menggunakan empat 

analisis yaitu analisis Skalogram, Location Quotient, Shift Share dan Klassen Typologi. 

Dalam perencanaan ekonomi dan wilayah Propinsi Jawa Tengah ditentukan growth pole 

untuk wilayah yang pertama yaitu Kabupaten Cilacap, growth pole untuk wilayah yang 

kedua yaitu Kota Semarang dan growth pole untuk wilayah yang ketiga yaitu Kabupaten 

Kudus. Sektor-sektor yang dikembangkan di tiap-tiap daerah growth pole adalah, untuk 

Kabupaten Cilacap ada empat sektor yaitu sektor pertambangan, sektor industri, sektor 

perdagangan dan sektor pengangkutan. Pada Kota Semarang dikembangkan lima sektor 

yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor 

pengangkutan dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor-sektor yang dikembangkan di 

Kabupaten Kudus hanya ada dua sektor yaitu sektor industri dan sektor perdagangan. 
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PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DENGAN METODE PROBLEM BASED 

LEARNING PADA MATA KULIAH STATISTIKA DAN EKONOMETRIKA 

Moh Khoiruddin, Vitradesie Noekent, Andhi Wijayanto 

Staf Pengajar pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Mata kuliah Statistika dan Ekonometrika merupakan mata kuliah yang wajib 

ditempuh mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UNNES. Kedua mata 

kuliah tersebut sarat dengan muatan kuantitatif yang membuat mahasiswa takut dan 

mudah jenuh mengikutinya, dan akhirnya berpengaruh pada rendahnya hasil nilai 

yang dicapai. Riset ini bertujuan untuk mengetahui apakah model PBL dengan 

treatment khusus (menggunakan video clips, software dan kuis) lebih efektif untuk 

meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam menempuh kedua mata kuliah 

tersebut. Riset ini melibatkan sebanyak 90 mahasiswa untuk mata kuliah Statistika dan 100 

untuk mata kuliah Ekonometrika yang terbagi ke dalam kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa respon dan capaian nilai mahasiswa Statistika dan 

Ekonometrika untuk kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Dengan 

menggunakan two means different test menunjukkan terjadinya perbedaan signifikan 

capaian nilai antara pre-test dan pos-test, serta antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dapat disimpulkan bahwa model PBL dengan treatment khusus (menggunakan video clips, 

software dan kuis) lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa 

dalam menempuh kedua mata kuliah tersebut. 

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA 

MIKRO (P3KUM) BAGI PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI 

Margunani, Nanik Sri Utaminingsih 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This study conducted to obtain empirical evidence of whether there are impacts 

P3KUM for SMEs or member, to increase business volume, sales turnover and the 

togetherness for members to share experiences. This research attempt to identify the 

effectiveness of P3KUM covering the benefits and constraints. Further development of this 

research is to provide policy recommendation for the government whehter to continue or 

dismiss P3KUM judged from standpoint of effectiveness for the community. This research 

has focused on the business SMEs in several districts in the province of Central Java 

which is majority of economic actors in the region. Research will be conducted in the ex-

karisidenan semarang by taking 5 points covering the city of Semarang, Salatiga, 

Semarang regency, Demak regency, and Kendal regency. The sample of respondents in this 

study consisted of cooperative P3KUM receiver and non receiver. Profile of cooperative 

P3KUM receiver and non receiver shows there are still problems associated with 

infrastructure while capital and access to finance, human resources, business climate and 

levies outside the procedure has worked well. In this case we can see the differences 

between recipient and non recipient P3KUM. This shows the effectiveness P3KUM for 

cooperatives members and the community in order to empower SMEs and cooperatives. 

Based on respondent‘s answers show the differences between recipients P3KUM 

respondents and non recipients P3KUM is associated with socialization P3KUM, 

membership of cooperatives savings and loans, granting P3KUM, us of facilities P3KUM. 

While the latest indicators showed no difference between recipients and non recipients 

P3KUM. All respondents agreed that the association of smaal and medium entrepreneurs 
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do not always give encouragement to access or use of credit P3KUM through 

cooperatives nearest. 

ANALISIS ALOKASI WAKTU KERJA PEREMPUAN PETANI DESA HUTAN DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PERAN PENDIDIKAN ANAK DI 

LINGKUNGAN BKPH CANDIROTO KPH KEDU UTARA 

Niswatin Rakub 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui/mengidentifikasi profil alokasi waktu 

kerja perempuan petani desa hutan, pengaruh alokasi waktu kerja usaha tani hutan 

terhadap imlementasi peran pendidikan anak, dan faktor- faktor yang mempengaruhi 

keputusan alokasi waktu kerja perempuan petani desa hutan di wilayah BKPH Candiroto 

KPH Kedu Utara. Populasi penelitian ini adalah semua isteri yang terlibat dalam 

pengolahan usaha hutan yang tersebar di wilayah BKPH Candiroto KPH Kedu Utara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi cluster, dimana data penelitian dihimpun 

dari/berdasarkan wilayah. Teknik penetapan sample menggunakan propotional area 

random sampling dalam mana dipertimbangkan aspek area pengolahan usaha tani hutan 

secara proporsional. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data melalui wawancara 

dan kuesioner. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui 

profil alokasi waktu kerja dari istri petani hutan kerjalahan tegalan sebagai pekerjaan 

utama (64% responden), kerja lahan hutan sebagai kegiatan membantu (56% responden), 

kerja lahan sawah sebagai kegiatan utama (12%), kerja lahan pekarangan sebagai kegiatan 

utama (56%) dan hanya 6 % yang berjualan sebagai kegiatan sampingan. Peran istri petani 

hutan terhadap pendidikan anak yang dapat dilakukan dengan baik adalah mengawasi 

belajar anak dan mengawasi kegiatan anak. Sedangkan untuk kegiatan membantu 

menyiapkan kebutuhan belajar anak, memecahkan kesulitan belajar anak, membimbing 

belajar anak, dan berkomunikasi dengan guru di sekolah masih belum dapat dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini disebabkan karena alokasi waktu untuk bekerja yang menyita hampir 

seluruh waktu dan kemampuan finansial yang kurang serta pendidikan yang relat if rendah. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi alokasi waktu isteri petani hutan adalah jumlah anak 

balita yang dimiliki, waktu kerja di tegalan dan waktu kerja pada lahan hutan. Jika 

dikelompokkan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal adalah jumlah anak balita yang dimiliki, sedangkan faktor eksternal adalah tempat 

dimana isteri bekerja, yaitu di tegalan dan di hutan. 

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE  TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN VARIABEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOUSURE SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) 

Prabowo Yudo Jayanto, Kiswanto 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Pengelolaan perusahaan yang baik disebut juga good corporate governance. 

Corporate governance ini akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan (nilai 

perusahaan) jika dapat diterapkan dengan baik. Ada beberapa indicator untuk mengukur 

corporate governance ini. Diantaranya yang dijadikan indicator dalam penelitian ini yaitu 

dewan komisaris independen dan komposisi komite audit. Dengan pengelolaan perusahaan 

yang baik melalui penciptaan good corporate governance ini dapat juga meningkatkan 

pengungkapan tanggunjawab social perusahaan (CSRD), yang pada akhirnya akan 
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meningkatkan kinerja perusahaan yang diindikatorkan oleh nilai perusahaan. Penelitian ini 

ingin menguji pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan, serta 

pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan yang di mediasi oleh 

variable CSRD. Dengan menggunakan pendekatan ordinary least square (OLS), maka 

dilakukan pengujian hipotesis yang dibangun dalam penelitiani ini. Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwa good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

(market capitalization) (H1). Hal ini berarti bahwa nilai perusahaan akan meningkat jika 

dalam perusahaan terjadi peningkatan pengelolaan perusahaan secara baik. Sedangkan 

hipotesis kedua, juga secara signifikan ditunjukkan oleh hasil statistik sehingga H2 pun 

diterima, yang berarti bahwa CSRD memediasi pengaruh antara good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan. Meskipun penelitian ini menerima semua hipotesis, 

tetapi penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan. Diantaranya adalah perusahaan 

yang menjadi sampel hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan itupun 

hanya perusahaan yang menyampaikan laporan tahunannya melalui web BEI 

(www.idx.co.id). Untuk itu, penelitian mendatang disarankan tidak hanya menggunakan 

perusahaan yang menyampaikan laporan tahunnaya melaui web tersebut. Karena dalam 

laporan tahunan perusahaan sangat banyak mengandung informasi terkait dengan 

pengungkapan tanggungjawab sosial (CSRD). 

POTENSI EKONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UKM UNGGULAN DI 

UNGARAN KABUPATEN SEMARANG 

Rusdarti, Sri Ratna Rahayu  

Pusat Manajemen dan Kewirausahaan LP2M 

Dana DIPA PNBP 

The purpose of this study was to describe the phenomenon of SMEs superior and 

superior product, superior type of SMEs superior product and formulating policy strategy, 

in accordance with hte potential of SMEs in Ungaran, Semarang Regency.  This research 

was conducted using the method of documentation with secondary data from the books in 

BPS and Bapeda Semarang Regency period 2004-2008. Method of assessment approaches 

and processes to find different types of SMEs and KPJU excellent potential in these areas 

would use a SWOT analysis method and Location Quotient (LQ). The results showed that: 

(1) Potential sectors that could be driving the manufacturing sector, in terms of small 

scale industries (SMEs) is a type of food and beverage industry, and traditional 

medicines. Processing industry is a sector basis and the biggest contributor to economic 

growth in the district of Semarang. Potential sectors that could be driving the 

manufacturing sector, in terms of small scale industries (SMEs) is a type of food and 

beverage industry, and traditional medicines. Processing industry is a sector basis and the 

biggest contributor to economic growth in the district of Semarang. (2) Policy strategy 

that can be applied based on the SWOT analysis are: (a) Strength Strategy Opportunity 

(SO), local product development, utilization of water resources potential to be a mineral 

water company's industrial sector, (b) Weakness Opportunity Strategy (WO), to realize the 

industrial area which mengutakan local raw materials such as: industry tempeh, tofu, 

crackers, chips and other variations that do not rely on raw materials imported from 

abroad. Utilizing the barren land to build industrial park, (c) Strategy Treath Strength 

(ST), the industrial sector become a leading sector, cooperation with other regions in 

pemanfataan pemanfataan water resources and tourist villages, and (d) Strategies Treath 

Weakness (WT), improve facilities and infrastructure, improving workforce skills for small 

industries to maintain and or improve the quality of its products. It is suggested local 

goverment should remain small support industry to remain a leading sector in a way 

http://www.idx.co.id/
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makes it easy for small industry in the necessary permits and acces capital and marketing 

and increasing skill of its workforce. 

MODEL PENINGKATAN KINERJA PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT PROVINSI 

JAWA TENGAH DENGAN ANALISIS SWOT 

Sukirman, Maylia Pramono Sari 

Fakultas Ekonom, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The currnt reform era has brought great changesto all of life demands for 

Indonesia state, implies a government organization that is expected to give priority to 

public satisfaction. Still a pessimisticstatement from stakeholders on the performance of 

the inspectorate (the regulatory body area) is the strategic issues that must be anticipated 

by formulating appropriate strategies as a means of driving creativity and innovation in 

public organization‘s own mandate can be realized in an optimal. In the regard, the 

inspectorate Central Java provincial regulatory body as a public organization should do 

and look for the right strategy to anticipate environmental. There are several methods in 

formulating strategies from the literature one is to approach Strengths, Weakness, 

Oppurtunities, dan Threats or who is known as SWOT analysis. SWOT analysis is a 

method to compare various external factors (opportunities and challenges) in order to 

find a strategy most appropriate and profitable. For performance improvement, the 

inspectorate (the regulatory body) Central java province can apply one of the four 

strategies that are available on the above TOWS matrix. There are 4 strategies that can be 

selected that is SO Strategies (Strengths-Opportunities), Strategy WO (Weakness-

Opportunities), ST Strategies (Strengths-Threats), Strategies WT (Weakness-Threats). In 

an effort to increase performance, the Inspectorate (Supervisory Board) Central Java 

Province have been able to maintain the power that is in the form of HR, Budget, 

Information Technology and Organizational Structure of adequate; able to minimize 

weaknesses possessed by performing the related increase in HR, Budget, Information 

Technology and Organizational Structure; able to take advantage of opportunities that 

exist in the form of political aspects, economic, social, legal, technology and the tendency 

of stakeholders to optimize and minimize the power that the existing weaknesses in the 

form of HR, Budget, Information Technology and Organizational Structure; able to deal 

with existing challenges aspects of political, economic, social, legal, technology and 

trends of stakeholders or avoid by minimizing the weaknesses that exist in the form of HR, 

Budget, Information Technology and Organizational Structure 

STRATEGI MEMASARKAN DAERAH DI ERA OTONOMI SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN PELUANG INVESTASI DI KOTA SEMARANG 

Wahyono, Shanty Oktavilia 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This research was conducted to identify and analyze regional marketing strategy in 

an effort to increase local investment. Marketing area is basically a building regional 

competitive advantage is an effort to increase productivity so that it will raise the quality 

and standard of living in the long term. This study uses primary and secondary data to see 

the perception of stakeholders (employers, investors, governments, and communities) 

which are then used to analyze whether appropriate policies and strategic to market the 

region so that the investment increases. 
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BIDANG HUKUM 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN PENATAAN NORMA LINGKUNGAN 

HIDUP KECAMATAN GUNUNG PATI SEBAGAI BENTUK KONSERVASI LINGKUNGAN 

HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO. 13 TAHUN 2004 

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTAMADYA DAERAH 

SEMARANG TINGKAT II SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA IV 

Herry Subondo, Anis Widyawati, Dian Latifiani, Cahya Wulandari, Kurniawan Akbar 

Fakultas Hukum,Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, 

tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan 

lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan 

penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta didukung dengan 

sinkronisasi antara UU No 32 Tahun 2004 dengan Perda No.13 Tahun 2004. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tentang proses perijinan dan pengawasan dalam Perda No. 13 

Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Kotamadya Daerah 

Tingkat II Kotamadya Semarang BWK VIII (Kecamatan Gunung Pati) apakah telah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, mengetahui bagaimana penerapan sanksi Pidana dalam Perda No.13 

Tahun 2004 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan 

mengetahui bagaimana Audit Proses Lingkungan Hidup dalam Perda No.13 tahun 2004 

tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sesuai dengan Undang No 32 Tahun 

2009 berdasarkan pada UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat yuridis 

empiris, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif 

atau apa yang menjadi teks undang-undang (law in the books), akan tetapi juga melihat 

bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (law in action). Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara terarah dengan 

para responden yang terdiri dari Dinas Tata Kota Dan Permukiman Kota Semarang dan 

Kecamatan Gunung Pati. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik 

wawancara bebas terpimpin, studi pustakan dan dokumentasi. Penentuan responden 

dilakukan dengan cara puporsive sampling. Data yang telah terkumpul dianalisa secara 

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Perda Nomor 

13 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Gunung Pati  dalam 

rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup tidak  membuat atau 

melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup maupun upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Sedangkan 

terkait dengan proses pengawasan, dalam Perda Nomor 13 tahun 2004 tidak dijelaskan 

secara terperinci mengenai sanksi administratif, mengenai Audit Proses Lingkungan 

Hidup dalam Perda No.13 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 

tidak membahas secara khusus tentang masalah audit lingkungan hidup. 
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PEMBERDAYAAN HUKUM DAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PELESTARIAN 

FUNGSI LINGKUNGAN PESISIR KABUPATEN TEGAL 

Indah Sri Utari, Suhadi, Ubaidillah Kamal 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini difokuskan pada deskripsi pemberdayaan hukum dan masyarakat 

pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir Kabupaten Tegal. Regulasi dan 

program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah sebagai 

representasi negara, belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang ada. Masalah 

kemiskinan nelayan mulai tampak ke permukaan satu dekade setelah dilaksanakannya 

kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada 

awal tahun 1970. Kebijakan yang dikenal dengan revolusi biru (blue revolution) ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di desa-desa nelayan. 

Kebijakan ini ternyata telah menguras sumberdaya ikan untuk memenuhi kebutuhan pasar 

domestik maupun internasional. Orientiasi kebijakan dan pemikiran untuk ‗menaklukkan 

sumber daya kelautan‘ yang begitu dominan telah menggeser prioritas perlindungan dan 

keberlangsungan sumberdaya. Ditambah lagi sumberdaya ini digolongkan dalam 

sumberdaya milik umum (commons property resources). Kondisi ini pada gilirannya 

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat nelayan dan lebih jauh lagi akan 

mengurangi kemandirian dan inisiatif untuk menolong dirinya sendiri (selfhelp). Jika 

regulasi yang ditetapkan berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan 

pembangunan yang berpihak pada filosofi individual kapitalistik, maka akan tetap sulit 

bagi nelayan untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinannnya. Sebagai contoh, 

Rencana Undang Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil yang mulai 

dibahas tahun 2002, menimbulkan reaksi yang cukup keras karena dinilai membatasi 

akses nelayan di wilayah pesisir. Sementara itu, pemilik modal lebih diberikan kekuasaan 

untuk lebih bebas memanfaatkan sumberdaya di wilayah tersebut. Padahal wilayah 

ekosistem pesisir berkaitan erat dengan sumberdaya kelautan terutama perikanan. 

DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN 

BIASA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG) 

Indung Wijayanto dan Cahya Wulandari 

Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Indonesia, yang menganut asas individualisasi pidana dalam hukum pidananya, 

memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk 

dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya. Disparitas pidana (disparity of 

sentencing), yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama 

(same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat 

diperbandingkan (offences of comparable seriousness). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang 

menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan apa yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan 

disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan kriminologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer 

maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi 

pustakan dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan cara puporsive. Data 

yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menghasilkan 
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kesimpulan bahwa: (a) terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri 

Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu 

berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai 

penggunaan pidana penjara dibandingkan menjatuhkan pidana denda sebagaimana diatur 

dalam Pasal 362 KUHP, serta (b) Faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-

aturan hukum pidana itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, 

dan faktor hakim. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATIK LASEM SEBAGAI ASET BUDAYA 

DALAM UPAYA KONSERVASI BUDAYA JAWA TENGAH  

Ubaidillah Kamal, Pujiono 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Batik Lasem adalah salah satu hasil karya anak Bangsa Indonesia yang mampu 

bertahan dan berkembang sampai dengan sekarang dengan baik. Hasil budaya ini 

mempunyai arti filosofis dan makna ekonomis yang menjanjikan. Perlu langkah yang 

tepat dan terstruktur untuk memberikan perlindungan hukum kepada Batik 

Lasem,termasuk di dalamya adalah pengusaha dan pengerajin Batik Lasem. Permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah;[1]Bagaimana Jenis-jenis dan Corak Batik 

Lasem yang ada sampai dengan sekarang;[2]Bagaimana kondisi kepemilikan HKI produk 

Batik Lasem;[3]Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap Batik dan para 

pengusaha Batik Tulis Lasem;dan [4]Bagaimana Permasalahan yang dihadapi dalam 

Perlindungan hukum terhadap Batik yang terdaftar di Rembang. Penelitian ini merupakan 

penelitan kualitatif dengan pendekatan socio-legal, metode pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara, observasi, kajian pustaka dan dokumentasi. Uji validitas dengan 

menggunakan metode trianggulasi. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa 

Bahwa Batik Lasem adalah [1]jenis Batik Tulis dan kebudayaan Cina paling banyak 

berpengaruh. mempunyai 2 (dua) corak khas yaitu : Latohan dan watu pecah.Dan 

ditemukan minimal ada 21 motif yang berkembang sampai dengan sekarang.[2]Kondisi 

kepemilikan HKI lebih banyak Hak Merek yang telah dimiliki kurang lebih 70% 

pengusaha sudah memiliki Hak Merek.[3]Pemerintah dengan berbagai lembaga sudah 

melakukan upaya perlindungan hukum sebagai upaya konservasi Batik Lasem sebagai aset 

budaya Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah termasuk budaya Nasional, diantaranya 

dengan telah diraihnya pengakuan dan piagam UNESCO mengenai BATIK sebagai 

kekayaan dunia dari Indonesia.[4]Permasalahan dalam upaya perlindungan bersumber dari 

kekurang pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya HAKI, karakteristik batik 

lasem sebagai batik tulis dan kurangnya pengembangan batik tulis [5]Pilar pelestarian 

Batik Lasem sebagai bagian dari konservasi adalah Pengusaha-Pengerajin-Pemerintah dan 

Masyarakat. 
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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBAB PENCEMARAN AIR BAWAH TANAH 

AKIBAT INTRUSI AIR LAUT DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (STUDI DI KECAMATAN 

SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG) 

Anis Widyawati 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Banyaknya pengambilan air bawah tanah menjadi salah satu penyebab terjadinya 

pencemaran air bawah tanah akibat intrusi  air laut. Walaupun pemerintah propinsi Jawa 

Tengah telah memberi perhatian dengan dikeluarkannya Perda No. 6 tahun 2002 tentang 

Pengambilan Air Bawah Tanah, namun hal tersebut tetap membuat masyarakat lebih 

memilih untuk mengambil air bawah tanah daripada memilih untuk berlangganan PDAM. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini secara garis besar adalah tentang 

faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya intrusi air laut di kota Semarang, 

serta merumuskan mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu memandang hukum 

bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-

undang (law in the books), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan 

masyarakat (law in action). Selanjutnya dilakukan pengkajian serta penganalisisan data 

yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang didapatkan. Dari data-data 

yang telah mengalami pengkajian dan penganalisisan, selanjutnya dilakukan reduksi data 

untuk mempersempit lingkup data yang diperoleh. Sehingga dengan adanya reduksi data 

ini, didapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini. Setelah itu, hasil penulisan disusun secara sistematis dan runtut, dengan menggunakan  

kajian-kajian persoalan yang bersifat khusus untuk mengambil dasar-dasar pengetahuan 

yang bersifat umum. Kesimpulan akan ditarik sebagai jawaban atas pokok-pokok 

permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya intrusi air 

laut di kota Semarang lebih disebabkan oleh faktor pemicu utamanya, yaitu pengambilan 

air bawah tanah secara berlebihan. Selain itu, mekanisme hukum untuk mencegah 

pencemaran air bawah tanah dengan mengajukan permohonan izin untuk mengambil air 

bawah tanah. 

BAHAYA PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN KEMASAN PRODUK MAKANAN 

Dewi Sulistianingsih, Sugito, Pujiono, Rofin Mawan Purba 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau 

pembungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. 

Pengertian kemasan pangan tersebut menyatakan bahwa kemasan pangan adalah salah 

satu bahan yang dapat dipakai atau dipergunakan sebagai pembungkus pangan. Adapun 

tujuan akhir pemakaian kemasan tidak lain agar makanan memenuhi syarat makanan yang 

sehat untuk dikonsumsi, disamping itu juga dapat memenuhi unsur keamanannya. Fungsi 

utama pengemasan adalah mengawetkan dan melindungi produk pangan yang dikemas. 

Pengetahuan terhadap bahan Kemasan menjadi sangat penting bagi produsen dan 

konsumen. Produsen membutuhkan pengetahuan bahan kemasan yang dapat melindungi 

produk yang dihasilkan, membuat produk lebih menarik, ekonomis, dan aman. Konsumen 

perlu mengetahui bahan kemasan yang mampu mempertahankan mutu produk, dan aman. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana tingkat pemahaman masyarakat 

terhadap bahaya penyalahgunaan pemakaian kemasan produk makanan, (2) Bagaimana 
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penegakan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan pemakaian kemasan pada produk 

makanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini 

adalah di Kota Semarang. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi 

dan observasi langsung di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa informan dan 

responden dalam penelitian ini belum sepenuhnya memahami akan arti penting kemasan 

yang baik untuk makanan. Pemahaman tersebut berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan 

pemakaian kemasan produk makanan. Masyarakat dapat menjadi korban atas kurangnya 

pengetahuan maupun pemahaman akan penggunaan kemasan yang baik untuk makanan. 

Kemasan yang tidak baik akan berakibat buruk tidak hanya bagi kesehatan tapi juga bagi 

lingkungan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kemasan jugadilaksanakan 

belum optimal, hal ini dapat dilihat tingkat pengaduan terhadap penyalahgunaan kemasan 

masih minim. masyarakat tidak melakukan pengaduan terhadap podusen atau pihak yang 

menggunakan kemasan yang tidak baik. Hal ini dikarenakan akibat dari kemasan yang 

tidak baik bagi kesehatan dapat diketahui dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga 

tidak bisa diketahui dengan pasti produk makanan mana yang telah membuat mereka 

menjadi sakit. Sedangkan kompalin atau pengaduan hanya sekedar ketidakpuasan 

masyarakat terhadap pelayanan produsen kepada konsumen saja. Kemasan yang 

dipandang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan konsumen adalah kemasan baik 

langsung maupun tidak langsung tidak mencemari makanan yang dikemasnya dan dalam 

kesehatan dapat dipertanggungjawabkan. Bila ketentuan mengenai kemasan dilanggar 

oleh produsen, maka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penegakan hukum tidak dapat efektif diterapkan karena 

pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan penggunaan kemasan sangat minim.  

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI INDIKASI GEOGRAFIS 

(SUATU KAJIAN TERHADAP PRODUK LOKAL DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA 

SEMARANG)  

Pujiono, Sugito, Dewi Sulistianingsih 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang 

yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi 

berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya, Indikasi Geografis merupakan nama tempat 

dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas 

yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang 

spesifik, seperti iklim dan tanah. Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu Kecamatan 

yang ada di Kota Semarang yang memiliki potensi akan indikasi geografis. Potensi 

mengenai indikasi geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Gunungpati kota Semarang ini 

terdapat pada  kondisi geografis, kekayaan alam, hasil pertanian, hasil perkebunan serta 

tradisi budaya yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Potensi indikasi 

geografis apa yang dimiliki oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 2). Kebijakan 

apa yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keunggulan 

indikasi geografis di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan 

untuk : 1). Mendata keunggulan indikasi geografis yang dimiliki oleh Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, 2). Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

pemberdayaan keunggulan indikasi geografis di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 

3). Menghasilkan suatu model pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada keunggulan 

indikasi geografis di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang dipergunakan dalam 
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penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, 

dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah potensi 

indikasi geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Gunungpati yaitu buah durian dan buah 

rambutan. Kecamatan Gunungpati memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain di 

wilyah Kota Semarang. Keunggulan tersebut yaitu dalam produk indikasi geografis berupa 

buah durian dan buah rambutan yang terkenal dengan nama buah durian Gunungpati dan 

buah rambutan Gunungpati. Potensi tersebut merupakan potensi indikasi geografis yang 

sudah sejak lama ada di Kecamatan Gunungpati Namun saat ini potensi tersebut hampir 

mengalami kepunahan dimana faktor yang paling besar adalah masyarat maupun pihak 

pemerintah daerah terkait tidak menjaga dengan baik serta tidak melakukan 

pengembangan secara kontinyu terhadap potensi indikasi geografis tersebut. 

Pengembangan dan pemberdayaan lebih diutamakan untuk dilakukan dalam 

mempertahankan produk indikasi geografis Kecamatan Gunungpati. Setelah itu baru 

dilakukan pendaftaran untuk perlindungan akan produk indikasi geografis tersebut. 

Langkah yang masih jauh untuk dilakukan namun tidaklah mustahil untuk dilakukan. 

Kebijakan Kecamatan Gunungpati belum mengarah secara konkret dalam pengupayaaan, 

pemberdayaan dan pengembangan produk indikasi geografis Kecamatan Gunungpati. 

Awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemahaman pada masyarakat Kecamatan 

Gunungpati akan arti pentingnya produk indikasi geografis yang telah dimiliki oleh 

masyarakat Kecamatan gunungpati tersebut. Produk indikasi geografis yang telah 

dikembangkan dan diperdayakan seoptimal mungkin akan menunjang kesejahteraan 

masyarakat Kecamatan Gunungpati sendiri. 

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI 

KABUPATEN MAGELANG PROPINSI JAWA TENGAH” 

Arif Hidayat 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan investasi memerlukan suatu 

standardisasi pelayanan minimal (SPM) sehingga pemerintah daerah perlu melakukan 

upaya terobosan dan mengambil prakarsa serta sejalan dengan konsep pelayanan periz inan 

investasi yakni, penerapan sistem pelayanan satu atap (one roof service system) tersebut 

dengan berdasar pada kemudahan pemberian pelayanan perizinan investasi melalui 

penciptaan standar pelayanan perizinan investasi. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk 

memetakan regulasi pelayanan publik bidang perizinan investasi dan merumuskan 

standardisasi pelayanan bidang perizinan investasi di Kabupaten Magelang untuk dapat 

dijadikan semacam best practices bagi daerah lainnya di jawa Tengah. Kajian 

dilaksanakan di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa 

Tengah. Populasi penelitian ini adalah semua satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) 

Kabupaten Magelang yang memberikan pelayanan perizinan. Sedangkan sampel 

penelitian adalah SKPD yang menangani pelayanan perizinan investasi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi sosio-legal. Melalui sosio-legal 

approach ini, maka penelaahan terhadap sampel penelitian akan dilakukan secara 

mendalam, mendetail dan menyeluruh, sehingga akan diperoleh pernyataan yang bersifat 

eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan tuntutan akan adanya pelayanan publik 

khususnya pelayanan perizinan investasi yang lebih baik belum bisa tercapai secara 

maksimal dikarenakan belum diaturnya dasar hukum pemberian pelayanan publik dan 

pengaturan tentang pelayanan perizinan investasi melalui penatapan pelayanan satu atap 

(one roof service system). Terhadap bentuk atau model pelayanan publik khususnya 
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pengelolaan atau penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi belum dilakukan secara 

seragam atau terstandarisasi. Berdasarkan kajian ini direkomendasikan bahwa dalam 

kerangka penyelenggaran pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan investasi yang 

lebih baik dan akan selalu menjadi dambaan pelaku usaha atau investor (pemilik modal), 

maka diperlukan standarisasi pengaturan daerah yang sama untuk saling menunjang 

sesama daerah di Jawa Tengah untuk menciptakan kepastian hukum dan jaminan berusaha 

bagi investor dan pelaku usaha di daerah. Selain itu secara internal, diperlukan perubahan 

paradigma pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan investasi melalui 

pengembangan kapasitas aparat guna meningkatkan kinerja aparatur penyelenggara 

layanan publik, sehingga berkemampuan mengimplementasikan kebijakan dan pemberian 

pelayanan yang lebih baik. 
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BIDANG KESEHATAN 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBENTUKAN GERMO SADAR KESEHATAN TERHADAP 

TINGKAT PENGGUNAAN KONDOM PADA WPS (STUDI EKSPERIMENTAL DALAM 

KERANGKA PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI RESOSIALISASI ARGOREJO 

SEMARANG) 

Irwan Budiono; Oktia Woro Kasmini Handayani; Sofwan Indarjo 

email : irwan_budiono@staff.unnes.ac.id, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional DP2M tahun 2010 

Infeksi HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi yang 

tinggi. Salah satu kelompok risiko tinggi tertular dan menularkan HIV adalah wanita 

pekerja seks (WPS). Tahun 2007, di Jawa Tengah prevalensi HIV pada WPS mencapai 

6,6%, sedangkan di resosialisasi Argorejo Semarang prevalensinya mencapai 0,8%. 

Penyebab tingginya risiko penularan pada WPS adalah rendahnya penggunaan kondom. 

Studi di resosialisasi Argorejo Semarang menunjukkan hanya 56% WPS/pelanggannya 

yang menggunakan kondom. Posisi tawar WPS yang rendah, serta germo yang kurang 

sadar kesehatan menyebabkan kegagalan program penggunaan kondom yang sudah 

tertuang dalam peraturan daerah Jawa Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif dengan desain eksperimen semu untuk menguji efektivi tas model 

germo sadar kesehatan terhadap tingkat penggunaan kondom oleh WPS/pelanggannya di 

resosialisasi Argorejo Semarang. Rancangan sebelum dan sesudah intervensi 

menggunakan kelompok pembanding eksternal dilakukan dengan melibatkan 70 WPS 

yang berasal dari14 germo/ ibu asuh. Tujuh Germo dipilih sebagai kelompok perlakuan, 7 

lainnya sebagai kelompok pembanding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan angka penggunaan kondom pada WPS atau pelanggannya 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi melalui pembentukan model germo sadar 

kesehatan. Angka pemakaian kondom setelah diterapkannya model adalah 71,4%. Angka 

ini lebih tinggi dari sebelum intervensi yang hanya 28,6%. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi rendahnya angka penggunaan kondom di kalangan WPS atau 

pelanggannya sebelum diterapkannya model adalah masih rendahnya pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi, IMS dan HIV, sikap WPS, akses informasi, sikap pelanggan, serta 

dukungan germo terhadap praktik penggunaan kondom. Disarankan bagi para Germo/ 

Mucikari untuk dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap para WPS yang menjadi 

asuhannya dengan cara member perhatian yang baik, memberikan skill dan teknik 

bernegosiasi, membantu negosiasi dengan pelanggan/ tamu WPS, meningkatkan media-

media komunikasi, informasi dan edukasi di lingkungan wisma termasuk di masing-

masing kamarWPS, serta mempermudah akses kondom bagi WPS maupun pelanggannya.  
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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
1
, Sri Ratna Rahayu

1
, Fitri Indrawati

1
, Irwan Budiono

1
, Vina

2
, Nur Anna C. Sa’dyah

3 

1 Peneliti FIK UNNES, 2Peneliti Laboratorium PT Nyonya Meneer, 3 Peneliti RSI Sultan Agung/ FK 

Unissula 

Unggulan strategis nasional DP2M tahun 2010 

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 bermanfaat untuk 

menurunkan gula darah. Penelitian ini adalah melakukan uji klinis yang diperlukan dalam 

menguji mengembangkan tanaman lokal tersebut sebagai fitofarmaka. Selain itu peneliti an 

ini juga bertujuan mengembangkan tanaman lokal tersebut sebagai fitofarmaka yang juga 

berpotensi sebagai techno industrial cluster. Artinya keberhasilan pengembangan 

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. Metode yang digunakan dalam Uji Klinis 

fase III dengan desain cross over doubled blind RCT design. Didapatkan subjek penelitian 

sejumlah 41 orang pasien RSI Sultan Agung. Kadar GD2JPP akhir perlakuan berbeda 

bermakna (p=0,027) antara kelompok A dan B pada 2  periode dengan rerata 178,57 

(periode I) dan 213,4 (periode II) pada pemberian ekstrak dan 247,75 (periode I) dan 

281,04 (periode II) pada glibenclamide. Selisih kadar GDP berbeda bermakna (p=0,002) 

antara kelompok A dan B pada 2  periode dengan rerata -48,04 (periode I) dan -32,4 

(periode II) pada pemberian ekstrak dan -2,55 (periode I) dan 33,8 (periode II) pada 

glibenclamide. Selisih kadar GD2JPP berbeda bermakna (p=0,002) antara kelompok A dan 

B pada 2  periode dengan rerata -73,38 (periode I) dan -57,59 (periode II) pada pemberian 

ekstrak dan -8,6 (periode I) dan 58,71 (periode II) pada glibenclamide. Pada indikator 

keadaan klinis sebelum dan sesudah perlakuan semua indikator masih dalam batas normal 

dan tidak ada perubahan nilai yang signifikan. Simpulan dari penelitian ini, yaitu bahwa 

ekstrak dosis 22mg/kgBB terbukti aman dan efektif dalam menurunkan kadar glukosa 

darah terutama GD2JPP. Sehingga diharapkan dapat dilaksanakan uji klinis fase III 

multicenter dengan tujuan akhir dapat dijadikan sebagai fitofarmaka. Dampak dan upaya 

selanjutnya diharapkan dapat memberikan peningkatan peran serta dan pemberdayaan 

petani binaan dalam proses produksi 

PENGEMBANGAN MODEL INDEKS PEMBANGUNAN GIZI (STUDI DALAM 

KERANGKA PEMETAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN GIZI) 

Irwan Budiono, Oktia Woro KH, Yuni Wijayanti 

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Eks Proyek 

Keberhasilan pembangunan gizi dapat diukur dengan suatu indeks, yaitu Indeks 

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

pembangunan gizi di suatu wilayah. Instrumen yang digunakan dalam pengkajian IPG 

tahun 2009 di Kota Semarang perlu dievaluai dan diperluas skala penggunaannya di 

Kabupaten/ kota yang lain. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan IPG dimaksud untuk 

menilai dan memetakan kemajuan pembangunan gizi yang dicapai oleh suatu kabupaten 

atau kota. Pengkajian IPG dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk pengembangan 

instrumen, yang dilakukan melalui kegiatan FGD, serta eksplorasi berbagai pendapat 
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pakar untuk justifikasi instrumen IPG, terutama terkait indikator dan metodologi 

pengukurannya. Penelitian kuantitatif untuk mengkontruksi instrumen, dan pengukuran 

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

keamanan pangan, dan gaya hidup. Pengkajian IPG dilakukan di Kota Semarang dan 

Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata IPG Kota Semarang sebesar 

0,701 (kategori sedang). Adapun rata-rata tiap dimensi adalah : status gizi  adalah 0,947 

(kategori baik), konsumsi energi dan zat gizi 0,458 (kategori kurang), keamanan pangan 

0,729 (kategori sedang), gaya hidup 0,672 (kategori sedang). Sementara itu rata-rata IPG 

Kabupaten Semarang sebesar 0,652 (kategori sedang). Adapun rata-rata tiap dimensi 

adalah : status gizi  adalah 0,979 (kategori baik), konsumsi energi dan zat gizi 0,474 

(kategori kurang), keamanan pangan 0,833 (kategori baik), gaya hidup 0,322 (kategori 

kurang). Berdasarkan temuan ketiadaan data konsumsi kalori dan protein keluarga 

perkapita perhari serta, maka disarankan agar dilakukan kegiatan survey konsumsi. Selain 

itu berdasarkan temuan rendahnya indeks dimensi gaya hidup (khususnya di Kabupaten 

Semarang), maka perlu dilakukan upaya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) gizi 

secara lebih intensif. 

ANALISIS KUALITAS AIR SUMUR GALI PADA RADIUS RAWAN CEMAR INDUSTRI 

BATIK (STUDI PADA PEMUKIMAN DI SEKITAR INDUSTRI BATIK PEKALONGAN) 

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang, Mardiana 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas industri dapat berupa limbah padat, 

cair, dan gas yang dapat menimbulkan dampak samping baik segi ekonomi, estetika, 

maupun kesehatan. Kelurahan Pasirsari merupakan salah satu kawasan industri batik yang 

menghasilkan limbah cair. Limbah cair tersebut langsung dibuang ke badan air tanpa 

diolah terlebih dahulu sehingga dapat menurunkan kualitas fisik dan kimia badan air 

terutama pada sumur gali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai hubungan 

antara jarak sumur gali dari tempat pembuangan limbah cair industi batik dengan kadar 

nitrat dan nitrit air sumur gali di Kelurahan Pasirsari Kecamatan Pekalongan Barat Kota 

Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode survey dan 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sumur gali di 

Kelurahan Pasirsari yang memiliki inspeksi sanitasi rendah, dan  sumur gali dengan 

kedalaman ≤15 m yaitu sebanyak 50 sumur gali. Sampel yang diambil sejumlah 33 sumur 

gali yang diperoleh dengan menggunkan teknik purposive sampling. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) pengukuran jarak sumur gali, 2) inspeksi 

sanitasi, 3) pemeriksaan kadar nitrat dan nitrit. Data penelitian diperoleh dari data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi kondisi fisik sumur gali, 

pengukuran jarak sumur gali dari tempat pembuangan limbah cair industri batik, dan 

pengukuran kadar nitrat dan nitrit air sumur gali di laboratorium dengan menggunakan 

metode spektrophotometri oleh petugas laboratorium. Data sekunder diperoleh dari data 

monografi Kelurahan Pasirsari. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa terdapat 54% sumur gali yang kandungan nitrat dan nit ritnya 

melebihi kadar maksimum. Sampel air sumur gali yang kadar nitrat dan nitritnya tidak 

memenuhi standar berada dalam radius 30 m dari saluran pembuangan air limbah industri 

batik Kelurahan Pasirsari Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Dari hasil 

penelitian saran yang diajukkan adalah bagi pengusaha batik agar limbah batik diolah 

terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Bagi masyarakat agar selalu memantau 

kondisi fisik sumur gali agar pencemaran tidak bertambah berat. Bagi pemerintah Kota 
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Pekalongan sebaiknya mengeluarkan peraturan tentang syarat-syarat pembuangan limbah 

serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. 

INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF (KAJIAN SOSIAL BUDAYA 

TENTANG IMD DAN ASI EKSKLUSIF PADA BIDAN PRAKTIK SWASTA DI 

KABUPATEN KENDAL) 

Bambang Budi Raharjo, Irwan Budiono, Muhammad Azinar 

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 

Semarang  

Dana DIPA PNBP 

Inisiasi menyusu dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif terbukti meningkatkan 

imunitas bayi, dan menurunkan angka kesakitan dan kematian, sehingga potensi 

genetiknya dapat berkembang secara optimal. Namun sayangnya cakupan inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif masih rendah. Studi pendahuluan pada bidan praktek 

swasta di wilayah Kaliwungu dan Limbangan Kabupaten Kendal menunjukkan rendahnya 

cakupan dua program tersebut. Untuk itu ingin dipelajari faktor determinanya, peran aktor 

yang terlibat, aspek sosial budaya yang terlibat. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

cross sectional dirancang untuk melihat faktor determinan dari praktik IMD dan ASI 

eksklusif. Penelitian kualitatif dirancang untuk menggali peran aktor dan aspek sosial 

budaya yang terlibat. Penelitian kuantitatif melibatkan 200 ibu dan 20 bidan praktik 

swasta di Kaliwungu dan Limbangan Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan 

cakupan inisiasi menyusu dini di Kaliwungu sebesar 32%, sedangkan di Limbangan 

mencapai 70%. Cakupan ASI eksklusif di Kaliwungu sebesar 37%, sedangkan di 

Limbangan mencapai 56 %. Faktor determinan dari rendahnya cakupan ASI eksklusif 

adalah pengetahuan ibu yang rendah, sikap ibu yang kurang mendukung, dan status 

pekerjaan ibu. Temuan penelitian menunjukkan praktik inisiasi menyusu dini tidak 

memiliki akar budaya yang kuat, karena tidak ada kearifan lokal yang diwariskan leluhur 

terkait dengan upaya pemberian ASI secara dini. Adapun praktik pemberian ASI eksklusif 

terkendala dengan minimnya akses bagi ibu bekerja untuk memberikan ASI kepada 

bayinya sampai usia 6 bulan. 

STUDY DESCRIPTIVE OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN VILLAGE 

JAWESARI, SUB DISTRICT LIMBANGAN, KENDAL  

Eram Tunggul P, Arum Siwiendrayanti 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Water is one resource that has a very important function for the life of man, and to 

promote the general welfare, but now also in line with human needs for housing and wood 

prices are more appealing then the process of denudation of trees also began to rise to the 

rural areas. Jawesari Village Sub District Limbangan Kendal, While on the slopes of 

mountains with abundant water resources but it seems like the slanting having problems 

with clean water management. Based on a quick initial survey and interview the village 

head there on 4-5 October 2009, it is known that some springs that are used for the needs 

of the population by using a pipe pralon flowed into homes have been experiencing 

drought. Therefore important to know water resources management in jawesari This study 

uses qualitative research methods with the approach of the Focus Group Discussion 

(FGD) and measurement of water quality conducted on June 27, 2010. The research focus 

to see the state of water resources management and behavior that has been done by the 
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village authorities and community members Jawesari Limbangan Kendal The result 

showed that the source water used by society Jawesari quite a lot. Among them are Aji 

Kali, Kali Sronto, Kali Jaran, Kali Jaro. The flow of source water is not channeled 

directly into people's houses, but in the capacity of the container vessel that is in every RT 

but RT 2. Until now there is no management system, just residents to guard if problems 

arise. Based on the results of laboratory pemerksaan, water quality in the physical and 

chemical Jawesari still quite good, but biological quality of the total coliform value above 

Quality Standard. Based on these findings it is recommended that village officials 

immediately formed a team / group of water managers and the Health Department are 

expected to conduct water quality monitoring in Jawesari. 

PERAN KEGIATAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DALAM PENERAPAN 

PENGELOLAAN SAMPAH AEROBIK METODE TAKAKURA COMPOSTING (STUDI 

HIMPRO IKM FIK UNNES DI KELURAHAN SEKARAN KOTA SEMARANG) 

Harry Pramono, Mahalul Azam, Yuni Wijayanti 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Semakin meningkat jumlah 

penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung 

sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin 

banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya. 

Penelitian explanatory research ini menggunakan metode rancangan eksperimental kuasi 

non randomized pre test – post test control group design. Subyek dalam penelitian ini 

adalah inbu-ibu dasa wisma RT 04/RW 05 di Kelurahan Sekaran Kota Semarang. Sampel 

48 ibu-ibu dasa wisma (kelompok perlakuan dan kelompok kontrol). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan ibu-ibu dasa wisma tentang pengelolaan 

sampah, ada perbedaan pengetahuan ibu-ibu dasa wisma (kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol) tentang pengelolaan sampah (p-=0,005). Ibu-ibu dasa wisma pada 

kelompok perlakuan lebih banyak bersikap positif dibanding kelompok kontrol  terhadap 

pengelolaan sampah. Ada peningkatan ketrampilan tentang pengelolaan sampah rumah 

tangga pada ibu-ibu (kelompok perlakuan). Saran yang dapat disampaikan yaitu 

masyarakat diharapkan dapat mempraktekkan ketrampilan tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga ini setiap hari di rumah masing-masing. Masyarakat juga diharapkan dapat 

menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilan tentang pengelolaan sampah rumah tangga 

ini ke masyarakat sekitarnya. Adanya penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga ini yang lebih diharapkan. 

UJI SENSITIVITAS METODE SEDERHANA PENDETEKSI BORAKS DALAM MAKANAN 

JAJANAN ANAK SEKOLAH (STUDI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

DALAM PENGUATAN KEAMANAN MAKANAN) 

Irwan Budiono 

email : irwan_budiono@staff.unnes.ac.id, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Praktik penambahan boraks dalam makanan terbukti menimbulkan dampak 

kesehatan yang sangat buruk. Sementara itu laporan Balai Besar POM di Kota Semarang 

pada tahun 2008 menunjukkan dari 112 sampel makanan jajanan anak sekolah yang 

diperiksa, sebanyak 21,88 % tidak memenuhi syarat, dan dari jumlah tersebut 12 sampel 

mailto:irwan_budiono@staff.unnes.ac.id
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(10,7%) mengandung boraks. Salah satu kendala yang dihadapi adalah pemeriksaan 

boraks dengan metode standar (sesuai SNI) membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang 

tidak murah, sehingga tidak bisa dilakukan dengan cakupan luas. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan metode yang sederhana tetapi mempunyai nilai diagnostik yang baik. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel makanan jajanan anak yang dijual di 

lingkungan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Uji 

sederhana (uji nyala) digunakan sebagai uji diagnostik alternatif dari uji standar yang ada. 

12 sampel makanan yang dicurigai mengandung boraks diperiksa secara duplo dengan dua 

uji tersebut. Analisis dilakukan dengan menghitung nilai sensitivitas, spesifisitas, prediktif 

positif dan prediktif negatif. Hasil uji diagnostik menunjukkan sensitifitas 80%, 

spesifisitas 71%, nilai prediktif positif (NPP) 66%, dan nilai prediktif negatif (NPN) 83%. 

Hasil ini mengindikasikan uji sederhana (uji nyala) mempunyai nilai diagnostik yang 

cukup baik dalam identifikasi keberadaan boraks dalam makanan. Disarankan kepada 

managemen sekolah untuk melakukan pemeriksaan berkala pada makanan jajanan di 

lingkungannya dengan uji sederhana (uji nyala). Puskesmas juga disarankan untuk 

memasukkan materi uji sederhana ini dalam pembinaan program UKS (usaha kesehatan 

sekolah). 

JOGGING AND SWIMMING AGAINT INFLUENCE BONE MINERAL DENSITY 

Soegiyanto.KS 

E-mail soegiyanto_ks@yahoo.com 

Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

This research aims to study the influence of aerobics jogging and swimming 

exercise on bone mineral density in student FIK – UNNES, with the design of the 

randomized pretest-posttest control group design. Peemeriksaan and bone density 

measurements performed using Densiometry Cito Laboratory Analyser in Semarang. After 

conducting pretest sample was divided into 3 groups, each group consisted of 11 people. 

Group I with jogging exercise treatment, group II with the treatment of swimming 

exercises, and group III was not given treatment because as a control. Each treatment 

group doing exercises with a frequency of 4 times per week for 6 weeks. The results with 

the test t test with significance level of 5%, indicating that: (1) jogging exercise obtained 

to = 8.406 > ttab= 2.238 which means that the jogging exercise has significant effect on 

bone mineral density, (2) swimming exercise obtained by to = 12.139 > ttab = 2.238 which 

means swimming has a significant effect on bone mineral density, (3) Does not show a 

significant difference between the exercise jogging with swimming exercise on bone 

mineral density obtained by to = 1.028 < ttab  = 2.238. Conclusion of the course of a study: 

(1) jogging exercise influence on bon mineral density, (2) swimming exercise influence on 

bon mineral density, (3) There is no difference between jogging exercise with swimming 

exercise on bon mineral density. 

Suggestions: (1) To increasing bon mineral density can be done with exercise 

jogging or swimming, (2) Do the jogging and swimming exercise. Because jogging and 

swimming exercise is one form of exercise that is enjoyable, easy to follow, safe, beneficial 

for increasing bone density, physical fitness, can be followed by anyone regardless of their 

age and gender,  (3) Please conduct further research regarding the provision of training 

with other designs in order to obtain more accurate information about the effects of 

exercise on bon mineral density. 
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HUBUNGAN ASUPAN ENERGI, PROTEIN DAN SUPLEMEN DENGAN TINGKAT 

KEBUGARAN (STUDI PADA PESERTA FITNESS DI VIRENKA GYM BANTUL-

YOGYAKARTA) 

Sugiarto 

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Email: sugie_kds@yahoo.com 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIK UNNES Gd. F1. Lt.3 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 

50229 

Olahraga erat kaitannya dengan kebugaran, sebaiknya tubuh olahragawan harus 

selalu tersedia cadangan energi. Tubuh yang mengalami kekurangan zat gizi, khususnya 

energi dan protein, pada tahap awal akan menyebabkan rasa lapar dan dalam jangka waktu 

tertentu berat badan akan menurun disertai dengan menurunnya produktivitas kerja. 

Keinginan mengkonsumsi produk yang praktis dan dapat melengkapi pemenuhan 

kebutuhan zat gizi menyebabkan permintaan terhadap produk suplemen meningkat. 

Pemakaian suplemen protein pada atlet dipercaya dapat meningkatkan ukuran otot, 

sehingga kekuatan otot akan bertambah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 

hubungan asupan energi, protein dan suplemen dengan tingkat kebugaran peserta fitness di 

Virenka Gym Bantul-Yogyakarta. Jenis penelitian observasional dengan rancangan 

penelitian adalah cross-sectional. Subyek penelitian adalah peserta fitness yang berjenis 

kelamin laki-laki, mengkonsumsi suplemen dan melakukan fitness. Lokasi penelitian di 

Virenka Gym Bantul-Yogyakarta. Data yang dikumpulkan meliputi asupan energi, protein, 

asupan suplemen dan tingkat kebugaran. Data yang dianalisis berasal dari 50 peserta 

fitness. Data dianalisis dengan menggunakan t-test dan Mann Whitney test. Hasil 

penelitian: 1) Rerata asupan energi responden yang termasuk dalam kategori bugar adalah 

2274,1 ± 303,1 kkal, dan asupan energi responden yang termasuk dalam kategori tidak 

bugar 1567,7 ± 165,4 kkal. 2) Responden yang termasuk dalam kategori bugar asupan 

protein adalah 79,5 ± 19,2 g dan pada responden dalam kategori kurang bugar 58,5 ± 12,8 

g. 3) Asupan suplemen pada kelompok bugar sebesar 2,6 (1,3 – 6,8) dan pada kelompok 

kurang bugar 3,5 (1,2 - 5,6). Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara asupan 

energi dengan tingkat kebugaran peserta fitness di Virenka Gym Bantul Yogyakarta, ada 

hubungan yang bermakna antara asupan protein dengan tingkat kebugaran peserta fitness 

di Virenka Gym Bantul Yogyakarta, dan tidak ada hubungan yang bermakna antara asupan 

suplemen dengan tingkat kebugaran peserta fitness di Virenka Gym Bantul Yogyakarta. 

POTENSI EARPHONE DALAM MENIMBULKAN GANGGUAN PENDENGARAN PADA 

MAHASISWA  IKM FIK UNNES 

Sugiharto, Eram T. P 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat,Fakultas Ilmu Keolahragaan,Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This research aims to describe and find out Earphone Potential Potential Hearing 

Loss in the Student IKM FIK UNNES. The result is expected to provide benefits for the 

students to continue to maintain the health of SMEs themselves (hearing) in order not to 

cause hearing loss from the use of earphones itself. This research used analytical survey 

with a cohort approach to identify potential earphones in causing hearing loss in students 

IKM FIK UNNES, with a 3-month observation period. The number of samples taken are 

48 respondents. The data was collected by interview using a questionnaire. Then the 

results obtained analysis conducted univariate and bivariate data. Based on the results of 

research, There is a relationship between exposure to ear earphones with impaired 

function of the SME student respondents UNNES FIK. Behavioral use of earphones 

mailto:sugie_kds@yahoo.com
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indicated enough influence on auditory function disorders, among others, the use of a 

long, only use one earphone in the ear. It is necessary to attempt to reduce the hearing 

loss is one of them did not use earphones excessively, as this happens bresiko for hearing 

loss. Besides needing further examination in dealing with hearing loss caused by the 

earphone itself 

EFEK TEH ROSELLA (HIBISCUS SABDARIFFA) TERHADAP PENCEGAHAN 

KENAIKAN TEKANAN DARAH (STUDI PADA TIKUS YANG DIBERI ALKOHOL) 

Sugiharto dan Sugiarto 

Jurusan IKOR FIK UNNES,  Gd. F1 Lt. 3 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 

Dana DIPA PNBP 

 

Penurunan produksi dan bioavialibiltas NO akan menimbulkan gangguan pada 

homeostasis sistem kardiovaskuler. Penurunan ini berdampak pada peningkatan tekanan 

darah. SOD sebagai antioksidan dalam tubuh tidak mampu mengimbangi jumlah radikal 

bebas yang dihasilkan dari metabolisme alkohol, sehingga diperlukan antioksidan dari luar 

tubuh. Rosella merupakan salah satu sumber antioksidan eksogen yang diharapkan dapat 

mencegah penurunan produksi NO, penurunan fungsi NO, peningkatan SOD dan 

mencegah peningkatan tekanan darah dengan jalan mencegah radikal bebas superoksida 

bereaksi dengan NO membentuk peroksinitrit dan mencegah oksidasi LDL. Tujuan 

penelitian yaitu mengkaji perbedaan tekanan darah tikus yang diberi alkohol, sebelum dan 

sesudah pemberian teh Rosela untuk tiga dosis yang berbeda. Desain penelitian yaitu pre-

post test control group design dengan metode eksperimen murni. Variabel penelitian yaitu  

pemberian rosella dan alkohol (variabel bebas), dan tekanan darah (variabel terikat). 

Bahan penelitian meliputi; hewan coba tikus galur Wistar jantan, umur 1 bulan, berat 

badan minimal 100 gram sebanyak 30 ekor, dibagi menjadi 5 kelompok. Bunga Rosella 

kering (kaliks) yang diubah menjadi seduhan teh Rosella 0,75 gr, 1,5 gr dan 3 gr, alkohol 

absolut (100%), pakan tikus jenis BR II. Alat penelitian meliputi; kandang hewan coba 

dari plastik ukuran 18 x 24 x 25 cm, spuit 1 cc, kanul spuit, timbangan hewan coba dan 

spygmomanometer untuk tikus. Analisis data menggunakan anova dan dianalisis dengan 

program SPSS for windows. Hasil penelitian; 1) ada perbedaan rata-rata sistolik dan 

diastolik yang signifikan pada kelompok perlakuan, 2) rata-rata sistolik tertinggi pada 

kelompok perlakuan alkohol yaitu 232,1667 mmHg, kelompok kontrol dan alkohol + 

rosela 0,75 gr dengan rata-rata 172,3333 mmHg dan 176,0000 mmHg, pada kelompok 

alkohol + rosela 1,5 gr dengan rata-rata sebesar 134,6667 mmHg dan terendah pada 

kelompok alkohol + rosella 3 gr dengan rata-rata 117,1667 mmHg, dan 3) rata-rata 

diastolik tertinggi sebesar 184,8333 mmHg pada kelompok alkohol, kelompok kontrol dan 

kelompok alkohol + rosela 0,75 g dengan rata-rata 93,5000 mmHg dan 96,0000 mmHg, 

serta rata-rata terendah adalah kelompok alkohol + rosella 3 g dan kelompok alkohol + 

rosella 1,5 g dengan rata-rata sebesar 67,0000 mmHg dan 74,16667 mmHg. Saran 

penelitian yaitu; 1) alkohol terbukti secara ilmiah memicu kenaikan tekanan darah 

(sistolik dan diastolik), sehingga dianjurkan kepada masyarakat untuk tidak 

mengkonsumsi alcohol, 2) minuman rosella dapat dijadikan sebagai salah satu minuman 

kesehatan karena terbukti dapat mencegah kenaikan tekanan darah, 3) perlu dilakukan 

penelitian lanjutan tentang seberapa besar penyerapan minuman rosella oleh tubuh 

berpengaruh terhadap aktivasi seluler. 
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HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN LEPTOSPIROSIS DI 

KABUPATEN DEMAK 

Widya Hary Cahyati, Sofwan Indarjo 

Email : widyahary27@gmail.com, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan,Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penderita Leptospirosis di Kota Demak pada tahun 2007 berjumlah 30 kasus 

dengan jumlah kematian 4. Peningkatan kasus terjadi pada tahun 2008. Berdasarkan 

laporan  Rumah Sakit dari bulan Januari sampai April 2008 jumlah kasus yang ada di 

Kabupaten Demak sebesar 45 kasus dengan kematian 4 orang. Setelah dilaksanakan 

penelitian, didapatkan hasil bahwa variable yang berhubungan dengan kejadian 

Leptospirosis di RSU Sunan Kalijaga Demak adalah riwayat kontak dengan air kotor/air 

banjir/rob atau aktifitas air (p = 0,024, nilai OR = 7,429), keberadaan tikus di dalam 

rumah (p = 0,001, nilai OR = 24,182), kebersihan rumah (p = 0,019, nilai OR = 12,250), 

dan keberadaan hewan peliharaan (p = 0,048, nilai OR = 9,333). Saran yang dapat 

diberikan kepada rumah sakit adalah agar lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

khususnya mengenai penyakit leptospirosis misalnya melalui pemeriksaan yang lebih 

mendalam serta pelaporan kasus yang lebih akurat sehingga instansi terkait dapat 

melakukan pencegahan dan pemberantasan secara efektif, dan bagi masyarakat hendaknya 

lebih menyadari faktor risiko terjadinya Leptospirosis dengan melakukan tindakan 

pencegahan dan menjaga kebersihan baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan 

serta memeriksakan ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika mengalami gangguan 

kesehatan seperti demam, persendian terasa sakit setelah kontak dengan air kotor. 

REVITALISASI PROGRAM UKS MELALUI PENERAPAN MODEL PENDAMPINGAN 

DAN PELATIHAN GURU UKS TENTANG PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE 

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEKARAN KOTA SEMARANG 

Yuni Wijayanti, Anik Setyo W 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia yang cenderung semakin luas penyebarannya, sejalan dengan 

meningkatnya arus transportasi dan kepadaan penduduk. Mengingat penularan penyakit 

DBD dapat terjadi di sekolah maupun di rumah, maka pencegahan penyakit ini perlu 

dilaksanakan didua tempat tersebut. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan PSN DBD di 

sekolah dan usaha-usaha untuk menanamkan sikap dan perilaku sehat kepada siswa agar 

rumah dan sekolah bebas dari nyamuk penular penyakit melalui kegiatan program UKS. 

Penelitian explanatory research ini menggunakan rancangan eksperimental kuasi dengan 

non randomized pretest-posttest control group design. Subyek dalam penelitian ini adalah 

Siswa sekolah dasar kelas V SDN Sekaran 01, MI Al Iman, MI Rodlotul Huda, Sekaran 

Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa (kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol). Hasil penelitian menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan 

siswa sekolah dasar tentang pencegahan penyakit DBD (p-value: 0,0001), tidak ada 

perbedaan pengetahuan siswa sekolah dasar (pre-tes pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol (p-value: 0,793), Ada perbedaan pengetahuan siswa sekolah dasar (pos-

tes pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol) (p-value: 0,0001). Siswa sekolah 

dasar pada kelompok perlakuan lebih banyak mempunyai motivasi yang  positif dibanding 

kelompok kontrol terhadap pencegahan penyakit DBD, dan ada peningkatan ketrampilan 

tentang pencegahan penyakit DBD pada siswa sekolah dasar (kelompok perlakuan). Saran 

mailto:widyahary27@gmail.com
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yang bisa disampaikan yaitu: Siswa sekolah dasar diharapkan dapat mempraktekkan 

ketrampilan tentang pencegahan penyakit DBD dengan didampingi oleh guru UKS setiap 

hari di sekolah masing-masing. Sehingga program UKS agar dapat  menjadi lebih maju. 

Siswa sekolah dasar yang telah mengikuti kegiatan ini  diharapkan dapat menyebarluaskan 

pengetahuan dan ketrampilan tentang pencegahan penyakit DBD ke teman-teman yang 

belum mengetahui. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut tentang pencegahan penyakit 

DBD yang mudah dan inovatif. 
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BIDANG LINGKUNGAN 

MODEL PENGELOLAAN BANJIR BERBASIS AGROEKOLOGI DAN NILAI EKONOMI 

LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI GARANG JAWA TENGAH 

Erni Suharini, Dewi Liesnoor Setyowati, Hariyanto 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing DP2M tahun 2010 

DAS Garang Hulu merupakan sungai yang terletak pada tiga kabupaten yaitu Kota 

Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang.. Kejadian banjir di hilir DAS 

Garang terjadi setiap datang musim penghujan. Kawasan hulu DAS Garang Hulu banyak 

terjadi alih fungsi lahan terutama menuju pada berubahnya lahan hutan menjadi lahan 

pertanian dan tegalan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model 

pengelolaan banjir  berbasis agroekologi, tata air dan nilai ekonomi lahan DAS Garang 

Hulu Jawa Tengah, sebagai alat untuk melakukan perencanaan pengelolaan DAS. Pada 

tahun pertama tujuan penelitian difokuskan pada tiga tujuan pertama yaitu menyusun 

basisdata spasial, menyusun basisdata non spasial, dan membuat sub model hidrologi tata 

air. Hasil penelitian pada tahun pertama berupa data dasar analisis (berupa basisdata 

spasial dan non spasial) yang akan digunakan untuk proses SIG dalam menjalankan model 

pengendalian banjir (yang akan dibuat pada tahun kedua). Pada tahun pertama telah dapat 

dihasilkan Sub model hidrologi tata air merupakan satu sub model dari tiga sub model 

terpadu yang akan dibuat pada tahun kedua. 

MODEL AGROKONSERVASI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK ANTISIPASI BANJIR 

KALI GARANG HULU JAWA TENGAH 

Dewi Liesnoor Setyowati, Hariyanto, Rini Iswari 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Kompetensi DP2M tahun 2010 

DAS Garang merupakan salah satu sungai rawan banjir, selalu mengalami banjir 

yang terus meningkat. Permasalahan banjir, erosi, sedimentasi, longsor, dan kekeringan 

sering dikaitkan dengan kerusakan dan berkurangnya sumberdaya hutan akibat adanya 

kesalahan penataan penggunaan lahan kawasan hulu sungai. Tujuan penelitian: membuat 

basisdata spasial temporal DAS Garang, menganalisis basisdata biofisik DAS, dan 

perilaku masyarakat. Hasil penelitian telah dapat menyusun 1) basisdata spasial berupa 

citra landsat, peta-peta berbasis SIG antara lain peta pola aliran, peta geologi, peta tanah, 

peta penggunaan lahan; 2) basisdata non spasial, telah diperoleh data hujan, debit aliran, 

sifat fisik tanah, penggunaan lahan, karakteristik vegetasi, dan perilaku masyarakat dalam 

mengelola lahan; 3) sub model hidrologi yang dihasilkan berupa software program 

TATAAIR.EXE. Software yang dihasilkan masih harus dioptimalkan lagi,  perlu validasi 

ulang, sehingga pada tahun kedua dapat digunakan untuk simulasi model yaitu 

merencanakan luas dan jenis penggunaan lahan optimal berbagai alternatif penggunaan 

lahan. Perubahan penggunaan lahan di DAS Garang Hulu selama kurun waktu 1995-2010, 

sudah 27,24 km
2 

atau 44,24% dari total luas DAS Garang Hulu telah mengalami 

perubahan dalam hal pengunaan lahan. Pengurangan terbesar tejadi pada lahan hutan yang 

mencapai 4,90 km
2 

 (21,00%), sawah 7,18 km
2 

(39,17%), tegalan 5,16 km
2 

(54,43%). Dari 
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27,24 km
2 

lahan dari ketiga jenis penggunaan lahan tersebut berubah bentuk menjadi 

kebun campuran 11,51 km
2 

(56,67%), pemukiman 5,72 km
2 

(77,19%).
 

PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN UPAYA KONSERVASI LINGKUNGAN PADA 

KAWASAN INDUSTRI CANDI DI KOTA SEMARANG  

Dewi Liesnoor Setyowati dan Sryono 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan ekosistem yang berfungsi sebagai daerah 

penangkapan air (catchment area), penyimpan air (water storage) dan penyalur air 

(distribution water). Penelitian dilakukan pada Kawasan Industri Candi. Data penggunaan 

lahan diinterpretasi dari citra Landsat TM tahun 1994 dan citra SPOT 5 tahun 2005 serta 

peta Rupabumi sebagai peta dasar. Perubahan penggunaan lahan yang signifikan kearah 

pemukiman dan industri, yaitu pemukiman tahun 1994 sebesar 371,824 Ha menjadi 

486,350 Ha tahun 2009, dan industri tahun 1994 sebesar 16,097 Ha menjadi 319,043 Ha 

tahun 2009. Perubahan penggunaan lahan tersebut berdampak pada meningkatnya nilai 

debit puncak aliran, sebesar 1,471 m
3
/dt tahun 1994, pada tahun 2005 sebesar 3,338 m

3
/dt, 

dan tahun 2009 semakin meningkat menjadi 7,229 m
3
/dt. Model konservasi dilakukan 

pada kawasan hulu Kali Silandak yang mengalir di Kawasan Industri Candi. Pada 

kawasan industri candi perlu dilakukan jalur hijau dengan tanaman tahunan, pembuatan 

taman-taman dengan pohon pelindung, pembuatan embung atau kolam resapan, kewajiban 

membuat sumur resapan pada setiap bangunan industri dan setiap kapling perumahan 

industri. Pada kawasan hilir sungai dilakukan pembuatan tanggul yang kokoh pada setiap 

sisi kanan kiri sungai, pembuatan sistem drainase yang baik sehingga tidak 

memungkinkan terjadi genangan, sisi sungai ditanami tanaman yang mempunyai daya 

tahan akar yang kuat. 

ANALISIS SPASIAL TIPOLOGI PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN 

BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI DAS SERANG 

BAGIAN HULU, KULON PROGO, YOGYAKARTA 

Juhadi, Heri Tjahjono 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Ketersedian lahan pertanian dari waktu kewaktu terus menurun baik secara 

kuantitatas maupun kualitas, sebagai akibat terus berkembangannya jumlah penduduk. 

Kerusakan lahan telaha banyak terjadi pada sejumlah daerah, termasuk daerah perbukitan-

pegunungan DAS Serang bagian hulu. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji pola, 

struktur, proses dan dampak spasial pemanfaatan lahan pertanian di daerah perbukitan-

pegunungan DAS Serang bagian hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial 

berbasis sistem informasi geografis (SIG). Satuan analisis adalah bentuklahan dan 

rumahtangga tani. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, uji lapangan dan 

pemanfaatan sumber-sumber peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 dan Citra satelit 

Spot 5 tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada enam pola pemanfaatan 

lahan yakni pemanfaatan lahan untuk persawahan dan palawija; kebun campuran; kebun 

sejenis, permukiman, hutan dan semak belukar. Kebun campuran mendominasi wilayah 

penelitian, dan menjadi bagan penting bagi kehidupan penduduk setempat. Tipologi  

kualitas pemanfaatan lahan pada separo lebih dari wilayah penelitian termasuk tingkatan 

sedang. Namun demikian untuk beberapa wilayah penelitian memiliki tingkat kualitas 

pemanfaatan lahan yang rendah (23.81%). Untuk tipologi kerusakan lahan, hampir separo 
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dari wilayah mengalami tingkat kerusakan tinggi, dan yang lain adalah tingkat kerusakan 

rendah sampai sedang. 

MODEL PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEBAGAI 

UNIVERSITAS KONSERVASI DALAM MEREDUKSI EMISI GAS BUANG GRK DI KOTA 

SEMARANG 

Ngabiyanto 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

UNNES konservasi sebagai salah satu kampus yang peduli terhadap lingkungan 

hidup secara berkesinambungan melaksanakan berbagai kegitan positif untuk menjaga 

kelesatarian lingkungan. Namun dengan berkembangnya isu global warming dan reduksi 

karbon, maka UNNES sebagai kampus hijau berupaya untuk menjadi salah satu 

penyumbang penyerap karbon alami “pohon” untuk mereduksi karbon akibat gas emisi 

yang setiap harinya dikeluarkan oleh berbagai pencemar udara di Kota Semarang. 

Kuantitas karbon yang dapat direduksi dari sejumlah vegetasi di lingkungan UNNES 

belum diketahui secara pasti, diharapkan dengan penelitian yang dilakukan maka dapat 

diperoleh suatu hasil besaran karbon yang dapat direduksi setiap harinya pada suatu 

luasan tertentu. Kuantitas karbon yang diserap oleh setiap pohon berbeda, bergantung 

pada jenis dan umur pohon. Dengan diketahuinya besaran karbon tersebut, nantinya akan 

dianalisis sebagai bahan acuan untuk pengembangan kampus hijau UNNES di masa 

mendatang. Perhitungan besaran karbon dilakukan menggunakan pendekatan survei 

lapangan, sementara yang akan dilakukan dari penelitian ini menggunakan bantuan data 

penginderaan jauh (multi spectral) yaitu Citra ASTER level 1B dan Citra Quickbird 

dipergunakan untuk memperoleh informasi karbon dengan melihat tingkat kehijauan 

vegetasi untuk dikonversi menjadi besaran biomassa yang merupakan sumber perhitungan 

karbon. Penggunaan data penginderaan jauh menjadi trend karena metode penginderaan 

jauh dapat disebut sebagai metode survei cepat terintegrasi (integrated rapid survey), 

mengintegrasikan beberapa data baik data lapangan (fisik, sosial, ekonomi) ataupun data 

spasial dari suatu permukaan bumi. Hasil penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut : 

(1) perbandingan beberapa nilai indeks vegetasi di lingkungan Unnes dan Kota Semarang 

menunjukkan bahwa lingkungan UNNES menyumbang keberadaan vegetasi yang cukup 

rapat di Kota Semarang, (2) lingkungan UNNES yang berpotensi sebagai penyimpan 

cadangan karbon adalah pada lingkungan yang terdapat cukup banyak biomassa, yaitu 

terletak pada sebelah barat dan sebagian kecil di bagian tenggara, (3) Nilai rerata 

kemampuan penyimpanan karbon pada tegakan di Lingkungan UNNES tidak begitu tinggi 

(12,339 kg/pohon/tahun) tidak seperti pada idealnya yaitu 159,89 kg/pohon/tahun, karena 

tidak semua lahan di Lingkungan UNNES ditanamai tegakan, UNNES hanyalah sebuah 

sistem lingkungan kampus yang didalamnya berusaha mengedepankan unsur konservasi 

dengan adanya keberadaan tegakan sebagai komponen lingkungan hijau. Penelitian ini 

memberikan saran : untuk menambah kuantitas jenis tegakan yang memberikan banyak 

sumbangan terhadap penyerapan karbon seperti Trambesi (Samanea saman), Cassia 

(Cassia sp), Kenanga (Canangium odoratum), dan Pingku (Dysoxylum excelsum). Selain 

itu jenis tegakan seperti Jati dan Mahoni yang telah ada di perlu ditingkatkan kualitasnya, 

karena seiring bertambahnya usia dan kesehatan tanaman maka akan meningkatkan 

kualitas tegakan dalam penyerapan karbon. 
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BIDANG MIPA 

KONVERSI KATALITIK MINYAK SAWIT MENJADI SENYAWA BAHAN BAKAR 

BIOGASOLINE DENGAN KATALIS NI/ZEOLIT DAN REAKTOR FLOW FIXED BED 

Sri Kadarwati, Sri Wahyuni 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional DP2M tahun 2010 

Telah dilakukan konversi minyak sawit menjadi biogasoline dengan katalis 

Ni/Zeolit dalam kolom reaktor sistem flow fixed bed. Katalis dipreparasi melalui teknik 

modifikasi zeolit alam dengan perlakuan asam yang dilanjutkan dengan perlakuan 

kalsinasi dan oksidasi pada temperatur 400oC. Proses dilanjutkan dengan proses 

hidrotermal selama 5 jam dan impregnasi logam nikel dari garam hidrat Ni(NO3)2.6H2O. 

Katalis yang diperoleh dikarakterisasi untuk menentukan kandungan kation (Na, Ca dan 

Fe) dengan AAS, keasaman katalis dengan metode gravimetri, rasio Si/Al dengan AAS, 

kristalinitas zeolit dengan XRD, dan luas permukaan spesifik dan jejari pori dengan 

mengunakan “surface area analyzer NOVA 1000 ”. Hasil penelitian pada tahap preparasi 

katalis menunjukkan hasil bahwa perlakuan asam mengakibatkan dekationisasi dan 

dealuminasi. Pada proses kalsinasi dan oksidasi mengakibatkan peningkatan luas 

permukaan katalis dan volume total pori serta membersihkan poripori katalis. Hasil 

analisis dengan XRD menunjukkan bahwa perlakuan asam, kalsinasi, oksidasi dan 

impregnasi logam Ni tidak menyebabkan kerusakan kristal zeolit sebagai katalis. Hasil 

optimasi reaktor fixed bed pada temperatur 450oC menunjukkan hasil bahwa proses pada 

temperatur 450oC dengan katalis Ni-2/H5-NZA menunjukkan hasil kromatogram yang 

relatif baik. 

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, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Strategis Nasional DP2M tahun 2010 

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

. 
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PENGEMBANGAN METODE PELESTARIAN IN VITRO PEPAYA LOKAL DIENG 

(CARICA PUBESCENS LENNE & K.KOCH) MELALUI TEKNIK PERTUMBUHAN 

MINIMAL 

Enni Suwarsi Rahayu, Amin Retnoningsih, Noor Aini Habibah 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Eks Proyek 

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. Pada penelitian sebelumnya telah diperoleh media 

pelestarian in vitro melalui penurunan konsentrasi nutrisi dan penambahan osmoregulator 

yang dapat menyimpan bahan tanaman dengan periode sub-kultur 4 bulan. Tujuan 

penelitian ini adalah mendapatkan metode pelestarian  in vitro pepaya lokal dieng yang 

lebih efisien dengan periode sub-kultur 6 bulan atau lebih atau secara khusus menentukan 

penambahan inhibitor yang optimal pada media  pelestarian in vitro untuk periode sub-

kultur 6 bulan, dan menguji stabilitas genetik tanaman setelah pelestarian menggunakan 

PCR-RAPD. Penelitian dibagi menjadi dua tahap.  Pada tahap pertama dilakukan 

penentuan metode pelestarian C. pubescens yang optimal, yang meliputi  penurunan 

konsentrasi nutrisi media MS dan penambahan inhibitor yang mengakibatkan kecepatan 

pertumbuhan minimal, dan menguji daya tumbuh tunas setelah penyimpanan. Perlakuan 

yang diteliti adalah  penurunan konsentrasi nutrisi 75% dan 50% dari konsentrasi optimal 

medium  Murashige dan Skoog (MS), dan  penambahan inhibitor, yaitu ABA 2, 4  dan 6 

mg/l, serta paclobutrazol 3, 5 dan 7 mg/l. Penelitian dilakukan dengan rancangan acak 

kelompok faktorial 2x6. 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. Tunas yang tumbuh dalam media pelestarian 6 bulan, 

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. Tahap penelitian kedua adalah menguji stabilitas 

genetik tanaman setelah pelestarian 6 bulan menggunakan PCR RAPD. Tahap ini meliputi 

isolasi DNA dari daun dan kalus pepaya lokal dieng, amplifikasi DNA dengan PCR-RAPD 

menggunakan 3 macam primer yaitu OPA 17, OPA 18, dan OPD 10, elektroforesis dalam 

gel agarose dan analisis DNA produk amplifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

media pelestarian dengan konsentrasi MS 75% ditambah ABA 4% atau paclobutrazol 3%, 

dan konsentrasi MS 50% ditambah ABA 4% atau paclobutrazol 3% merupakan media 

yang efektif untuk menyimpan tunas pepaya lokal dieng selama 6 bulan karena pada 

komposisi-komposisi media tersebut pertumbuhan tunas pada media pelestarian tidak 

terlalu cepat, dan setelah ditumbuhkan dalam media regenerasi mampu tumbuh cepat, 

membentuk akar dengan jumlah dan panjang yang memadai. Hasil PCR dengan 

menggunakan primer OPD-10 dihasilkan fragmen berukuran 250 pb baik pada daun dan 

kalus, dan fragmen berukuran 594 pb hanya pada kalus. Dengan demikian terjadi 

polimorfisme pada penggunaan primer OPA-18. Dengan hasil ini dapat ditafsirkan bahwa 

telah terjadi perubahan genetik pada kalus yang telah disimpan hingga 2 tahun 

dibandingkan dengan daun segar. Komposisi media pelestarian in vitro yang dihasilkan 

dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang waktu penyimpanan 
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hingga 6 bulan tanpa sub kultur sehingga mampu mengurangi frekuensi subkultur ke 

media baru. Direkomendasikan bahwa penyimpanan in vitro pepaya lokal dieng sebaiknya 

tidak lebih dari 2 tahun. 

SINTESIS ADITIF OCTANE BOOSTER DARI MINYAK BIJI KARET MELALUI PROSES 

PERENGKAHAN KATALITIK 

Wara Dyah Pita Rengga, Astrilia Damayanti 

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Pekerti Lanjutan 

Situasi Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah serius terhadap pengadaan 

Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingginya harga produk BBM di pasar internasional 

mengikuti harga crude oil dunia. Perbedaan harga antar premium dengan produk pertamax 

cukup besar, di mana premium disubsidi. Tuntutan dunia akan efisiensi energi dan 

penurunan emisi, terkait dengan global warming. Berdasarkan penelusuran paten, 

ditemukan pembuatan biogasoline berupa biofuel (Portnoff, 2004; Bhatia, 2001) dimana 

gasoline yang diperoleh sekitar 20%. Proses dalam paten tersebut menggunakan minyak 

sawit dan bekerja pada fasa gas. Minyak biji karet mengandung asam lemak tak jenuh 

sebanyak ±80%, memiliki jumlah rantai karbon 2 kali milik bensin (C5-C12). Banyaknya 

ikatan rangkap menyebabkan semakin banyak jumlah fraksi bensin yang dihasilkan oleh 

proses perengkahan. Perengkahan minyak biji karet oleh H2SO4 bekerja pada fasa cair. 

Setelah proses perengkahan katalitik dilanjutkan dengan distilasi, agar titik didih aditif 

biogasolin mendekati kisaran titik didih fraksi bensin. Tujuan  penelitian ini adalah sintesis 

aditif octane booster dari minyak biji karet sebagai campuran bahan bakar bensin dan 

menguji bahan bakar untuk mengetahui performa mesin. Pelaksanaan Hibah pekerti Tahun 

2009-2010 dengan total anggaran Rp 140.000.000,00 (anggaran pertahun Rp 

70.000.000,00). Penelitian ini merupakan kerja sama antara Teknik Kimia UNNES dan 

Teknik Kimia UI dengan bidang keahlian bahan alam terbarukan dan keahlian katalis dan 

energi terbarukan alternatif. Pelaksanaan penelitian pekerti yaitu, pada tahun I, melalui 

tahap pemurnian minyak biji karet, perancangan reaktor perengkahan katalitik, proses 

perengkahan katalitik fasa cair menggunakan katalis H2SO4 dengan variasi suhu 160-

250
o
C, waktu 0,5-2 jam dan rasio minyak:katalis 0,5%-2%. Hasil perengkahan selanjutnya 

didistilasi. Hasil penelitian didapat bahwa kondisi optimum reaksi perengkahan katalitik 

pada lama reaksi 1 jam, kadar katalis 1% dan suhu 220
o
C. Aditif octane booster 

mempunyai karakterisasi densitas 0,834 g/mL, viskositas 0,027 poise, angka oktana 

prediksi 101. Instalasi reaktor perengkahan katalitik skala laboratorium di Laboratorium 

Teknik Kimia Unnes. Tahun II: Luaran: reaktor destilasi suhu tinggi yang diinstalasi di 

Laboratorium Teknik Kimia Unnes. memproduksi octane booster. Produk hasil 

perengkahan katalitik dengan H2SO4 pada suhu 220
o
C, waktu 1 jam rasio minyak:katalis 

1%, selanjutnya didestilasi dua tahap. Karakterisasi hasil destilat I dan II adalah densitas: 

0,8692 dan 0,8169 g/L, viskositas: 0,03988 dan 0,2175 poise. Yield destilat I adalah 

28,07% dan yield destilat II adalah 22,43%. Produk selanjutnya diuji sebagai bahan aditif 

dalam bensin premium yang ternyata uji RON lebih rendah dari premium.  untuk 

mengetahui tingkat penambahan angka oktananya. Pencampuran aditif dan premium 

menghasilkan RON yang cenderung turun dari premium (88), dengan campuran 2% aditif 

menghasilkan RON 87,3. Hasil uji performa mesin bensin pada campuran aditif dan 

premium: gas buang lebih sedikit, konsumsi bahan bakar hemat, namun nilai kalor 

menjadi turun. Kandungan fraksi biogasoline cenderung rantai panjang dalam bentuk 

alkana, alkena, ester, dan beberapa senyawa siklo, sedangkan rantai bercabang dan 

aromatik sedikit. 
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IDENTIFICATION OF VOLATILE COMPOUNDS IN COCOA PROCESSED WASTE AS 

POTENTIAL ATTRACTANT OF BACTROCERA CARAMBOLAE 
(DIPTERA:TEPHRITIDAE). 

Dyah Rini Indriyanti 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Fundamental Lanjutan 

The liquid cocoa waste that is processed by heating and proteolytic enzymes can 

attract Bactrocera carambolae fruit fly in the laboratory. The cocoa processed waste 

produced volatile compounds which attract B. carambolae. Bactrocera spp. fruit flies are 

important pests of fruit and vegetable crops. The research aims to identify the attractant 

compounds of cocoa processed waste. The volatile compounds are identified by GC-MS 

using methanol solvent and strengthened by infra red analysis. The identification results 

based on  GC-MS fragmentation analysis showed that the cocoa processed waste contains 

six compounds: ethyl-2- hydroxy propanoate (5.96%), cis-7-dodecenyl acetate (2.28%), 

acetamide compounds (1.36%), 3,5-dihydroxy-2-methyl-5,6-dihydropyran (16.64 %), 

hydroxymethylfurfurol (52.31%), and derivative of 1-undecyne (3.34%). These compounds 

are strengthened by the identification of several functional groups shown in the infra red 

spectra of cocoa processed waste. 

REAKSI HIDRODENITROGENASI PIRIDIN MENGGUNAKAN KATALIS NI-MO/ZEOLIT 

ALAM 

Sri Kadarwati dan Sri Wahyuni 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 

Hibah Pekerti Lanjutan 

Telah dilakukan reaksi hidrodenitrogenasi (HDN) piridin terkatalisis Ni-Mo/zeolit 

alam dengan mempelajari variabel temperatur, waktu reaksi, serta deaktivasi katalis. 

Reaksi HDN piridin terkatalisis Ni-Mo/zeolit alam dilakukan menggunakan reaktor sistem 

alir. Produk reaksi dianalisis menggunakan kromatografi gas. Hasil penelitian tahun 

pertama menunjukkan bahwa katalis memiliki karakter yang baik sebagai katalis reaksi 

hydrotreating, dan reaksi HDN piridin terkatalisis Ni-Mo/zeolit alam mengikuti kinetika 

reaksi pseudo-first order. Hasil penelitian tahun ke dua menunjukkan bahwa reaksi HDN 

piridin terkatalisis Ni-Mo/zeolit alam merupakan reaksi endotermik. Diperoleh parameter 

kinetika reaksi Ea dan A menggunakan persamaan Arrhenius masing-masing sebesar 67,27 

kJ/mol dan 666.636,37 menit-1. Umur katalis Ni-Mo/zeolit alam pada reaksi HDN piridin 

dengan laju alir hidrogen 50 mL/menit sebesar 48,2 menit untuk produk rantai pendek, 

sedangkan untuk fasa cair katalis dapat digunakan sampai waktu takhingga dengan 

mempertimbangkan kondisi reaksi. Dari studi deaktivasi katalis dapat ditunjukkan bahwa 

katalis Ni-Mo/zeolit alam terdeaktivasi setelah digunakan dalam reaksi HDN piridin 

selama 5x60 menit. 
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PENGARUH KONDISI PENUMBUHAN PADA SIFAT FISIS FILM TIPIS GA2O3 DENGAN 

DOPING ZNO 

Sulhadi, Putut Marwoto, dan Sugianto 

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Fundamental 

Telah dapat ditumbuhkan film tipis Ga2O3:ZnO di atas substrat silikon 

menggunakan 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. Besarnya ukuram butiran 

(grain size) menentukan kualitas kristal dari film tipis Ga2O3:ZnO yang telah ditumbuhkan 

diatas substrat silikon. Hasil analisis sifat optik dengan menggunakan spektrometer UV-

vis menunjukkan bahwa penambahan daya plasma mempengaruhi besarnya transmitansi 

optik Ga2O3:ZnO. Semakin besar daya plasma yang diberikan semakin besar pula 

transmitansi optiknya, sedangkan penambahan daya plasma dan suhu substrat tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap celah pita energi (Eg) yang dihasilkan. 

Konsentrasi doping yang diberikan juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

celah pita energi (Eg) yang dihasilkan. 

MODEL INFORMASI DAN MANAGEMEN PARIWISATA BERBASIS SIG (MIMPARSIG) 

DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

Heri Tjahjono, Apik Budi Santoso, Arief Yulianto, Juhadi 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Penelitian ini 

bertujuan: (a) Mengetahui secara spasial persebaran obyek pariwisata di Kabupaten 

Temanggung (b) Mengetahui kondisi sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten 

Temanggung (c) Membuat basis data tentang informasi dan manajemen pariwisata di 

Kabupaten Temanggung yang berbasis teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG), (d) 

Membuat model informasi dan manajemen pariwisata yang komunikatif berbasis SIG di 

Kabupaten Temanggung, (f) Menguji keefektifan model informasi dan manajemen 

pariwisata berbasis SIG di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini memusatkan perhatian 

pada penyusunan basis data baik data spasial maupun atribut tentang obyek wisata dan 

sarana pendukungnya,  dan pembuatan model informasi dan manajemen  pariwisata di 

Kabupaten Temanggung. Sampel yang diambil berupa obyek wisata yang sering 

dikunjungi wisatawan.Variabel dalam penelitian ini mencakup: obyek wisata dan 

persebarannya, variabel sarana dan prasarana wisata, dan variabel manajemen wisata. 

Data dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran di lapangan, serta dari instansi 

terkait. Data yang dikumpulkan mencakup data spasial maupun data atribut. Data yang 

terkumpul, kemudian diklasifikasikan, dan dianalisis dengan menggunakan analisis spasial 

dan atribut, dan analisis SWOT. Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa: (a) 

Di daerah penelitian terdapat 17 obyek wisata dengan daya tarik yang berbeda dan 

tersebar dibeberapa kecamatan. Obyek wisata yang ada punya potensi yang tinggi, yang 

meliputi wisata alam, budaya, religius, dan wisata sejarah, yang keberadaannya didukung 

oleh topografi, suhu, flora-fauna, dan sarana wisata yang bervariasi; (b) Sarana dan 

prasarana wisata di Kabupaten Temanggung mempunyai kondisi yang bervariasi, ada yang 

sudah lengkap, dan ada yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan; (c) Manajemen 
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terhadap obyek wisata dan sarana prasarana pariwisata untuk beberapa obyek sudah 

bagus, tetapi masih ada beberapa obyek yang perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya. 

Hasil penelitian pada tahun kedua menunjukkan bahwa basis data yang sudah 

dikumpulkan tahun pertama selanjutnya dicek kembali, kemudian dijadikan sebagai data 

input untuk pembuatan model informasi dan manajemen wisata berbasis SIG. Dengan 

menggunakan bantuan Map View SVG model informasi dan manajemen wisata berbasis 

SIG kemudian di Up load ke internet sehingga dapat dibuka oleh siapa saja yang ingin 

melihatnya. Hasil uji coba model pada pengguna menunjukkan bahwa model ini cukup 

efektif untuk menyampaikan informasi  wisata, walaupun ada kelemahan khususnya biaya 

untuk membuat model yang cukup mahal, butuh tenaga ahli, serta orang yang 

mengoperasikan harus mengetahui cara kerja sistem model. 

 

KINETIKA DAN MEKANISME BIOTRANSFORMASI SENYAWA - PINENA HASIL 

ISOLASI MINYAK TERPENTIN MENGGUNAKAN ENZIM LIPASE DARI 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Nanik Wijayati, Kasmui, Supartono 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Fundamental Lanjutan 

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 

pertama adalah isolasi α-pinena dari minyak terpentin dan isolasi enzim lipase dari 

Pseudomonas 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 

membandingkan kromatogram hasil reaksi dengan kromatogram senyawa -pinena dari 

minyak terpentin. Reaksi biotransformasi -pinena dengan enzim lipase dari pseudomonas 

aeruginosa dapat menghasilkan senyawa flavor -pinena oksida. Reaksi dipengaruhi oleh 

konsentrasi reaktan. Kinetika Reaksi Reaksi biotransformasi  memenuhi order satu 

terhadap -pinena dengan harga tetapan laju k = 0,0097. Lipase dari Pseudomonas 

mengkatalisis reaksi biotransformasi -pinena menjadi -pinena oksida. 

PURIFIKASI DAN KARAKTERISASI PENISILIN G ASILASE DARI MUTAN BACILLUS 

SUBTILIS M10 

Supartono, Enny Ratnaningsih, Lina Herlina 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing XVII/2 

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-
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deasetoksisefalosporanat (7ACA), komponen kunci dalam produksi antibiotika-antibiotika 

-laktam semisintetik. Selama ini PGA yang banyak digunakan oleh industri-industri 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 memurnikan dan 

mengkarakterisasi PGA B. subtilis M10. Untuk mencapai tujuan tersebut produksi PGA 

oleh B. subtilis M10 dilakukan pada kondisi yang optimum melalui fermentasi batch, dan 

purifikasinya dilakukan dengan kromatografi kolom afinitas ligan asam fenilasetat (PAA). 

Uji aktivitas enzim PGA dilakukan dengan metode Kornfeld dan karakterisasi terhadap 

PGA murni yang diperoleh meliputi penentuan laju maksimum, Vmaks, tetapan Michaelis-

Menten, Km, dan tetapan penghambatan oleh PAA, Ki (PAA), dalam reaksi hidrolisis penisilin 

G. Hasil penelitian pemurnian PGA B. subtilis M10 dengan kromatografi kolom afinitas 

ligan fenilasetat memberikan yield 29,95% dan kemurnian sebesar 1,66 kali. PGA murni 

B. subtilis M10 menunjukkan Vmax.= 0,69 (mol 6-APA.menit
-1

.mg
-1

), Km= 3,09 mM 

terhadap penisilin G dan Ki(PAA) = 376,79 mM. Nilai Vmax. PGA B. subtilis M10 tidak 

berbeda dengan PGA B. subtilis BAC4 galur aslinya, sedangkan Km PGA B. subtilis M10 

lebih kecil bila dibandingkan dengan Km PGA B. subtilis BAC4. Ini berarti bahwa PGA B. 

subtilis M10 memiliki spesifisitas substrat terhadap penisilin G lebih besar dari pada galur 

aslinya. Selanjutnya, harga Ki(PAA) PGA B. subtilis M10 lebih besar dari pada PGA B. 

subtilis BAC4 sehingga dapat diartikan bahwa kepekaan PGA B. subtilis M10 terhadap 

PAA lebih kuat dari pada PGA B. subtilis BAC4 galur aslinya. 

SINTESIS FINE CHEMICAL DERIVAT SITRONELAL DAN EUGENOL DENGAN 

KATALIS ZEOLIT ALAM TERMODIFIKASI 

Edy Cahyono, Sigit Priatmoko, M. Muchalal 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing XVII/2 

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang belum terkelola dengan baik. 

Banyak produk turunan yang diimpor, diantaranya adalah bahanbahan 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. Telah dilakukan karakterisasi dan uji aktivitas katalistik zeolit alam 

termodifikasi untuk sintesis senyawa fine chemical derivar (R)-(+)-sitronelal dan eugenol. 

Eksperimen yang dilakukan meliputi (R)-(+)- sitronelal dari minyak sereh Jawa 

(Cymbopogon winterianus) dengan metode distilasi fraksionsi pada tekanan rendah, 

karakterisasi katalis: HZa (H-alam zeolit), Fe3+-zeolit alam (Fe3+-Za) dan Zn2+-zeolit alam 

(Zn2+-Za), Ni/zeolit alam (Ni/Za) dilanjutkan dengan uji aktivitas katalitik dan selektivitas 

melalui berbagai suhu dan rasio mol reaktan, isolasi dan pennentuan struktur produk 

reaksi. Fe3+-Za dan Zn2+-Za telah digunakan sebagai katalis dalam sintesis senyawa 

isopulegil asetat. Ni/Za digunakan sebagai katalis dalam reaksi hidrogenasi steroisomers 

isopulegil asetat dan metil eugenol. Sitronelal hasil isolasi mengandung 88,21% 

enantiomer (R)-(+)-sitronelal. Produk utama siklisasi-asetilasi (R)-(+)-sitronelal IPA 

(asetat isopulegyl) dan NIPA (neoisopulegil asetat). Meskipun hasil tertinggi IPA dan 

NIPA diperoleh dengan katalis Fe3+-Za (78,69%) pada 80 oC dan 120 menit, tetapi 

stereoselektivitas Fe3+-Za sedikit lebih rendah dari Zn2+-Za. keasaman Lewis memainkan 

peran pembentukan ion asetil dari anhidrida asetat. Mentil asetat diperoleh melalui 

hidrogenasi IPA-NPA dengan katalis Ni/Za. Asetal sitronelal disintesis melalui metilasi 

menggunakan metanol dan katalis gas HCl secara terbatas. Senyawa 1,2-dimetoksi-4-

propil benzena diperoleh melalui reaksi hidrogenasi metal eugenol dengan katalis Ni/Za. 
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Uji Zn2+-Za sebagai suatu atraktan telah dilakukan di perkebunan coklat. Elusidasi struktur 

senywa produk dilakukan oleh GC, GCMS, FTIR, dan 1H-NMR. 

PENINGKATAN LIFE SKILL MAHASISWA KIMIA BERORIENTASI 

CHEMOENTREPRENEURSHIP (CEP) MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD 

Ersanghono k., Nanik Wijayati, Kusoro Siadi 

Universitas Negeri Semarnag 

Dana DIPA PNBP 

Berdasarkan angket terhadap mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UNNES, metode 

pembelajaran dosen masih berupa ceramah dan hal demikian sangat membosankan bagi 

mahasiswa. Apalagi materi perkuliahan terutama Kimia organik merupakan matakuliah 

yang kurang disenangi dan dipandang sulit oleh siswa karena bersifat abstrak, sehingga 

perlu dibantu visualisasinya. Oleh karena itu perlu pembelajaran yang menarik serta 

memupuk daya kreasi dan inovasi mahasiswa dan supaya pembelajaran tidak monoton. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan life skill mahasiswa berorientasi 

Chemoentrepreneurship (CEP) melalui pembelajaran kooperatif STAD. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Tiap tahap terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia UNNES semester ketiga. Fokus yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah peningkatan life skill mahasiswa (akademic skill). Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui 

peningkatan life skill mahasiswa. Dari hasil penelitian, ketuntasan belajar klasikal 

meningkat dari tahap I (43%), tahap II (50%), dan tahap III (86%). Rata-rata skor life skill 

(aspek kognitif) mahasiswa meningkat dari siklus I, II, dan III berturut-turut adalah 71,28; 

78,21 dan 89,15. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa life skill 

mahasiswa dapat meningkat melalui pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP. 

SINTESIS KOMPOSIT KITOSAN-SILIKA DAN APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN 

ZAT WARNA TEKTIL  

F. Widhi Mahatmanti, Warlan Sugiyo, M. Alauhdin 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Telah dilakukan penelitian terhadap kitosan penambahan silika dengan 

mengkarakteristik komposit  yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pengaruh penambahan silika pada larutan kitosan terhadap permeabilitas dan daya 

adsorpsinya terhadap zat warna tekstil Direct Blue 86. Pembuatan komposit menggunakan 

dua macam cara, yang pertama menggunakan media kertas saring dan yang kedua tanpa 

menggunakan kertas saring. Pembuatan komposit dengan menggunakan kertas saring 

memakai proses perendaman. Pembuatan komposit tanpa menggunakan kertas saring 

dilakukan dengan metode pencetakan membran. Membran komposit yang dihasilkan 

dikarakteristik dengan menggunakan foto SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan silika pada larutan kitosan membuat komposit menjadi porogen sehingga 

fluks permeat dan permeabilitas air menjadi tinggi.  Permeabilitas komposit  secara 

keseluruhan dipengaruhi bagaimana pori-pori komposisi tersusun. Komposit yang terbuat 

dari kertas saring mempunyai daya adsorpsi yang lebih baik dibandingkan dengan 

komposit yang tanpa kertas saring. 
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APLIKASI PEWARNAAN GRAF FUZZY UNTUK PENGATURAN LALU LINTAS PADA 

PERSIMPANGAN JALAN 

Isnaini Rosyida 

E-Mail: isnainimat@staff.unnes.ac.id 

Jurusan Matematika FMIPA UNNES 

Dana DIPA PNBP 

Beberapa ruas jalan pada sebuah persimpangan, khususnya persimpangan 

Jatingaleh dilalui arus lalu lintas lebih padat dibandingkan ruas jalan yang lain. Sehingga 

jika diterapkan pola pengaturan yang konstan, maka akan terjadi kemacetan pada jalur-

jalur yang padat tersebut. Dengan demikian perlu diterapkan pengaturan lalu lintas yang 

disesuaikan dengan tingkat keterkaitan ruas-ruas jalan serta kondisi kepadatan pada 

beberapa jalur. Salah satu pemecahannya dengan menerapkan pewarnaan titik pada graf 

fuzzy. Graf fuzzy G(V, μ)adalah graf dengan himpunan titik tegas V dan himpunan sisi 

fuzzy dengan fungsi keanggotaan µ: V x V  I, dimana I berupa selang [0,1]. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1)Bagaimana bentuk graf fuzzy dari hasil 

pemodelan arus lalu lintas di persimpangan Jatingaleh?, (2)Bagaimana hasil pewarnaan 

titik pada graf fuzzy tersebut?, (3)Bagaimana pola pengaturan arus lalu lintas di 

persimpangan Jatingaleh berdasarkan  interpretasi dari hasil pewarnaan tersebut ?. Hasil 

yang diperoleh pada penelitian ini adalah: Pemodelan sistem lalu lintas pada 

persimpangan Jalan dengan graf fuzzy G(V, μ) dengan 

V={AC,AD,BA,BC,BD,CA,CB,DB,DC} dimana setiap titik di G merepresentasikan 

lintasan-lintasan pada persimpangan Jatingaleh, sedangkan sisi-sisi di G mempunyai 

tingkat keterkaitan yang berbeda, yaitu: n(null), l(low), m(medium), h(high).  Diperoleh 

pola pengaturan berupa  pasangan arus lalu lintas dari beberapa arah yang dapat berjalan 

bersamaan dengan aman dalam tiga periode waktu. Pengaturan tersebut disesuaikan pula 

dengan banyaknya kendaraan yang melalui lintasan-lintasan pada persimpangan 

Jatingaleh. 

OPTIMASI PERFORMANCE BIODIESEL DARI MINYAK BIJI KARET SEBAGAI 

PENGGANTI SOLAR 

Kasmadi Imam S, Sri Wahyuni, Alauhdin 

Jurusan Kimia, FMIPA UNNES 

Dana DIPA PNBP 

Salah satu jenis bahan bakar yang potensial untuk dikembangkan sebagai energi 

alternatif adalah fatty acid methyl ester (FAME) atau biodiesel, yaitu bahan bakar 

alternatif untuk mesin diesel yang berasal dari minyak nabati.Biodiesel telah berhasil 

disintesis dari minyak biji karet dengan rendemen yang cukup tinggi, namun beberapa 

sifat fisiknya belum mampu memenuhi standar SNI untuk biodiesel. Penelitian ini 

difokuskan pada perbaikan sifat-sifat fisik biodiesel dari minyak biji karet dan dilakukan 

uji performance yang lebih komprehensif untuk mengetahui kinerja dari biodiesel hasil 

sintesis secara menyeluruh. Minyak biji karet dipilih karena tanaman karet banyak tumbuh 

di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan 

sifat fisik dan performance (unjuk kerja)  biodiesel adalah  sebagai berikut: titik kabut 

15
o
C (standar maks 18

o
), flash point PMCC 182,5 (standar min 100), dan specific gravity 

0,9000. Sementara standar density, korosi lempeng tembaga, CCR, Kadar air, dan 

viskositas belum memenuhi standar biodiesel. Hasil Uji Performance menunjukkan 

biodiesel-solar 20 % memberikan hasil emisi gas buang yang paling sedikit dan waktu 

pembakaran yang paling lama.  
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TERMODINAMIKA DAN KINETIKA ADSORPSI ION LOGAM CU(II) PADA ZEOLIT 

ALAM TERMODIFIKASI 

Latifah, Muhammad Alauhdin, Nuni Widiarti 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji termodinamika dan kinetika reaksi 

adsorpsi ion logam Cu(II) pada zeolit alam termodifikasi dengan mempelajari pengaruh 

konsentrasi Cu(II) mula-mula, waktu kontak, dan pH. Termodinamika adsorpsi dipelajari 

dengan menggambarkan isoterm adsorpsi Langmuir dan Freundlich, sehingga diperoleh 

parameter utama KL dan KF. Parameter tersebut digunakan untuk menentukan parameter 

termodinamika energi bebas Gibbs standar �Go sebagai ukuran kespontanan proses 

adsorpsi. Kinetika adsorpsi dipelajari menggunakan kinetika reaksi pseudo-order dua 

Lagergren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorpsi Cu(II) pada zeolit alam 

termodifikasi mencapai optimum pada pH 6 dan waktu kontak 120 menit. Studi isotherm 

Langmuir memberikan harga kapasitas adsorpsi maksimum zeolit alam termodifikasi 

dalam menjerap ion logam Cu(II) sebesar 9,17 mg/g adsorben dan harga konstanta 

kesetimbangan KL sebesar 1,27, sedangkan tetapan kesetimbangan untuk isotherm 

adsorpsi Freundlich sebesar 5,01. Parameter termodinamika �G0 menunjukkan bahwa 

proses adsorpsi Cu(II) pada zeolit alam berlangsung secara spontan. Studi kinetika reaksi 

menunjukkan bahwa adsorpsi Cu(II) pada zeolit alam mengikuti kinetika reaksi order dua 

semu Lagergren dengan harga kapasitas adsorpsi maksimum zeolit alam termodifikasi 

terhadap adsorpsi Cu(II) sebesar 100 mg/g dan tetapan laju adsorpsi k sebesar 0,625 

menit-1. 

DISTRIBUSI DAN KEANEKARAGAMAN JENIS HERPETOFAUNA DALAM UPAYA 

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

Margareta Rahayuningsih, Muhammad Abdullah 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian mengenai distribusi dan keanekaragaman jenis herpetofauna di 

lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) perlu dilakukan. Hal ini berkaitan 

dengan salah satu program yang dikembangkan Unnes sebagai universitas konservasi 

yaitu “Konservasi Biodiversitas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi 

dan keanekaragaman jenis herpetofauna, dan pada akhirnya dapat diketahui langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati 

(biodiversitas) di lingkungan Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya Lokasi 

penelitian dilakukan di Kampus Universitas Negeri Semarang.Waktu penelitian bulan Juni 

– Oktober 2010. Seluruh data distribusi herpetofauna diambil dengan menggunakan 

metode Visual Encounter Survey (VES). Analisis data untuk mengetahui indeks kekayaan 

jenis digunakan indeks margaleft, indeks keanekaragaman jenis digunakan Indeks 

Keanekaragaman Shannon (H’) dan untuk menentukan proporsi kelimpahan jenis 

digunakan indeks kemerataan (Index of Equitability or evennes)  Shannon dan Indeks 

Simpsons (Magurran 2004). Pengamatan dilakukan pagi (08.00 – 11.00 WIB) dan malam 

hari (19.00 – 23.00 WIB). Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 20 spesies 

herpetofauna yang termasuk dalam 9 (sembilan) famili dan 3 (tiga) ordo ditemukan di 

Kampus Unnes. Secara umum Kampus Unnes mempunyai nilai kekayaan, 
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keanekaragaman dan kemerataan jenis yang tinggi,hal ini hal ini terlihat dari tingginya 

nilai indeks kekayaan jenis (DMg) sebesar 3,98, indeks keanekaragaman jenis (H’) 

sebesar 3,84, dan kemerataan sebesar 1,28. Famili Ranidae, Bufonidae, dan Gekkonidae 

merupakan tiga famili yang memiliki  anggota-anggota spesies terbanyak.Hal ini karena 

spesies-spesies tersebut menempati habitat yang selalu berkaitan dengan kegiatan 

manusia. 

ESTIMASI DISTRIBUSI MIXING DALAM MODEL MIXTURE POISSON 

Nurkaromah Dwidayati
 

e-mail: noengkd_unnes@yahoo.co.id 

Jurusan Matematika FMIPA UNNES 

Dana DIPA PNBP 

Model mixture telah dikenalkan sejak tahun 1986 (Farewell) dengan menganalisis 

penderita kanker payudara. Farewell mengaplikasikan model mixture Weibull, untuk 

menemukan efek kovariat pada failure time  pasien yang tak sembuh dan pada cure rate. 

Studi klinik yang dilakukan difokuskan pada estimasi proporsi pasien yang sembuh dan 

distribusi  failure time pasien yang tidak sembuh. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Aplikasi Inversi Laplace untuk Estimasi Distribusi Mixing dalam 

Model Mixture Poisson? Sebagai penuntun dalam penelitian ini, dikemukakan pertanyaan 

penelitian (1) bagaimana konstruksi estimator konsisten dari distribusi mixing dalam 

model mixture Poisson melalui inversi Laplace?, (2) bagaimana estimasi distribusi mixing 

dalam model mixture Poisson melalui inversi Laplace untuk data tak tersensor? ,(3) 

bagaimana estimasi distribusi mixing dalam model mixture Poisson melalui inversi 

Laplace untuk data tersensor? ,dan (4) bagaimana laju kekonvergenan yang 

berkorespondensi dengan invers estimator? Bahan atau materi penelitian ini adalah hasil 

penelitian pakar yang disajikan dalam jurnal, proceeding seminar, text book, maupun 

majalah ilmiah. Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari hasil penelitian pakar yang 

disajikan dalam jurnal, proceeding seminar, text book, maupun majalah ilmiah yang 

tersimpan perpustakaan, internet maupun korespondensi secara langsung. Hasil penelitian 

dikaji secara deduktif-analitis, berdasar kajian hasil penelitian sebelumnya, definisi, 

asumsi dan teorema-teorema yang telah ada. Hasil penelitian didesiminasikan dalam peer 

group kelompok bidang ilmu (KBI) Statistika Jurusan Matematika FMIPA UNNES 

sebagai expert judgment untuk memperoleh feedback penyempurnaan. Berdasar hasil 

penelitian dan pembahasan dapat dikonstruksi estimator konsisten dari distribusi mixing 

dalam model mixture Poisson melalui inversi Laplace, baik untuk data tak tersensor 

maunpun tersensor. Berdasar estimasi tersebut ditentukan IMSE (Integrated Mean 

Square Error) dan laju kekonvergenan yang berkorespondensi dengan inverse estimator 

USAHA PENINGKATAN MUTU MINYAK NILAM HASIL DESTILASI UAP DI DAERAH 

WONOSOBO 

Sigit Priatmoko dan Agung Tri Prasetya 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Telah dilakukan upaya optimasi untuk meningkatkan mutu/kualitas minyak nilam 

hasil produksi petani nilm di daerah Wonosobo. Selama ini kualitas minyak nilam 

produksi petani di daerah Wonosobo masih rendah sehingga harganya relatif rendah. 

Rendahnya kualitas minyak nilam ini dikarenakan tingginya angka asam dan kadar besi 
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yang terlarut dalam minyak nilam, serta rendahnya kadar komponen utama yaitu patchouli 

alkohol. Dalam penelitian ini telah dicoba dilakukan peningkatan mutu minyak nilam 

dengan cara penambahan zat pengompleks EDTA sebagai pengikat logam serta 

penambahan adsorben bentonit untuk menyerap asam-asam bebas yang menyebabkan 

tingginya angka asam serta menyerap logam. Optimasi yang dilakukan meliputi variasi 

konsentrasi larutan EDTA sebesar 100, 300 dan 500 ppm serta pH larutan EDTA yaitu 6, 7 

dan 8, serta optimasi berat bentonit sebesar 1, 2, 3, 4 dan 5 gram untuk setiap 25 mL 

minyak nilam.Dari hasil optimasi terlihat penggunaan EDTA kurang efektif dalam 

meningkatkan mutu minyak nilam dibandingkan bentonit. Penggunaan bentonit 5 gram 

mampu menurunkan angka asam dari 5.81 menjadi 2.71, kadar besi dari 20 ppm menjadi 5 

ppm serta mampu meningkatkan kadar patchouli alkohol dari 24.9% menjadi 25.6%. Mutu 

minyak nilam hasil optimasi menggunakan bentonit 5 gram masih tetap memiliki kadar 

patchouli alkohol dibawah standar SNI sebesar minimal 30% sedangkan parameter lainnya 

sudah memenuhi syarat SNI, hal ini dikarenakan mutu minyak nilam produksi petani di 

daerah Wonosobo masih terlalu rendah terutama kadar patchouli alkoholnya. Perlu 

dilakukan peningkatan mutu minyak nilam terutama untuk meningkatkan kadar patchouli 

alkoholnya dengan cara redestilasi. 

SINTESIS BIODIESEL DARI MINYAK JELANTAH SEBAGAI SUMBER ENERGI 

ALTERNATIF SOLAR 

Sri wahyuni, Sri Kadarwati, Latifah 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Telah dilakukan penelitian untuk mensintesis biodiesel dari bahan baku jelantah. 

Biodiesel merupakan sumber energi alternatif yang potensial untuk mengganti bahan 

bakar solar dari minyak bumi. Jelantah sebagai bahan baku pembuatan biodiesel berasal 

dari minyak kelapa sawit yang telah dipergunakan untuk keperluan rumah tangga. Jelantah 

atau minyak kelapa sawit bekas bersifat renewable (dapat diperbaharui), adapun minyak 

bumi sebagai bahan baku solar bersifat nonrenewable. Penelitian ini menghasilkan 

biodiesel dengan sifat fisik sebagai berikut : Densitas 873,5, korosi lempeng tembaga 1, 

CCR 0,073%, kadar air 0,16%, viskositas 4,649, titik kabut 21, dan Flash point 174,5. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kriteria biodiesel hampir memenuhi standart ASTM D 6751. 

Unjuk kerja biodiesel dalam mesin diesel dilakukan di Lab. Teknik Mesin UNNES. 

Biodiesel dicampur dengan solar dengan komposisi 10 % dan 20% dan kemudian 

dilakukan uji kinerjanya. Hasil uji menunjukkan bahwa biodiesel 10% dan 20% 

menghasilkan emisi gas buang yang lebih bersih dibanding solar murni dan waktu 

pembakaran yang lebih lama. Biodiesel 20 % lebih baik dibanding 10%. 

SINTESIS NANOSIZED-CUO/ZNO DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI SUMBER 

ENERGI ALTERNATIF SOLAR CELL 

Subiyanto Hadi Saputro, Sri Wahyuni, Sri Kadarwati 

Jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Salah satu pemanfaatan semikonduktor yang dinilai sangat penting bagi kehidupan 

mendatang adalah pemanfaatan semikonduktor sebagai elektroda dalam solar cell. Pada 

penelitian ini digunakan semikonduktor ZnO yang di-dop dengan CuO dengan tujuan 

untuk meningkatkan energi gap semikonduktor sehingga aktivitasnya dalam menyerap 

foton dan mengubahnya menjadi elektron dan hole meningkat. Variasi jumlah dopan yang 
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dilakukan adalah 0%, 5%, dan 10% CuO. Semikonduktor disintesis dengan metode 

kopresipitasi dan dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning 

Elektron Microscope (SEM), dan Diffuse Reflectance-UV (DR-UV). Uji aktivitas solar 

cell dilakukan dengan variasi jenis semikonduktor, sumber foton dan hambatan listrik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa solar cell dengan elektroda-p 10%-CuO/ZnO 

mempunyai aktivitas optimum yakni menghasilkan arus listrik 0,69 mA/cm2 dengan 

sumber foton optimum sinar matahari pukul 12.00 yang kaya akan sinar tampak. Semakin 

besar hambatan yang dihubungkan pada solar cell, maka semakin besar potensial listrik 

yang dihasilkan dan semakin kecil arus yang dihasilkan. 

KARAKTERISASI ASAM HUMAT HASIL ISOLASI TANAH GAMBUT DI DAERAH 

PERAIRAN RAWA PENING JAWA TENGAH 

Triastuti Sulistyaningsih, M. Alauhdin 

Email: triastuti.s@gmail.com 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Telah dilakukan  karakterisasi asam humat hasil isolasi tanah gambut di daerah 

perairan Rawa Pening Jawa Tengah. Penelitian ini diawali dengan isolasi asam humat dari 

tanah gambut di daerah perairan Rawa Pening Jawa Tengah menggunakan larutan NaOH 

0,1 N kemudian dilakukan pemurnian menggunakan campuran larutan HF dan HCl. Asam 

humat yang diperoleh selanjutnya dikarakterisasi yang meliputi gugus fungsi secara 

spektroskopi inframerah, kadar abu, keasaman total, kandungan gugus –COOH dan –OH 

fenolat. Hasil penelitian diperoleh bahwa spektra inframerah asam humat hasil isolasi dari 

perairan Rawa Pening mengandung gugus-gugus fungsional utama sesuai dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Karakterisasi secara kuantitatif menunjukkan 

kandungan keasaman total sebesar 612,5 cmol/kg, gugus –COOH sebesar 345 cmol/kg, 

dan gugus –OH fenolat sebesar 267,5 cmol/kg. 

UJI KAPASITAS ADSORBSI SERBUK BIJI KELOR (MORINGA OLEIFERA)TERHADAP 

ZAT WARNA DALAM LIMBAH CAIR INDUSTRI KERAJINAN BATIK TRADISIONAL 

Wisnu Sunarto, Saptorini, Winarni 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pada penelitian ini dilakukan adsorpsi zat warna tekstil Malachite Green (MG), 

Erionyl Black T (EBT), Solophenyl Turqouise Blue(STB) dengan menggunakan serbuk biji 

kelor sebagai adsorben. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi 

optimal adsorpsi yang meliputi pH, konsentrasi awal zat warna dan ukuran partikel serbuk 

biji kelor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi optimum dari pH larutan 

zat warna, ukuran partikel serbuk biji kelor dan konsentrasi awal larutan zat warna, dan 

kapasitas adsorbsi serbuk biji kelor terhadap zat warna. Penelitian ini diawali dengan 

menentukan kondisi optimum meliputi: pH adsorbsi, ukuran partikel serbuk biji kelor, 

konsentrasi awal zat warna. Konsentrasi zat warna tekstil dalam larutan ditentukan dengan 

teknik spektrofotometri UV-Vis. Kapasitas adsorbsi ditentukan dengan menghitung selisih 

konsentrasi zat warna yang terdapat dalam larutan sebelum dan sesudah adsorbsi. Proses 

adsorbsi untuk menentukan kapasitas adsorbsi dilakukan pada kondisi:pH, ukuran partikel 

serbuk biji kelor, dan konsentrasi awal zat warna optimum yang telah ditentukan 

mailto:triastuti.s@gmail.com
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sebelumnya. Penentuan ukuran partikel adsorben ditentukan dengan cara 

menginteraksikan serbuk biji kelor yang divariasi ukuran partikelnya. Pada penentuan 

konsentrasi awal larutan zat warna tekstil dilakukan dengan cara menginteraksikan 

adsorben dengan zat warna tekstil yang telah divariasi konsentrasinya. Berdasarkan uji 

hasil penelitian didapatkan kondisi optimal adsorpsi untuk: (1) zat warna Malachite Green 

: pH = 4, ukuran partikel= 150 mesh; konsentrasi awal zat warna= 300 ppm. (2) Erionyl 

Black T : pH = 4, ukuran partikel =100 mesh; konsentrasi awal zat warna= 200 ppm (3) 

Solopheyil Tueqouise Blue: pH = 8; ukuran partikel = 100 mesh; konsentrasi awal zat 

warna = 300 ppm. Besarnya kapasitas adsorbsi serbuk biji kelor terhadap zat warna 

:Malachite Green = 11,41 mgr/gr; Erionyl Black T = 7,52 mgr/gr; Solophenyl Turqouise 

Blue = 12,10 mgr/gr. 

PEMANFAATAN TEPUNG BIJI KORO BENGUK UNTUK STIMULASI PUBERTAS 

PUYUH BETINA 

Wulan Christijanti, Aditya Marianti dan Nana Kariada 

Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Biji koro benguk banyak dipergunakankan untuk tambahan pakan ternak seperti 

babi dan unggas dengan memberikan hasil berupa meningkatnya berat badan dan 

performan tubuh yang baik. Tercapainya pubertas pada puyuh dapat diamati dari 

performan tubuh, munculnya suara, bertelur dan secara morfologi adalah dengan melihat 

perkembangan folikel ovariumnya. Senyawa bioaktif dalam biji koro benguk yang diduga 

berefek fertilitas adalah alkaloid dan L-Dopa melalui pengaruhnya pada sekresi hormon 

gonadotropin dari kelenjar hipofisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji 

pengaruh penambahan tepung biji koro benguk untuk stumulasi pubertas puyuh. Sampel 

penelitian adalah 16 ekor puyuh prapubertas yang terbagi menjadi empat, yaitu kelompok 

0 %, 10 %, 20 % dan 40 % tepung biji koro benguk. Tepung yang dicampur pakan 

diberikan 2 kali sehari selama 30 hari. Data berupa berat ovarium dianalisis dengan anava 

satu jalan pada taraf uji 5 % dan Beda Nyata Terkecil. Struktur morfologi ovarium 

dianalisis secara deskriptif dengan mengamati folikelnya. Hasil penelitian menunujukkan 

bahwa ada pengaruh  tepung biji koro benguk pada berat ovarium dengan hasil F hitung 

3,60 > dari F tabel 3,49 dan terdapat beda nyata antara kelompok yang mendapatkan 0 % 

dengan 20 % dan 40 %, namun tidak berbeda antara kelompok 0 dengan 10 % dan 20 % 

dengan 40 %. Struktur morfologi ovarium menunjukkan bahwa ada kecenderungan 

bertambahnya folikel yang berkembang dengan semakin banyaknya persentase tepung 

yang diberikan. Simpulan yang diambil adalah bahwa penambahan tepung biji koro 

benguk mampu mempercepat pubertas puyuh betina yang ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan rata-rata berat ovarium antara kelompok Kontrol dan perlakuan serta gambaran 

folikel ovarium kelompok perlakuan yang berkembang lebih baik dibanding Kontrol.  
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BIDANG OLAH RAGA 

EFEKTIVITAS MODEL LINGKARAN DIET ATLET TERHADAP KEPATUHAN DIET 

ATLET SEPAKBOLA (STUDI PADA ATLET SEPAKBOLA DI PS. UNNES TAHUN 2010) 

Hadi Setyo Subiyono, Irwan Budiono 

Staf Pengajar Fakultaa Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Asupan gizi merupakan determinan penting dalam pembentukan performa atlet 

yang optimal. Hasil studi pendahuluan terhadap atlet sepakbola PS UNNES menunjukkan 

sebayak 60% atlet asupan energinya tidak sesuai dengan angka kecukupannya. Hal ini 

salah satunya terkait dengan kurangnya pengetahuan gizi atlet. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini ingin dikembangkan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan diet atlet 

agar sesuai dengan kebutuhan gizinya. Penelitian dilakukan dengan rancangan eksperimen 

semu, yaitu menggunakan rancangan one group pre and post test design. Penelitian 

melibatkan seluruh atlet PS UNNES sebanyak 30 orang. Instrumen lingkaran diet atlet 

diberikan sebagai perlakuan. Efektivitas instrumen dilihat dari perbedaan serta 

peningkatan skor kepatuhan diet atlet sebelum dan sesudah intervensi. Kepatuhan diet 

dinilai dari 5 indikator, yaitu kepatuhan terhadap jumlah energi yang dikonsumsi, jadwal 

waktu makan utama sebelum bertanding, pemenuhan kebutuhan cairan, jenis cairan yang 

dikonsumsi saat pertandingan, dan persentase asupan kalori dari sumber karbohidrat. 

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan skor kepatuhan diet atlet sepakbola PS 

UNNES antara sebelum dan sesudah perlakuan pemberian informasi gizi dengan media 

lingkaran diet atlet (p = 0,000). Berdasarkan peningkatan skor sebelum dan sesudah 

intervensi, instrumen lingkaran diet terbukti  cukup efektif dalam meningkatkan skor 

kepatuhan diet atlet. Disarankan agar manajemen PS UNNES dapat membuat program 

penyuluhan dan pelatihan gizi secara berkala sebagai salah satu upaya memperbaiki 

asupan energi atlet. Selain itu diperlukan keterlibatkan universitas dalam penatalaksanaan 

makan atlet. 

PENGARUH LATIHAN BACKHAND VOLLEY DARI BOLA GROUNDSTROKE DENGAN 

FIGURE EIGHT VOLLEY TERHADAP KEMAMPUAN PENEMPATAN BACKHAND 

VOLLEY PADA PETENIS PEMULA 

Prapto Nugroho 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini berjudul: “Pengaruh Latihan Backhand Volley dari Bola 

Groundstroke dan Figure Eight Volley terhadap Kemampuan Penempatan Backhand 

Volley”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah ada perbedaan pengaruh 

latihan Backhand Volley dari bola Groundstroke dan Figure Eight Volley terhadap 

kemampuan penempatan Backhand Volley? Manakah diantara kedua bentuk latihan yang 

lebih baik hasilnya?Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

latihan Backhand Volley dari bola Groundstroke dan Figure Eight Volley.Populasi dalam 

penelitian ini adalah 68 orang, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 40 orang. 

Sampel diperoleh dengan teknik Random Sampling Analisis data yang digunakan dalam 

peneliotian ini adalah Analisis Varians (ANOVA) faktorial 2x2. Untuk memisahkan 2 



 sari hasil penelitian 2010 47 

 

kelompok yang ada digunakan cara memasangkan nilai yang sama atau hampir sama 

(Matching by Subyek) dengan pola AB-BA, sehingga pada akhirnya ada 2 kelompok 

latihan dengan kondisi awal yang sama atau hampir sama. Berhubung dalam penelitian ini 

masing-masing kelompok akan diturunkan menjadi 2 taraf, maka secara keseluruhan 

dalam penelitian ini ada 4 kelompok latihan. Berdasarkan hasil perhitungan ANAVA 

diketahui bahwa tingkat koordinasi berpengaruh secara singnifikan terhadap keterampilan 

Backhand Volley = 5, 325 > = 4,11. Bentuk latihan tidak terbukti secara 

signifikan berpengaruh terhadap keterampilan Backhand Volley   = 3,760 

<   = 4,11, dan tidak ada interaksi antara tingkat koordinasi dengan bentuk 

latihan = 1,424 <  = 4,11.Berdasarkan hasil penelitian di atas maka 

disarankan kepada pelatih dan pembina untuk memperhatikan faktor tingkat koordinasi 

dalam upaya meningkatkan keterampilan Backhand Volley dalam tenis lapangan.  

PERBEDAAN LATIHAN SMESH KEDENG DENGAN BOLA DILAMBUNGKAN PELATIH 

SECARA TERUS MENERUS DAN PERGANTIAN TERHADAP KEMAMPUAN SMESH 

SEPAK TAKRAW BAGI PEMAIN YUNIOR SEPAK TAKRAW KLUB PADANG JAGAD 

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 

Tri Aji 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan latihan Smesh kedeng 

dengan bola dilambungkan pelatih secara terus menerus dan pergantian terhadap 

kemampuan smesh sepak takraw pada pemain yunior klub padang jagad kabupaten 

Demak, untuk mengetahui mana yang lebih baik antara latihan smesh kedeng sendiri dan 

lambungan dari teman dalam permainan sepak takraw. Populasi yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah pemain yunior Putra Klub Padang Jagad Kabupaten Demak dengan 

jumlah 30 pemain. Teknik pengambilan sampel adalah teknik total sampel.  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 smesh kedeng dengan sasaran yang 

telah ditentukan. Hasil perhitungan t-tes diperoleh t sebesar 2,205, hasil tersebut lebih 

besar dari pada t-tabel sebesar 2.145 pada taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (d.b) 

15-1 = 14 ini berarti ada perbedaan yang berarti antara latihan smesh kedeng pelatih 

secara terus menerus dan bergantian terhadap kemampuan smesh dalam permainan sepak 

takraw. 
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BIDANG PARIWISATA 

INOVASI MODEL PENGEMBANGAN WAWASAN PARIWISATA RELIGI DI DEMAK 

JAWA TENGAH: SEBUAH KAJIAN BUDAYA 

Sri Iswidayati 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Fokus utama penelitian ini adalah: mempertanyakan tentang: Bagaimana model 

yang lebih efektif untuk pengembangan wawasan pariwisata religi di Jawa Tengah 

khususnya di Demak. Karena ada beberapa jumlah objek penting yang berkaitan dengan 

sejarah masuknya agama Islam di Demak, berupa tempat petilasan-petilasan para si’ar 

agama Islam, makam para wali, masjid dan situs-situs sejarah. Dengan demikian maka 

butir-butir tersebut perlu digunakan sebagai senter point dalam pembentukan model 

wawasan pariwisata religi yang harus dikembangkan di daerah sekitar pesisir utara 

khususnya di Demak. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model wawasan wisata 

religius berbasis budaya untuk dapat meningkatkan pendapatan/ ekonomi daerah yang 

meliputi; (1) Pola interaksi pejabat daerah dan masyarakat dalam strategi pengembangan 

pariwisata religi untuk meningkatkan potensi wisata daerah dan budaya masyarakat.(2) 

Pola pemanfaatan potensi alam sekitar dan sejarah, menunjang proses pengembangan 

wawasan pariwisata religi di kabupaten Demak Jawa Tengah.(3) Pemahaman masyarakat 

terhadap potensi wisata dan budaya yang dimiliki agar dapat dikembangkan secara 

optimal.(4) Mendapatkan model pengembangan yang lebih efektif dalam rangka 

meningkatkan wawasan kepariwisataan religi khususnya di Demak Jawa Tengah. Sasaran 

penelitian adalah tempat wisata religi dipesisir utara khususnya di Demak. Methode dalam 

penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kajian 

dokumen. Kesahih data diperoleh dengan cara melakukan triangulasi dan crosschek 

terhadap data tang diperoleh. Data dianalisis berdasarkan tahapan (1) reduksi data (2) 

penyajian data (3) verivikasi dan pengambilan simpulan. Hasil analisis menunjukan fakta-

fakta sebagai berikut: interaksi pejabat daerah (PEMDA) dan masyarakat dalam 

mengelola pariwisata religi kurang bersinergi (dalam rangka menerapkan strategi 

pengembangan), terutama dalam pengelolaan tempat-tempat yang bersifat sakral seperti 

makam para sultan dan wali, kurang lebih 80%  dikelola ahli waris akibatnya pemanfaatan 

potensi wisata dan budaya masyarakat setempat terutama yang berkaitan dengan objek 

wisata belum tertangani secara profesional. Walaupun demikian pemahaman masyarakat 

terhadap potensi wisata religi tersebut sangat bagus, hal tersebut terbukti dari alasan 

peziarah yang datang mengunjungi makam para wali selain untuk napak tilas dan berdoa 

juga secara spitritual berharap untuk mendapatkan berkah keselamatan dan kesehatan dari 

Allah. Pengembangan yang efektif untuk meningkatkan wawasan pariwisata religi di 

Demak ini adalah menggunakan model pengembangan pembangunan pariwisata yang 

berbasis masyarakat, perspektif bisnis serta investasi pariwisata bahari. Saran pertama 

ditujukan kepada Pemerintah Daerah : (1). perlu meningkatkan sumber daya manusia di 

bidang pariwisata guna memajukan peluang kerja dan mengelola objek wisata secara 

profesional (2.) membangun gasebo rumah persinggahan dan centra penjualan souvenir 

bagi para wisatawan lokal (3) dibangun museum yang berkaitan dengan sejarah 

penyebaran agama Islam yang pernah dilakukan oleh para wali (4) segera mengeluarkan 

perda untuk menghapus kesan miskin terutama di daerah-daerah tempat sekitar makam (5) 

membangun tempat parkir yang leih luas dan nyaman. Saran kedua ditujukan kepada para 



 sari hasil penelitian 2010 49 

 

akhli waris, agar bersinergi dengan pemerintah daerah terutama dalam hal pengelolaan 

dan manajement demi memajukan potensi wisata di Demak 
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BIDANG PENDIDIKAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN TRISULA 

KOMPETENSI 

Wiyanto, A. Rusilowati, dan Hartono 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Batch II DP2M tahun 2010 

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 

pendidikan, 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 positif antara kemampuan berpikir dan trisula kompetensi, demikian juga 

pemahaman konsep dan trisula kompetensi, walaupun korelasinya lebih rendah. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (pada α=0,01) 

antara trisula kompetensi pada kelompok mahasiswa yang tingkat berpikirnya empirical 

inductive dan transisi, sedangkan antara yang kemampuan berpikirnya hypothetical 

inductive dan transisi serta antara hypothetical inductive dan empirical inductive tidak 

berbeda secara sigifikan. 

MODEL PERCEPATAN PEMEROLEHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU MELALUI 

PENERAPAN E-LEARNING 

Totok Sumaryanto F. 

Email: totokunnes@yahoo.co.id, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Batch I DP2M tahun 2010 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui kuantitas dan kualitas guru dalam 

memenuhi syarat akademis dalam sertifikasi guru, (2) Mengetahui kemampuan guru 

dalam menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (e-learning), (3) 

Mengetahui 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 pengembangan (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 menggunakan deskriptif kuantitatif dan analisis data kualitatif 

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata rasio guru pada tiap sekolah tanpa 

melihat jenjang pendidikan 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 

mailto:totokunnes@yahoo.co.id
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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 kualifikasi pendidikan melakukan e-learning yang 

dikonversi dalam SKS dengan materi penguasaan 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. 

IMPLEMENTASI KTSP BERBASIS DUKUNGAN STAKEHOLDERS PADA JENJANG 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  

Samsudi 

UNiversitas negeri semarang 

Hibah Kompetensi DP2M tahun 2010 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan hasil penelitian yang berupa 

pendekatan mutual adaptation dalam implementasi KTSP pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah.  Lingkup kegiatan ini adalah pendampingan implementasi KTSP di 

sekolah dasar (SD), sekolah menengah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas 

(SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), melalui penerapan pendekatan mutual 

adaptation, utamanya dalam penyusunan dan pelaksanaan silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan sistem penilaian. Hasil penyusunan perangkat pembelajaran 

berikutnya diimplementasikan dengan berbasis dukungan stakeholders. Kegiatan ini 

dirancang dapat dilaksanakan dalam waktu tiga tahun. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

mendapatkan hasil: (1) perangkat pembejalaran (silabus, RPP, dan sistem penilaian) KTSP 

yang disusun menggunakan pendekatan mutual adaptation, serta diterapkan dengan 

berbasis dukungan stakeholders pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (2) 

deskripsi keterlaksanaan perangkat pembelajaran KTSP berbasis dukungan stakeholders 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Metode yang diterapkan dalam kegiatan 

penelitian menggunakan model 4-D (Thiagarajan) yakni melalui tahapan define, design, 

develop, dan disseminate, yang diawali dengan sosialisasi dan pendampingan kepada 

kelompok pelaksana KTSP dan stakeholders di SD, SMP, SMA, dan SMK. Sosialisasi 

dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan mutual adaptation dan 

prinsip-prinsip dukungan stakeholders kepada kelompok pelaksana KTSP (kepala sekolah, 

guru) dan stakeholders; sedangkan pendampingan diterapkan kepada kelompok guru 

dalam pengembangan dan implementasi perangkat pembelajaran KTSP. Ukuran hasil 

kegiatan ini adalah diperoleh: (1) perangkat pembelajaran KTSP yang disusun 

menggunakan pendekatan mutual adaptation, serta dapat diterapkan berbasis dukungan 

stakeholders pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (2)  deskripsi keterlaksanaan 

perangkat pembelajaran KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hasil 

penelitian tahun pertama adalah: (1) Perangkat pembelajaran  mencakup silabus, RPP dan 

sistem penilaian berbasis kelas yang efektif, dapat disusun sebagai sarana implementasi 

KTSP berbasis dukungan stakeholders pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, 

khsusunya jenjang SMK; (2) Hasil penerapan perangkat pembelajaran KTSP pada jenjang 

SMK dengan pendekatan mutual adaptation secara deskriptif menggambarkan dukungan 

stakeholders secara memadai, namun demikian dalam kegiatan pembelajaran tertentu 

masih memerlukan dukungan stakeholders lebih intensif. Saran yang diajukan adalah: (1) 

Untuk memperoleh dukungan lebih intensif dari stakeholders perlu dilakukan diseminasi 

secara lebih luas khususnya oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten; (2) Pada tingkat 
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sekolah, diperlukan perluasan implementasi khususnya pada mata pelajaran/kompetensi 

keahlian lain. 

THE DEVELOPMENT OF THE INDONESIAN TEACHING MATERIAL BASED ON 

MULTICURAL CONTEXT BY USING SOCIOLINGUISTIC APPROACH AT JUNIOR HIGH 

SCHOOL 

Fathur Rokhman 

Universitas negeri Semarang 

Hibah Kompetensi Batch I /Lanjutan DP2M tahun 2010 

The result of this research is achieving the Indonesian teaching material 

development model for junior high school (SMP) include the teaching design based on 

sociolinguistic approach using  multicultural context. To achieve the goal, the approach 

applied in the research is Research and Development (R&D). The research product is a  

teaching CD guided book , formulized through focused discussion (FGD) collaboratively 

among researchers, education experts, teachers, and related instance (Diknas/Education 

Department). Based on the research, it was found that there were teachers‘ and students‘ 

need map in developing the teaching material based on multicultural context. The 

teachers‘ need was developed based on (a) teachers knowledge, (b) the teachers‘ view 

toward multicultural education, (c) multicultural activities at school, and (d) the learning 

process realization. Whereas, the teaching material need was developed using the 

following indications (a) the limited teaching material, (b) there is no teaching material 

based on multicultural context, (3) curriculum is considered as a fixed price. And then, the 

concept of teaching material development guidance was compiled in the form of teaching 

material based on multicultural context by using logical systematic as follows: (a) 

reference concept, (b) material development design, (c) material organization, (d) 

language skill, (e) multicultural context development. 

MAKANAN JAJANAN IBU HAMIL DENGAN BAHAN PANGAN LOKAL 

Dyah Nurani S, Siti Fathonah, dan Asih Kuswardinah 

Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Batch IV DP2M tahun 2010 

Background : Pregnancy is a very important periode considered related to the fetus 

and additional nutrition intake. Additional nutrition intake can be fullfil from the highly 

nutritious snacks. Objective: The objective of the research is to determine nutrient content 

(energy, protein and iron) and snacks preference level of the local foods. The research 

methods used the materials from local foods consist of green beans, purple sweet potatoes 

and potatoes. Methode: Energy content was analyzed by bomb calorimeter, protein with 

micro-kyeldahl and iron with a colorimeter. Favorite level was tested with test favorite. 

Results: 1) Snacks first trimester of pregnant women is made from green beans ingredients 

energy consist of 216-646 kcal, protein 8.0 to 27.4 g, iron 3.3 to 6.3 mg. 2) Snacks of  

second trimester pregnancy women is made from purple sweet potato with contain energy 

448-651 kcal, protein 3.1 to 28.1 g, iron 6.9 to 8.1 mg. 3) Snacks of third trimester with 

the basic ingredients of potatoes contain energy 443-963 kcal, protein 7.8 to 32.1 g, iron 

4.8 to 8.6 mg. 4) All kinds of snacks is preferred by pregnant women. Conclusion : It can 

be concluded that seven types of snacks for pregnant women with green beans, purple 

sweet potato and potato are included in high-energy snacks, but it is needed the addition 

of animal food to improve the content of protein and iron. 



 sari hasil penelitian 2010 53 

 

PENGEMBANGAN MODEL KERJASAMA SMK DENGAN DUNIA USAHA/INDUSTRI 

(DU/DI) DALAM PEMBELAJARAN PROGRAM PRODUKTIF UNTUK 

MENGEMBANGKAN KEWIRAUSAHAAN LULUSAN 

Aris Budiyono 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Strategis NAsional DP2M tahun 2010 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menemukan metoda dan mekanisme 

kerjasama yang efektif antara SMK dengan Du/Di dalam penyelenggaraan program 

produktif untuk pengembangan kewirausahaan lulusan; (2) mengembangkan 

kewirausahaan lulusan SMK sehingga dicapai peningkatan lulusan SMK yang dapat 

menciptakan peluang kerja baik untuk dirinya dan/atau untuk orang lain. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development) melaui 

studi pendahuluan, pengembangan, dan validasi, yang terbagi dalam dua tahun kegiatan, 

tahun pertama, dilaksanakan studi pendahuluan dan pengembangan model. Lokasi 

penelitian ini di kota Semarang, dengan subjek penelitian ditetapkan secara purposive, 

yakni SMK bidang keahlian rekayasa dan teknologi, bisnis dan menejemen, serta bidang 

pariwisata beserta institusi pasangannya yang melibatkan tiga SMK (teknologi dan 

rekayasa, bisnis dan manajemen, dan pariwisata), serta enam Du/Di (3 Du/Di 

menengah/besar dan 3 Du/Di kecil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

Pembelajaran program produktif SMK dapat dikembangkan sebagai wahana 

pengembangan kewirausahaan lulusan (82,05% menyatakan sangat setuju oleh guru 

beserta Du/Di), hal ini mengindikasikan pentingnya pembelajaran produktif untuk 

meningkatkan kewirausahaan lulusan melalui kerjasama antara SMK dengan Du/Di 

dalam, sedangkan penyelenggaraan pembelajaran program produktif SMK, sangat perlu 

(79,49% sangat setuju) dijalin kerjasama SMK dengan Du/Di; (2) Bentuk kerjasama SMK 

dengan Du/Di yang dianggap paling tepat adalah praktik kerja industri/usaha bagi siswa 

SMK (51,28% sangat setuju,  41,03% setuju) dengan pola yang memungkinkan diterapkan 

antara lain hour release , day release, week release dan block release namun demikian pola 

ini disetujui berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian yang lain (untuk hour release 

51,28% setuju dan 33,33% tidak setuju; untuk day release 51,28% setuju dan 38,46% 

tidak setuju; untuk  week release 48,72% setuju dan 41,03% tidak setuju;  sedangkan untuk 

block release 30,77% sangat setuju, 58,97% setuju dan 10,26% tidak setuju), sedangkan 

terhadap penggabungan keempat model tersebut ditanggapi secara bervariasi. 

Kesimpulannya, model kerjasama SMK dengan Du/Di dalam pembelajaran program 

produktif berbasis kewirausahaan yang meliputi dua aspek. Pertama adalah aspek materi 

diklat dan kedua adalah mekanisme diklat. Meteri diklat menyangkut penetapan 

kompetensi/kurikulum dan penetapan job description untuk masing-masing jabatan dalam 

Du/Di yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk mekanisme kerjasama terdiri dari (1) 

prinsip, ((2) pola, (3) kegiatan, (4) opersainalisasi dan (5) metode serta (6) 

perangkat/instrumen yang diperlukan untuk mengukur sikap siswa dalam melakukan 

pembelajaran program produktif berbasis kewirausahaan di Du/Di yang akan dilakukan 

oleh pembimbing. 
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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 

Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Batch II DP2M tahun 2010 

Banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia mendorong peneliti untuk ikut 

berpartisipasi dalam menyikapinya melalui pendidikan. Masyarakat diharapkan 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 mengintegrasikannya ke dalam 

beberapa mata pelajaran. Penelitian ini bertujuan: (1) mengimplementasikan bahan ajar 

kebencanaan bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran IPA, (2) mengembangkan 

perangkat pembelajaran kebencanaan alam bervisi SETS yang terintegrasi dalam beberapa 

mata pelajaran, (3) meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dan siswa mengenai 

konsep, prinsip dan praktek penyelamatan diri jika terjadi bencana alam, (4) 

meningkatkan kolegalitas antara dosen dan guru serta antarguru dalam membelajarkan 

materi kebencanaan kepada siswa. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

(R&D) yang dilaksanakan berkolaborasi dengan guru di pendidikan dasar dan menengah. 

Penelitian merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan tahun I. Eksplorasi 

secara teoretis dan reviu pakar terhadap fitur tema dan subtema dari model pembelajaran 

kebencanaan terintegrasi dalam mata pelajaran IPA bervisi SETS, telah dilakukan. Lima 

fitur model pembelajaran seperti: Silabus, RPP, metode pembelajaran, bahan ajar, serta 

teknik dan jenis asesmennya yang dikembangkan meliputi materi IPA kelas IV, V,VI SD 

dan VII, VII, IX SMP. Kelima fitur dikemas dalam Buku Panduan Mengajarkan 

Kebencanaan Alam Terintegrasi dalam IPA (untuk Guru) dan Buku Ajar (untuk Siswa). Di 

samping itu, dibuat juga suplemen untuk mempelajari kebencaan alam berupa komik 

kartun. Hasil desiminasi model pembelajaran yang telah dikembangkan pada tahun I  

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan layak diberikan kepada 

siswa, agar mereka dapat memahami, mengenali dan menangani bencana. 

DAMPAK KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH DAN SERTIFIKASI GURU TERHADAP 

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUMAS, PROPINSI JAWA 

TENGAH 

Bambang Budi Raharjo, DYP Sugiharto, Totok Sumaryanto F., At. Sugeng Priyanto 

Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Eks Proyek 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan dan dampak 

dari kebijakan akreditasi sekolah dan sertifikasi guru t terhadap peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia, khususnya di Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara khusus, 

tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang : (1) proses pelaksanaan 

akreditasi sekolah/madrasah di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, (2) dampak 

pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah 

terhadap peningkatan mutu pendidikan, (3) deskripsi input, proses, dan output dari 

pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Banyumas, (4) 

permasalahan, kendala, dan masukan pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan 

di Kabupaten Banyumas, (5) dampak (dinamika perubahan) pada guru bersertifikat 

pendidik professional di Kabupaten Banyumas, (7) prospek program Sertifikasi Guru 
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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; dalam konteks penelitian ini evaluasi-responsif diarahkan untuk menilai 

proses dan dampak kebijakan akreditasi sekolah/madrasah dan sertifikasi guru terhadap 

peningkatan mutu pendidikan yang dirasakan oleh stakeholder pendidikan (satuan 

pendidikan), baik dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Oleh 

karena itu dalam evaluasi responsif yang dijadikan bahan penilaian bukan hanya data 

kuantitatif saja melainkan juga data kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa semua 

sekolah yang menjadi responden dalam studi ini menyatakan kesiapannya dalam 

menghadapi akreditasi sekolah. Ditemukan adanya dampak positif dari akreditasi sekolah 

terhadap  peningkatan sekolah. Dari aspek input, yang meliputi penetapan kuota, 

penetapan peserta, sosialisasi, workshop penyusunan portofolio, pengiriman berkas, 

penerimaan pengumuman hasil, penerimaan sertifikat, pengusulan tunjangan, realisasi 

pencarian tunjangan, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. Dalam hal kondisi peserta setifikasi guru diungkap dari aspek persepsi, motivasi, 

kesiapan peserta sertifikasi guru menunjukkan kondisi yang baik. Dalam kaitannya 

dengan sarana dan prasarana sertifikasi guru dipelajari dari aspek organisasi/lembaga, 

personal, anggaran, fasilitas, sudah memenuhi yang dipersyaratkan. Proses sertifikasi guru 

diungkap dari aspek  jadwal dan tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dan koordinasi antar 

unit, kemudahan untuk memberi dan atau memperoleh layanan, sudah dilaksanakan 

meskipun belum semuanya memuaskan peserta sertifikasi guru. Rekomendasi 

Implementasi Kebijakan Akreditas Sekolah/Madrasah Pertama, perlu adanya peningkatan 

kualitas sosialisasi dan sinkronisasi program Badan Akreditasi Sekolah Nasional. Kedua, 

perlu adanya peningkatan jumlah asesor dan Tim Teknis melalui pendidikan dan pelatihan. 

Ketiga, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan akreditasi sekolah di tingkat 

Propinsi/kabupaten/Kota perlu adanya monitoring dan evaluasi. Keempat, perlu adanya 

optimalisasi pengelolaan database nasional akreditasi dan website. Kelima, masih perlu 

adanya pengembangan perangkat akreditasi untuk sekolah/pendidikan layanan khusus. 

Keenam, dalam upaya peningkatan layanan, maka perlu adanya peningkatan anggaran 

operasional Badan Akreditasi Sekolah Nasional. Ketujuh, dalam upaya percepatan siklus 

empat tahunan maka perlu adanya penggandaan dokumen akreditasi, brosur, dan sertifikat, 

untuk kelancaran sosialiasasi. 

PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN DIAGNOSIS KOGNITIF ONLINE UNTUK 

FISIKA SMP MENGGUNAKAN COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING 

Budi Naini Mindyarto, Ani Rusilowati, Kartono, Sugiyanto 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing XVII/2 

Perlunya penelitian ini dilakukan berakar dari akumulasi ketidak-tuntasan belajar 

Fisika akibat tidak terintegrasinya penilaian dengan pembelajaran di sekolah. Rumusan 

masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan sistem penilaian diagnosis kognitif online 

untuk fisika SMP menggunakan computerized adaptive testing (CAT) dalam rangka 

memfasilitasi perwujudan assessment for learning di sekolah? Sedangkan tujuannya 

adalah merancang dan membangun bank soal dan prototype sistem penilaian diagnosis 

kognitif online menggunakan CAT untuk Fisika SMP. Pengembangan dilakukan 

menggunakan system development life cycle (SDLC) dan checklist untuk mengidentifikasi 

data tentang pemenuhan spesifikasi bank soal, prototype sistem penilaian, laporan 

diagnosis kognitif, dan revisi prototype. Pendekatan deskriptif eksploratif menunjukkan 

bahwa dengan teknologi open source produk yang dihasilkan berpotensi untuk dapat 
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dijalankan pada jaringan internet atau jaringan komputer lokal di sekolah. Permasalahan 

fisika didekomposisi ke dalam komponen-komponen problem-solving yang diukur oleh 

dua 2-tier multiple choice items. Soal-soal (testlet) dikemas dalam modul-modul yang 

disajikan kepada user secara adaptif terhadap tingkat kemampuan kognitif user. Profil 

diagnosis kognitif kualitatif dan kuantitatif yang dihasilkan bersifat konstruktif untuk 

perbaikan proses pembelajaran. Prototype hasil penelitian ini dapat diakses di: http://aku-

bisa.com. 

RESPON SELEKSI DIVERGEN BERAT BADAN PUYUH (COTURNIX COTURNIX 

JAPONICA) SELAMA ENAM GENERASI DAN DETEKSI POLIMORFISME GEN GH 

HASIL PCR-RFLP 

Ning Setiati, Rini Widayanti, Tuti Widianti 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing XVII/2 

Penelitian tentang seleksi telah dilakukan untuk memperoleh bibit puyuh 

berkualitas dengan berat badan dan produksi telur tinggi tetapi masih berdasarkan sifat -

sifat kuantitatif. Pada penelitian ini akan dilakukan seleksi divergen pada berat badan 

sampai enam generasi untuk melihat respon langsung dan juga respon tidak langsung pada 

produksi telur, di samping itu akan dilakukan pengamatan genetik molekuler yang 

diharapkan dapat mendeteksi polimorfisme gen GH. Penelitian bertujuan untuk 

mempelajari pengaruh seleksi divergen berat badan umur empat minggu terhadap produksi 

telur puyuh (Coturnix coturnix japonica) dan polimorfisme gen GH yang dilakukan 

selama enam generasi. Penelitian menggunakan populasi awal sebanyak 120 ekor puyuh 

terdiri dari 100 ekor ♀ dan 20 ekor ♂ umur empat minggu, yang dikawinkan dengan rasio 

5♀: 1♂. Seleksi keturunan selama enam generasi dilakukan secara fenotip sama pada 

setiap generasi secara divergen untuk berat badan tinggi dan rendah. Identifikasi 

polimorfisme gen GH dilakukan pada 72 ekor puyuh terseleksi selama enam generasi dan 

100 ekor puyuh betina sebagai kelompok kontrol pada akhir penelitian. Data berat badan 

dan produksi telur dari generasi ke generasi dianalisis variansi berdasarkan faktor 

generasi, berat badan tinggi dan rendah dengan replikasi berdasarkan kelompok pejantan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan berat tinggi dan rendah akibat seleksi 

divergen berbeda nyata mulai dari generasi awal sampai generasi enam yaitu nilai P<0,05 

di mana kelompok berat badan tinggi produksi telurnya lebih rendah dibanding dengan 

kelompok berat badan rendah. Pengaruh seleksi divergen terhadap produksi telur 

diperoleh dari nilai korelasi genetik dan korelasi fenotip antara berat badan dengan 

produksi telur yang hasilnya berkorelasi negatif yaitu (rp=-0,63; rg=-0,25). Hasil deteksi 

dengan metode PCR-RFLP menggunakan enzim MspI menunjukkan adanya polimorfik 

pada gen GH puyuh berdasarkan seleksi divergen berat badan. Efek polimorfisme gen GH 

terhadap sifat berat badan pada 100 ekor puyuh kelompok kontrol bergenotip AA 

sebanyak 38 ekor (38%), genotip AB 45 ekor (45%) dan genotip BB 17 ekor (17%). 

Kelompok terseleksi mengalami pertumbuhan lebih baik dari kelompok kontrol karena 

dari 72 ekor yang bergenotip AA sebanyak 30 ekor (41,6%), genotip AB 22 ekor (30,5%) 

dan genotip BB 20 ekor (27,7%). Polimorfik gen GH diketahui dari perolehan ukuran 

fragmen yang berbeda antara genotip AA berukuran 536 bp dan 237 bp dengan rata-rata 

berat badan 79 gram dan produksi telur10 butir, genotip AB berukuran 776 bp, 536 bp dan 

237 bp dengan berat badan rata-rata 73 gram dan produksi telur 14 butir dan BB 

berukuran 776 bp dengan rata-rata berat badan 65 gram dan produksi telur 17 butir. 

Perbedaan yang nyata ditunjukkan antara puyuh yang bergenotip AA dengan BB tetapi 

tidak berbeda nyata antara genotip AA dengan AB dan AB dengan BB. 

http://aku-bisa.com/
http://aku-bisa.com/
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UJI KELAYAKAN MODEL PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN SENI MUSIK 

BERBASIS SENI BUDAYA, BERKONTEKS KREATIF, KECAKAPAN HIDUP, DAN 

MENYENANGKAN BAGI SISWA SD/MI 

Udi Utomo 

Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang 

Hibah Bersaing XVI/3 

Meskipun sejak tahun 2006 telah diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (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 

pembelajarannya. 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 yakni tiga  

Kota/Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan 

pendekatan Research and Development yang dikembangkan oleh  Borg dan Gall 

(1983:775-776). Berdasarkan pendekatan tersebut maka pengembangan model materi 

pembelajaran seni musik ini dilakukan melalui tiga tahap yakni : (1) perancangan ; (2) 

pengembangan; dan (3) penyempurnaan produk dan desiminasi. Hasil dari penelitian ini 

dihasilkannya 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 guru SD/MI (aplicable ) ; 

(2) mampu menjadi panduan pembelajaran yang komperhensif ; dan (3) bisa berfungsi 

sebagai media dan sumber belajar bagi guru. Terbukti model pengembangan materi 

pembelajaran seni musik yang terdiri dari : (1) materi pengetahuan musik dan pengalaman 

musik ; (2) petunjuk untuk guru ; dan (3) media pendukung yang dihasilkan dalam 

penelitian ini dapat dipahami dan diterapkan para guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Selain itu model pengembangan materi pembelajaran tersebut ternyata memiliki dampak 

positif terhadap kreativitas guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran, suasana 

pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Agar model pengembangan materi pembelajaran 

seni musik ini dapat dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut oleh para guru 

SD/MI, maka diperlukan dukungan para kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait, 

Dukungan dapat dilakukan melalui program peningkatan fasilitas dan sumber belajar seni 

musik, serta penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan pelatihan pembelajaran yang sesuai 

dengan tuntutan kurikulum serta kondisi para guru. 

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 

Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing XVI/3 

Penelitian ini adalah tahab ketiga. Penelitian tahab pertama telah dilakukan tahun 

2008 dan tahab kedua tahun 2009. 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 
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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 masyarakat. Permasalahannya setelah mendapatkan tanggapan dari 

masyarakat pengguna dan pakar seni karawitan Jawa terhadap album media audio dan 

buku notasi lelagon dolanan anak karya peneliti adalah melakukan penyempurnaan 

komposisi musikal dan kemasan media serta buku ajar sebagai media dan bahan ajar di 

SD/MI di Jawa Tengah. Tujuan penelitian adalah melakukan penyempurnaan terhadap 

album dan buku lelagon dolanan anak slendro pelog karya peneliti sesuai saran dan 

harapan para pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan reaearch and development 

(R&D). Tujuannya  menurut Borg dan Gall (1983:775-776): 1) kaji situasi & identifikasi 

pendekatan; 2) kembangkan 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 Propinsi 

Jawa Tengah. Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif. Setelah mendapatkan masukan, data 

dianalisis dengan identifikasi, membandingkan, interpretasi kasus, lalu verifikasi dengan  

quality control. Hasil penelitian menunjukkan 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 Propinsi 

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 keterangan 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. 

MODEL PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM PEMBENTUKAN 

PERILAKU BERWAWASAN LINGKUNGAN PESERTA PRAKTIK KERJA INDUSTRI 

PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN 

Sudarman, Samsudi, Sunyoto  

Fakultas Teknik Universitas  Negeri Semarang  

Fundamental Lanjutan 

Tujuan SMK yaitu mempersiapkan siswa bekerja sesuai keahliannya, me-

ngembangkan potensi agar memiliki kepedulian pada lingkungan dengan turut aktif 

melestarikan/memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien. Artinya tujuan SMK 

mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki perilaku berwawasan lingkungan, maka bagi 

siswa menjelang kelas akhir wajib melakukan Prakerin (Praktik Kerja Industri) yaitu 

mengerjakan pekerjaan sebenarnya untuk menguasai kompetensi standar industri selama 

4-12 bulan. Penelitian tahun pertama ditemukan bahwa pelajaran Lingkungan Hidup pada 

SMK (pembentuk perilaku berwawasan lingkungan/sebagai bekal Prakerin) terintegrasi 

pada mata diklat  IPA, materinya masih umum (belum terarah), pembelajarannya dengan 

strategi konvensional, di mana guru menyajikan materi dengan metode ceramah, murid 

supaya memperhatikan, guru menjadi satu-satunya sumber belajar, sehingga murid tidak 

bergairah mengikuti pembelajaran. Ini berarti  pembelajaran lingkungan hidup  di SMK, 

guru dalam mengajar dan memberi contoh kepada siswa berorientasi pada buku dan masih 

dominan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Hal ini tentu berbeda dengan yang 
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dikehendaki pada kurikulum Spektrum 2008 SMK. Untuk itu  diperlukan suatu strategi 

pembelajaran yang lebih mengaktifkan guru dan memberdayakan siswa. Strategi yang 

tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi suatu strategi yang mendorong 

siswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Dalam mengajar guru 

dianjurkan menggunakan  berbagai strategi, dan strategi yang direkomendasikan yaitu 

strategi kontekstual. Strategi kontekstual adalah strategi pembelajaran yang membantu 

guru mengkaitkan materi dengan situasi nyata dan mendorong siswa mengkaitkan sains 

yang dimiliki dengan kehidupan sehari-hari. Strategi kontekstual ini dikembangkan 

menjadi strategi kontekstual berazas SETS (Science, Environment, Technology and 

Society). Strategi kontekstual berazas SETS adalah strategi pembelajaran kontekstual yang 

contoh-contohnya dikaitkan dengan isu lingkungan, teknologi yang sedang berkembang 

dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena strategi ini lebih mengarah pada situasi nyata, 

mengkaitkan sains yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, contohnya dikaitkan 

dengan isu lingkungan, teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya siswa diajak 

melihat tempat pengelolaan limbah, sehingga tersentuh hatinya kemudian memiliki 

kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 

berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu pembelajaran lingkungan hidup  dengan strategi 

kontekstual berazas SETS diduga efektif dalam pembentukan perilaku berwawasan 

lingkungan bagi peserta Prakerin. Penelitian ini menggunakan pendekatan” penelitian dan 

pengembangan”. Subyek penelitian adalah SMK Bidang Keahlian Teknik Mesin. 

Penelitian tahun kedua ini menganalisis ujicoba/implementasi pengembangan strategi 

pembelajaran kontekstual berazas SETS dalam pembentukan perilaku berwawasan 

lingkungan peserta Prakerin pada SMK Bidang Keahlian Teknik Mesin, dengan 

menempuh alur: (1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; (2) Menyusun Materi 

Ajar; (3) Menyusun Instrumen keberhasilan pembelajaran dan perilaku Berwawasan 

Lingkungan peserta Prakerin; (4) Menyusun Model Sertipikat Prakerin. Data penelitian 

diperoleh melalui tes, observasi dan dokumentasi. Dengan menganalisis 

ujicoba/implementasi pengembangan strategi kontekstual berazas SETS diperoleh hasil: 

(1) pembelajaran lingkungan hidup dengan strategi kontekstual berazas SETS dilukan 

pada pembekalan Prakerin dengan ciri-ciri yang perlu ditampilkan: (a) Guru tetap 

memberi pembelajaran tentang konsep yang di-inginkan; (b) Siswa diajak ke situasi untuk 

melihat teknologi yang berkaitan dengan konsep yang diajarkan atau memanfaatkan  

konsep lingkungan ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat; (c) Siswa diminta 

berpikir tentang berbagai akibat positif/negatif yang terjadi dalam pentransferan sains 

lingkungan tersebut kebentuk teknologi; (d) Siswa diminta menjelaskan keterkaitan antara 

unsur: sains, lingkungan yang diperbincangkan dengan unsur lain dalam SETS yang 

mempengaruhi berbagai keterkaitan antara unsur tersebut; (e) Siswa diajak 

mempertimbangkan manfaat/ke-rugian tentang SETS dari berbagai arah/titik awal 

tergantung sains dasar yang dimiliki; (f) Dalam konteks konstruktifisme, siswa dapat 

diajak membicarakan tentang SETS dari berbagai macam arah/titik awal tergantung dari 

sains dasar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini di samping siswa 

diberi pem-belajaran di kelas, juga dibawa untuk mengamati unsur yang mencemari udara, 

men-cemari air dan membuat pupuk dari sampah organik (lihat lampiran foto kegiatan). 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: (1) Pembelajaran lingkungan hidup pada SMK 

Bidang Keahlian Teknik Mesin yang telah berlaku terintegrasi pada pelajaran IPA, 

pembelajarannya menggunakan strategi konvensional; (2) Pembelajaran lingkungan hidup 

yang mengarah kepada pembentukan perilaku berwawasan lingkungan peserta Prakerin 

dapat dilakukan pada pembekalan Prakerin dengan strategi kontekstual berazas SETS; (3) 

Pembelajaran lingkungan hidup dengan strategi kontekstual berazas SETS pada 

pembekalan Prakerin memberikan kontribusi sebesar 0,83 terhadap perilaku berwawasan 

lingkungan  peserta Prakerin pada SMK bidang Keahlian Teknik Mesin; (4) Sertipikat 

Prakerin yang memuat perilaku berwawasan lingkungan masih dalam pertimbangan pihak 
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industri. Sedangkan saran yang diajukan: (1) Pembelajaran lingkungan hidup dengan 

strategi kontekstual berazas SETS pada pembekalan peserta  Prakerin agar diterapkan 

pada semua SMK Bidang Keahlian Teknik Mesin; (2) Dalam Prakerin perilaku 

berwawasan lingkungan peserta Prakerin harap dievaluasi dengan pengamatan dan 

dilaporkan; (3) Sertipikat Prakerin memuat aspek teknis dan non teknis (mencamtumkan 

perilaku berwawasan lingkungan peserta Prakerin). 

MEREKONSTRUKSI  SAINS ASLI (INDIGENOUS SCIENCE) BERBASIS BUDAYA JAWA 

SEBAGAI WAHANA MEMPERKAYA PENGETAHUAN SAINS ILMIAH BAGI CALON 

GURU 

Sudarmin, Woro Sumarni, Hartono 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Fundamental 

Penelitian 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 bagi calon guru. Bentuk luaran penelitian ini adalah sejumlah pengetahuan 

sains ilmiah hasil rekonstruksi sains asli masyarakat berbasis budaya jawa. Penelitian ini 

dilakukan dalam latar (seting) masyarakat Jawa Tengah. Metode penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, Untuk penelitian ini, maka peneliti terlibat langsung dalam kancah 

penelitian yaitu peneliti melakukan wawancara, diskusi, pengamatan langsung serta 

mempelajari dokumen seni budaya, serta literatur ilmiah berkaitan peracikan jamu 

tradisional, rumah joglo, dan bercocok tanam tembakau. Data hasil observasi dan wa-

wancara dianalisis, verifikasi, dan transformasi ke sains ilmiah. Penelitian budaya pem-

buatan jamu tradisional difokuskan pda pengetahuan penjual jamu berkaitan pembuatan 

jamu, cara meracik jamu, jenis jamu yang dibuat, khasiat serta efek jamu terhadap ke-

sehatan. Budaya bercocok tanam tembakau di Temanggung difokuskan pada pengetahuan 

petani tembakau pada budaya bercocok tanam tembakau, panca usaha tani, menetapkan 

tembakau berkualitas, serta pengolahan tembakau pasca panen. Budaya Jawa pembuatan 

rumah Joglo Kudus difokuskan pada pengetahuan responden mengenai rumah joglo, tata 

ruang, motif ukiran, dan aspek bagian rumah joglo serta kaitannya dengan sains ilmiah. 

Setelah data terkumpul dan dianalisis disimpulkan terdapat beberapa pengetahuan sains 

asli penjual jamu dan penjual bahan simplisia yang pengetahuannya kurang tepat jika 

dibandingkan dengan sains ilmiah. Pengetahuan para petani tembakau di Temanggung 

mengenai bercocok tanam tembakau umumnya diperoleh sebagai hasil pengetahuan 

warisan dan terkadang responden kurang mampu menerjamahkan pengetahuan sains asli 

tersebut ke dalam sains ilmiah. Sedangkan terkait fokus penelitian rumah Joglo Kudus di-

simpulkan bahwa rumah Joglo memiliki unsur budaya dan religi dalam motif-motif 

ukirannya, rumah joglo dari segi struktur bangunnya memiliki kelebihan tahan gempa dan 

hal inilah sesuai kajian sains ilmiah. Dari hasil  penelitian ini, disarankan adanya pe-

nelitian lebih lanjut mengenai pengembangan bahan ajar sains berbasis budaya jawa 

sebagai wahana memperkaya sumber belajar dan uapaya meningkatkan kemampuan 

berpikir generik sains bagi calon guru. 
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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, Supartono 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Pasca Sarjana 

Penelitian tahun pertama telah dihasilkan Draft Model pembelajaran IPA Terpadu 

berpendekatan JAS yang sudah divalidasi pakar dan 4 (empat) tesis mahasiswa 

pemayungan. Berdasarkan hasil penelitian tahun I ini maka tujuan penelitian pada tahun 

ke II adalah mengujicobakan Draft Model Pembelajaran IPA Terpadu yang telah divalidasi 

tersebut sehingga nantinya diperoleh Model Pembelajaran IPA Terpadu yang layak 

diterapkan di SMP. Pengujian draft dilakukan di kelas VII di beberapa SMP, yaitu SMP 

Negeri 6 Semarang, SMP Negeri 13 Semarang dan SMP Nasima Semarang dengan 

menggunakan lesson study. Pelaksanaan pengujian di setiap SMP diawali dengan 

pengujian secara terbatas, kemudian dilakukan revisi berdasarkan hasil refleksi. Setelah 

direvisi dilakukan pengujian secara luas. Hasil penelitian dapat disimpulkan semua 

perangkat pembelajaran IPA Terpadu yang dikembangkan valid dan layak digunakan di 

SMP kelas VII. Penerapan Pembelajaran IPA Terpadu menunjukkan hasil yang lebih baik 

daripada pembelajaran IPA secara terpisah. Lebih dari 85% siswa dari setiap sekolah 

percobaan memperoleh nilai > 70. Siswa yang aktif dalam pembelajaran mencapai 96,67% 

siswa, kreativitas siswa mencapai 93,33% siswa. Dengan pembelajaran IPA Terpadu 

motivasi belajar siswa tinggi, terbukti 91,87% siswa merespon positif; 85% siswa 

merespon positif terhadap pembelajaran IPA Terpadu berbasis inquiry dan 89% siswa 

merespon positif terhadap pembelajaran IPA Terpadu berpendekatan JAS berbasis PBL 

dengan menggunakan e-learning. Pelaksanaan lesson study dalam pembelajaran IPA 

Terpadu dapat meningkatkan profesionalisme guru. 

MODEL PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) SEJARAH  BERBASIS 

MUSEUM PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 

DI JAWA TENGAH 

Wasino, Abu Suud, Januariadi 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Pasca Sarjana 

Penelitian ini sebagai kelanjutan dari penelitian tahap  pertama Hibah Pascasarjana 

tahun 2009. Pada tahun pertama telah dihasilkan peta pembelajaran sejarah yang ada di 

Sekolah Menengah Pertama di Jawa Tengah dan Koleksi-koleksi museum yang dapat 

digunakan untuk pengembangan model pembelajaran sejarah. Tahun kedua ini penelitian 

difokuskan pada pengembangan model pembelajaran sejarah SMP dan SMA berbasis 

museum. Termasuk dalam pengembangan model adalah prosedur dan strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan ajar. Penelitian ini sebagai kolaborasi 

antara dosen dan mahasiswa Pascasarjana S-2 Pendidikan IPS. Mahasiswa program 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 

menggunakan pendekatan kualitatif. Tahun pertama digunakan metode eksploratif untuk 

mengungkap peta pembelajaran IPS di SMP dan SMA, peta koleksi museum untuk 

kepentingan pembelajaran sejarah, dan pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan 
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peninggalan sejarah. Pada tahun kedua dilakuka  konstruksi model yang ditujukan untuk: 

(1) Merancang model pembelajaran IPS terpadu berbasis museum di Sekolah Menengah 

Pertama, (2) merancang model pembelajaran IPS monodisiplin berbasis museum di 

Sekolah Menengah Atas. Hasil konstruksi berupa berupa ancangan prosedur pembelajaran, 

media pembelajaran, dan bahan ajar. Ancangan prosedur pembelajaran berupa perangkat 

pembelajaran, strategi pembelajaran, dan implementasi pembelajaran berbaisis museum. 

Media pembelajaran berupa situs yang digunakan untuk pembelajaran di kelas dan di luar 

kelas. Media juga berupa CD interaktif yang digunakan untuk pembelajaran di kelas. 

Bahan ajar berupa modul yang berbasis koleksi museum. Data di lapangan menunjukkan 

bahwa dengan uji coba terbatas terhadap model pembelajaran ini menunjukkan mnat siswa 

yang meningkat dalam pembelajaran sejarah. Selain itu juga terlihat adanya efektifitas 

pembelajaran sejarah oleh guru sejarah. Berdasarkan temuan penelitian itu dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis museum berguna bagi pembelajaran 

sejarah. Model itu dapat meningkatkan minat siswa belajar sejarah dan membantu 

efektifitas guru dalam pembelajaran sejarah. 

 

ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK BIDANG NON-EDUKASI 

PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Agung Yulianto, Arief Yulianto 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kebutuhan kuantitas dan kualitas 

karyawan pada bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan; bagian akuntansi dan 

keuangan dan bagian keuangan dan bagian umum perlengkapan di FE Unnes. (2) 

memperoleh rekomendasi kebijakan karyawan berdasarkan analisis kebutuhan SDM 

kontrak pada bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan; bagian akuntansi dan 

keuangan dan bagian keuangan dan bagian umum perlengkapan. Pendekatan penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan penggunaan pedoman wawancara terstruktur. Informan 

dalam penelitian ini adalah (1) kabag dan kasubag administrasi akademik dan 

kemahasiswaan; bagian akuntansi dan keuangan dan bagian keuangan dan bagian umum 

perlengkapan sebanyak 4 orang (2) dosen sejumlah 3 orang yang mewakili masing-masing 

jurusan yang ada (3) mahasiswa sejumlah 3 orang dan alumni sejumlah 2 orang. Adapun 

alat pengumpul data adalah dokumen, pedoman wawancara dan observasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah (1) Kebutuhan kuantitas dan kualitas karyawan atau SDM kontrak 

non edukasi telah sesuai pada aspek kualitas yaitu pelayanan, tingkat pendidikan pimpinan 

dan staf administrasi, jenis pelatihan yang diikuti, iklim organisasi yang mendukung 

peningkatan kinerja. Namun masih terdapat kesenjangan jumlah/kuantitas pegawai dengan 

ruang lingkup pekerjaan terutama dengan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan 

mahasiswa sebagai penerima jasa utama. (2) Kebijakan yang telah dilakukan saat ini telah 

tepat pada pegawai administrasi (non edukasi) yaitu sub bagian administrasi akademik dan 

kemahasiswaan; bagian akuntansi dan keuangan dan bagian keuangan dan bagian umum 

perlengkapan adalah penarikan tenaga kerja kontrak. Saran dari penelitian ini adalah (1) 

perlu penyusunan SOP dan SPM pada masing-masing jensi pelayanan, sehingga staf 

administrasi, dosen dan mahasiswa dapat mengetahui prosedur pelayanan. SOP dan SPM 

tersebut dipublikasikan dalam tempat dimana mahasiswa dan pengguna layanan yang lain 

mampu mengaksesnya. (2) perlunya peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti 

pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kinerjanya, terutama dengan bidang-

bidang yang dinamis seperti bidang administrasi keuangan. 
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PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA DIPLOMA 3 TEKNIK ELEKTRO PADA 

MATERI PENGUKURAN DAN INSTRUMENTASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

Agus Murnomo, Sri Sukamta, Budi Sunarko 

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Berdasarkan dari pengalaman dan pengamatan dosen pengampu matakuliah 

pengukuran dan instrumentasi, setiap pokok bahasan yang diajarkan kepada mahasiswa 

Diploma 3 Teknik Elektro tampak belum maksimal walaupun dilakukan dengan 

pendekatan diduktif jika penyampaiannya mengandalkan metode ceramah dan ini terlihat 

dari prestasi akademik yang diperolehnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin menerapkan 

model pembelajaran lain yaitu pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan harapan dapat 

meningkatkan pemahaman mahasiswa yang ditunjukan dari prestasi akademiknya. Selain 

untuk mengetahui apakah mahasiswa senang dengan teknik baru yang yang dikenalkan 

dosen. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian tindakan kelas (class-room 

action research) yang mengacu pada proses dalam bentuk dua siklus yang masing-masing 

siklus meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Hasil dari penerapan model 

pembelajaran tipe jigsaw, pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan 

pemahaman mahasiswa terhadap isi materi matakuliah pengukuran dan instrumentasi 

ditinjau dari aspek kognitif maupun aspek afektif, yang ditunjukan dari peningkatan 

prestasi akademiknya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dengan penerapan 

model pembelajaran tipe jidsaw adalah efektif dan dapat meningkatkan prestasi akademik 

mahasiswa. Adanya peningkatan prestasi ini karena dilandasi kejujuran, tanggung jawab, 

dan disiplin mahasiswa. 

ANALISIS KEBUTUHAN LULUSAN FIP DI DUNIA KERJA PADA BERBAGAI SEKTOR DI 

KOTA SEMARANG. PENELITIAN INSTITUSIONAL.  

Achmad Munib 

Jurusan Kurtekdik, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai pencetak lulusan sarjana pendidikan dan sarjana 

murni mempunyai tanggungjawab yang berat untuk menyiapkan pada lulusannya agar siap 

kerja sehingga dapat mengurangi tingginya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi. 

Penelitian ini meneliti seberapa besar kompetensi lulusan FIP dibutuhkan oleh dunia kerja 

di berbagai sektor di Kota Semarang. Pertanyaan penelitian yang dikembangkan untuk 

dicari jawabannya, adalah; (1) seberapa kompetensi lulusan FIP dibutuhkan oleh dunia 

kerja pada berbagai sektor di Kota Semarang ? (2) sejauhmana kompetensi lulusan FIP 

dibutuhkan oleh dunia kerja pada berbagai sektor di Kota Semarang ? dan (3) bagaimana 

kompetensi lulusan FIP dikembangkan pada dunia kerja pada berbagai sektor di Kota 

Semarang? Mengacu pada pertanyaan penelitian, tujuan yang menjadi target dari 

penelitian ini adalah terdeskripsikannya; tingkat kebutuhan kompetensi lulusan FIP pada 

dunia kerja pada berbagai sektor di Kota Semarang, tingkat keberadaan kompetensi 

lulusan FIP pada dunia kerja pada berbagai sektor di Kota Semarang dan pengembangan 

kompetensi lulusan FIP pada dunia kerja pada berbagai sektor di Kota Semarang. 

Keluaran dari program penelitian ini adalah; deskripsi empirik tentang kebutuhan 

kompetensi lulusan FIP pada dunia kerja pada berbagai sektor di Kota Semarang, 

deskripsi empirik tentang keberadaan kompetensi lulusan FIP pada dunia kerja pada 

berbagai sektor di Kota Semarang, dan deskripsi empirik tentang pengembangan 
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kompetensi lulusan FIP pada dunia kerja pada berbagai sektor di Kota Semarang.  Dengan 

keluaran yang akan dicapai, penelitian ini akan memberikan manfaat; secara teoretik yaitu 

diperolehnya suatu pemahaman tentang implementasi konsep dan atau teori 

pengembangan lulusan FIP dalam praktis di lapangan, dan secara praktis dapat ditemukan 

acuan empirik untuk pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi baik bagi 

lembaga akademik pendidikan tinggi maupun bagi lembaga yang bergerak pada bidang 

jasa di sektor swasta. Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, program penelitian ini 

dirancang dengan pendekatan "Survei”, yaitu penelitian eksploratif untuk menemukan 

insidensi, distribusi, dan interelasi relatif dari variabel-variabel sosiologis dan psikologis 

(Kerlinger, 1986:377). Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskrisikan 

tentang kebutuhan kompetensi pada lulusan FIP di berbagai sektor di Kota Semarang. 

Berkenaan dengan hasil temuan di atas, ada dua hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut 

yaitu tentang instansi tempat bekerja dan sektor pekerjaan yang memanfaatkan lulusan FIP 

untuk bekerja. Dalam penelitian ini, dilakukan pada seluruh instansi yang memanfaatkan 

lulusan mahasiswa FIP Unnes. Instansi yang dimaksud adalah Diknas Kota Semarang, 

PAUD Pelangi Kota Semarang, SD Al-Azhar, SMP N 13 Kota Semarang, SMKN 8 Kota 

Semarang 2, Cobra Ekspress (Pengiriman Kilat), Pro TV Semarang, FIF, IKIP PGRI, 

LPMP, Laboratorium Cito, dan Bank Lippo Cabang Semarang. Dapat diketahui bahwa 

secara umum, lulusan FIP dapat diterima untuk bekerja di berbagai instansi dengan 

keragaman posisi yang ditempati, dimana ada 47,05% bekerja sesuai dengan 

kompetensinya dan 52,95% bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 

Namun, jika dilihat dari jurusan yang paling banyak bisa diterima diberbagai posisi  

adalah lulusan dari jurusan TP (47,05%), jurusan psikologi dan jurusan PLS masing-

masing 5,88% sedangkan untuk lulusan dari jurusan PGSD dan PAUD pasti bekerja pada 

posisi sebagai guru kelas di SD (lulusan PGSD) dan guru PAUD (lulusan PAUD). Hasil 

penelitian menunjukkan, bahwa ada beberapa posisi yang tidak sesuai dengan 

kompetensinya akan tetapi lulusan yang bekerja pada posisi tersebut bekerja dengan baik 

yaitu dari lulusan TP (sebagai administrator dan sebagai presenter), dan lulusan PLS 

(sebagai depcolector). Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa 

peluang kerja untuk lulusan FIP sangat banyak. Kebutuhan berbagai instansi baik 

pemerintah maupun swasta akan lulusan FIP sangat besar. Hal ini terlihat dari peluang 

kerja di masing-masing jurusan yang ada di FIP sebagai berikut : di sektor pendidikan, 

jasa, pertelevisian, dan perbankan. Melihat peluang yang ada, maka saran yang diberikan 

adalah: Perlu adanya perhatian yang lebih serius dari jurusan dan fakultas untuk lebih 

meningkatkan mutu lulusan sehingga kesempatan kerja bagi para lulusan FIP dapat 

terbuka lebih banyak lagi. 

PENGEMBANGAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM PEMBELAJARAN 

SEJARAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

Arif Purnomo 

Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This research was aimed to develop of interdisciplinary approach in teaching 

learning history. The approach is believed to be able to make the historical events that 

were examined to be ―alive‖ and meaningful. Problem of research can formulated: (1) 

how to develop an interdisciplinary approach in teaching learning history in senior high 

school, and (2) how to implement an nterdisciplinary approach in teaching learning 

history in senior high school? This research was Research and Development (R&D) 

design. The steps to be taken in this study were: to identify problems of teaching history in 

senior high school, and make the design an interdisciplinary approach in teaching history 
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in senior high school. The data collected through interview, and observation. Data 

analyses used Milles and Huberman interactive models. From the research, it can be 

concluded that the conditions of teachin learning history in senior high school is still 

laden with use of lecture method that puts the achievement of mastery of the material by 

studens. The impact of learning the essence of history to shape the character of learners 

can not yet developed to the fullest. Learning history is loaded with recall process and 

provision of information from teachers without developing the meaning of an event history 

will only make the students do not have interest in historical subjects and less have 

sensitively to contemporary realities. Improvement of the condition of teaching learning 

history can be done by developing an interdisciplinary approach. A problem studied from 

various viewpoints. Utilization of an interdisciplinary approach in the study of history 

could make the historical events that were examined to be alive and meaningful. It‘s just 

that the ability of teachers is critical to the success of learning with this model. Based 

from the findings of research, it can be suggested that: (1) history teachers need to 

develop his competency, especially in related with teaching history, so that history 

teaching learning process can be derived into meaningful teaching, and, (2) this research 

only used in one topic and subject matter, so that it necessary be used this approach for 

the other historical material. 

THE DEVELOPMENT OF HUMANISTIC MATHEMATICAL TEACHING AND 

LEARNING TO IMPROVE MATHEMATICAL SKILLFULNESS  

Iwan Junaedi, M. Asikin, Adi Nur Cahyono 

Mathematics Department, Semarang State University 

Dana DIPA PNBP 

The change in mathematics teaching and learning paradigm is not sufficient just by 

changing the curriculum, without being followed by the development of its teaching aids. 

The current study reviewed the development and implementation of humanistic 

mathematics teaching aids for Junior High School. The development model used was that 

of Van den Akker and Plomp. The developed aids involve (1) syllabus, (2) Lesson Plan, (3) 

students‘ book, (4) student activity sheet, and (5) mathematical skillfulness test. From the 

research result it is found that the humanistic mathematic teaching aids are valid and 

their implementation is effective. 

METODE COOPERATIVE LEARNING MODEL STAD  UNTUK MENINGKATKAN 

PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH GEOSEJARAH JURUSAN SEJARAH 

FIS UNNES 

Bain, 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Mata kuliah geografi sejarah umumnya dianggap sulit, akibatnya banyak 

mahasiswa yang kurang tertarik untuk mendalami mata kuliah geografi sejarah. Oleh 

karenanya dalam perkuliahan geografi sejarah mahasiswa cenderung pasif. Metode 

cooperative learning merupakan metode yang tepat untuk membantu meningkakan 

aktifitas belajar mahasiswa. Dengan belajar kelompok diharapkan mahasiswa mampu dan 

menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dengan aktivitas 

belajar kelompok mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dan disiplin tinggi sehingga 

tercipta kondisi belajar yang dinamis untuk mnciptakan mahasiswa berprestasi. Keaktifan 

mahasiswa meningkat ketika diterapkannya metode cooperative learning model STAD. 
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Pada siklus I ada 62.5 % atau 25 mahasiswa mempunyai tingkat keaktifan yang tinggi 

bahkan terdapat 5 mahasiswa atau 12,5 % mempunyai tingkat keaktifan yang sangat 

tinggi. Namun pada siklus pertama masih ditemukan 10 mahasiswa atau 25 % mahasiswa 

yang tingkat keaktifannya tergolong rendah. Sebelum diterapkan metode cooperative 

learning 31 mahasiswa atau 77,5 % masih belum aktif dalam pembelajaran. Hanya 7 

mahasiswa atau 17,5 % yang memiliki tingkat keaktifan tinggi serta 2 mahasiswa atau 5 % 

mempunyai tingkat keaktifan sangat tinggi. Pada siklus II peningkatan keaktifan kembali 

terjadi yakni 21 mahasiswa atau 52.5 % memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dan 19 

mahasiswa atau 47,5 % memiliki tingkat keaktifan sangat tinggi, dan tidak satupun 

mahasiswa yang pasif sama sekali. 

KONTRIBUSI IKLIM ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TERHADAP 

KEGIATAN BELAJAR MAHASISWA JURUSAN KIMIA FMIPA UNNES 

Tjahyo Soebroto 

Program Studi Pendidikan Kimia,Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The development of student issues in general is executed in a form, where in the 

department level is called the Departmental Students Association ( HIMA ). To develop 

and establish the reasoning, interest, talent, and art, Unnes facilitates the students 

through UKM  UKM, in essence, is an student organization, thus this organization will 

work well if it is supported by a conducive climate. According to the Rector report 2009, 

which stated that there are so many students achiements and succes in extracurricular 

field. To reach a high achiement, studens need a conducive environment in all level of 

organization, in University as wll as in Department. Objektive of this study is to determine 

the Departmental Students Association Organization Climate, students learning activity 

and how the organization climate to the students learning activity. Popolation of the 

research is the students of Chemistry Department and the students of Chemistry Education 

Department , FMIPA Unnes, odd semester 2009, in 6 classes consist of 210 students. The 

sample is 25 % of the population, consists of 60 students, 10 students are taken from each 

class. The data analysid technique is percentage descriptive to analyze the trend of the 

answers. The analysis result shows that the organizations climate including the harmony 

between students, encouragement, opportunity to develop, transparency and freedom to 

executethe duty, and transver of authority is working well. This gives effect to the learning 

activity, the lecture activity and assignment from the lecture are all done well. Even 

though the students interest on the organization is very low, but they think that everybody 

may join in students association or organization if they can manage their time for 

studying and time for organization activity. The suggestion is that a conducive 

organization climate does not only depend on the board of organization but also on the 

head of the department. Principally, the head of the department should generate a 

conducive situation in the organization in ordr to create a well working academic 

program and extracurricular activity. 
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MEKANIKA I BERBASIS E-LEARNING UNTUK 

MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN MAHASISWA 

Dwi Yulianti  

E-Mail: yulifis04@yahoo.com, Prodi pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan bahan ajar Mekanika I berbasis e-

learning untuk mengembangkan kemandirian mahasiswa prodi pendidikan Fisika. Desain 

penelitian pengembangan termodifikasi. Ujicoba bahan ajar berlangsung enam pertemuan. 

Hasil yang diperoleh bahan ajar yang dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran 

dan dapat mengembangkan kemandirian meningkatkan hasil belajar kognitif, afektif dan 

psikomotorik mahasiswa prodi pendidikan fisika FMIPA Unnes rombel 2 tahun 2009/2010 

MODEL IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DIRI MELALUI PELAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING PADA SMA DI JAWA TENGAH.  

DYP Sugiharto 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu komponen yang mendapat tugas untuk 

mengelola kegiatan pengembangan diri di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah 

menemukan bukti empiris tentang (1) pelaksanakan pengembangan diri pada SMA di Jawa 

Tengah, (2) kendala-kendala dan upaya-upaya apakah yang dilakukan Konselor/Guru 

Pembimbing dalam melaksana-kan pengembangan diri pada SMAdi Jawa Tengah, (3) 

jenis-jenis kegiatan yang dilakukan Konselor/Guru Pembimbing dalam 

mengimplementasikan Program Pengembangan Diri pada SMA di Jawa Tengah. Penelitian 

ini dilaksanakan dengan menggunakan atau memodifikasi desain Penelitian dan 

Pengembangan, dengan sumber data penelitian ini adalah Konselor/Guru Pembimbing 

SMA di Jawa Tengah. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel bertahap (multistage sampling). Data penelitian dimaknai dengan 

teknik analisis deskriptif  analisis kualitatif model interaktif yang secara simultan terdiri 

dari tahapan: (1) pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Temuan penelitian : (1) pelaksanaan pengembangan diri 

dalam studi ini dikaji dari jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang di 

selenggarakan di sekolah, yang meliputi: (1) layanan orientasi, (2) layanan informasi, (3) 

layanan penguasaan konten, (4) layanan penempatan dan penyaluran, (5) layanan 

konseling perorangan, dan (6) layanan bimbingan kelompok, (2) kendala yang sangat 

dirasakan dalam upaya pengembangan kompetensi umum minimal konselor adalah (a) 

kurang kolaboratifnya kerjasama pihak sekolah (pimpinan sekolah, guru, dan siswa) 

dengan konselor sekolah, (b) kurang memadainya ketersediaan sarana prasarana dan 

pembiayaan, (c) masih kurangnya kreativitas konselor dalam kegiatan pengembangan diri, 

dan (3) kegiatan yang dilakukan Konselor/Guru Pembimbing dalam pelaksanaan 

pengembangan diri masih cenderung mendasarkan pada petunjuk dan perintah dari kepala 

sekolah. Kegiatan yang dilakukan atas dasar insitaif dan kreativitas dari Konselor/Guru 

Pembimbing masih cenderung rendah. Saran yang diajukan adalah perlu dilakukan upaya 

berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Konselor/Guru Pembimbing dalam 

mengelola pengembangan diri di sekolah. 

mailto:yulifis04@yahoo.com
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EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SMASEBAGAI MUATAN 

LOKAL DI JAWA TENGAH 

 

Endang Kurniati, Esti Sudi Utami 

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The Javanese learning activities have many weakness which come from the 

teachers, students, and learning materials. From the teachers, more than 60% the 

teachers are not professional because they don‘t graduate from the Javanese Language. 

They are still less experience in Javanese teaching. From the student, they are not 

interested in learning Javanese language. They look down the Javanese language. As the 

impact of this is that the students are not competence. From the learning materials, there 

is no Javanese curriculum which was arranged based on need analysis. In the syllabus, 

there are some mistakes, mainly in developing Basic Competence, Indicators, Life skills, 

Learning experiment, and evaluation. The teachers have difficulties in developing the 

curriculum, choosing the teaching method, choosing materials, making learning media, 

and arranging evaluation. Learning Javanese language is not satisfied, because students‘ 

competence are still under KKM, the students are not interested in learning. The 

Suggestion in learning Javanese language: Teachers suggest to be held work-shop, 

seminars, the references are available, and learning media are available. The Students 

suggest that learning Javanese will be interesting if to be given in simple language 

(familiarly), and learning materials familiarly. 

PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SMA 

BERBASIS PENDEKATAN INTEGRATIF-KOMUNIKATIF 

Esti Sudi Utami, Endang Kurniati 

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Evaluation is an important parth of the teaching process. In Javanese language 

teaching, the focus of evaluation is the students competence in communication. Further 

more, the evaluation must be able to assest the communicative competence in the test 

items which to be developed based on communicative-integrative aproach. The goal of 

this first research is to discribe the developing on evaluation in Javanese learning by the 

teachers of SMA Semarang. The research design is Research and Development. The data 

are the test series, was made by the teachers of Javanese language in SMA Semarang. The 

documentation was used to collecting the data. Interractive analyzes was used in this 

research. The Results are (1) The Javanese learning evaluation is not integrative by means 

that test items is still in diskret test. (2) The evaluation is not enough communicative (less 

than 25%). (3) The deviation or less propper not untill 505 more. 
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REVITALISASI KELOMPOK KERJA GURU DALAM MENGEMBANGKAN KURIKULUM 

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG 

Fakhruddin 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Gugus Sekolah Dasar hakikatnya merupakan perkumpulan yang terdiri dari 

beberapa sekolah yang tergabung menjadi satu kelompok dengan mengadakan kegiatan – 

kegiatan penunjang yang kemudian disebut dengan istilah KKG.Tujuan Penelitian adalah 

(1) Mendeskripsikan tentang mekanisme kegiatan gugus kelompok kerja guru dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran, (2) Mengidentifikasi berbagai potensi material dan 

nonmaterial yang dapat dijadikan sebagai sumber pembinaan profesional guru dalam 

pengelolaan pembelajaran, (3) Mendeskripsikan dan menganalisis dukungan dan 

pemberdayaan kelompok kerja guru dalam memahami dan mengimplementasikan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

teknik angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengungkap tentang 

mekanisme, program, dukungan dan pemberdayaan KKG. Dokumentasi digunakan untuk 

mengungkap data tentang jumlah SD, peserta didik dan Gugus KKG. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme 

pengembangan dan kepengurusan KKG di tetapkan melalui musyawarah dengan 

periodisasi berkisar antara 3 tahunan, selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi melalui 

berbagi pengetahuan, keterampilan dan sikap, uji coba gagasan, dan mendiskusikan 

dilaksanakan seminggu sekali, (2) Program kerja terkait dengan pemahaman dan 

implementasi KTSP dinyatakan sangat bermanfaat, meski kontennya belum sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan guru. Disisi lain ternyata partisipasi guru dalam kegiatan KKG 

belum maksimal. Indikasinya, sebagian guru tingkat kehadirannya tidak tentu hadir 

mencapai 35,71 persen, (3) Dukungan dan Pemberdayaan KKG pemerintah, masyarakat 

(wali murid) dan asosiasi dipersepsi oleh guru masih kurang. Demikian pula 

pengembangan sarana dan prasarana di sekolah untuk melaksanakan kegiatan KKG dalam 

kerangka pengembangan KTSP termasuk kategori kurang memadai. Berdasarkan hasil 

tersebut disarankan, (a) Penyusunan program KKG, selain disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

dan permasalahan  guru dalam pembelajaran dikelas (b) Adanya kecenderungan proses 

pembelajaran KKG lebih bersifat rutin sehingga kurang memperhatikan konten, oleh 

karena perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkontinue dengan perangkat 

instrument yang terukur, (c) Dalam rangka implementasi KTSP oleh setiap guru di 

kelasnya perlu upaya-upaya untuk memperoleh dukungan berbagai pihak agar 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, disamping untuk memdukung 

ketersediaan Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. 

MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR (STUDI KOMPARATIF 

KONTEKS PENDIDIKAN INDONESIA-AUSTRALIA) 

Fathur Rokhman, Abdurrachman Faridi 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Sebagai bangsa 

dengan keragaman budaya, bahasa, dan variasi ragam yang ada jika tidak terkelola akan 

menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi bangsa ini. Ketimpangan 

ekonomi, sosial, politik, dan ketidakmampuan masyarakat dalam memahami keragaman 
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mengakibatkan terjadinya pertikaian antarkelompok. Dalam pandangan sosiolinguistik, 

penyebab terjadinya beragam konfliks diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mampu 

memahami komunikasi antar mereka. Untuk itu, untuk menciptakan komunikasi lebih 

lancar diperlukan pendidikan multikultural sejak dini. Pendidikan multikultural pada 

ranah pendidikan dasar sangat diperlukan untuk membentuk karakter bangsa. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pendidikan multikultural di Indonesia dan 

Australia dikaji dari kebijakan pendidikan nasional, kurikulum, manajemen sekolah, dan 

pembelajaran di sekolah. Selain itu, penelitian ini Mengkomparasikan model pendidikan 

multikultural di Indonesia dan Australia serta mengimplementasikan dalam pendidikan 

dasar. Untuk mencapai sasaran penelitian tersebut, maka pendekatan yang diterapkan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan kajian pustaka yang relevan. 

Pemilihan pendekatan deskribtif  kualitatif ini diasumsikan dapat memberikan gambaran 

secara jelas dan cermat mengenai keadaan atau gejala tertentu pada obyek kajian. Dalam 

pelaksanaan penelitian digunakan metode kualitatif, dengan memanfaatkan latar alami, 

sumber datanya lansung dan peneliti sebagai instrumen utamanya (human instrument). 

Hasil penelitian ini adalah terdeskripsinya model pendidikan multikultural di Indonesia 

dan Australia yang memiliki banyak kemiripan dalam hal kebijakan pendidikan nasional, 

kurikulum, manajemen sekolah, dan pembelajaran di sekolah. Model pendidikan 

multikultural di Indonesia dan Australia ini dapat dikomparasikan untuk mewujudkan 

sistem pendidikan multikultural yang lebih efektif dan efisien yang dapat 

diimplementasikan pada ranah pendidikan dasar. 

PENGGUNAAN ACADEMIC LANGUAGE FUNCTIONS DALAM PENGAJARAN CONTENT 

AREA SUBJECTS OLEH GURU SDNBI KOTA SEMARANG 

Frimadhona Syafri, Sri Wahyuni 

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini fokus pada penggunaan academic language functions oleh para guru 

Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional Kota Semarang (SDNBI) dalam pengajaran 

content area subjects yang meliputi science, mathematics, social studies, dan civics 

dengan pengantar bahasa Inggris. Academic language adalah bahasa yang dipakai oleh 

guru dan siswa untuk tujuan penguasaan ilmu  pengetahuan dan ketrampilan. Academic 

language functions memiliki tujuan khusus yaitu untuk menyampaikan informasi-

informasi baru, menggambarkan gagasan-gagasan abstrak, dan mengembangkan 

pemahaman konsep para siswa. Secara lebih terperinci fungsi bahasa ini dikelompokkan 

kedalam sebelas fungsi yaitu seeking information, informing, comparing, ordering, 

classifying, analyzing, inferring, justifying & persuading, solving problems, synthesizing, 

dan evaluating. Penelitian bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan 

“Bagaimana para guru SDNBI kota Semarang menggunakan academic language functions 

dalam pengajaran content area subjects?‖ Subjek penelitian adalah para guru kelas dan 

guru mata pelajaran dari kelas I-IV SDNBI kota Semarang yang berjumlah 12 guru dan 

mengajar secara team (team-teaching). Data diperoleh melalui pengamatan secara 

langsung dan recording. Analisa data mengikuti tahapan-tahapan transkripsi data, 

identifikasi data, klasifikasi data, analisa data, dan interpretasi hasil penelitian.  Has il 

penelitian menunjukkan bahwa guru SDNBI kota Semarang dalam proses pembelajaran 

content area subjects telah menggunakan 10 dari 11 academic language functions yaitu 

seeking  information, informing, comparing, ordering, classifying, analyzing, inferring, 

justifying & persuading, solving problems, dan synthesizing. Kondisi yang demikian 

diharapkan dapat lebih memotivasi siswa belajar Inggris. Di samping itu, pembelajaran 

content berbahasa Inggris juga memberikan konteks tersendiri bagi para siswa dalam 
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belajar bahasa Inggris. Pembelajaran content subjects berbahasa Inggris pada tingkat dasar 

merupakan dasar pembelajaran mata pelajaran lainnya pada tingkat yang lebih tinggi.  

ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LULUSAN FIP DI KOTA 

SEMARANG. PENELITIAN INSTITUSIONAL.  

Hardjono 

Jurusan Kurtekdik, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Selama ini disinyalir ada kesenjangan yang cukup lebar antara dunia pendidikan 

tinggi dan dunia kerja. Dimana perguruan tinggi memandang lulusan yang mempunyai 

kompetensi tinggi adalah mereka yang lulus dengan nilai tinggi. Sedangkan dunia kerja 

menganggap bahwa lulusan yang memiliki kompetensi tinggi adalah mereka yang 

mempunyai kemampuan teknis dan sikap yang baik. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

sebagai salah satu fakultas kependidikan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk 

membekali para lulusannya dengan hard skill dan soft skill tersebut. Permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat 

pengguna lulusan FIP pada berbagai sector di Kota Semarang ? Tujuan dari penelitian ini 

adalah : Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna lulusan FIP pada 

berbagai sector di Kota Semarang ? Keluaran dari program penelitian ini adalah; 

Deskripsi empirik tentang kepuasan masyarakat pengguna lulusan FIP. Mengacu pada 

tujuan yang ingin dicapai, program penelitian ini dirancang dengan pendekatan "Survei”, 

yaitu penelitian eksploratif untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi relatif 

dari variabel-variabel sosiologis dan psikologis (Kerlinger, 1986:377). Penelitian 

dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskrisikan tentang kepuasan pengguna lulusan FIP 

di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para lulusan FIP mampu bekerja 

di berbagai instansi baik negeri maupun swasta, instansi yang bergerak di bidang 

pendidikan maupun instansi yang bergerak dibidang lain seperti bidang jasa, jasa kredit,  

laboratorium kesehatan, dan pertelevisian. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

tingkat kepuasan para pengguna lulusan FIP merasa puas terhadap kinerja para lulusan 

FIP. Terutama sekali pada aspek possibility of growth (kemungkinan untuk 

mengembangkan diri) para pengguna lulusan FIP merasa sangat puas. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa FIP sudah mampu membekali para lulusannya untuk bekerja 

diberbagai sektor kecuali pada lulusan PGSD dan PAUD yang memang dicetak untuk 

menjadi guru SD dan guru PAUD. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Lulusan FIP mampu bekerja di berbagai sektor pada berbagai instansi dan Para pengguna 

lulusan FIP sudah puas dengan kinerja lulusan FIP. Saran yang dapat diajukan berkenaan 

dengan hasil temuan penelitian, adalah : Perlu adanya pembekalan untuk para lulusan 

sebelum mereka bekerja agar mereka menjadi lulusan yang siap pakai. 

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TERHADAP SISTEM 

PEMBELAJARAN ONLINE 

Heri Triluqman BS, Yuli Utanto 

Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan,Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya internet, 

memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi 

pendidikan. Sistem e-Learning yang dimiliki oleh suatu institusi merupakan investasi 

besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sistem ini akan 
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menciptakan budaya belajar yang fleksibel sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Serta dapat meningkatkan kompetisi SDM tanpa perlu untuk 

meninggalkan tugas-tugas yang diembannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang terhadap sistem 

pembelajaran online. Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, program penelitian ini 

dirancang dengan pendekatan "Survei”, yaitu penelitian eksploratif untuk menemukan 

insidensi, distribusi, dan interelasi relatif dari variabel-variabel sosiologis dan psikologis. 

Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskrisikan tentang persepsi mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang terhadap sistem pembelajaran online. Jumlah populasi 

(mahasiswa UNNES pada tahun ajaran 2010/2011) adalah 24.587 orang. Dikarenakan 

jumlah populasi yang sangat besar, sample penelitian ini hanya mengambil 1% dari 

jumlah populasi, yaitu sejumlah 245 mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang telah mengenal dan memanfaatkan internet 

untuk mengakses situs pembelajaran online. Mean skor untuk persepsi mahasiswa 

terhadap sistem pembelajaran online berdasarkan jawaban responden mencapai 73.59 pada 

interval 69 – 84. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata persepsi mahasiswa terhadap 

sistem pembelajaran online termasuk dalam kategori baik. Pandangan responden sebanyak 

245 orang menunjukkan bahwa 83.26% dalam kategori baik, 12.65% dalam kategori 

cukup dan 4.08% dalam kategori sangat baik. Sistem pembelajaran online yang ada di 

UNNES, lebih banyak di manfaatkan sebagai fungsi komplemen (pelengkap), meskipun 

ada beberapa dosen yang memanfaatkan sebagai suplemen dan substitusi, akan tetapi 

jumlahnya kecil. Saran yang dapat disampaikan adalah Persepsi positif dari mahasiswa 

terhadap sistem pembelajaran online dapat dijadikan modal awal pengembangan dan 

pemanfaatan pembelajaran online secara masif bagi dosen dan mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang. Pemanfaatan sistem pembelajaran online di Universitas Negeri 

Semarang masih perlu ditingkatkan, setidaknya dari sisi jumlah mahasiswa yang pernah 

mengakses web based learning yang dikembangkan UNNES yaitu ILMO, saat penelitian 

ini baru mencapai 32%. Fungsi substitusi e-learning (pembelajan online), perlu di coba 

untuk di terapkan di UNNES sebagai alternatif model pembelajaran. 

PEMBERDAYAAN GURU PASCA PELATIHAN KETERAMPILAN DALAM 

MENGEMBANGKAN BERFIKIR KRITIS UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 

SMK 

I Made Sudana 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIAP PNBP 

Guru bidang studi produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang 

peranan penting karena mempunyai tugas mentransfer pengetahuan baik yang bersifat 

teori maupun keterampilan kepada peserta didik. Guru sudah diberi pelatihan, tetapi dari 

sejumlah fenomena maupun fakta empirik menunjukkan, masih terjadi keluhan 

masyarakat terhadap kualitas lulusan SMK, karena diduga guru tidak banyak yang 

berubah pasca memperoleh pelatihan keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, dukungan fasilitas yang 

tersedia, kesesuaian materi pelatihan, atmosfir akademik, berfikir kritis guru terhadap 

produktivitas sekolah. Data diperoleh melalui angket lewat 60 sampel dari 7 SMK Negeri 

kelompok teknologi yang ada di kota Semarang yang dianalisis dengan teknik deskriptif 

dan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan, bahwa secara umum kepala sekolah sudah 

memberdayakan guru dengan baik, dan guru memperoleh dukungan baik dalam bentuk 

kebijakan maupun dukungan fasilitas untuk berinovasi dan berkreasi dengan hasil 

pelatihan dan mampu menumbuhkan berfikir kritis di kalangan guru. Ada hubungan antara 
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Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Dukungan Fasilitas yang Tersedia (X2) r12 = 

0,09, korelasi antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Kesesuaian Materi 

Pelatihan (X3) r13 = 0,01, Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Atmosfir Akademik 

(X4) r14 = 0,738, korelasi antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Berfikir 

Kritis (X5) r15 = - 0,113, korelasi antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan 

Produktivitas (X6) r16 = 0,092. Korelasi antara Dukungan Fasilitas yang Tersedia (X2) 

dengan Kesesuaian Materi Pelatihan (X3) r23 = 0,685,  korelasi antara Dukungan Fasilitas 

yang Tersedia (X2) dengan Atmosfir Akademik (X4) r24 =0,237, korelasi antara Dukungan 

Fa-silitas yang Tersedia (X2) dengan Berfikir Kritis (X5) r25 = 0,430, dan korelasi antara 

Dukungan Fasilitas yang Tersedia (X2) dengan Produktivitas (X6) r26 = 0,599. Hubungan 

antara Kesesuaian Materi Pelatihan (X3) dengan  Atmosfir Aka-demik (X4) r34 = 0,140, 

hubungan antara Materi Pelatihan (X3) dengan Atmosfir Akademik (X4) r34 = 0,140, 

hubungan antara Kesesuaian Materi Pelatihan (X3) dengan Berfikir Kritis (X5) r35 = 0,368, 

dan hubungan antara Kesesuaian Materi Pelatihan (X3) dengan Produktivitas (X6) r36 = 

0,374. Hubungan antara Atmosfir Akademik (X4) dengan Berfikir Kritis (X5) r45 = 0,162 

dan hubungan antara Atmosfir Akademik (X4) dengan Produktivitas (X6) r46 = 0,276, serta 

hubungan antara Berfikir Kritis (X5) dengan Produktivitas (X6) r56 = 0,276. Disarankan 

dalam menyertakan guru untuk mengikuti pelatihan, memper-hatikan kebutuhan dan 

kesediaan guru, terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Diperlukan manajemen 

penataan guru pasca pelatihan, dan alat evaluasi yang jelas dalam menilai kinerja guru 

yang lebih jelas untuk memperbaiki produktivitas. 

TANGGAPAN DAN MINAT GURU SLTA KOTA SEMARANG TERHADAP RENCANA 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2010.  

Imam Tadjri, Ninik Setyowani 

Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Menjelang diberlakukannya pendidikan profesi guru (PPG) sebagai metode baru 

dalam sertifikasi profesi guru tentu menimbulkan berbagai tanggapan dan minat di 

kalangan guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan minat Guru 

SLTA Kota Semarang terhadap Rencana Penyelenggaraan PPG. Penelitian ini dikenakan 

pada Guru SLTA Kota Semarang yang belum pernah mengikuti sertifikasi  profesi. Data 

dikumpulkan dengan Angket dan hasilnya dianalisis dengan rumus prosentase. Temuan 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Guru SLTA di Kota Semarang memberikan 

tanggapan dan minat yang beragam baik tanggapan dan minat yang positif maupun 

tanggapan dan minat yang negatif terhadap rencana diselenggarakannya PPG. Berdasarkan 

temuan ini direkomendasikan: (1) agar Guru SLTA menyiapkan diri untuk menjadi peserta 

PPG, (2) jajaran pimpinan satuan pendidikan dan pihak yang berwenang dalam 

penyelenggarakan pendidikan agar memberikan kesempatan yang luas dan fasilitas yang 

mendukung kepada guru-guru yang menjadi peserta PPG, (3) untuk penelitian lanjut dapat 

melakukan penelitian dengan tema sama pada populasi dan jenis pendidikan yang lebih 

luas. 
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DETERMINAN KINERJA AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM 

PASCASARJANA UNNES 

Joko Widodo, Samsudi 

Email: pps@unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Kinerja akademik penyelenggaraan pendidikan pada suatu unit/lembaga secara 

empiris ditentukan oleh enam indikator kinerja, yakni: sarana-prasarana pendidikan 

(tangibles); kehandalan dosen dan staff (reliability); sikap tanggap dosen dan staff 

akademik (responsibility); perlakuan dosen dan staff pada mahasiswa (assurance); 

pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa (emphaty); dan kepuasan mahasiswa 

(satisfaction). Namun demikian, secara khusus kinerja akademik program studi dapat 

direpresentasikan oleh perlakukan dosen/pengelola dan staff pada mahasiswa (assurance). 

Pada sisi lain, kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan akademik juga merupakan 

hal penting dalam menilai kinerja akademik program studi dan program pascasarjana. 

Hasil penelitian kinerja akademik PPs Unnes mengindikasikan bahwa keenam indikator 

kinerja akademik berada pada kategori baik, dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

akademik baik pada lingkup program studi maupun lingkup Program Pascasarjana 

tergolong dalam kategori baik, serta deskripsi hasil kinerja akademik program studi, 

secara umum termasuk dalam kategori baik. 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS DEEP 

DIALOGUE/CRITICAL THINKING DI SEKOLAH MENENGAH ATAS  

Karyono, Arif Purnomo 

Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Teaching history in force as long as this is often dominated by the situation too 

much chalk and talk and by a lack of involvement of childern in their own learning. This 

sometimes lead to boredom on learners. Another negative impact is the model of learning 

history that makes students make perception that the lessons of history can be mastered 

only by rote without question the context and essence that is expected from learning the 

real history. One of the lessons that can be used as an alternative to overcome the 

problems in teaching history is based learning Deep Dialogue / Critical Thinking (DD / 

CT. Learning DD / CT access the constructivist understanding with emphasis on in-depth 

dialogue and critical thinking. This study tries to solve the problem: how to construct 

learning model based on the history of deep dialogue / critical thinking in high school?, 

and how to develop models of learning in high school?The study was a qualitative 

research with design research and development (R&D). Stages of research include: 

information gathering and review of literature, preparation of the design model 

development, data collection, preliminary data analysis, compilation model, limited test of 

the model, refinement, and preparation of reports. Data collected through observation and 

interviews. The analysis technique used was a model analysis of the Spradley, ie, domain 

analysis, taxonomic, and komponensial. Based on the results of this study concluded two 

things. First, learning-based history of DD / CT can be done starting from the initial 

activity, core, and cover pebelajaran. Development of this model requires the seriousness 

of teachers to develop learning materials that gave rise to the process of dialogue between 

teacher and student. Through a process of dialogue and critical thinking, learning history 

at school will lead to the discovery of the significance of a historical event, no longer just 

recall process. Second, to develop a learning model based on the history of deep dialogue 

mailto:pps@unnes.ac.id
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/ critical thinking (DD / CT) there are two models that can be developed, namely: 

Development of History-Based Learning Model DD / CT through Material Development 

and Development of History-Based Learning Model DD / CT through Learning Approach 

Contextual. Suggestion associated with this research are: (1) history teachers need to 

develop the skills related to learning the history that leads to dialogue and critical 

thinking, so as to stimulate the discovery of the meaning of historical events are taught, 

and (2) the need for deep study on the development of This model is associated with 

achievement of student learning outcomes. 

PERSEPSI, ASPIRASI, DAN PARTISIPASI GURU SMK TERHADAP MODEL PEMBINAAN 

GURU DI BIDANG KETERAMPILAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME 

PENDIDIK VOKASI DI KOTA SEMARANG 

M Burhan R Wijaya, Amin Yusuf, At Sugeng Priyanto 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Model Pembinaan dirancang oleh Manajemen Pendidikan di Kejuruan bagi Guru 

SMK sebagai Pendidik Vokasi, tidak seperti yang biasanya, dan bertujuan untuk 

memfasilitasi guru dalam mengembangkan dan memutahirkan keterampilan dan keahlian 

dalam membangun pengetahuan keterampilan dalam rangka proses perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki guru. Dan bersifat 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Disamping itu digolongkan inovsi model pembinaan 

guru, karena untuk memecahkan masalah-masalah mutu Pendidikan dan pembelajaran. 

Komponen pembelajaran, seperti tujuan, materi pelajaran, strategi atau metode 

pembelajaran, media, dan evaluasi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi dan 

berinterelasi. Penguasaan Keterampilan Kejuruan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan perlu selalu ditingkatkan dan dilanjutkan, seperti analisis kebutuhan sesuai 

tujuan dan karakteristik bidang studi, sumber belajar, karakteristik si belajar dan isi 

pembelajaran, pengorganisasian isi pembelajaran, penetapan strategi penyampaian dengan 

memanfaatkan TIK. Oleh karena itu perlu dikaji persepsi guru, patisipasi guru dan aspirasi 

guru dalam pembinaan keterampilan  bidang studi dalam meningkatkan kualitas pendidik 

vokasi Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Persepsi terhadap pembinaan kepribadian, 

profesionalisme, partisipasi pengalaman paedagogik, profesionalisme, dan kepribadian 

baik sehingga guru vokasi memiliki kekuatan dan kelemahan akan kepercayaan dirinya, 

terbuka terhadap pendapat orang lain, sensitif, inovatif dan kreatif. Disamping itu mampu 

menggunakan media berdasarkan urutan materi dan mengevaluasi serta mengembangkan 

potensi siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan kepribadian yang mantap, kemampuan 

mengendalikan emosi dalam mengajar, mengelola kelas, arif dan bijaksana, berwibawa, 

mulia dan teladan bagi siswa, disiplin, jujur dan tanggungjawab sehingga mendukung 

kompetensi mengajar di sekolah. Rendahnya pembinaan profesionalisme guru vokasi perlu 

ditingkatkan pengalaman kompetensi prosefionalisme  guru vokasi dalam pengembangan 

kepribadian yang mantap, kemampuan mengendalikan emosi dalam mengajar, mengelola 

kelas, arif dan bijaksana, berwibawa, mulia dan teladan bagi siswa, disiplin, jujur dan 

tanggungjawab sehingga mendukung kompetensi mengajar di sekolah. Disamping itu 

perlu ditingkatkan kompetensi sosial, seperti komunikasi dengan kepala sekolah, guru dan 

karyawan, siswa. 
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MODEL PENDIDIKAN ESTETIKA MELALUI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA PADA 

SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Malarsih, Si Luh Made Astini; Eny Kusumastuti 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIAP PNBP 

Rencana pelaksanaan pembelajaran seni budaya tari (RPP) Sekolah Menengah 

Pertama yang diturunkan dari silabus untuk mewujudkan tercapainya pendidikan estetika 

melalui seni budaya telah selesai dibuat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran seni budaya tari di 

Sekolah Menengah Pertama yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagai alat pendidikan 

estetika sebagaimana yang diharapkan kurikulum yang berpijak pada tujuan pokok/ 

filosofi pendidikan seni di sekolah umum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini, 

adalah metode penelitian pengembangan. Penelitian ini dilaksanakan di Semarang dengan 

subjek utama adalah guru dan siswa. Uji coba lapangan dalam bentuk penelitian tindakan 

dilakukan di dua SMP Kabupaten Semarang, yakni SMPN 3 dan SMPN 4 Kabupaten 

Semarang. Untuk mendapatkan data yang abtudid dijaring melalui berbagai cara, yakni 

dengan dokumentasi, observasi, pengisian angket, wawancara, dan proses pembelajaran 

lengkap yang dilaksanakan oleh guru dan murid bersama tim peneliti yang peneliti berdiri 

sebagai pelaku penelitian tindakan. Hasil penelitian menunjukkan, pendidikan estetika 

melalui seni budaya tari di Sekolah Menengah Pertama telah dilaksanakan oleh guru, 

namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan panduan silabus dan RPP yang dibuat. Intinya, 

untuk kepentingan pendidikan estetika melalui seni budaya tari, seberapapun kadarnya 

telah dilaksanakan oleh guru dengan cara guru memberikan  materi tari yang siswa harus 

menirukannya. Pembelajaran yang demikian sebenarnya tidak tepat untuk pendidikan 

sekolah umum. Namun sisi apresiasi dan ekspresinya telah tersirat dalam pembelajaran 

tari yang dilakukan oleh guru dengan cara siswa menirukan gerakan tari yang diragakan 

oleh guru tersebut. Disarankan, para guru hendaknya dapat mengembangkan sendiri 

silabus dan RPP yang telah ada berdasar pada pemikiran bahwa seluruh siswa harus 

mendapatkan pendidikan estetika melalui seni budaya yang dalam konteks ini seni budaya 

tari. Selanjutnya, hendaknya para guru harus pintar mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya tari untuk tercapainya pendidikan estetika melalui kegiatan 

apresiasi dan ekspresi/ kreasi siswa di bawah bimbingan guru menyesuaikan kondisi 

siswa, sekolah, dan lingkungan, serta kebutuhan siswa secara umum dengan tetap 

mengacu pada kurikulum namun pula tidak meninggalkan akar budaya siswa. Dengan 

demikian pelajaran tidak menjadikan siswa asing namun justru sebaliknya menjadikan 

siswa responsif, aktif, dan kreatif. Tidak kalah pentingnya, hendaknya  silabus dan RPP 

dijadikan sebagai patokan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran seni budaya tari 

yang hakiki, yakni pendidikan estetika. Dengan demikian mutlak tidak boleh ditawar, guru 

harus paham konsep apresiasi dan konsep ekspresi/ kreasi untuk mewujudkan tercapainya 

pendidikan estetika yang dimaksud dalam kurikulum. Pendidikan estetika hanya didapat 

oleh siswa manakala guru dapat mengantarkan siswa untuk dapat berkesenian melalui 

kegiatan apresiasi dan ekspresi/ kreasi. Untuk itu lah pembelajaran apresiasi dan ekspresi/ 

kreasi ini harus dapat dijalankan dengan baik oleh guru. 
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MODEL KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS 

KOMPETENSI DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI 

Maman Rachman, Widiyanto, Arief Yulianto 

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah mempersiapkan lulusan 

memasuki dunia kerja, selain memberi kesempatan untuk melajutkan ke perguruan tinggi. 

Penggunaann pendidikan sistem ganda (PSG) yaitu pembelajaran pada dua tempat  

(sekolah dan dunia usaha dan industri) merupakan cara mewujudkan tujuan tersebut. PSG 

merupakan implemetasi link and match antara SMK dan dunia Usaha dan dunia industri 

(DUDI) untuk mencapai kesesuaian kompetensi lulusan. Dengan demikian, tujuan 

penelitian ini adalah menemukan model link and match yang cocok (fit) antara dunia 

pendidikan dan dunia usaha/industri yang mengakomodasikan kompetensi harapan kedua 

belah pihak. Pendekatan penelitian adalah kualitatif multi situs dengan unit analisis 

SMKN 2 dan 9 Jurusan Manajemen Bisnis dengan DUDI (BUMN/BUMD terdiri atas 

PDAM, PT Pertani KADIN Jawa Tengah, Kantor Pertanahan, Hutama Karya (b) Swasta  

terdiri PT Phapros, Pasaraya Sri Ratu, Coca Cola Amatil, Pepsi Cola Indo Beverages, PT 

New Ratna Motor (3) Pemerintah Daerah c.q Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). Data dijaring melalui wawancana, observasi, 

dan dokumentasi. Instrumentasi data dilakukan dengan memperhatikan taraf credibilitry, 

transferability, dependability, dan confirmatory teori dengan teknik trianggulasi sebagai 

penentuan keabsahan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSG adalah model 

link and match yang dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan DUDI dengan penambahan agen peubah (change agent), pemodelan 

kompetensi DUDI, keterlibatan DUDI dalam PSG, dan uji sertifikasi oleh lembaga 

sertifikasi profesi dalam memperkuat keharmonisan kerjasama antara SMK dan DUDI. 

Saran yang mengemuka adalah pemodelan link and match perlu mendasarkan pada 

kompetensi DUDI; perlu dibentuk agen peubah yang merupakan kelompok mitra yang 

mewakili sekolah dan DUDI dan yang dapat menyerap umpan balik alumni; perlunya uji 

kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi. 

EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE PROBLEM POSING DAN TUGAS 

TERSTRUKTUR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH HUKUM ADAT 

POKOK BAHASAN HUKUM WARIS 

Martitah, Bestari Dwi Handayani 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The Study was based on the reality of Hukum Adat lecture especially Hukum Waris 

process. During the lecture, most of the students couldn,t participate actively. They didn‘t 

show their self awairness in learning. Based on the reality arouse whether the problem 

posing and structure task learning model could improve the students self awairness in 

learning or not. In line with the problem, the objective of this study is to get the 

description of the teaching experience employing the problem posing and structure task 

learning model improve the students capability. This study is the pre-experiment study. 

The object of this study consist in two classes, the first class is the treatment class, wich 

problem posing and structure task learning model treatment and the second class is the 

control class with conventional model learning. The setting of the study is the sixth 

semester students of Civilization Program, Social Faculty, Semarang state University. The 
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data were collected through test. Independent sample t-test and paired sample t-test were 

used to analysed data. The result of this study shared that use of problem posing and 

structure task learning model could improve the students self awareness in learning. It 

was because they were free to decide their own learning objective and source. All students 

in treatment class actively in decision making. 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DALAM PEMBELAJARAN IPA TERPADU MELALUI 

TEAM TEACHING PENUH 

Novi Ratna Dewi 

E-mail: oscep_n@yahoo.com, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar IPA terpadu untuk 

tema energi dan perubahannya melalui pembelajaran team teaching penuh serta 

mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran tema energi dan perubahannya dalam 

pembelajaran IPA terpadu. Penelitian dilakukan di SMP Rosa Semarang pada semester 

gasal tahun 2010, dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIA dan VIIIB. Subjek 

penelitian berjumlah 50 orang siswa yang ditentukan secara acak. Data tentang kelayakan 

bahan ajar IPA terpadu materi pokok energi dan perubahannya akan dilakukan validasi 

oleh ahli media pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian kelayakan bahan 

ajar sedangkan untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran akan dilakukan dengan 

tes tertulis diakhir pembelajaran. Hasil penelitian berupa terselesaikannya bahan ajar IPA 

terpadu tema energi dan perubahannya, serta Implementasi  bahan ajar IPA terpadu tema 

energi dan perubahannya melalui team teaching penuh di SMP ROSA efektif terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR MAHASISWA CALON GURU MELALUI 

PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INTRUCTION PADA MATA KULIAH FISIKA 

LINGKUNGAN 

Pratiwi Dwijananti, Dwi Yulianti 

Email: P_DWIJANANTI@yahoo.com, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa pada 

matakuliah Fisika Lingkungan. Ada topik sangat menarik yang menjadi pembicaraan 

tingkat dunia yaitu pencemaran lingkungan. Untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran 

matakuliah ini diterapkan model Problem Based Intruction ( PBI) dengan PTK, PBI 

dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna, dimana mahasiswa mempunyai 

kesempatan melakukan penyelidikan, baik di dalam maupun di luar kelas sejauh itu untuk 

pemecahan masalah. RPP dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM),pembelajaran 

dilaksanakan untuk memecahkan masalah pencemaran lingkungan udara. Mahasiswa aktif 

mempresentasikan dan melakukan diskusi untuk memecahakan masalah, serta menarik 

kesimpulan melalui proses berpikir kritis. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa yang dapat dikembangkan pada model pembelajaran ini adalah: 

mengklasifikasi, mengasumsi, memprediksi, menghipotesis, mengevaluasi, menganalisis, 

dan membuat kesimpulan. Dengan nilai rata-rata tiap siklus I, siklus II dan siklus III, 

berturut-turut: 63,10; 76,32; dan 79,80. Peningkatan nilai rata-rata kemampuan berpikir 

kritis seiring dengan meningkatnya jumlah siswa yang termasuk kategori sangat kritis dan 

kritis dalam hierarki kategori kemampuan berpikir kritis. 

mailto:oscep_n@yahoo.com
mailto:P_DWIJANANTI@yahoo.com
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PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP CAR: SARANA UNTUK MEMOTIVASI MAHASISWA 

DALAM MATA KULIAH BOOK REPORT AND REVIEW  

Rini Susanti Wulandari 

Email: rinandari_25@yahoo.com, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Reading competence in this era of globalisation nowadays is highly demanded 

since reading is a key to know the world. One factor that influences the success of 

mastering reading skill is motivation. According to Self-determined Thoery there are two 

kinds of motivation; intrinsic and extrinsic motivation. In this article the writer proposes 

one alternative method to motivate students in reading class. It is Competence, Autonomy 

and Relatedness (CAR) principles. Competence principle is applied by giving students 

easy reading task, clear intructions and enough time to read. Autonomy principle is done 

by giving students opportunity to select texts that they want to read. Relatedness principle 

is applied by dividing students into groups. The prnciples are applied in Book Report and 

Review class through three-circle action reasearch. From the observation sheet, 

questionnaire and discussion report it can be concluded that applying the CAR principles 

in the reading class increases the students motivation, not only in reading, but also in 

participating in the discussion. 

KESIAPAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 

SMK MENUJU 2015 

Samsudi, Joko Widodo 

Email: samsudi234@staff.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Implementasi kebijakan pengembangan SMK, utamanya mengacu tahun 2015 

sejatinya perlu mendapatkan dukungan memadai dari stakeholders. Hal ini sejalan dengan 

karakteristik pendidikan di SMK yang perlu secara terencana bersinergi dengan 

stakeholders (komite, dunia usaha/industri atau asosiasi profesi). Untuk memperoleh 

dukungan memadai, perlu dilakukan penelitian tentang pemahaman dan persepsi 

stakeholders terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pemahaman dan persepsi yang 

tepat akan memiliki sumbangan yang signifikan terhadap kesiapan stakeholders dalam 

mendukung implementasi kebijakan pengembangan SMK. Dalam penelitian ini kesiapan 

stakeholders diungkap mulai dari informasi tentang SMK, kebutuhan sarana-prasarana, 

dukungan Du/Di, dan kecenderungan lulusan SMK. 

PEMETAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA PADA BERBAGAI KOTA 

DI JAWA TENGAH BAGI SEKOLAH 

Santi Muji Utami 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Mapping and use of Objects of Cultural Heritage is expected to increase the 

appreciation and preservation of culture in Indonesia. The research aims to not only 

identify but more on providing information and in-depth knowledge about the objects 

under study, so that the school and the community get a authentic and credible facts and 

truth can be accounted for as a fact of history. The contribution of this research is used as 

mailto:rinandari_25@yahoo.com
mailto:samsudi234@staff.unnes.ac.id
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an input or source of knowledge for the various relevant agencies, the more intense use of 

objects of cultural heritage by the school and community The research method used in 

research is a qualitative method in the form of historical studies.The research uses 

triangulation techniques, Based on observations and research in the field indicate a trend 

that the objects of cultural heritage including historical sites not yet be best utilized by the 

municipality and district in Central Java as the means and facilities in the learning 

process in school history. Results of mapping in various cities in Central Java, found 

objects of cultural movable and immovable in various forms and conditions. Cultural 

Heritage was confirmed by the school relating to their utilization, which turned out to 

tigak many local schools take advantage of the existence of Cultural Heritage as a source 

of learning. In-depth information and knowledge about cultural heritage objects from the 

manager so that, the schools and teachers get an authentic and credible facts and truth 

can be accounted for as a fact of history. Teacher knowledge can be used as an effort to 

implement creative and independent learning. The management and the school is expected 

to have intensive cooperation in the effort to take advantage of objects of cultural heritage 

as a source of learning through the application of the model's visit history/ field trip  

DETERMINAN MASA PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI PKK 

Siti Fathonah, Sri Endah Wahyuningsih, Urip Wahyuningsih 

Fakultas Teknik, Universitas negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Skripsi merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa jenjang S-1 di prodi PKK, 

dengan bobot 6 SKS. Kondisi tiga tahun terakhir, masa penulisan skripsi berkisar antara 2 

– 4 semester, yang seharusnya antara 1 - 2 semester. Tujuan penelitian ini adalah 1) 

menganalisis determinan masa penulisan skripsi, dan 2) menemukan alternatif 

penyelesaian masa penulisan skripsi yang lama. Subyek penelitian ini adalah alumni prodi 

S-1 PKK angkatan tahun 2002, 2003 dan 2004, diambil dengan teknik proportional 

random sampling sebanyak 60. Pengumpulan data dengan angket terstruktur dan angket 

terbuka, dan dianalisis deskriptif prosentase dan analisis regresi ganda. Alumni S-1 PKK 

sebesar 71,7 % sebagai guru, dengan rata-rata masa tunggu 2,5 bulan. Determinan masa 

penulisan skripsi mahasiswa adalah cara pembimbingan skripsi. Faktor keaktifan 

mahasiswa, peran dosen dan materi skripsi tidak berpengaruh terhadap masa penulisan 

skripsi. Masa penulisan skripsi rata-rata 11,1 bulan. Rancangan pedoman pembimbingan 

meliputi 1) mahasiswa : wajib seminar proposal, kursus toefel, dan peningkatan 

penguasaan materi kuliah terkait penelitian, 2) dosen pembimbing : 2 dosen dengan peran 

seimbang dan bersinergi, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, dan 3) cara pembimbingan : terjadwal rutin dengan 

frekuensi 1 - 2 x/minggu, dilaksanakan individual dengan tatap muka, dan kartu 

pembimbingan harus dibawa dan diisi setiap pembimbingan. Saran yang diajukan adalah 

1) pembiasaan dalam pembuatan karya ilmiah 2) peningkatan keterlibatan mahasiswa pada 

penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. 

MODEL PENDAMPINGAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SD MELALUI 

SUPERVISI KLINIS DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG 

Sri Sulistyorini, Harmanto 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Supervisi klinis bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan 

mengajar guru di kelas. Sebagai pemimpin dan pengelola satuan lembaga pendidikan, 

kinerja pengawas dan kepala sekolah sebagai supervisor akan memberikan dampak yang 
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positif atau negative terhadap aspek-aspek sistemik yang terkait dengan mutu pendidikan 

di sekolah yang dipimpinnya. Asumsinya adalah bahwa mutu kinerja pengawas dan kepala 

sekolah akan berpengaruh terhadap mutu kinerja guru. Tujuan Penelitian ini adalah (1) 

Mengidentifikasi masalah secara spesifik berkenaan dengan berbagai aspek keperluan 

pengembangan dokumen supervisi klinis, (2) Pendampingan guru menerapkan 

pembelajaran inovatif pada proses pembelajaran, (3) Pendampingan pada pengawas dan 

kepala sekolah dalam menyiapkan dokumen supervisi klinis, (4) Mendeskripsikan dan 

menganalisis keterampilan pengawas dan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi 

klinis. Subyek penelitian adalah pengawas, kepala sekolah dan guru-guru SD UPTD 

Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

kualitaif. Dalam penelitian ini dihasilkan seperangkat dokumen pendukung supervisi 

klinis yakni berupa instrumen panduan wawancara pra observasi , instrumen observasi 

pembelajaran dan panduan wawancara pasca observasi dan RPP. Setelah pendampingan 

pada langkah-langkah supervisi klinis yang terdiri dari pertemuan awal (pre conference), 

observasi pembelajaran dan pertemuan akhir (post conference), supervisor terlihat lebih 

komunikatif, melakukan pengecekan atas kesepakatan perbaikan, bersifat konstruktif dan 

memberi penguatan (reinforcement) pada guru. Dalam melaksanakan pembelajaran guru 

sudah menerapkan pembelajaran inovatif di mana pembelajaran berpusat pada siswa, hal 

yang menggembirakan siswa aktif mengikuti pembelajaran. 

EFFEKTIVITAS DESEMINASI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN POLA 

REDIP DI JAWA TENGAH 

St.Sunarto, Prasetyo Ari Bowo, Deky Aji Suseno 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui/mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan disain, profil pelaksanaan, produktivitas, kendala pelaksanaan, dan instrumen 

yang perlu disempurnakan dalam program deseminasi pola Redip oleh Dinas Pendidikan 

propinsi Jawa Tengah dengan pola Redip. Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Tengah 

pada kabupaten – kabupaten dimana Program Peningkatan Mutu Pendidikan Pola Redip 

diimplementasikan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kuesioner 

dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. 

Hasil penelitian didapat bahwa program diseminasi tidak sepenuhnya mengadopsi pola 

Redip, dukungan dari kabupaten setempat belum maksimal, dan program tersebut belum 

efektif dilihat dari tolak ukur yang digunakan. Kendala program ini antara lain minimnya 

jumlah dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh TPK maupun Sekolah, minimnya 

dana bantuan kegiatan yang diterima baik TPK maupun sekolah, jadwal pencairan dana 

bantuan tidak sesuai dengan rencana. Pencairan dana sangat terlambat dari rencana semula 

sehingga keterlambatan ini sering menyebabkan sekolah kesulitan untuk 

mengimplementasikannya. 
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PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA PESERTA MATA KULIAH MEDIA 

PEMBELAJARAN MELALUI INCREASING LEARNING MOTIVATION 

 

Sukirman, Heri Triluqman BS 

Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan,Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

 

Seiring dengan kebutuhan akan metode dan konsep pembelajaran yang lebih 

efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan menjadi tidak 

terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan eLearning ini membawa 

pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, 

baik secara isi (contents) maupun sistemnya. UNNES telah mengembangkan sistem 

pembelajaran online berbasis web yang di beri nama dengan istilah increasing learning  

motivation (ILMO). Permasalahan yang dikupas dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar mahasiswa peserta mata kuliah media 

pembelajaran melalui increasing learning motivation? Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana Peningkatan Aktivitas Belajar Mahasiswa Peserta Mata Kuliah 

Media Pembelajaran melalui Increasing Learning Motivation. Penelitian ini menggunakan 

prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) atau Class Room Action Research. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa telah berpartisipasi mengikuti 

perkuliahan menggunakan ILMO, dengan klasifikasi sebagai berikut: 19,04% kategori 

sangat aktif, 69,05% kategori aktif, dan 11,9% kurang aktif. Aktivitas mengunakan ILMO 

yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, diantaranya 

adalah sebagai berikut: Assigment (penugasan), forum (diskusi), kuis. Berdasarkan 

simpulan di atas, maka disarankan: Penggunaan ILMO bagi dosen dan mahasiswa UNNES 

perlu ditingkatkan. Dosen dapat memanfaatkan ILMO sesuai dengan kebutuhan 

perkuliahan yang diampu, baik akan digunkan sebagai fungsi suplemen, komplemen, atau 

substitusi. Mahasiswa sebaiknya mengoptimalkan ILMO ataupun situs pembelajaran 

online lainnya untuk melaksanakan aktivitas belajar, terutama kegiatan tugas terstruktur 

dan belajar mandiri supaya memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP BIOLOGI SEL MELALUI 

PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA 

Sumadi, Wulan Christijanti, Aditya Marianti 

Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Kampus 

FMIPA UNNES Gd D6 Lt 1, Jln. Raya Sekaran Gunungpati Semarang (024)8508033 

Dana DIPA PNBP 

Materi Biologi Sel yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa dan harus memakai 

bantuan alat (mikroskop) menjadi salah satu alasan mahasiswa kesulitan dalam 

membayangkannya secara nyata. Waktu/jam pelajaran yang terbatas menyebabkan tidak 

semua materi dapat diberikan pada saat perkuliahan. Juga dengan sarana yang sederhana 

(OHP) menjadikan materi belum dapat dipaparkan secara detail. Kenyataan tersebut 

berpengaruh pada hasil belajar yang didapat belum optimal, yaitu hanya 55 % mahasiswa 

yang memperoleh nilai ≥ 70. Oleh karena itu perlu adanya alat bantu berupa multimedia 

yang mampu menyajikan teks, gambar, grafik, video, suara, dan animasi, sehingga 

mahasiswa akan memperoleh pengetahuan sekaligus pengalaman yang konkrit. Tujuan 

dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemanfaatan multimedia pada mata kuliah 

Biologi Sel dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa.  
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Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tiap siklus terdiri 3 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua untuk pembelajaran dengan multimedia serta 

pada pertemuan ketiga adalah diskusi dan evaluasi. Variabel utama adalah  hasil belajar 

dengan variabel pendukung, seperti aktivitas mahasiswa selama diskusi, kinerja dosen dan 

tanggapan mahasiswa selama terhadap pembelajaran. Sebagai indikator kinerja adalah 

hasil belajar mahasiswa ≥ 71 yang diperoleh ≥ 80 % dari keseluruhan kelas.  

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I rata-rata hasil belajar mahasiswa telah 

mencapai 77,33 dengan tingkat pemahaman sebesar 72,97 %. Rata-rata hasil belajar pada 

siklus II adalah 81,77 dengan tingkat pemahaman sebesar 94,59 %. Untuk variabel 

pendukung (siklus I dan II), ≥ 55 % - 100 % mahasiswa telah melakukan aktivitas selama 

diskusi, skor 77 % - 100 %  untuk kinerja dosen dan tanggapan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran adalah positif. 

Simpulan yang diambil adalah bahwa pembelajaran Biologi Sel dengan multimedia 

dapat meningkatan pemahaman mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata hasil 

belajar mahasiswa adalah 77,33 dengan tingkat pemahaman sebesar 72, 97 % pada siklus I 

meningkat pada siklus II menjadi sebesar 81,77 dengan tingkat pemahaman mencapai 

94,59 %. Saran yang dikemukakan adalah bahwa butuh waktu yang relatif lama dalam 

mempersiapkan berbagai instrumen penelitian dan efisiensi waktu dalam proses belajar 

mengajar. 

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN BERBALIK (RECIPROCAL TEACHING) 

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PGSD TERHADAP MATERI 

MATA KULIAH PENDIDIKAN IPS 

Susilo, A. Zaenal Abidin, Arif Widagdo 

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, daya serap, minat, 

motivasi dan hasil belajar mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang terhadap 

matakuliah Pendidikan IPS. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang 

dilaksanakan terhadap mahasiswa semester V Jurusan PGSD Unnes. Ada dua subyek 

penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Kedua kelompok tersebut memiliki kemampuan yang setara dan selalu dipantau 

perkembangannya selama penelitian ini dilaksanakan, guna mengetahui perbedaan hasil 

belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Variabel penelitian ini 

terdiri atas 2, yaitu variabel bebas yang berupa metode pembelajaran reciprocal teaching, 

dan variabel terikat, yang berupa pemahaman dan hasil belajar mahasiswa terhadap 

matakuliah pendidikan IPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya serap dan 

pemahaman materi matakuliah pendidikan IPS untuk kelompok eksperimen yaitu dengan 

skor rata-rata 7,1 dan kelompok kontrol dengan skor 5,7. Aspek daya minat dan motivasi 

untuk kelompok eksperimen yaitu dengan skor rata-rata 7,2 sedangkan untuk kelompok 

kontrol dengan skor 4,9. Untuk aspek hasil belajar mahasiswa, kelompok eksperimen 

memperoleh hasil belajar dengan skor rata-rata yaitu 7,025 sedangkan kelompok kontrol 

dengan skor rata-rata 6,275. Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa metode reciprocal teaching sangat efektif digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman, minat, motivasi dan hasil belajar mahasiswa terhadap materi 

pendidikan IPS, karena pembelajaran berbalik (reciprocal teaching) lebih berfokus pada 

kompetensi mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih aktif 

dalam perkuliahan. Segala kemampuan dan kretaivitas dapat mereka tunjukkan dalam 

penerapan model pembelajaran ini. 
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PROFIL MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN PADA SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA DI KOTA SEMARANG 

Titi Prihatin 

Kurikulun dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Konsep penyelenggaraan sekolah yang disebut sebagai sekolah unggul  merupakan 

kebutuhan mendesak bagi pendidikan kita. Sampai saat ini belum diperoleh bangun model 

tentang faktor/karakter yang menjadi determinan penciri khusus sekolah unggul atau 

selanjutnya disebut sekolah efektif; sehingga perlu dikembangkan model yang dari situlah 

dikembangkan pedoman, standar dan acuan pengembangan sekolah efektif yang dapat 

dipertanggung-jawabkan. Analisis ini, merupakan langkah awal dalam mengembangkan 

sekolah menuju sekolah yang ideal. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk menemukan gambaran beberapa karakteristik proses manajemen sekolah unggulan  

pada SMP unggulan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan inkuiri naturalistik. Sumber data utama adalah pelaksanaan proses 

manajemen yang ada di sekolah. Hasil penelitian akan dianalisis dengan beberapa 

karakteristik proses manajemen sekolah efektif. Hasil penelitian menunjukkan simpulan 

bahwa kesebelas karakteristik sekolah efektif sudah menunjukkan sebagian besar kondisi 

yang sangat baik, dan sebagian kecil indicator menunjukkan kondisi baik. Berdasarkan 

hasil penelitian maka disarankan, 1) Pada proses perencanaan terutama penyusunan 

RAPBS perlu peningkatan partisipasi seluruh warga sekolah terutama siswa dengan cara 

penjaringan kebutuhan siswa melalui wadah OSIS; 2) Peningkatan iklim dan budaya leih 

disempurnakan melalui penataan kondisi fisik sekolah yang teduh dan penataan ruang 

kelas sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan siswa; 3) Pemantauan terhadap 

kemajuan siswa perlu dipertahankan dengan melakukan in house training bagi guru guru 

tentang eveluasi hasil belajar yang beragam; 4) Kepemimpinan kepala sekolah yang sudah 

sangat baik juga perlu diantisipasi dalam rangka menghadapi kemajuan IPTEK melalui 

pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait; 5) Dalam rangka memfasilitasi 

pemgembangan guru dan staf dengan lebih baik perlu didukung dengan adanya 

manajemen supervisi yang terancang dengan baik, dan juga adanya proses yang lebih baik 

dalam pelaksanaan seminasi dari hasil penataran/pelatihan yang telah diikuti oleh 

sebagian guru/staf; 6) Disarankan dalam rangka mengembangkan kompetensi siswa secara 

inklusi ada perencanaan yang secara khusus, dan perlunya mengembangkan sikap 

demokratis dan adil bagi guru/guru; 7) Pemberdayaan partisipasi orangtua dan masyarakat 

perlu dipertahankan melalui perencanaan jenis kerjasama dengan orangtua dan 

masyarakan yang semaki beragam; 8) Penghargaan dan insentif yang diperoleh oleh 

seluruh warga sekolah walaupun sudah masuk katagori sangat memuaskan, perlu 

ditingkatkan melalui kompetisi untuk lebih berprstasi; 9) Perlu adanya rasa salung 

menghargai antar sesame warga sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan; 10) 

Pengelolaan kurikulum yang sudah sangat baik perlu dikembangkan secara berkala sesuai 

dengan kebutuhan stakeholders; 11) Dalam rangka peningkatan mutu sistem informasi 

yang canggih dan akuntabel, perlu adanya pembaharuan data base secara rutin. 
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KAJIAN PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TIK SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN DI SMP  

Totok Sumaryanto F 

Email: totokunnes@yahoo.co.id, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas 

Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan dalam kajian ini adalah: (1) Mengetahui kompetensi guru bidang studi non 

TIK dalam pemanfaatan TIK dalam media pembelajaran, (2) Mengetahui kuantitas dan 

kualitas media pembelajaran TIK bagi guru yang dimiliki oleh sekolah, (3) Mengetahui 

kebutuhan media pembelajaran TIK bagi guru non TIK dalam pemanfaatanya sebagai 

media pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan Eklektif dengan desain 

survey dan analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Sasaran/Responden kegiatan 

kajian pengembangan media pendidikan adalah stakeholders sekolah yang terkait, antara 

lain: Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru Non TIK dan Siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi guru di kota Semarang menunjukkan bahwa sudah 

tinggi, yaitu ditunjukkan dengan tingkat pendidikan guru yang sudah sarjana/D4 sebesar 

88,49 % dan lulus Magister (S2) sebesar 7,55 %. Masa kerja guru rata-rata di atas 10 

tahun sebesar 88,85 % dan rata-rata 5 tahun atau lebih mencapai 5.40 %. Kuantitas dann 

kualitas media TIK yang ada di sekolah rata-rata 90 % sudah memadai. Di  setiap sekolah 

sebagian besar sudah tersedia komputer/laptop, Radio, DVD, Majalah, akses internet, 

laboratorium komputer, media cetak/print. Ketersediaan Operating System belum cukup 

memadai, yaitu Baru sebesar 21,6 %. Dengan demikian 75,4 % guru menyatakan bahwa 

laboratorium multimedia sangat diperlukan dalam proses pendidikan di sekolah. 

Kebutuhan Media pembelajaran TIK bagi guru terdiri dari ketersediaan sarana dan 

prasarana sebesar 74,4 %, penguasaan materi 59 ,2 % dan pemanfaatan dalam 

pembelajaran 56,7 %. Berdasar hasil penelitian dapat disarankan: (1) kompetensi guru di 

kota Semarang perlu ditingkatkan dengan berbagai model/cara untuk menjadikan guru 

makin profesional, (2) Bagi sekolah yang belum lengkap sarana dan prasarana TIK-nya, 

maka kepala sekolah segera mencari alternatif untuk mengurangi kesenjangan antar 

sekolah dan (3) Sekolah mengusahakan media pembelajaran yang bervariasi agar proses 

inovasi para guru dapat berkembang. 

KEEFEKTIVAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP 

PEMBENTUKAN KHARAKTER KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA FAKULTAS 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Tri Joko Raharjo, Tri Suminar, Utsman 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

Dana PNBP 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan 

dan menguji keefektivan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan terhadap pembentukan 

kharakter kewirausahaan bagi mahasiswa. Pendekatan penelitian dengan survai sampel 

dan metode eksperimen One-Group Pretest-Posttest Design. Populasi adalah mahasiswa 

FIP UNNES semester VI yang menempuh mata kuliah pendidikan kewirausahaan pada 

semester genap 2009/2010. Kelompok kontrol adalah mahasiswa reguler semester VI yang 

belum menempuh mata kuliah kewirausahaan. Variabel bebas adalah pelaksanaan 

pendidikan kewirausahaan. Variabel terikat adalah kharakter kewirausahaan. Sampel 

penelitian dengan teknik purposive. Pengumpulan data dengan teknik wawancara 

terpimpin, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif persentase dan uji 

beda statistik t-test berpasangan. Hasil penelitian disimpulkan pelaksanaan pendidikan 
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kewirausahaan berkategori cukup baik. Kharakter kewirausahaan mahasiswa yang telah 

mengikuti pendidikan kewirausahaan termasuk pada kategori cukup baik. Pendidikan 

kewirausahaan efektif menanamkan kharakter kewirausahaan mahasiswa, sejumlah 86,5% 

mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Hasil uji t test menunjukkan nilai yang 

signifikan t = -13,204 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Terdapat perbedaan rerata 

yang signifikan, peningkatan kharakter kewirausahan sebagai dampak adanya perlakuan 

pendidikan kewirausahaan. 

PENELUSURAN ALUMNI UNNES MELALUI PEMBUATAN KARTU ALUMNI SECARA 

ON LINE 

Urip Wahyuningsih, Awalia, Wirawan Sumbodo 

Jurusan Teknologi Jasa Dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Dana PNBP 

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mendata alumni Unnes yang telah tersebar 

dalam berbagai daerah/kota se Indonesia, memilih software yang tepat untuk dapat 

mengakses berbagai informasi alumni. Metode penelitian ini berupa pelacakan dokumen 

yang berasal dari website Ikatan Alumni Unnes yaitu www.alumni.unnes.ac.id dan dari 

data alumni yang berasal dari delapan fakultas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data 

alumni tiap fakultas pertanggal 14 Oktober 2010 pukul 12.15 WIB yang telah mendaftar 

melalui web IKA Unnes adalah sebagai berikut, FIP berjumlah 2035, FBS berjumlah 

3324, FIS berjumlah 1530, FMIPA berjumlah 2950, FT berjumlah 1235, FIK berjumlah 

2483, FE berjumlah 2214, FH berjumlah 289, Pascasarjana berjumlah 466 sehingga 

jumlah total alumni Unnes yang telah mendaftarkan diri melalui website IKA Unnes 

sebanyak 16.526. Data tersebut diperoleh setelah tahun 2008 sedangkan alumni Unnes 

sebelum tahun 2008 masih belum terdata secara online. Pendataan alumni secara online 

menggunakan software  yang dikembangkan oleh tim IT Unnes. 

PENERAPAN METODE TUTOR SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

PREPARE DAN TABLE SET UP DALAM MATA KULIAH TATA HIDANG 

Wahyuningsih, Endang Setyaningsih 

Jurusan Teknologi Jasa Dan Produksi, Fakultas Teknik, Univeritas Negeri Semarang 

Dana PNBP 

Penelitian pembelajaran ini bertujuan untuk: meningkatkan hasil belajar praktek 

prepare dan table set up mata kuliah Tata Hidang. Subyek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa S1 semester IV Prodi PKK. Konsentrasi Tata Boga, Rombel 02, berjumlah 18 

mahasiswa, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang Tahun akademik 2009/2010. Penelitian dilaksanakan pada semester gasal tahun 

akademik 2009-2010. Teknik pengumpulan data yang digunakan; tes dan observasi hasil 

praktik prepare dan table set up, sedangkan instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data; tes dan lembar penilaian praktik. Data dianalisis menggunakan 

metode  deskriptif persentase. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang 

direncanakan tiga siklus. Siklus ke dua dan siklus ketiga dilaksanakan sesuai hasil refleksi 

siklus sebelumnya dan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai (satu siklus terdiri dari 

2 kali tatap muka). Dalam setiap siklus terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya berdampak positip 

bagi dosen dan mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Mata 

Kuliah Tata Hidang I, yaitu prestasi nilai praktek prepare dan table service meningkat, dari 
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nilai terendah C (46.7%).menjadi nilai BC  dan B (60%) dan AB (26.6 %), atau nilai C 

dan BC berkurang dari 66%, menjadi 20%, melalui 3 siklus. Berdasarkan hasil penelitian 

disarankan penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya untuk mata kuliah Tata Hidang 

I dan Pelayanan Makanan Minuman, perlu diteruskan agar layanan terhadap mahasiswa 

pada praktek dapat optimal, sehingga prestasi mahasiswa meningkat. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN COLLABORATIVE WRITING UNTUK MENINGKATKAN 

MUTU PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA  

Widhiyanto, Intan Permata Hapsari 

Jurusan Bahasa Dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This classroom action research is within the context of Systemic Functional 

Linguistics. It applies contextual teaching and learning in helping students develop their 

research proposal through rhetorical development systems, and employ the systems which 

are realized in the clauses for their moves and steps. The study was done towards a class 

of Academic writing in English Department of UNNES. The main goal of this study is to 

help students improve the way how to communicate their meanings through texts they 

develop. The problems which I deal with to uncover the above phenomena are: (1) How 

can we apply collaborative writing technique in Academic Writing class? And (2) How 

does collaborative writing technique help students cope with problems in developing their 

research proposal for their thesis? Based on the result of the research, it is found that 

there is a positive impact on the use of collaborative writing technique on the teaching 

and learning process of Academic Writing class in writing research proposal. It can be 

seen on the result of the evaluation of the process and of the composition produced by 

students during the research. The students‘ writings achievement seen in the four 

treatments showed that there is improvement in it. The application of collaborative writing 

technique in the teaching and learning process of developing research proposal texts 

makes students to be active, to work with a good spirit and  enjoy the process in the 

classroom. It can be seen from the result of the evaluation of the observation. Specifically, 

the objects of the study are the texts of research proposal produced by the students on the 

Academic writing class in the academic year 2009/2010. The students‘ texts were analyzed 

by appliying a model of rhetorical development offered by Dudley-Evans (1986) in Bunton 

(2002: 59-60) that propose six rhetorical developments in which each with two or three 

steps, for each research proposal. The result of the analysis was then discussed in the 

Systemic Functional theories. The result of the analysis shows that generally the the 

students‘ texts produced within the four proccess of writing—starting in the pre-test up to 

the post-test—were improving significantly. In the early phase, the pre-test, the writings 

were still so simple with simple thesis statements and their rhetorical developments. In the 

phases of cycles 1and 2, there were a great improvement on the text the students 

developed. It might happen due to the peer correcting and peer reviewing processes done 

in those cycles. In the last phase, the post-test there was still further development of the 

quality of the students‘ writings. This was because there was continuous peer correcting 

and peer reviewing among the students. 
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MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM MENDORONG JIWA 

KEWIRAUSAHAAN BERBASIS INDUSTRI KREATIF PADA SISWA SMK (STUDI KASUS 

DI SMK NEGERI 3 MAGELANG) 

Widowati, Titin Agustina, Muh. Sholeh 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan 

kurikulum dalam mendorong jiwa kewirausahaan, strategi dan usaha sekolah dalam 

mendorong jiwa kewirausahaan siswa, tanggapan siswa dalam menyongsong masa depan, 

dan menyusun formula yang tepat dalam pengembangan kurikulum dalam mendorong 

jiwa kewirausahaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil a) pengembangan kurikulum 

kewirausahaan SMK Negeri 3 Magelang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran, mendekatkan materi kewirausahaan dengan kehidupan sehari-hari, memberi 

dorongan berwirausaha, menyempurnakan teori dengan praktek, dan memberi contoh 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. b) usaha sekolah mendorong jiwa kewirausahaan 

siswa dilaksanakan melalui latihan mengembangkan modal usaha dan menyertakan siswa 

dalam unit produksi sekolah. c) sebagian siswa tidak begitu memikirkan secara mendalam 

masa depan karena target utama adalah menyelesaikan sekolah. Mereka optimis  

keterampilan yang mereka miliki cukup untuk menatap masa depan, d) sekolah 

memberikan pemahaman kewirausahaan melalui pembelajaran berkualitas di kelas, 

memberi kesempatan berlatih melalui pengembangan modal usaha kecil, dan mendukung 

penuh untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 

MODEL PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS KOMPUTER (COMPUTER BASED 

LEARNING) DI SMA N 1 UNGARAN SEBAGAI  UPAYA MENGATASI KESULITAN SISWA 

KELAS XI DALAM MEMAHAMI KONSEP DASAR KIMIA BERBASIS NUMERIK 

Woro Sumarni, Saptorini, Sriyani Widi Lestari 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif dan mengukur seberapa besar peningkatan prestasi belajar siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran berbasis komputer (Computer based Learning/ CBL) 

Penelitian dan pengembangan  diawali dengan identifikasi aspek-aspek materi kimia SMA 

berbasis numerik yang dapat dikembangkan animasi dan visualisasinya. Program animasi 

dan visualisasi dikembangkan dengan menggunakan macromedia Flash yang 

menghasilkan animasi auto-run. Media pembelajaran yang berupa CD pembelajaran 

interaktif hasil pengembangan kemudian diujicobakan dengan dua tahapan uji coba yaitu 

uji ahli dan uji coba lapangan terbatas. Tiga perangkat instrumen digunakan dalam uji 

coba ini yaitu format uji ahli, angket untuk siswa dan tes penguasaan konsep kimia, serta 

evaluasi keunggulan dan keterbatasan daripada model pembelajaran berbasis multimedia 

yang dikembangkan. Implementasi model pembelajaran CBL di kelas, dengan subjek 

penelitian adalah siswa SMA kelas XI IPA yang dalam pelaksanaannya digunakan 2 kelas 

sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Terhadap subjek penelitian dikenakan 

rancangan eksperimen pre-tes post-test design sedangkan objek penelitiannya adalah 

desain beberapa media CD interaktif yang telah divalidasi oleh pakar media dan pakar 

materi .Data dikumpulkan melalui tes penguasaan konsep, angket tanggapan dan lembar 

observasi pembelajaran di kelas. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dapat ditarik 

suatu simpulan, bahwa CD interaktif yang dikembangkan telah dinyatakan valid sebagai 
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media bantu dalam pembelajaran, dan setelah diterapkan mampu meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam memahami konsep-konsep kimia berbasis numerik. 

LEXICAL DENSITY DALAM PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA JURUSAN 

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 

Yusnita Sylvia Ningrum, Triyoga Dharma Utami 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Lexical density merupakan salah satu ciri pembeda antara teks lisan dan teks 

tertulis. Sebuah teks lisan tidak memiliki lexical density sebesar teks tulisan. Proposal 

penelitian sebagai salah satu teks tertulis harus memiliki lexical density yang besar. 

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa proposal penelitian mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris tidak terlalu besar. 5 proposal penelitian mahasiswa 

sebagai hasil dari mata kuliah Academic Writing diambil sebagai data penelitian ini. 3 

propsal dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, 2 proposal dari mahasiswa Sastra  

Inggris. Selain itu, data penelitian ini juga diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan 

kepada mahasiswa yang menulis proposal penelitian dan dosen pengampu mata kuliah 

Academic Writing. Kuesioner dari mahasiswa berjumlah 5 kuesioner, sedangkan dari 

dosen berjumlah 3 kuesioner. Analisis data berupa proposal penelitian mahasiswa 

dilakukan sesuai dengan acuan dari Halliday (1985:65): 1) Data berupa proposal 

mahasiswa dinamai berturut-turut PBING1, PBING2, PBING3, SASING1, SASING2; 2) 

mengidentifikasi kalimat dan klausa pada setiap proposal yang ada, 3 garis vertikal 

dipakai untuk menandai batas kalimat, 2 garis vertikal digunakan untuk menandai batas 

klausa; 3) mengidentifikasi lexical item dalam setiap klausa; 4) menghitung lexical density 

setiap proposal. Analisis data berupa isian kuesioner dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut:1) memberi nomor urut 1-5 dari isian kuesioner yang ada; 2) mengkodifikasi isian 

kuesioner ke dalam lembar analisis kuesioner; 3) menyimpulkan kecenderungan hasil 

isian kuesioner. Setelah diperoleh hasil analisis dari data proposal penelitian dan 

kuesioner, kemudian dilanjutkan dengan analisis akhir untuk mencari tahu solusi yang 

tepat sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Dari hasil analisis diketahui bahwa 

lexical density dalam proposal penelitian mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Inggris secara umum berkisar dari 0,55 – 0,59. Terlepas dari dosen pengampu 

sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah lexical density dalam proposal 

mahasiswa, faktor penyebab dari temuan yang ada lebih dikarenakan dari dalam diri 

mahasiswa dan komunikasi dosen dan mahasiswa. Dosen merasa menekankan pentingnya 

lexical density dalam proposal penelitian mahasiswa dan sudah memberikan upaya 

mengatasi masalah tersebut. Namun mahasiswa menganggap mereka lebih sering 

menemui masalah yang berhubungan dengan kaidah tata tulis dan tata bahasa dalam 

proposal penelitian mereka. 
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BIDANG PSIKOLOGI 

PENINGKATAN MOTIVASI BERPRESTASI GURU PEMBIMBING DALAM JABATAN 

MELALUI PELATIHAN REVISI MODEL TRIPARTIT MOTIVASI-SPIRITUAL 

(PENELITIAN PADA GURU PEMBIMBING SMP/SMA/SMK KOTA SEMARANG) 

Edy Purwanto dan Anwar Sutoyo 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Guru pembimbing, terlebih yang sudah memperoleh sertifikat pendidik, idealnya 

memiliki motivasi berprestasi tinggi sehingga mampu menampilkan kinerja tinggi dalam 

menjalankan tugas profesionalnya. Dalam kenyataannya, motivasi berprestasi mereka 

cenderung masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sejumlah usaha untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi guru pembimbing belum membawa hasil. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan data empiris efektivitas workshop penerapan revisi model tripartit 

motivasi-spiritual untuk meningkatkan motivasi berprestasi guru pembimbing. Subyek 

penelitian terdiri atas 27 orang guru pembimbing, 8 orang bertugas di SMP, 8 orang 

bertugas di SMA, dan 11 orang bertugas di SMK. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah motivasi berprestasi, dan sebagai variabel perlakuan adalah workshop yang 

dirancang untuk intervensi peningkatan nilai-tugas, efikasi-diri, dan orientasi tujuan yang 

berlandaskan spiritual. Pengukuran motivasi berprestasi dilakukan dengan skala motivasi 

berprestasi yang telah teruji valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan teknik 

paired sample t-test, penghitungan analisis data menggunakan bantuan computer program 

SPSS for Windows seri 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian intervensi 

peningkatan yang dilakukan dalam bentuk workshop efektif untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi guru pembimbing. Kekuatan kunci intervensi terletak pada integrasi nilai 

spiritualitas ke dalam nilai-tugas profesi guru pembimbing, pengalaman berhasil 

menjalankan tugas profesi, dan menjadikan goal-setting sebagai kebiasaan dalam 

menjalankan tugas profesi sebagai guru pembimbing. 
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BIDANG SOSIAL 

PEMAHAMAN NILAI ETIKA KEPEMIMPINAN DALAM LAKON WAYANG 

MURWAKALA: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI KEPADA MASYARAKAT 

Wahyu Lestari, Rustono, Kasidi 

Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional DP2M tahun 2010 

Pemahaman nilai-nilai etika kepemimpinan dalam wayang lakon Murwakala: 

Sosialisasi dan Implementasi bagi masyarakat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya 

teorits yang dilakukan peneliti dalam upaya memberi pemahaman kepada masyarakat 

tentang nilai-nilai etika kepemimpinan yang ada dalam salah satu lakon wayang. 

Kandungan nilai kepemimpinan  yang ditemukan ada dalam symbol tokoh-tokoh lakon 

yaitu dari delapan Dewa dengan sifat-sifatnya yang berninergi dengan sifat alam, seperti 

sifat awan, mendung, air, api, matahari, rembulan, bintang dan samudra, yang dalam 

budaya Jawa telah dikenal sebagai ajaran yang disebut Asthabrata. Penelitian 

dilatarbelakangi oleh kaprihatinan melihat fenomena etika moral masyarakat, seperti: 

emosi jiwa, kekerasan, pengrusakan, demonstrasi, arogansi, aji mumpung. Rasa 

ketidakpuasan masyarakat terhadap para pemimpin.Diperlukan media penyampai pesan, 

diantaranya melalui lakon wayang yang memiliki makna filosofi kehidupan.Tujuan 

penelitian ingin menemukan nilai-nilai etika kepemimpinan yang ada dalam isi lakon 

Murwakala, bermanfaat bagi mayarakat.Ingin memberdayakan eksistensi wayang, dalang 

di Jawa Tengah, yang saat ini kedudukannya sudah makin jauh dari generasi muda dan 

masyarakat. Metode yang dipilih adalah melalui metode objektif untuk menemukan 

bentuk perancangan pertunjukan sesuai selera kekinian, serta mengacu teori 

strukturalisme guna mengungkap makna pertunjukan secara tekstual maupun 

kontekstual.Metode observasi, wawancara dan dokumentasi juga digunakan, agar 

ditemukan data yang komprehansif, selanjutnya dilakukan triangulasi antara temuan 

empiris dengan teori yang diacu. Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan nilai etika 

kepemimpinan dari wayang lakon Murwakala yaitu ajaran asthabrata atau delapan ajaran 

yang terdapat dalam sifat ke delapan Dewa yaitu tokoh yang ada di dalam lakon, yang 

disinergikan dengan sifat alam semesta, seperti sifat awan, hujan, air, bintang, bulan, 

matahari, api, samudra dan bumi. Ditemukan kolaborasi pertunjukan lakon murwakala 

format baru, sesuai selera kekinian, pentas semi teater.Ditemukan desain-desain 

cinderamata dan bussnes kuliner tema kepemimpinan etis, guna meningkatkan industry 

kreatif dan ekonomi masyarakat, menjalin bayer-bayer dan lembaga terkait, dengan 

supporting program semua kalangan. Saran dari temuan penelitian, tentang perancangan 

pertunjukan yang perlu ditindaklanjuti. Hendaknya para dalang berani melakonkan lakon 

Murwakala. 
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MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN 

PETANI LAHAN KERING DI AMBARAWA 

Etty Soesilowati, Dyah Rini Indrayanti, Widiyanto 

Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Eks Proyek 

Penelitian bertujuan mengkaji mekanisme pemberdayakan petani lahan kering di 

Jawa Tengah, aktor yang terlibat, teknologi dan instrumen  yang dipergunakan,  kendala 

yang dihadapi, dampak yang ditimbulkan serta tingkat efektivitasnya. Lokasi penelitian di 

Dusun Jumbleng, Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak,  Dusun Sukorejo, Kecamatan 

Musuk Kabupaten Boyolali, Dusun Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten 

Rembang, Dusun Seboro Kecamatan Sadang Kebupaten Kebumen. Penelitian 

menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif serta kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam; observasi; Focus Group 

Discussion; kuesioner; dan studi dokumentasi. Untuk mengukur tingkat efektivitasnya 

digunakan kuesioner dengan variabel modal yang diperlukan, biaya yang dikeluarkan dan  

hasil yang didapat. Pada pendekatan kualitatif, data dianalisa dengan menggunakan model 

interaktif. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan cost & 

benefit analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) pengintegrasian kebijakan CSR 

dilakukan secara terstruktur dari propinsi hingga desa dengan pendampingan konsultan 

teknis; (2) institusi yang terlibat meliputi BUMN, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Daerah, Pemerintahan Desa, Swasta maupun masyarakat; (3) instrumen-instrumen yang 

digunakan meliputi instrumen finansial ( dana CSR, APBD); instrumen kepengaturan dan 

instrumen sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya sosial; (4) koordinasi 

dilakukan melalui pendekatan bottom-up pada level grass root dan top-down pada level 

birokrasi, sedangkan strategi yang digunakan adalah community development ; (5) kendala 

eksternal yang terjadi bersumber dari perbedaan kultur organisasi pemerintah dan swasta, 

serta keberadaan cuaca ekstrem, sedangkan kendala internal bersumber dari tingkat 

pengetahuan petani serta keterbatasan akses informasi; (6) hasil perhitungan ROI 

menunjukan bahwa penanaman komuditas holtikultura lebih menguntungkan dibanding 

tingkat bunga bank serta memberikan multiplier efek yang besar. Saran yang dapat 

direkomendasikan adalah: (1) program pemberdayaan petani sebaiknya dilakukan 

terintegrasi tidak saja berkenaan dengan aspek finanasial tetapi juga aspek riset dan 

pengembangan serta aspek penanganan pasca produksi; (2) pemberdayaan petani 

hendaknya dilakukan dengan mengembangkan komuditas unggulan dari hulu hingga hilir 

disesuai dengan potensi wilayah dengan mengembangkan konsep ”one product one 

village”.  

MODEL PENINGKATAN INTEGRASI SOSIAL MELALUI PENGEMBANGAN 

KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA BERBASIS SOSIOLINGUISTIK PADA MASYARAKAT 

MULTIKULTURAL DI JAWA TENGAH 

Esti Sudi Utami, Fathur Rokhman, Abdurrachman faridi, Ahmad Syaifudin 

Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Eks Proyek 

Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural merupakan masalah yang 

kompleks. 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 

beragam konfliks diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mampu memahami komunikasi 

di antara mereka. Untuk menciptakan komunikasi lebih lancar perlu, dilakukan 
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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 masysarakat multikultural. Melalui model peningkatan integrasi 

sosial melalui pengembangan komunikasi lintas budaya berbasis sosiolinguistik ini 

diharapkan dapat mengembangkan 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 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 - refelksi- 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 terdeskripsinya 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.  

PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN MATERI AJAR BAHASA BERBASIS 

INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT) YANG BERORIENTASI 

PADA KEBUTUHAN KOMPETENSI KOMUNIKATIF SISWA 

Ida Zulaeha 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Pasca Sarjana Lanjutan 

Tujuan Jangka panjang dalam penelitian ini adalah untuk menemukan model 

pengembangan inovasi pembelajaran dan materi ajar bahasa berbasis information 

communication  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. Pada tahun kedua 

dirancang dan diimplementasikan model (hipotesis) pengembangan inovasi pembelajaran 

dan materi ajar berbasis information communication  and technology (ICT) yang akan 

dijadikan sebagai kelompok model; kemudian dalam skala terbatas, kelompok model 

merancang dan mengimplementasikan model pengembangan inovasi pembelajaran dan 

materi ajar berbasis information communication  and technology (ICT) di dampingi 
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kelompok imbas. Pada tahun ketiga dalam rangka validasi, kelompok model dan 

kelompok imbas merancang dan mengimplementasikan model pengembangan dan 

implementasi inovasi pembelajaran dan materi ajar berbasis information communication  

and technology (ICT) dalam cakupan yang lebih luas. Penelitian akan dilakukan 

menggunakan desain research dan development (R & D), dengan pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi model pengembangan inovasi pembelajaran dan materi ajar 

berbasis information communication  and technology (ICT) dilakukan melalui uji coba 

skala terbatas dan validasi pada kelompok model dan kelompok imbas. 

BENTUK ESTETIS DAN MAKNA SIMBOLIS PERTUNJUKAN BARONGSAI DALAM 

UPACARA RITUAL TAHUN BARU IMLEK DI KOTA SEMARANG 

Agus Cahyono, Bintang Hanggoro Putro, Eny Kusumastuti 

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Warga masyarakat etnis Cina di Kota Semarang, sebagai satuan masyarakat yang 

hidup di daerah pesisir utara pulau Jawa, memiliki peristiwa yang dipandang khusus dan 

memiliki arti penting. Salah satu peristiwa penting bagi kehidupan warga masyarakat etnis 

Cina di Kota Semarang yaitu ketika menyambut datangnya tahun baru Imlek. Warga 

masyarakat etnis Cina di Semarang selalu menantikan upacara ritual tahun baru Imlek 

yang selalu disertai dengan pertunjukan Barongsai. Berkaitan dengan hal tersebut 

penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk estetis, makna simbolis, dan interaksi 

sosial antara pelaku dan penonton pertunjukan Barongsai dalam upacara ritual tahun Baru 

Imlek. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang: bentuk estetis, 

makna simbolis, dan interaksi sosial antara pelaku dan penonton pertunjukan Barongsai 

dalam upacara ritual tahun Baru Imlek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografis. Lokasi penelitian adalah Kota 

Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tahap reduksi data, 

penyajian data, dan penafsiran data (verifikasi/penarikan kesimpulan). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa  Pertunjukan Barongsai merupakan kesenian masyarakat keturunan 

Cina di Kota Semarang yang dipakai sebagai media dalam upacara ritual Tahun Baru 

Imlek. Bentuk estetik pertunjukan Barongsai dalam upacara ritual Tahun Baru Imlek 

terdapat beberapa unsur yang saling mendukung dan terkait, baik secara visual maupun 

auditif. Unsur-unsur tersebut meliputi pelaku, gerak, rupa, dan suara. Makna simbolis 

pertunjukan Barongsai, ditandai dengan munculnya simbol-simbol tertentu yang 

pemaknaannya berdasarkan hasil interpretasi masyarakat itu sendiri. Simbol-simbol ini 

muncul atau tersirat dalam bentuk fisik Barongsai, gerak tari, dan musik iringan. Pola-

pola kelakuan masyarakat Kota Semarang yang terwujud dalam pola interaksi simbolik 

antara pelaku, baik itu penari, pemain musik, pembawa bendera, para jamaah upacara 

ritual Tahun Baru Imlek, dan penonton. Pertunjukan Barongsai merupakan bentuk pola-

pola kelakuan masyarakat yang tersirat pada gerak, suara, dan rupa arak-arakan 

Barongsai.Dengan demikian pertunjukan Barongsai dalam upacara ritual Tahun Baru 

Imlek muncul karena adanya upaya masyarakat pelaku untuk menghubungkan diri dengan 

roh-roh nenek moyang melalui media gerak, suara, dan rupa. Berdasarkan hasil penelitian 

ini disarankan bahwa Pertunjukan Barongsai perlu dijaga kelestariannya dan 

dikembangkan untuk diturunkan ke generasi penerus. Pertunjukan Barongsai perlu 

dikemas dan digarap, baik dari segi gerak, iringan, tata rias dan busana sebagai seni 

wisata. Perlu adanya penyuluhan dan pembimbingan manajemen produksi yang intensif 

guna memasarkan Pertunjukan Barongsai. 
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AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN PETANI PENGGARAP PADA LAHAN PTPN IX DI 

DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL 

Asma Luthfi, Fadly Husain, Atika Wijaya 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan salah bentuk corporate 

social responsibility dari PTPN IX di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal . 

Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan 

dengan menanam tanaman tumpang sari di sela-sela pohon karet yang belum 

menghasilkan getah. Sasaran utamanya adalah petani lokal yang tidak memiliki lahan, 

agar pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat meningkat. Sebagai bagaian dari warga 

masyarakat, maka pelibatan perempuan dalam program ini juga dapat terlihat melalui 

peran dan partisipasi mereka dalam mengelola lahan garapan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang menganalisa data secara deskriptif dan induktif. Dari penelitian 

ini didapatkan hasil bahwa peran dan partisipasi perempuan petani penggarap dapat 

terlihat pada akses dan kontrol mereka dalam proses produksi dan distribusi pertanian dan 

kehidupan domestik mereka dalam keluarga. Akses atau peluang yang dimiliki perempuan 

untuk mengelola lahan garapan pada dasarnya hampir sama dengan akses yang dimiliki 

laki-laki. Hanya saja, pola kepemilikan dan akta perjanjian penggarapan lahan masih 

berdasarkan nama suami mereka sebagai Kepala Keluarga. Demikian halnya dengan 

kontrol terhadap produksi dan distribusi hasil pertanian, yang tidak memberikan 

kewenangan penuh kepada perempuan. Dalam hal ini, relasi gender yang terbangun pada 

masyarakat petani penggarap di lahan PTPN IX belum setara, sebab perempuan masih 

mengalami beban ganda (double burden) dan subordinasi. 

BUKU CERITA BERGAMBAR (KOMIK) SEBAGAI MEDIA PENGENALAN MITIGASI 

BENCANA GEMPA BUMI PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR (SD) DI KOTA 

SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH 

Gunawan, Wahyu Setyaningsih, Moh. Sholeh 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Wilayah Pantai Utara Jawa termasuk Kota Semarang dianggap sebagai daerah yang 

stabil dan bukan daerah rawan gempa bumi. Pendapat itu didasarkan pada geotektonik 

Semarang yang terletak di lempeng Eurasia dan bukan daerah pusat subduksi sebagai jalur 

kegempaan yang umum dikenal masyarakat. Dengan adanya pandangan tersebut belum 

ada upaya pembuatan sistem mitigasi bencana gempa bumi di Semarang. Tujuan 

penelitian ini adalah Memperoleh informasi tingkat pengetahuan anak usia SD di Kota 

Semarang terhadap kejadian gempa bumi dan upaya penyelamatan jika terjadi gempa dan 

membuat komik gempa untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan sebagai upaya 

pencegahan dalam manajemen bencana. Metode dasar yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, data yang 

dikumpulkan mula-mula disusur, dijelaskan dan dianalisis. Lokasi penelitian adalah dua 

buah sekolah setingkat Sekolah dasar (SD) yang berada di daerah dengan morfologi 

perbukitan dan dataran yaitu SD N 2 Sekaran dan MI Miftahussibayan Genuk. 

Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan pengetahuan siswa yang cukup besar 

mencapai 100 % sehingga komik yang dibuat dianggap berhasil meningkatkan 

pemahaman siswa SD terhadap bencana gempa bumi sebagai bagian dari mitigasi 
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berncana. Sehingga diharapkan jika siswa tersebut mengalami kejadian bencana secara 

langsung dapat bertindak dengan tepat dan cepat dan pada akhirnya dapat meminimalkan 

korban. Penelitian ini merekomendasikan : 1) Diberikannya pemahaman akan kondisi 

Indonesia sebagai Negara yang rawan bencana kepada siswa agar siswa selalu waspada, 2) 

dilakukan simulasi bencana oleh pihak sekolah untuk mendukung teori kebencanaan, 3) 

Diberikan bacaan yang mendidik mengenai bencana sehingga siswa dapat bertindak cepat 

dan tepat serta tidak panik jika terjadi bencana. 

AKTIFITAS WANITA PENGANYAM DAUN PANDAN DALAM MENINGKATKAN 

EKONOMI KELUARGA DI DESA GRENGGENG KECAMATAN KARANGANYAR 

KEBUMEN 

Romadi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Wanita Jawa seringkali dinilai sebagai pendamping kaum laki-laki yang berarti 

wanita Jawa hanya bertugas mengatur dan mengurusi rumah tangga. 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 bergelora 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. Dari pemikiran 

di atas, sangatlah menarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap keikutsertaan kaum 

wanita dalam membantu perekonomian keluarga. Ada tiga masalah yang diteliti yaitu 1) 

awal mula munculnya komunitas pengrajin anyaman daun pandan; 2) bagaimana aktivitas 

wanita pengrajin anyaman daun pandan sehari-hari; dan 3) bagaimana peran ekonomi 

wanita pengrajin anyaman daun pandan, khususnya dalam membantu ekonomi keluarga. 

Dalam penelitian ini sumber-sumber informasi didapatkan melalui literatur, wawancara 

maupun pengamatan terhadap aktivitas dan lingkungan penelitian. Data dan informasi 

yang terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk laporan yang disajikan secara 

deskriptif naratif. 

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT SEBAGAI DAYA DUKUNG KONSERVASI SUMBER 

DAYA HUTAN DI KABUPATEN BLORA 

Sartono Sahlan, Suhadi, Herry Subondo 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan 

tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian 

lingkungan hidup. Dalam Ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1967, UU RI No. 41 Tahun 1999  pengertian Hutan adalah suatu lapangan 

bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam 

hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan 

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas 

hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi 

fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itru sendiri. Hutan sebagai sumber 

kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan 

nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi air, dan 
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kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Dengan demikian permasalahan yang relevan dikaji adalah: Bagaimana materi dan arah 

regulasi pengelolaan sumberdaya hutan yang sekarang berlaku? Bagaimana Modal Sosial 

(social capital) setempat yang berpotensi menunjang kesejahteraan masyarakat hutan di 

daerah penelitian; Bagaimana Pengelolaan Hutan Rakyat sebagai Daya Dukung 

Konservasi Sumber Daya Hutan di Kab Blora? Untuk memperoleh jawaban atas 

masalah/pertanyaan tersebut, peneliti melakukan pengkajian terhadap perundang- 

undangan tentang kehutanan yang ada sekarang ini  disamping juga mencermati modal 

social masyarakat hutan dan tindakan faktual warga masyarakat dalam pengelolaan hutan. 

Konsekuensi metodologi dari penelitian ini adalah mengharuskan penerapan metode 

penelitian kualitatif dalam seluruh proses riset dengean pendekatan socio-legal. Dalam 

pendekatan ini institusi hukum tidak dipahami sebagai unit normatif yang terisolasi, tapi 

dilihat juga sebagai bagian dari variabel sosial lainnya. Dengan demikian, yang 

ditekankan di sini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta 

berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. 

Melalui prosedur analisis atas data riset, peneliti merumuskan sejumlah tesis sebagai 

berikut: Hutan menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem 

berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan 

merupakan sumberdaya alam utama sebagai salah satu penentu sistem penyangga 

kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Potensi hutan, Kabupaten Blora sebagai salah 

satukabupaten yang memiliki potensi hutan yang cukup besar, rentan terhadap enebangan 

kayu ilegal. Di Kabupaten Blora sendiri pada kurun waktu 2008 hingga 2009 kerugian 

yang dialami pihak Perhutani semakin meningkat seiring meningkatnya pencurian kayu 

(illegal logging). Akibat maraknya penjarahan hutan jati, kerugian ketiga KPH di Blora 

dari tahun ke tahun meningkat. Di lingkungan maasyarakat hutan sampel, ditemukan 

beberapa bentuk kerjasama yang telah melembaga, baik yang sifatnya umum maupun 

yang spesifik dalam kegiatan pengelolaan hutan. Bentuk tolong-menolong yang sifatnya 

umum antara lain, bantuan tenaga maupun materi dalam membangun rumah, urusan 

kematian, pernikahan, dan kegiatan-kegiatan keloktif lainnya. 

STRATEGI ”POKMAS-GULANA” SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DALAM DETEKSI DAN ANTISIPASI DINI BENCANA ALAM (STUDI DI 

KABUPATEN BANJARNEGARA PROPINSI JAWA TENGAH)” 

Arif Hidayat 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Karakter bencana yang muncul di Kabupaten Banjarnegara ketika ancaman alam 

(seperti lereng curam) bertemu dengan masyarakat yang rentan (perkampungan di lereng 

curam) dengan kemampuan rendah atau tidak mempunyai kemampuan untuk menanggapi 

ancaman itu (tidak ada pelatihan atau pemahaman tentang ancaman longsor atau tidak siap 

siaga). Tujuan kajian ini adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang partisipasi 

masyarakat dalam penanggulangan bencana, berdasarkan survai, kajian literatur dan 

wawancara singkat. Survai dan kajian literatur ditujukan kepada peraturan perundangan, 

hasil kajian, dan kebijakan penanggulangan bencana  yang sudah diterapkan, dan 

dokumen kebijakan lainnya. Sedangkan wawancara singkat dan terarah dilakukan dengan 

unsur-unsur pemerintah (decision/ policy makers); kaum profesional (intermediaries); 

masyarakat umum (beneficiaries). Kajian dilaksanakan secara regional dengan mengambil 
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kajian utama di Kabupaten Banjarnegara, khususnya Kecamatan Sijeruk. Lokasi ini dipilih 

atas pertimbangan kondisi dan karakteristik daerah rawan bencana, yang dicirikan dengan 

perbedaan intensitas bencana, jumlah dan kepadatan penduduk, serta keandalan data di 

wilayah studi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) partisipasi masyarakat sebagai 

salah satu stakeholder masih sangat kurang; (2) kebijakan pemerintah daerah tentang 

penanggulangan bencana masih sangat terbatas; (3) peraturan perundang-undangan, 

terutama di daerah, masih terbatas; (4) pendanaan penanggulangan bencana masih sangat 

tergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan kajian ini direkomendasikan bahwa perlu 

ditetapkan lebih cermat tingkat partisipasi pada setiap tahap kegiatan, sesuai dengan jenis 

kegiatan penanggulangan bencana. Kemudian perumusan partisipasi masyarakat tidak 

dapat dilakukan tanpa mencermati posisi dan urgensi stakeholder lainnya, seperti 

intermediaries dan decision/policy maker. 

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT 

MISKIN PERKOTAAN PADA PEDAGANG SEKTOR INFORMAL DI KOTA SEMARANG
1
 

Moh Aris Munandar 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pedagang sektor informal memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan profesi 

lainnya guna melakukan mobilisasi vertikal pada kalangan orang yang berpenghasilan 

rendah, bila mereka diberdayakan. Disamping itu, berdasarkan data BPS sejak 1996-2008, 

kondisi orang miskin di Indonesia selalu berfluktuasi dengan kisaran antara 1% sampai 

5% untuk naik atau turun pada garis kemiskinan, kondisi ini berarti belum 

ditemukakannya suatu formula penanggulangan kemiskinan yang secara permanen.Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui sejauhmana peran modal sosial dalam 

penanggulangan masyarakat miskin perkotaan pada komunitas pedagang sektor informal 

di kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 1) Mengetahui 

konsepsi dan tipologi kerjasama pada Masyarakat miskin perkotaan komunitas pedagang 

sektor informal, 2) Mengetahui jaringan dan koneksi dalam komunitas pedagang sektor 

informal, 3) Mengetahui prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas pedagang sektor 

informal guna penanggulangan kemiskinan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan membuat kategori 

berdasarkan kantong-kantong pedagang sektor informal seperti di Jalan Gajahmada 

Semarang, Pasar Kobong, Citarum, pasar burung,.Responden penelitian ini meliputi para 

pedagang sektor informal yang dapat mewakili dalam analisis data, serta responden-

responden yang dapat memberikan informasi tambahan yang terkait dengan sektor 

perdagangan informal. Analisis data menggunakan weft qda.Hasil dari penelitian ini 

adalah 1) Kategorisasi kerjasama yang dilakukan dalam komunitas pedagang sektor 

informal masyarakat miskin perkotaan dapat terbagi dalam kategorisasi kerjasama rendah, 

sedang dan cukup. Kategorisasi dari kerjasama ini didasarkan pada sejauhmana mereka 

dapat memupuk modal yang dapat digunakan sebagai modal usaha dari interaksi 

mereka.Kerjasama tinggi sangat jarang terjadi sedangkan yang sering dilakukan adalah 

kerjasama rendah, 2) Pedagang sektor informal lebih menyukai kerjasama dalam bentuk 

informal, 3) Ditemukan dugaan alasan koperasi tidak dapat berkembang dalam komunitas 

pedagang sektor informal. 4) Dalam penelitian ini dapat dibuat kategorisasi “tolong 

menolong” dalam komunitas pedagang sektor informal.5) Kohesivitas komunitas 

pedagang informal dapat dikategorikan tinggi. Kondisi ini ditunjukan dari adanya 

pengertian tentang saya (anggota komunitas) dan kamu (bukan anggota). 
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MODAL SOSIAL DAN PENDIDIKAN UNTUK ORANG MISKIN 

Y.Y.F.R.Sunarjan 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Menyediakan pendidikan untuk orang miskin, terpinggirkan merupakan pilihan 

kebijakan dan program yang realistis dalam pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan. 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karma berkaitan dengan ketidakmampuan 

akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Berbagai 

kebijakan dan program kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah namun masalah 

kemiskinan masih menjadi isu sentral saat ini.. Modal sosial dapat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi dengan melancarkan transaksi antar individu, rumahtangga, dan 

kelompok Masalahnya adalah mengapa pemanfaatan modal sosial bagi pengambilan 

kebijakan penyelenggaraan pendidikan untuk orang miskin tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya? Bagaimanakah implikasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan 

untuk orang miskin yang terpinggirkan yang dilakukan oleh PS GARAM 

Semarang?Metode penelitian Deskriptif Kualitatif digunakan di dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Orang miskin tergolong sebagai Penyandang Masalah 

Kesejahteran Sosial (PMKS), oleh karenyanya termasuk sebagai Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) .yang dapat digolongkan ke dalam 22 jenis Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami hambatan fungsi sosial (disfungsi sosial), 

Basis pendidikan secara kelembagaan dapat memutus lingkaran setan kemiskinan. Orang 

miskin akan melahirkan orang miskin dapat ditepis dan orang miskin dapat dientaskan. 

Namun lembaga basis tersebut tidak bekerja sendirian. Kebijakan yang dilaksanakannya 

merupakan kerja bareng antaraLSM Pemerintahdan individu dengan mengaplikasikan 

modal sosial dan motivasi intrinsik dalam model pendampingan yang berdampak pada 

peningkatan taraf hidup. Saran yang dapat diberikan adalah Guna menyelesaikan 

persoalan internal para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat memanfaatkan 

Modal Sosial dan Self Ditermination Theory (SDT) untuk seluruh kebijakan publik.. 

Siswa miskin perlu pendampingan belajar di luar jam sekolah secara formal.  
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BIDANG TEKNOLOGI 

PENGEMBANGAN MICROCAR SEBAGAI UPAYA PENGUATAN IKM INDUSTRI 

KOMPONEN DAN SUKU CADANG OTOMOTIF DI JAWA TENGAH 

Widya Aryadi, Pramono, M Aryono Adi 

Universitas Negeri Semarang 

Riset Andalan Perguruan Tinggi Dan Industri DP2M Tahun 2010 

Penelitian RAPID ini bertujuan mengembangkan microcar Unnes roda tiga 

menjadi roda empat sebagai upaya penguatan IKM industri komponen dan suku cadang 

otomotif di Jawa Tengah. Kegiatan yang diusulkan diharapkan menjadi model 

pengembangan industri inti otomotif Jawa Tengah didorong sebagai penterjemahan visi 

”bali ndeso, mbangun deso” Gubernur Jawa Tengah, dimana konsep  industrialiasinya 

melibatkan sumber daya daerah yang sarat dengan unsur kompetensi dan didukung secara 

luas oleh para stake holder industri otomotif baik skala Jawa Tengah maupun nasional. 

Dalam skala regional, konsep ini dikenalkan sebagai pembangunan industri  berbasis 

klaster dengan mengandalkan kepada kompetensi unggulan daerah dengan dukungan 

seluruh komponen masyarakat. Penelitian RAPID yang diusulkan pada tahun pertama 

diharapkan akan dihasilkan komponen chasis (cetak biru dan sample komponen), pada 

tahun kedua special tools meliputi jig untuk welding-cutting-bending, matras/dies-

mould(casting-stamping) komponen chasis dan body. Pada akhir tahun ketiga akan 

dihasilkan komponen engine-transmisi-gardan. Mekanisme penelitian menekankan 

keterlibatan IKM komponen dan suku cadang otomotif pada pembuatan Prototype Master 

dan melibatkan IKM komponen dan suku cadang otomotif dalam pembuatan standar suku 

cadang dan komponen microcar Jawa Tengah. Selanjutnya mekanisme yang ditempuh 

berupa pendampingan dan pengarahan bagi IKM komponen dan suku cadang otomotif 

dalam proses transfer know how dan know why teknologi komponen yang melibatkan 

perguruan tinggi, asosiasi profesi dan lembaga riset yang mempunyai kompetensi 

permesinan dan otomotif 

PEMBUATAN BAHAN GESEK DARI SERBUK TEMPURUNG KELAPA DENGAN 

PENERAPAN TEKNIK PRA-PEMBENTUKAN UNTUK MENINGKATKAN SIFAT-SIFAT 

TRIBOLOGI KAMPAS REM 

Sutikno, Sukiswo Supeni Edi 

Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing DP2M tahun 2010 

Pangsa pasar bahan gesek di Indonesia sangat potensial, dimana pertumbuhan 

populasi kendaraan bermotor sangat tinggi. Proyek-proyek masa depan pemerintah seperti 

revitalisasi industri pertahanan dalam negeri, pembangunan busway, monorail, dan 

subway juga memerlukan dukungan industri bahan gesek domestik dengan kualitas bahan 

gesek yang baik dan harga terjangkau. Pengembangan industri pertahanan dalam negeri 

seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), juga memerlukan suku cadang kampas rem dimana 

cakram rem pesawat udara merupakan komponen kunci untuk sistem pesawat tinggal 

landas dan mendarat.  PT Pindad sebagai produsen panser anoa 6 x 6 dan PT Texmaco 

Engineering sebagai produsen truk angkut militer Perkasa juga membutuhkan dukungan 

industri kampas rem. Industri dalam negeri yang memproduksi kampas rem misalnya PT 
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Bagas Perkasa dan PT Chemko Harapan Nusantara. Bahan yang akan diteliti adalah bahan 

gesek kampas rem dari serbuk tempurung kelapa. Serbuk tempurung kelapa dioptimalkan 

penggunaannya agar dapat menggantikan peran grafit dan serbuk batu bara dalam 

pembuatan bahan gesek secara konvensional. Serbuk tempurung kelapa dicampur dengan 

empat belas bahan lain diantaranya karet sintetis (SBR-1712), rubber curing agents, metal 

mix, bakelite AG, asam stearat, MgO, serbuk kaca, benang nilon, epoksi, dan kalsium 

karbonat. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menentukan suhu dan lama curing 

yang paling optimum dalam proses pembuatan bahan gesek untuk kampas rem dari serbuk 

tempurung kelapa, kedua, untuk mengetahui pengaruh pengaturan suhu dan lama curing 

terhadap sifat-sifat mekanik bahan gesek untuk kampas rem dari serbuk tempurung 

kelapa. Tekanan pra-pembentukan sebesar 300 kg/cm
2 

diterapkan sebelum hot pressing. 

Pembuatan sampel bahan gesek kampas rem dari serbuk tempurung kelapa dengan 

pengaturan suhu dan lama curing telah berhasil dilakukan. Parameter proses pembuatan 

yang dilakukan adalah suhu curing pada rentang 170–210 C dan lama curing pada 

rentang 1-5 jam. Karakterisasi sampel dilakukan menggunakan SEM/EDX dan pengujian 

dilakukan dengan menggunakan mesin uji tarik, uji kekerasan, dan uji keausan. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam fabrikasi 

bahan gesek untuk kampas rem dari serbuk tempurung kelapa suhu curing optimum 

adalah 170
0
C sedangkan lama curing optimum adalah 3 jam. Pada variasi suhu curing, 

diperoleh nilai optimum untuk kekerasan Rockwell adalah 104,6; kekuatan tarik 14,8 

kgf/mm
2
; dan keausan 6,64x10

-13 
m

2
N

-1
. Kemudian, untuk variasi lama curing dapat 

diketahui nilai optimum untuk kekerasan Rockwell adalah 160,2; kekuatan tarik 14,2 

kgf/mm
2
; dan keausan 1,10x10

-12 
m

2 
N

-1
. Dari karakterisasi SEM, komponen-komponen 

zat penyusun dapat dijumpai dengan jelas. 

RANCANG BANGUN SISTEM PENCITRAAN RADIOGRAFI DIGITAL UNTUK 

PENGEMBANGAN LAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH DALAM PELAKSANAAN 

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI. 

Susilo 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Batch II DP2M tahun 2010 

Sistem radiografi digital (RD) selama ini dianggap sebagai teknologi import yang 

canggih, mahal, dan memerlukan kemampuan sumber daya yang tinggi. Pengadaan secara 

built-in cenderung menyerap APBD cukup besar terutama untuk pelaksanaan otonomi 

daerah dan desentralisasi, sekaligus tidak memberi nilai tambah bagi struktur iptek daerah. 

Dalam upaya pengembangan sistem RD untuk aplikasi medis, usulan penelitian ini akan 

mengembangkan sistem pencitraan radiografi digital untuk pengembangan layanan RS 

Daerah. Penelitian ini merupakan upaya penajaman dari penelitian sebelumnya, yang telah 

dilakukan melalui penelitian Riset Unggulan Terpadu XI tahun 2004-2005, Penelitian 

Hibah Bersaing tahun 2007 dan Insentif Riset Terapan KMNRT 2007-2008. Sistem yang 

telah dibangun dalam penelitian tersebut menggunakan unit generator sinar-x yang masih 

banyak dipakai dan masih ada di berbagai Rumah Sakit Kota/Daerah. Melalui penelitian 

ini, hasil penelitian terdahulu akan dikembangkan menjadi model prototype aplikasi 

pencitraan medis yang dilengkapi dengan sistem pelindung radiasi, dan sistem penangkap 

gambar yang dibangun dari tabung kedap cahaya, intensifying screen bersama kamera 

CCD dan pengolah citra. Output penelitian ini adalah berupa model prototype sistem 

pencitraan radiografi digital (tanpa film) untuk pemeriksaan fraktur tulang dan software 

analisis citra radiografi digital berbasis Matpab 7.1. sehingga pencitraan medis ini dapat 

diduplikasi oleh unit kendali mutu yang ada di Rumah Sakit Kota/Daerah. Sistem RD ini 

dapat digunakan untuk mendiagnose fraktur tulang panjang, ditunjukkan dengan nilai -nilai 
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sensitivitas, spesifisitas, nilai duga positif, nilai duga negative dan indeks kappa yang 

tinggi.  

DESAIN DAN OPERASI UPDRAFT GASIFIER PENGHASIL SYNGAS DARI SEKAM PADI 

SEBAGAI SUBSTITUSI BAHAN BAKAR SOLAR PADA MESIN DISEL 

Samsudin Anis 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Batch II DP2M tahun 2010 

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 

secara ekonomis dan gas pembakarannya lebih bersih dibanding proses pembakaran 

langsung. Namun demikian, tekonologi gasifikasi masih perlu dikembangkan mengingat 

efisiensi gasifikasi masih rendah. Hal ini karena karakteristik biomassa khususnya sekam 

padi memiliki kadar air yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 

membuat alat gasifikasi jenis circulating fluidized bed gasifier serta untuk mengetahui 

pengaruh temperatur awal udara terhadap efisiensi gasifikasi sekam padi. Penelitian 

diawali dari proses perancangan gasifier melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Proses 

desain dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan karakteristik bahan bakar, 

perhitungan dimensi gasifier beserta komponen pendukungnya hingga energi gas yang 

dihasilkan. Hasil perancangan diperoleh dimensi utama gasifier yaitu diameter dalam 

sebesar 0,20 m dan tinggi total sebesar 1,5 m. Kecepatan fluidisasi pada kolom gasifikasi 

0,5 m/s dan kecepatan maksimum fluidisasi sebesar 2,14 m/s. Kecepatan ini dilayani oleh 

plat distributor udara model tuyer dan nosel. Sebagai pengumpan bahan bakar digunakan 

model ulir tunggal dengan kapasitas 30 kg/h. Selanjutnya dilakukan pengujian pada 

temperatur awal udara yang bervariasi yaitu 30
0
C hingga 315

0
C.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur awal udara gasifikasi, semakin tinggi 

efisiensi gasifikasi dan efisiensi karbon. Temperatur awal udara gasifikasi yang optimum 

didapatkan pada 300
0
C dengan efisiensi 65,78%. 

PENGEMBANGAN INDUSTRI TAMBAK GARAM TERPADU UNTUK PRODUKSI 

GARAM DAN BIOMAS ARTEMIA KUALITAS SUPER 

Jumaeri, Agung Sudaryono, Warlan Sugiyo, Triastuti Sulistyaningsih 

Universitas Negeri Semarang 

Riset Andalan Perguruan Tingi Dan Industri DP2M Tahun 2010 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah 

ruah. Salah satunya adalah wilayah pantai yang menduduki nomor dua terpanjang di dunia 

dengan panjang garis pantai 81.000 km. Air laut yang melimpah ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan NaCl (garam). Natrium klorida merupakan salah 

satu bahan kimia yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Selain digunakan 

sebagai garam konsumsi, garam beriodium, natrium klorida juga digunakan sebagai bahan 

dasar ( starting material) untuk berbagai keperluan industri, misalnya pembuatan kaustik 

soda (NaOH), soda kue (NaHCO3), natrium karbonat (Na2CO3), gas klor (Cl2), industri 

tekstil dan sebagainya. Problem yang sering kali dijumpai pada pembuatan garam melalui 

metode kristalisasi langsung adalah masih terdapatnya pengotor (impurities) yang cukup 

banyak, sehingga kemurniannya belum mencapai maksimal. Adanya senyawa-senyawa 

MgCl2, MgSO4, CaSO4, CaCO3 dan KBr , KCl dalam air laut yang ikut mengkirstal pada 

proses pembuatan garam menyebabkan kemurnian produk NaCl rendah. Untuk memenuhi 
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kebutuhan garam yang berkualitas (kandungan NaCl tinggi), pemerintah masih 

mengimport garam dari luar negeri. Di sisi lain kebutuhan biomas Artemia untuk pakan 

larva udang dan ikan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya industri perbenihan 

ikan dan udang di Indonesia. Secara umum, tujuan penelitian tahun kedua adalah 

memantapkan proses dan teknologi produksi garam kualitas tinggi dan biomas Artemia 

kualitas super serta mempelajari aspek ekonomi yang meliputi pengolahan-pengemasan, 

promosi, sosialisasi dan pemasaran produk. Hasil penelitian diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungan import garam dan kista Artemia. Produk yang dihasilkan dalam penelitian 

ini adalah garam konsumsi berkualitas tinggi (kadar NaCl > 94,7%) dan biomas Artemia 

kualitas super sebagai pakan untuk larva benur udang dan ikan. Teknologi produksi garam 

kualitas super (high grade) dengan kandungan NaCl di atas kriteria SNI (94,7%) 

dilakukan melalui berbagai perlakuan/inovasi metoda kristalisasi di lapangan. Inovasi 

kristalisasi dilakukan melalui perlakuan fisika, kimia, biologi dan atau gabungan 

ketiganya. Luas tambak garam eksperimen adalah 3000 m2 yang terdiri dari 2000 m2 

kolam evaporasi (penuaan air) dan 1000 m2 kolam produksi (meja kristalisasi). Kolam 

tandon air dengan salinitas 100-120 ppt seluas 3000 m2 selain digunakan sebagai sumber 

air untuk produksi garam, juga digunakan untuk sebagi kolam produksi biomas artemia. 

Hasil penelitian menunjukkan produksi garam kualitas super (kadar NaCl > 94,7) dapat 

dicapai melalui inovasi proses produksi dengan menggunakan plastik HDPE pada iv 

beberapa kolam penguapan dan kolam kristalisasi (meja garam). Produk garam kasar 

inovasi mempunyai kadar NaCl rata-rata 95,21 % dengan rentang kadar NaCl 92,9 % - 

98,87%, sehingga sudah memenuhi kadar NaCl menurut SNI, yaitu >94,70%. Kapasitas 

produksi garam pada tahun 2009 dengan waktu produksi efektif 1,5 bulan mencapai 17,5 

ton. Karena cuaca ekstrem, pada penelitian tahun 2010 tidak ada produk garam yang 

dihasilkan. Produksi biomas artemia super di tambak garam terpadu dilakukan melalui 

persiapan lahan (renovasi pendalaman tanah dasar, penguatan tanah pematang, 

pembersihan, 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), kepadatan dan keragaan 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. Biomas Artemia yang dihasilkan, 

selain bebas virus, juga mengandung nutrisi yang lengkap dan kaya protein (60%), asam 

lemak omega 3 dan 6, dan asam amino metioni- lisin-argenin. 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 m3/hari atau 5,5 ekor artemia/L/hari. 

Sejalan denngan produksi garam, karena cuaca ekstrem, penelitian pada tahun 2010 ini 

tidak dapat menghasilkan produk biomas Artemia. Keberhasilan produksi garam dan 

Artemia di tambak garam terpadu sangat ditentukan oleh kondisi iklim/cuaca. Budidaya 

biomas Artemia dapat memperoleh hasil yang optimal bila dilakukan bersamaan dengan 

musim garam. Produksi Artemia sepanjang tahun dalam tambak garam terpadu tidak bisa 

dilakukan karena kendala cuaca. Pemasaran produk biomas Artemia sebagai suplemen 

pakan ikan/udang masih mengalami banyak hambatan karena tidak adanya jaminan 

keberlanjutan produksi biomas Artemia. Selain itu peningkatan kualitas produk belum 

tentu menjadi jaminan akan meningkatnya pemasaran dan penjualan. Konsumen pada 

umumnya lebih memilih produk dengan kualitas sedang, tetapi harganya kompetitif.  
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PENGEMBANGAN MODEL PENGATURAN LAMPU LALU LINTAS BERBASIS PLC 

(PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) BERTENAGA SURYA 

Wirawan Sumbodo, Abdurrahman, Supraptono 

Universitas Negeri Semarang 

Strategis Nasional Eks Proyek 

Penelitian ini mempunyai tujuan: (1) menemukan model lampu lalu lintas  berbasis 

pada PLC dengan sumber tenaga solar cell (2) menerapkan model lampu lalu lintas pada 

keadaan lalu lintas yang sesungguhnya. Penemuan model pengaturan lampu lalu lintas ini 

sangat penting untuk memberikan solusi manakala terjadi kemacetan lalu lintas di kota-

kota besar yang sering terjadi pada jam-jam sibuk, terutama pada pagi hari selalu terjadi 

kemacetan pada arah menuju pusat kota, sedangkan pada sore hari terjadi kemacetan pada 

arah sebaliknya. Kemacetan akan semakin parah bila terjadi pemadaman listrik PLN 

(Perusahaan Listrik Negara) karena lampu lalu lintas tidak berfungsi.Target yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) dapat ditemukan model pengaturan lampu lalu 

lintas berbasis kepadatan atus lalu lintas; (2) dapat ditemukan program yang digunakan 

pada PLC menggunakan Software Syswin 3.4; (3) dapat dikembangkan penerapan model 

lampu lalu lintas pada keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan solar cell sebagai 

sumber tenaga. Metode penelitian yang diterapkan adalah: (1) mendiskripsikan model 

pengaturan lampu lalu lintas yang selama ini ada (2) mendeskripsikan pengembangan 

model pengaturan lalu lintas: (3) ekseperimen pembuatan model pengaturan lalu lintas 

berbasis PLC dan bertenaga surya (4) ujicoba model lampu lalu lintas berbasis PLC dan 

bertenaga surya; (5) evaluasi dan kesimpulan. 

PENGARUH MODEL SUSUNAN DAN GEOMETRI KAYU TERHADAP EFISIENSI KERJA 

OVEN PENGERING KAYU BERBAHAN BAKAR LIMBAH PRODUKSI 

Karnowo, Samsudin Anis, Basyrirun 

Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Hibah Bersaing XVII/2 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh model susunan dan 

geometri kayu yang dapat mencapai efisiensi kerja maksimal dari konstruksi rancang 

bangun oven pengering kayu berbahan bakar limbah produksi. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan dengan menyusun kayu-kayu sampel di dalam oven. Susunan kayu dibedakan 

menjadi dua yaitu susunan segaris dan selang seling. 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: perubahan susunan kayu dari segaris menjadi selang seling menyebabkan efisiensi 

akan naik sebesar 31,7 % untuk kayu dengan ketebalan 1,5 cm, sedangkan pada kayu 

ketebalan 2 cm dan 3 cm maka efisiensi akan naik sebesar 37,8 % dan 58,7 %. Efisiensi 

kerja dapur pengering kayu akan mengalami peningkatan jika koefisien perpindahan panas 

rerata yang dipindahkan aliran udara panas semakin besar. Kenaikan koefisien 

perpindahan panas rerata akan tercapai bila koefisien gesek semakin besar, kecepatan 

semakin naik dan pola alirannya lebih turbulen. 
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PEMANFAATAN POTENSI ANGIN SEBAGAI ALTERNATIF KONSERVASI ENERGI DI 

SEKARAN GUNUNG PATI SEMARANG 

Agus Suryanto , Noor Hudallah, Y. Primadiyono, 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Objective is to get some want to make a prototype of wind energy conversion into 

electrical energy windmills of eight blades. Research methods used in this research 

paradigm is a method of designing a prototype prototype form making bersudu eight 

windmills. The steps that are done on this method are: 1) Planning tools, 2) Making 

prototype, 3) Prototype testing and data collection, 4) Data analysis. The conclusion from 

this study indicate: 1) Windmills by the number of blades eight to based arcylic capable of 

converting wind energy after in connecting with the alternator, 2) The amount of power 

the highest average generated by the corner of the blade 60 º of 2.607 Watt, while the 

power average produced the smallest flat blade angle of 15 º at 1.99 watts. 

PENGARUH SUHU TERHADAP KECEPATAN REAKSI PADA REAKSI HIDROLISIS 

LIGNOSELULOSA DARI TONGKOL JAGUNG DENGAN ASAM ENCER PADA KONDISI 

NON-ISOTERMAL 

Astrilia Damayanti dan Megawati 

Email: astriliaD@staff.unnes.ac.id, Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik,Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar terus mengalami peningkatan di dunia, 

khususnya di Indonesia. Penggunaan etanol untuk bahan bakar dapat menurunkan 

ketergantungan terhadap minyak luar negeri, mengurangi polusi udara, dan mengurangi 

dampak pemanasan global. Secara umum produksi bioetanol meliputi tiga proses yaitu 

hidrolisis, fermentasi dan pemurnian hasil. Penelitian ini mempelajari pengaruh suhu 

terhadap kinetika reaksi hidrolisis tongkol jagung dengan katalisator asam sulfat encer. 

Variabel suhu yang diteliti antara 433 – 493 K. Model kinetika homogen dipilih untuk 

mempelajari kinetikanya. Percobaan dilakukan dengan memasukkan 1 L larutan asam 

sulfat 0,18 N dan 300 g tongkol jagung ke dalam autoclave. Ketika mencapai suhu 373 K 

diambil sebagai waktu 0 menit dan sampel diambil kira-kira 6 ml. Setelah mencapai suhu 

yang diinginkan, suhu dijaga konstan. Selama proses, setiap 5 menit temperatur dicatat 

dan diambil sampelnya. Kemudian konsentrasi gula dalam sampel dianalisis dengan 

metode Fehling. Percobaan dijalankan pada variabel suhu. Percobaan menghasilkan data 

suhu dan konsentrasi gula pada berbagai waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kinetika reaksi hidrolisis dapat didekati dengan model homogen orde dua semu. Pengaruh 

suhu terhadap konstanta kecepatan reaksi mengikuti persamaan Arrhenius, dengan nilai k 

sebesar 1.3987.10
-3

, 2.1658.10
-3

, 3.6974.10
-3

, and 5.8996.10
-3

 L/(mol.menit) untuk 

masing-masing suhu 433, 453, 473, and 493 K. 
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PEMISAHAN SENYAWA NITROGEN HETEROSIKLIK DALAM TIR BATUBARA 

DENGAN PROSES EKSTRAKSI SOLVEN 

Dewi Selvia Fardhyanti dan Widi Astuti 

Prodi DIII Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tir merupakan hasil reaksi primer dari pirolisis batubara yang merupakan senyawa 

polinukelus yang sangat komplek serta merupakan produk samping proses karbonisasi 

yang mempunyai nilai guna tinggi namun sampai sekarang masih terabaikan. Tir batubara 

juga merupakan cairan seperti minyak yang dihasilkan dari produk samping industri baja, 

PLTU, semen, dan lain-lain. Tir batubara ini mengandung lebih dari 348 jenis senyawa 

kimia, beberapa diantaranya merupakan senyawa-senyawa kimia yang sangat berharga. 

Senyawa nitrogen heterosiklik (piridin, quinolin, isoquinolin, indol), senyawa hidrokarbon 

homosiklik (benzena, toluena, etilbenzena, xylena, naftalena, 1-metilnaftalena, 2-

metilnaftalena) dan senyawa oksigen heterosiklik (dibenzofuran) yang mempunyai potensi 

multi guna sebagai bahan baku atau intermediet pada berbagai industri kimia (anti 

oksidan, anti septik, resin, bahan pelunak pada industri plastik, cat, parfum, obat, dan lain -

lain) banyak terdapat dalam tir batubara. Pada penelitian ini dilakukan pirolisis terhadap 

batubara Indonesia untuk mendapatkan tir batubara. Destilasi dilakukan terhadap tir 

batubara untuk memisahkan fraksi absorption oil dan tar light oil. Fraksi absorption oil 

selanjutnya dipisahkan dengan proses ekstraksi solven untuk mendapatkan komponen-

komponen senyawa nitrogen heterosiklik. Data eksperimental didapatkan dari proses 

ekstraksi. Hasil analisa tir batubara dengan GC-MS diketahui bahwa dalam tir 

mengandung 53 senyawa-senyawa yang berharga. Larutan methanol merupakan solven 

yang paling optimum dan rasio umpan dan pelarut sebesar 2 (Eo/Ro=2) sangat efektif 

untuk dapat mengambil senyawa nitrogen heterosiklik yang terkandung dalam tir batubara 

dengan proses ekstraksi solven. 

PENGEMBANGAN APLIKASI ANALISIS SOAL BERBASIS WEB SEBAGAI PELENGKAP 

APLIKASI PEMBELAJARAN ONLINE DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Isa akhlis, Bambang Subali 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Media pembelajaran berbasis web yang selama ini dikembangkan hanya mencakup 

materi dan alat evaluasi saja tanpa disertai analisis butir soal, sehingga perlu 

pengembangan lebih lanjut pada bagian evaluasi. Penelitian ini mengembangkan aplikasi 

sistem evaluasi pembelajaran berbasis web yang disertai analisis butir soal. Aplikasi ini 

dikembangkan menggunakan bahasa HTML dan PHP, sedangkan database yang digunakan 

adalah MySQL. Hasil penelitian ini adalah perhitungan tingkat kesukaran, daya pembeda, 

validitas dan reliabilitas soal secara online. Dari hasil uji kualitas program menunjukkan 

aplikasi sistem evaluasi pembelajarn berbasis web sudah layak digunakan untuk kegiatan 

evaluasi dan menganalisis butir soal. 

 

 

 

 

 

 



 sari hasil penelitian 2010 107 

 

PENDUGAAN POTENSI AIR TANAH MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK 

TAHANAN JENIS 

Nur Qudus  

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES), Gedung E4, Kampus 

Sekaran Gunung Pati Semarang (50229 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian dilakukan di kawasan pantai Kota Semarang. Data meliputi: data fis ik 

lahan, data hasil booring, karakteristik fisik airtanah, kedalaman muka freatik, fluktuasi 

airtanah, sifat fisik airtanah, dan karakteristik akifer. Hasil analisis dapat dijelaskan 

mengenai kondisi dibawah permukaan yang didominasi oleh lempung lanauan 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. 

PENINGKATAN KUALITAS MINYAK DAUN CENGKEH DENGAN METODE ADSORBSI  

Prima Astuti Handayani, Wara Dyah Pita Rengga 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Teknik penyulingan yang dilakukan pengrajin minyak atsiri belum benar, sehingga 

minyak atsiri yang dihasilkan berkualitas crude. Minyak terlihat gelap kehijauan akibat 

kontaminasi logam Fe dan Cu. Adanya bahan asing akan merusak mutu minyak atsiri, 

menyebabkan harga jual turun. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh parameter-

parameter yang mempengaruhi proses adsorbsi pada pemurnian minyak daun cengkeh. 

Pemurnian minyak cengkeh dengan metode adsorbsi terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama 

aktivasi bentonit dengan asam sulfat selama 24 jam, kemudian disaring, dicuci dan 

dikeringkan. Tahap kedua adalah pemurnian minyak cengkeh crude dengan menambahkan 

bentonit teraktivasi, diaduk, dipisahkan filtrat dan rafinatnya Dari hasil penelitian 

diperoleh semakin besar konsentrasi asam sulfat (0,4–2,0M) maka luas permukaan 

spesifik bentonit semakin meningkat dan optimum pada 1,2M.. Semakin tinggi suhu 

pemanasan bentonit teraktivasi (100-200
o
C), luas muka spesifik bentonit semakin 

meningkat. Kesetimbangan adsorbsi dicapai pada waktu adsorbsi 1 jam dan volume 

minyak cengkeh dengan berat adsorbat optimum pada volume 20 ml/gram adsorben. 

PEMBUATAN BRIKET RANTING DAN KAYU POHON DARI SISA KOMPOS ORGANIK 

Sri Mantini Rahayu Sedyawati, Rudatin, Triastuti Sulistianingsih. 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pemanfaatan sumber energi alternatif yang relatif murah dan ramah lingkungan 

berbahan dasar dari ranting dan kayu pohon sisa kompos organik menjadi briket 

mempunyai potensi sebagai pengganti energi minyak bumi serta meminimalkan sampah. 

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana membuat briket ranting dan kayu pohon dari 

sisa kompos organik? Tujuan penelitian adalah mengetahui variasi briket dan ranting dan 

kayu pohon berdasarkan kuat tekanannya. Hasil penelitian menunjukkan untuk briket dari 

bahan dasar ranting dan kayu pohon menghasilkan briket dengan tekanan 40 kg/cm 

memiliki kapasitas kalori 2894.249 gram, kadar air 0,624%, kadar abu 28,500 %, kadar 

karbon 52,234 % dengan lama nyala api 2,83 jam. Untuk meminimalkan sampah organik 
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dari sisa pembuatan kompos yang berbentuk ranting dan kayu, perlu dibuat briket dengan 

kualitas yang lebih baik. Diharapkan masyarakat untuk mengembangkan proses 

pembuatan briket yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak.  

PEMANFAATAN LIMBAH PRODUKSI KITOSAN BERBAHAN DASAR LIMBAH HASIL 

LAUT UNTUK PAKAN TERNAK BERKUALITAS 

Warlan Sugiyo, F. Widhi Mahatmanti, M. Alauhdin  

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penggunaan cangkang udang sebagai bahan campuran pakan ternak sudah umum 

dilakukan. Selama ini limbah pembuatan kitin dan kitosan hanya dibuang saja tanpa ada 

perlakuan. Limbah proses demineralisasi dan deproteinasi dimungkinkan masih 

mengandung banyak mineral dan protein sehingga dapat dimanfaatkan sebagai campuran 

pakan ternak. Populasi cangkang udang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

cangkang udang windu yang berasal dari Tempat Pelelangan Ikan Tambak Lorok 

Semarang. Kitin dan Kitosan disintesis dari cangkang udang windu (Peneaus Monodon) 

dengan menggunakan metode Hong K.No (Mahatmanti, 2001). Limbah proses pembuatan 

kitin dan kitosan yang berhasil disintesis dikarakteristik hasilnya meliputi pengujian kadar 

mineral (Ca dan Mg) serta kadar protein. Limbah yang dihasilkan dari proses 

demineralisasi dan deproteinasi diuji dengan cara mencampurkan A1 ( air), A2 (1 bagian 

air : 2 bagian limbah), A3 (1bagian air : 3 bagian limbah), A4 (1 bagian air : 4 bagian 

limbah), A5 (1 bagian air : 5 bagian limbah) pada ayam selama 4 minggu, tiap minggu 

ayam dilihat kenaikan berat badannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah proses 

demineralisasi dan deprotenasi dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak yang 

sesuai dengan SNI 3148.3-2009 yang terbukti dapat meningkatkan berat badan sebesar 

45,1% pada minggu ke 4 dengan perbandingan pakan ternak (1 bagian air dan 4 bagian 

limbah). 

THE EFFECT OF UNBURNED CARBON ON COAL FLY ASH TOWARD CR(VI) 

ADSORPTION CAPACITY 

Widi Astuti, I Made Bendiyasa, Endang Tri Wahyuni and Agus Prasetya 

Semarang State University, Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia 

Dana DIPA PNBP 

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 

unburned carbon toward poisonous Cr(VI) adsorption capacity was investigated. It was 

performed pass through reducing the carbon content using various sulfuric acid 

concentrations. The approximate results show that for 60 minutes adsorption time, at 

constant pH (2), decreasing unburned carbon content from 19.91% to 4.94% would be 

increasing Cr(VI) adsorption capacity (28%). The adsorption kinetics of Cr(VI) ions onto 

coal fly ash could be approximated with pseudo second order kinetic model. 
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EFEKTIFITAS PENGGUNAAN CVT (CONTINUES VARIABLE TRANSMISSION) PADA 

MICROCAR RODA TIGA UNTUK PARA PENYANDANG CACAT KAKI 

Wirawan Sumbodo, Rahmat Doni Widodo, Sunyoto 

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan antara lain menguji efektifitas micro car roda tiga terhadap 

kecepatan, pengereman dan beban, menghasilkan produk rekayasa micro car roda tiga 

yang memiki keunggulan dari segi kecepatan, pengereman, dan kenyamanan. Jenis 

kendaraan yang dipilih berupa kendaraan roda dua yang dimodifikasi menjadi roda tiga 

menggunakan CVT (Continues Variable Transmission) sehingga tidak memerlukan 

persneling kaki. Penyandang cacat tidak perlu mengganti persneling namun secara 

otomatis CVT akan mengatur momen kecepatan kendaraan. Metode yang digunakan 

adalah metode eksperimen dengan melakukan uji coba rekayasa. Hasil penelitian ini 

berupa prototype kendaraan roda tiga bertransmisi CVT dan kendaraan tersebut telah diuji 

coba oleh penyandang cacat. Dari segi kestabilan kendaraan roda tiga ini cenderung 

berbelok ke kiri karena roda penggerak hanya satu roda di sebelah kanan belakang, namun 

apabila sudah terbiasa maka kondisi tersebut tidak menjadi masalah selama dikendarai 

pada kecepatan di bawah 60 km/ jam. 

ANALISIS KINERJA ALAT PENGERING BAHAN MAKANAN DENGAN PEMANAS 

BATUBARA 

Suwahyo, Y. Primadiyono, Sunyoto 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui kinerja alat, yaitu bagaimanakah 

efektivitas dan efisiensi alat pengering dengan pemanas batubara. Efektivitas alat 

pengering dapat diketahui dengan cara mengetahui/mengukur suhu pemanasan, lama 

pemanasan, dan jumlah batubara yang dibutuhkan agar diperoleh kerupuk dengan kualitas 

yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu dengan sengaja 

mengubah besaran variabel-variabel (variabel bebas) untuk kemudian dicari hubungan 

atau pengaruhnya terhadap variabel lain (variabel terikat). Sebagai variabel bebas adalah 

suhu pemanasan (Ta) dan lama pemanasan (Tb). Sebagai variabel terikat adalah kualitas 

kerupuk (K) yang dapat diketahui dengan pengamatan dan penilaian tenaga ahli. Hasil 

penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Lama pemanasan/pengeringan agar 

diperoleh kerupuk dengan kualitas yang diharapkan adalah 165 menit/3 proses atau rara-

rata 55 menit; 2) Tingkat produktivitas alat pengering kerupuk dengan pemanas batubara 

adalah 6,5 kg kerupuk/jam pemanasan, dan 3) Banyaknya  batubara yang dibutuhkan 

selama proses pemanasan/pembakaran atau tiga kali proses pengeringan adalah 5 kg. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1) Perlu 

adanya tindak lanjut kegiatan penelitian, guna mengetahui waktu dan suhu yang paling 

ideal untuk menghasilkan kualitas kerupuk yang ideal; 2) Perlu adanya usaha peningkatan 

kesadaran perajin dalam pemanfaatan alat atau peningkatan sosialisasi penggunaan alat, 

dan 3) Perlu adanya dukungan dari instansi terkait, terutama dalam hal kemudahan 

mendapatkan bahan bakar briket batubara. 
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PENELITIAN MAHASISWA 

FACTORS INFLUENCE ON COASTAL HYDRODYNAMICS WATER LINE CHANGES IN 

COASTAL (CASE STUDY OF COASTAL BEACH DISTRICT KENDAL) 

Bayu Agung Prananto 

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The beach is a very dynamic region experiencing a change, either forward or 

backward change. One of the things that cause the process is the hydrodynamics in 

coastal areas. Hydrodynamics of coastal waters is the dynamics that have an important 

role in shoreline change. The changes are caused by the dynamics that exist in coastal 

waters, which is a tidal influence, the magnitude of ocean currents, waves, and wind speed 

that caused the movement of the hydrodynamic factor. The role of remote sensing images 

in coastal regions will be more easier to identify the existing shoreline and could see the 

huge changes that occur at a certain time. The results of field checks and processing data 

in the coastal districts of Kendal for 15 years is abrasion area greater than the abrasion. 

Area of extensive abrasion of 358.453/year and accretion of 230.496/year. And type in the 

tidal waters of Kendal is more on the kind of tidal mix type with a single type is more 

prominent, it can be seen in one day happened 1 time and 1 time a receding tide. And 

types of violent crushing of the study area surging manifold. 

SURVEI TINGKAT KETERAMPILAN BERMAIN BOLA BASKET PADA ANGGOTA 

PUTRA EKSTRAKUIKULER BOLA BASKET DI SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO 

TAHUN 2010 

Aditya Alanuari Dwi Sundawa 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan 

teknik dasar bola basket pada anggota putra ekstrakuikuler bola basket di SMA 

Muhammadiyah Wonosobo tahun 2010. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk 

menemukan dan mencari kebenaran agar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi 

masyarakat yang menggunakannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat ketrampilan bermain bola basket pada anggota putra ekstrakuikuler 

bola basket di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Subyek penelitian yang diamati adalah 

siswa-siswa putra peserta ekstrakuikuler bola basket di SMA Muhammadiyah Wonosobo 

tahun 2010. Aspek penelitian ini berdasarkan perumusan masalah adalah bagaimana 

tingkat kemampuan teknik dasar bola basket pada anggota putra ekstrakuikuler bola 

basket di SMA Muhammadiyah Wonosobo tahun 2010. Dalam pengambilan data 

menggunakan teknik survei tes. Prosedur yang dilakukan adalah mempersiapkan 

instrumen penelitian serta pengambilan data dengan menggunakan analisis data deskriptif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Muhammadiyah Wonosobo 

menunjukan bahwa siswa yang masuk kedalam kategori baik sekali adalah 0 %, kemudian 

menunjukan siswa yang masuk kedalam kategori baik adalah 45 %, dengan jumlah sample 

siswa yang berkategori baik adalah 9 siswa. Untuk kategori cukup adalah 50 %, dengan 

jumlah sample siswa yang berkategori cukup adalah 10 siswa. Sedangkan untuk kategori 
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sedang adalah 5 %, dengan jumlah sample siswa yang berkategori sedang adalah 1 siswa 

dan untuk kategori kurang, kurang sekali dan sangat kurang sekali adalah 0 %, dengan 

jumlah sample siswa yang berkategori kategori kurang, kurang sekali dan sangat kurang 

sekali adalah 0 siswa. Simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwasanya 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan masih belum maksimal, karena hal ini di 

sebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah 1). Frekuensi latihan yang minim, 

2). Waktu latihan yang terlalu singkat, 3). Pengalaman bertanding yang masih kurang, 4). 

Dan kesunguhan hati dalam melakukan latihan atau tes dari siswa yang tidak bisa diukur.  

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu menambah frekuensi latihan yang sudah ada, 

perlu adanya sebuah klub yang bisa menampung bakat dan minat siswa atau paling tidak 

bekerjasama dengan klub yang sudah ada, menambah atau paling tidak menjaga sarana 

dan prasarana yang sudah ada, penambahan pengalaman bertanding bagi peserta 

ekstrakurikuler dan peningkatan kualitas dari pelatih supaya dapat meningkatkan kualitas 

dari peserta ekstrakurikuler. 

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN MENULIS SURAT DINAS BERBASIS KEGIATAN 

SISWA SMP KELAS VIII 

Asri Wijayanti 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Kebutuhan guru dan siswa akan adanya buku panduan dalam pembelajaran menulis 

surat dinas yang berkenaan dengan kegiatan siswa di sekolah menjadi landasan utama 

penelitian yang akan dilakukan. Kebutuhan tersebut didasari pada tuntutan pembelajaran 

yang bermakna yaitu pembelajaran yang langsung diaplikasikan pada kegiatan sehari-hari.   

Buku panduan menulis surat dinas bagi siswa kelas VIII SMP belum ada. Secara umum 

sudah ada buku-buku mengenai menulis surat dinas namun masih ada permasalahan yang 

dapat diidentifikasi, antara lain sebagai berikut: 1) buku pelajaran biasanya masih berifat 

umum; 2) buku pelajaran yang ada belum menarik sehingga siswa kurang tertarik 

membacanya; 3) buku menulis surat dinas yang sudah ada belum secara khusus dibuat 

dengan konteks SMP Kelas VIII; dan 4) siswa menginginkan buku yang berkenaan 

langsung dengan kegiatan di sekolah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah (1) bagaimanakah kebutuhan guru dan siswa terhadap buku panduan menulis surat 

dinas berbasis kegiatan siswa di SMP Kelas VIII? (2) bagaimanakah karakteristik buku 

panduan menulis surat dinas berbasis kegiatan siswa di SMP Kelas VIII? (3) 

bagaimanakah profil atau prototype buku panduan menulis surat dinas berbasis kegiatan 

siswa di SMP Kelas VIII? Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan kebutuhan guru 

dan siswa terhadap buku panduan menulis surat dinas berbasis kegiatan siswa di SMP 

Kelas VIII, (2) mendeskripsikan karakteristik buku panduan menulis surat dinas berbasis 

kegiatan siswa di SMP Kelas VIII, (3) mendeskripsikan profil atau prototype buku 

panduan menulis surat dinas berbasis kegiatan siswa di SMP Kelas VIII. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang hakikat keterampilan menulis surat 

dinas, jenis-jenis surat dinas, sistematika/bagian-bagian surat dinas, bahasa surat dinas, 

kegiatan siswa di sekolah, kaidah penulisan buku panduan, fungsi buku panduan, kriteria 

buku panduan, dan pengembangan buku panduan berbasis kegiatan siswa di sekolah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and develophment (R & D) yang 

dilakukan dalam enam tahap, yaitu: (1) survey pendahuluan, (2) awal pengembangan 

prototipe buku panduan, (3) desain Produk, (4) validasi Produk, (5) revisi dan perbaikan 

desain, dan (6) deskripsi hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu manusia yaitu 

guru Bahasa Indonesia di SMP dan siswa kelas VIII, latar (seting), kejadian, dan proses. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 10 siswa dari SMP Negeri 2 Kudus dan 10 siswa dari 
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MTs NU Banat Kudus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket untuk 

memperoleh data kebutuhan buku panduan menilis surat dinas berbasis kegiatan siswa di 

SMP kelas VIII. Setelah penelitian dilaksanakan, diperoleh hasil-hasil penelitian sebagai 

berikut: (1) Berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap buku panduan 

menulis surat dinas, diketahui bahwa kebutuhan siswa dan guru terhadap buku panduan 

menulis surat dinas, yaitu: (a) motivasi siswa pada buku sangat kurang sehingga 

dibutuhkan buku yang bisa membuat mereka berinteraksi yaitu dengan menggunakan 

buku panduan menulis surat dinas berbasis kegiatan siswa di sekolah, (b) pemahaman 

awal mengenai cara menulis surat dinas masih sangat kurang sehingga dibutuhkan 

panduan awal penulisan sebagai dasar membuat surat dinas, (c) Kebutuhan adanya buku 

panduan menulis surat dinas sangat tinggi, hampir semua guru dan siswa menginginkan 

adanya buku panduan tersebut, (d) kebutuhan isi buku panduan menulis surat dinas. 

Secara umum siswa dan guru menginginkan adanya perpaduan materi dan penerapan. 

Setiap bab dilengkapi dengan latihan dan tugas serta semua itu terkait dengan surat dinas 

untuk kegiatan siswa di sekolah, (5) kebutuhan fisik buku panduan menulis surat dinas. 

Siswa dan guru menginginkan bentuk yang menarik, baik dari sampul sampai pada bagian 

isi agar lebih enak membaca dan menikmati buku tersebut; dan (2) Dari hasil penilaian 

yang diberikan oleh guru, dapat disimpulkan, yaitu: (1) pada dimensi sampul buku 

panduan menulis surat dinas, nilai rata-rata yang diperoleh dari guru sebesar 83,5; (2) 

pada dimensi bentuk buku panduan menulis surat dinas, nilai rata-rata yang diperoleh dari 

guru sebesar 87,5; (3) pada dimensi isi buku panduan menulis surat dinas, nilai rata-rata 

yang diperoleh dari guru sebesar 85; (4) pada dimensi penilaian tiap BAB, nilai rata-rata 

yang diperoleh dari guru sebesar 88,5. Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

ini adalah yang pertama, buku panduan menulis surat dinas yang baik adalah buku yang 

sesuai kebutuhan siswa dengan berbasis kegiatan siswa di sekolah. Kedua, dari nilai di 

atas membuktikan bahwa hasil prototipe buku panduan menulis surat dinas telah sesuai 

walaupun masih ada beberapa perbaikan. Saran yang dapat penulis rekomendasikan antara 

lain: (1) dalam rangka pembelajaran menulis salah satunya menulis surat dinas, hendaknya 

guru maupun orang tua memberikan pengarahan dan motivasi agar siswa mengenal dan 

menyukai materi menulis surat dinas; (2) untuk meningkatkan kemampuan menulis surat 

dinas anak, hendaknya guru dan orang tua memberikan pengarahan dan motivasi terhadap 

siswa untuk belajar dan mengenal menulis surat dinas; (3) perlu diadakan pengembangan 

terhadap buku panduan menulis surat dinas berbasis kegiatan siswa di SMP kelas VIII 

untuk melengkapi kekurangan pada buku panduan tersebut; (4) perlu diadakan penelitian 

lebih lanjut untuk menguji efektivitas buku panduan menulis surat dinas berbasis kegiatan 

siswa di SMP kelas VIII. 

ANALISIS DESKRIPTIF PADA SOAL-SOAL DALAM BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK 

(BSE) MATEMATIKA UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERDASARKAN 

KRITERIA TIMSS VIDEO STUDY 

Siti Lisakdiyah, Istiqomah Eko Putranti, Tiara Anggi Indriaswari 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The mathematics ability among the Indonesian students on the international level 

according to the result of TIMSS and PISA on 1996, 2003 and 2006 was still on the low 

grade. These results indicate that our students have not be accustomed to the mathematics 

problems with high cognitive demand. The facts shown that mathematics problems given 

to the students were not enough reach and did not give them chance to increase the 

understanding ability. Due to that condition, analysis about the kind and level of 

methematics problems was done according to the TIMSS video study criteria. This 
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research was aimed to descript the kind and level of mathematics problems and its 

proportion. The method used in this research is qualitative descriptive, with the focus is 

kind and level mathematics problems found in the mathematics school e-book for junior 

high school. The source is mathematics e-book in title ―Matematika Konsep dan 

Aplikasinya‖ writed by Dewi Nuharini and Tri Wahyuni. Data is collected by 

documentation with analysis guidelines based to TIMSS Video Study criteria. The result 

shown that from 1137 problems analyzed, most of problems were problems that only using 

the procedure (63%), low procedural complexity (59%), few deductive reasoning (11%), 

higher proportion of exercise problems than application one (63%), medium level of 

repetition (37%) and only 5% problems use reality context problems. 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN INKUIRI 

YANG BERBASIS PROYEK UNTUK MENUMBUHKAN KOMPETENSI 

MENYELESAIKAN MASALAH PADA SISWA SMP DI KABUPATEN JEPARA 

E. Juliyanto, E. Trisnowati, Z. Hanum 

Email: jull_lie@yahoo.co.id , Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang 

This research intent to design physics learning model with inkuiri's approaching 

that menumbuhkan can interest solve problem, one that can settle laboratory equipment 

constraint that insufficiently is equal to and requirement constraint loads of time on 

SMP'S student at kabipaten Jepara and knows that model effectiveness. Observational 

method that is utilized in this research is Research and Development (R & D.). This 

Observational sample is student of SMP N 1 Pecangaan. Result observationaling to point 

out physics learning model that can arise interest solves problem who can settle about 

problem limitation time and tool is model physics learning with inkuiri's approaching that 

gets project basis. In this learning model, one part of learning strategy stage 

dilakksanakan on the house, so gets to economize tutorial hour purpose.. To know 

learning model effectiveness this, therefore this learning model diujicobakan. On 

circumscribed scale test-driving points out available ability step-up think student by 

outgrow it point (g ) are 0.36. Result tests acquired hypothesis t computing as big as 6.096 and 

t table = 2.84 one that points out t computing don't lie on Ho's accepting region. Thus can 

conclude this learning model ala signifikan that menumbuhkan can interest solve problem 

on SMP'S student at Regency Jepara by outgrows it point (g ) are 0.58. 

RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KEBOCORAN GAS ELPIJI 

Yudhi Sulistyawan 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Sifat elpiji yang mudah terbakar menjadi masalah penting yang harus diperhatikan, 

yaitu bila elpiji tersebut bocor maka keberadaannya akan menjadi berbahaya, yaitu dapat 

menyebabkan kebakaran. Dari latar belakang tersebut muncul pemikiran untuk 

membuatalat pendeteksi kebocoran elpiji. Permasalah akan dibatasi yaitu pembuatan alat 

tersebut dengan menggunakan sensor gas TGS2610-D00, yaitu sensor yang mendeteksi 

keberadaaan elpiji di udara. Eksperimen pembuatan alat pendeteksi kebocoran elpiji dalam 

ruangan dengan sensor gas TGS2610-D00 ini melalui beberapa tahap, yaitu 1) Tahap 

perencanaan alat meliputi diagram blok, rangkaian alat mulai dari rangkaian catu daya, 

rangkaian sensor, rangkaian comparator, dan rangkaian untuk keluarannya, dan cara 

kerjanya; 2) Tahap pembuatan alat yaitu meyiapkan peralatan dan bahan, pembuatan 

layout rangkaian, pemasangan komponen pada layout, serta pembuatan kotak panel alat; 3) 
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Tahap pengujian yaitu bagian terakhir adalah menguji alat tersebut apakah sudah bekerja 

sesuai dengan yang diharapkan atau masih perlu perbaikan. Dari pembahasan tersebut 

dapat dibuat kesimpulan bahwa pembuatan alat pendeteksi kebocoran elpiji dalam ruangan 

mengunakan sensor gas TGS2610- D00 berjalan dengan baik. 

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN IPA BERBASIS EDUTAINMENT  DENGAN 

PENDAYAGUNAAN KEBUN WISATA BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SD NEGERI 1 PATEMON 

Ratna Susanti, Imas Permasi, Cahyo Aji Hapsoro 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Based on data obtained by researchers about the average value of learning science 

class 3 Patemon Elementary School 1, it is still low which is under the KKM 57.25. This 

was caused by the delivery of knowledge that is still dominated lecture method of 

interactive discussion interspersed. One alternative to overcome this is to use 

edutainment-based learning with the utilization of the garden tour of Biology, State 

University of Semarang as a medium of learning. The research design used is the One-

Shot Case Study. The research sample is a class 3 procedure of this study were divided 

into 3 phases: preparation, implementation phase and reporting phase. The results 

showed student scores are 88, 33 and the lowest value of 61.67. Students who achieve 

mastery of individual learning as much as 35 students with classical completeness 

percentage reached 94.59% and the average value of 76.50. The conclusion is that 

learning-based edutainment with efficient use of garden tours Biology, State University of 

Semarang as a medium for effective learning in the sub material characteristics of living 

things. 

PENGEMBANGAN METODE “EASY SHARE” INTEGRASI FACEBOOK DAN GOOGLE 

UNTUK MENGOPTIMALKAN WEBSITE BERBASIS JOOMLA SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI 

Niswah Baroroh, Subhan, Budi Prasetya 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Internet which we called information superhighway is a tool to develop the 

national economic. Nowadays, the website visitors like social networking. A new website 

can‘t be recognized by the visitors easily. The Owners must promote their websites so the 

visitors interested to visit their websites. It can‘t be popular when the owner just promote 

by the social networking, but also must promote by searcher machine, as we know, one of 

the popular searcher machine is Google which has a webmaster application. With this 

application, the owner has a right to arrange their website, so it can be accessed everyone 

who search in Google. Website www.edukasi-online.info has 2374 link in Google database 

(on October 21, 2010). This total can be accumulated in Google searcher machine with 

the keywords ―site:www.edukasi-online.info‖ or ―edukasi online‖, the website 

www.edukasi-online.info is in the second level. From this analyze the average of this 

visitors more than 37 people everyday. The conclusions of this research are (1) ―Easy 

Share‖ method can integrated Facebook and Google to optimal their website based 

Joomla as the promotion media effectively. (2) Easy share method ha a positive significant 

influence to the popularity of website based Joomla. 

http://www.edukasi-online.info/
http://www.edukasi-online.info/
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PENGARUH PELARUT PADA ISOLASI KAPSAISIN DALAM CABAI RAWIT (CAPSICUM 

FRUTESCENS L.) DAN UJI EKSTRAK CABAI RAWIT SEBAGAI INSEKTISIDA 

Lestari, Puji, Purnawati, Ernawati 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Lately the use of synthetic insecticides causes its own problems for humans. This is 

because insecticide in crop residues can accumulate in soil or in the human body that can 

harm for humans and the environment. It takes a more safe alternative insecticides for 

humans and the environment one of which is utilizing capsaicin as an insecticide. 

Capsaicin found in chili pepper (Capsicum frutescens L.) can be taken with a maximum 

when using the appropriate solvent. This study aims to find a solvent that can extract the 

capsaicin in chili pepper better and to know the content of chili pepper extract effective as 

an insecticide. The benefits of this research was to determine the best solvent for the 

extraction of capsaicin that capsaicin obtained will be more and know the content of chili 

pepper extract is effective as an insecticide. Extraction of chili pepper made with solid-

liqid extraction method using soxhlet. Before the first extracted chili pepper cleaned, 

halved and dried using the oven at a temperature of 50
0
C for 23 hours. After drying in the 

puree and sifted with a 50 mesh sieve. 50 grams of powdered chili pepper will be soxhlet 

gradually with the solvent hexane, chloroform, and ethanol. After the extract obtained 

from each solvent then each extract was concentrated and tested by UV-Vis, IR, and GC. 

From the results of analysis show that the hexane extract contained 11.0507% capsaicin. 

Results of test results insecticide extract of chili pepper hexane with 20% effective 

concentration is used as an insecticide.  

MODEL PENANGANAN KOMPLAIN (KELUHAN) MASYARAKAT DALAM 

MEWUJUDKAN TATA PAMONG YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KOTA 

SEMARANG 

Wiyanto, Muh. Daniel Ahda, Nia Kurniawati, Mahasiswa  

Jurusan HKn, Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pemerintah sebagai pemegang mandat dari masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih 

baik dan demokratis, sesuai dengan harapan dan tuntutan warganegara. Pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dipandang sebagai hak yang harus 

diperoleh oleh setiap warganegara. Karena dipandang sebagai hak maka harus didasarkan 

pada norma-norma hukum yang mengatur secara jelas. Salah satu pesan dalam undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tantang pelayanan publik adalah betapa pentingnya 

pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengelolaan komplain untuk menjamin penyediaan 

pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan agar tidak 

terjadi penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga 

komplain perlu di kelola mulai dari proses masuknya (input) , proses, dan hasilnya berupa 

output. Penelitian ini untuk mengetahui penanganan komplain (keluhan) masyarakat yang 

dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam 

penanganan komplain (keluhan) masyarakat di kota Semarang dan model penanganan 

komplain (keluhan) masyarakat yang cocok dalam mewujudkan tata pamong yang baik 

(good governance) di kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Lokasi penelitian dipusatkan pada P5. Sumber data berasal dari indep interview yang 

dilakukan dengan pegawai P5, dokumen dan angket. Hasil penelitian bahwa penanganan 
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pengaduan pelayanan publik kota semarang dipusatkan di P5. P5 merupakan lembaga 

yang bertugas untuk memfasilitasi, mediasi, menerima, dan mengelola pengaduan serta 

memantau dan mengevaluasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik dikota semarang. 

Hambatan dalam penanganan pengaduan pelayanan publik dikota semarang adalah kurang 

responsifitas beberapa SKPD, kurangnya sarana prasarana, kurangnya SDM yang 

memadai. Namun, semua dapat ditangani dengan baik daripada sebelumnya.yang 

dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada unit pemberi pelayanan untuk lebih 

optimal dalam penanganan pengaduan dari pusat penanganan pengaduan pelayanan publik 

(P5) kota semarang, memonitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan pada 

tingkat kecamatan. meningkatan kapasitas anggota tim P5, memberikan pelatihan 

manajemen dan teknis system pengaduan yang berstandar nasional dan mengadakan 

sosialisasi penanganan pengaduan pelayanan publik kota semarang. Kedepan P5 perlu 

sebuah sistem pengelolaan yang dapat menampung informasi atau data pengaduan dan 

terintegrasi dalam suatu sistem database. Masyarakat mudah mengakses untuk 

menyalurkan komplain, melihat perkembangan komplain, memberikan tanggapan 

penanganan komplain, yang baik, benar, tepat dan murah sesuai karakteristik masyarakat 

kota semarang. 

PROGRAM PENELITIAN MAHASISAWA PENGARUH PENYALURAN DANA PROGRAM 

NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MANDIRI 

PEDESAAN) TERHADAP MUNCULNYA WIRAUSAHA BARU (EVALUASI 

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI 

(PNPM-MANDIRI) DI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG) 

Yunus Arifudin, Muhamad Iksan Suseno, Mohammad Ilmiawan El Tsani 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Peranan pemerintah dalam hal penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan sangat 

berpengaruh terhadap munculnya dan bertahnnya wirausaha baru dan lama, dan  besarnya 

dana yang di terima berdasarkan alokasi dari pemerintah untuk setiap daerah. Penelitian 

ini bertujuan: (1) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan  

terhadap munculnya Wirausaha baru. (2) Mengetahui besanya pengaruh adanya PNPM 

Mandiri Pedesaan terhadap munculnya Wirausaha baru. Dalam penelitian ini jumlah 

populasi adalah seluruh penerima dana PNPM Mandiri di kecamatan Pringapus, 

kabupaten semarang. Sampel diperoleh 61 responden dilakukan dengan Proposional 

Random Sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel dana PNPM Mandiri 

Pedesaan sebagai variabel bebas (X) dan Variabel munculnya wirausaha baru sebagai 

variabel terikat (Y). Alat pengumpulan data dengan metode kuesioner dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa responden menyatakan dana PNPM 

mandiri pedesaan termasuk kategori cukup baik (62,30%), selebihnya yaitu 10,03% 

responden menyatakan baik, dan 19,67% menyatakan kurang baik. Berdasarkan analisis 

regresi sederhana diketahui bahwa penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan di 

kecamatan Pringapus berpengaruh terhadap munculnya wirausaha baru di kecamatan 

Pringapus, kabupaten  tahun 2010 baik secara simultan maupun parsial dibuktikan dengan 

hasil uji F dan uji T yang memperoleh signifikansi di bawah 0,05. Kontribusi pengaruh 

dana PNPM Mandiri Pedesaan, secara simultan terhadap munculnya wirausaha baru 

adalah 33.9% dan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil 

penelitian diharapkan bermanfaat bagi semua pihak pemerintah maupun masyarakat, Dari 

hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah dan masyarakat turut aktif dalam 

pelaksanaan dan pengawasan dana PNPM Mandiri Pedesaan agar berhasil.  
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KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBANTUAN KOMPUTER 

INTERAKTIF DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM THE GEOMETER’S SKETCHPAD 

TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATERI GEOMETRI SISWA SMP 

Reza Aditya, Muhammad Ridlo Yuwono, Ridho Ananda  

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan 

pemahaman konsep siswa SMP (kelas IX SMPN 4 Semarang) pada pembelajaran materi 

geometri (materi kesebangunan bangun datar) dengan pembelajaran berbantuan komputer 

interaktif menggunakan program The Geometer‘s Sketchpad lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran tanpa berbantuan program The Geometer‘s Sketchpad, Mengetahui 

apakah rata-rata hasil tes pemahaman konsep siswa dengan pembelajaran berbantuan 

komputer interaktif dapat mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas IX semester I SMP Negeri 4 Semarang tahun 

pelajaran 2010/2011. Dengan menggunakan teknik cluster random sampling diperoleh dua 

kelas sampel, yaitu kelas VIII H sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII G sebagai kelas 

kontrol. Sedangkan sebagai kelas uji coba yang digunakan adalah kelas X-8 SMAN 5 

Semarang tahun pelajaran 2010/2011. Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

siswa,dilakukan evaluasi setelah pembelajaran selesai. Soal evaluasi yang diberikan 

terlebih dahulu telah diujicobakan di kelas uji coba. Lembar observasi  dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data pengelolaan kelas untuk guru dalam pembelajaran 

berbantuan komputer interaktif dengan menggunakan program The Geometer‘s Sketchpad 

dan observasi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan uji 

normalitas diperoleh data bahwa populasi berdistribusi normal dan dari uji homogenitas 

diperoleh bahwa sampel mempunyai varians yang sama (homogen). Hipotesis pada 

penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran berbantuan komputer interaktif 

dengan menggunakan program the Geometer‘s Sketchpad  lebih efektif dibandingkan 

pembelajaran ekspositori peraga terhadap kemampuan pemahaman konsep materi 

geometri pada siswa kelas IX semester I SMP Negeri 4 Semarang tahun pelajaran 

2010/2011. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan uji kesamaan rata-rata 

uji ketuntasan belajar dengan menggunaka uji t dengan kriteria penolakan Ho adalah t hitung 

≥ ttabel. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh untuk uji kesamaan rata-rata 

thitung = -0,034 dan ttabel = 1,997 dan untuk uji ketuntasan belajar diperoleh thitung = 2,464 

dan ttabel = 2,037. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho diterima yang berarti bahwa 

kemampuan pemahaman konsep siswa berbantuan komputer interaktif dengan 

menggunakan program the Geometer‘s Sketchpad kurang efektif daripada kemampuan 

pemahaman konsep siswa dengan menggunakan pembelajaran tanpa berbantuan komputer 

interaktif dengan menggunakan program the Geometer‘s Sketchpad. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas kontrol lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata kelas eksperimen, kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar, 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung terus meningkat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran berbantuan komputer interaktif dengan menggunakan 

program the Geometer‘s Sketchpad) kurang efektif daripada pembelajaran tanpa 

berbantuan program the Geometer‘s Sketchpad pada materi geometri siswa SMP. 
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PENGARUH PELAYANAN KREDIT, PENDIDIKAN PERKOPERASIAN ANGGOTA DAN 

PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA KSU MITRA LESTARI 

DI KOTA PATI. 

Hanik Silviana, Ngamik Qongidah, Kuhfin Ulvi 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari yang berada di Desa Mantingan, 

Kecamatan Jaken, Kota Pati, Jawa Tengah merupakan perwujudan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran anggota, pengurus dan karyawan pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, sehingga bisa memberdayakan perekonomian daerah dan menciptakan 

lapangan kerja. KSU Mitra Lestari merupakan koperasi primer yang melayani bidang 

usaha simpan pinjam/ perkreditan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 

Adakah pengaruh pelayanan kredit, pendidikan perkoperasian anggota, dan partisipasi 

anggota terhadap keberhasilan usaha KSU Mitra Lestari di Kota Pati, (2) Seberapa besar 

pengaruh pelayanan kredit, pendidikan perkoperasian anggota, dan partisipasi anggota 

terhadap keberhasilan usaha KSU Mitra Lestari di Kota Pati baik secara simultan maupun 

secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KSU Mitra lestari 

berjumlah 5223 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode secara acak random 

sampling berjumlah 98 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode angket, metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan uji 

asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelayanan kredit, pendidikan perkoperasian anggota berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha koperasi baik secara parsial maupun simultan dibuktikan dari 

hasil uji F dan uji t yang memperoleh signifikansi dibawah 0,05. Hasil Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik koperasi, penggurus, anggota maupun 

masyarakat. Perlu terus meningkatkan pendidikan perkoperasian anggota terutama dalam 

pelatihan di Balatkop dan seminar perkoperasian, sehingga melalui pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian bisa menambah wawasan dan pengetahuan anggota. 

PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN METODE DISCOVERY TERPIMPIN BERVISI SETS 

(SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, SOCIETY) UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS X DI SMA NASIMA SEMARANG TAHUN AJARAN 2010/2011 

Siti Latifah 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pembelajaran Fisika di sekolah lebih berorientasi kepada sains dengan pendekatan 

guru sentris. Penggunaan metode yang kurang variatif menyebabkan pembelajaran 

berkesan monoton. Akibatnya hasil belajar siswa rendah. Oleh karena itu, perlu dicoba 

metode lain yang berorientasi pembelajaran sains yang komprehensif dan lebih 

menekankan keaktifan siswa. Metode discovery terpimpin bervisi SETS (Science, 

Environment, Technology, Society) merupakan satu dari banyak metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Permasalahan dalam peneli tian ini 

adalah pembelajaran Fisika dengan metode discovery terpimpin bervisi SETS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X di SMA Nasima Semarang. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui metode discovery 

terpimpin bervisi SETS. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan 

menggunakan sampel kelas eksperimen dan kontrol. Pengambilan sampel dilakukan 
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secara random dari populasi yang homogen, 3 kelas. Hasil penelitian menunjukkan 

pembelajaran Fisika dengan metode discovery terpimpin bervisi SETS dapat 

meningkatkan hasil belajar Fisika siswa SMA Nasima Semarang. Skor rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu sebesar 73,00 daripada skor 

rata-rata pada kelas kontrol sebesar 68,80. Ketuntasan belajar kelas eksperimen mencapai 

86,67% dan  pada kelompok kontrol mencapai 66,67%. Adapun skor hasil belajar ranah 

afektif kelompok eksperimen mencapai 96,67% dan kelompok kontrol mencapai 90%. 

Skor hasil belajar ranah psikomotorik kelompok eksperimen mencapai 93,33% sedangkan 

aspek kontrol mencapai 76,67%. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan pembelajaran 

dengan metode discovery terpimpin bervisi SETS dijadikan sebagai salah satu 

pembelajaran alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fisika.  

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA CHEMISTRY WEB DENGAN PENDEKATAN 

CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA 

POKOK MATERI HIDROKARBON SISWA KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 5 

SEMARANG 

Anggun Zuhaida, Nafis Herowati 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pembelajaran kimia saat ini masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah 

dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Guru menjelaskan kimia hanya sebatas produk dan 

sedikit proses. Komposisi dalam melakukan praktikum juga sangat jarang sehingga siswa 

kurang mengenal tentang penerapan dari ilmu kimia. Untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di atas, perlu dilakukan upaya berupa perbaikan pembelajaran. Perbaikan 

diantaranya dengan pembelajaran secara online melalui internet, guru dapat melakukan 

kegiatan belajar mengajar dengan siswa dengan tidak dibataasi oleh ruang dan waktu. 

Siswa dituntut untuk mampu dan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Salah satunya adalah dengan menggunakan media Chemistry Web yang berisi tentang 

bahan ajar materi kimia yang terdiri dari materi, soal-soal, dan juga petunjuk praktikum. 

Dan juga dalam penyampaian materi perlu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, salah satunya adalah dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning  (CTL) 

adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan lingkungan sekitar siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan yang mereka 

peroleh dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar kimia siswa yang 

menggunakan media chemistry web dengan pendekatan contextual teaching and learning 

(CTL) pada materi hidrokarbon lebih baik apabila dibandingkan dengan hasil belajar 

kimia siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional serta sudahkah 

memenuhi KKM. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi informasi mengenai 

kontribusi pembelajaran kimia hidrokarbon dengan menggunakan media chemistry web 

dengan pendekatan contextual teaching and learning (CTL). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua siswa kelas X reguler SMAN 5 Semarang tahun pelajaran 2009/2010 yang 

berjumlah 8 kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik cluster random 

sampling dan terpilih siswa kelas X6 sebagai kelas eksperimen menggunakan media 

chemistry web dengan pendekatan contextual teaching and learning (CTL), siswa kelas 

X7 sebagai kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Data penelitian 

diperoleh dengan metode dokumentasi, tes, angket, dan observasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen sebesar 72,41, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 68,68. Untuk kelas eksperimen, ketuntasan mencapai 
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78,38%, sedangkan ketuntasan kelas kontrol sebesar 56,76%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  pembelajaran kimia hidrokarbon dengan menggunakan media chemistry web 

dengan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dapat meningkatkan hasil 

belajar kimia siswa. serta dapat dikatakan efektif dalam hal pencapaian ketuntasan belajar 

karena ketuntasan belajar secara klasikal mencapai >70% dengan nilai rata-rata ≥70. 

STUDI EKSPERIMEN VARIASI JENIS DAN KOMPOSISI PELARUT PADA LAJU REAKSI 

BIODEGRADASI SAMPAH POLISTIRENA FOAM 

Aji Christian Bani Adam, Umarudin, Dewangga Oky B A 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, 

Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Salah satu sampah anorganik yang menjadi kontroversial sekarang ini ialah 

kemasan plastik sekali pakai-buang. Salah satu kemasan plastik sekali pakai-buang yang 

berkontribusi signifikan terhadap masalah sampah kota ialah polistirena foam. Dalam 

rangka efisiensi penggunaan bahan baku, salah satu cara penanganan sampah polistirena 

foam yang marak saat ini ialah daur ulang. Metode yang sedang dikembangkan dewasa ini 

untuk mengatasi masalah pengumpulan sampah polistirena foam tersebut ialah teknik 

pelarutan. Secara umum, penelitian ini bertujuan melarutkan polistirena foam dalam 

berbagai pelarut untuk menghilangkan udara dalam polistirena foam. Adapun, tujuan 

khusus  dari penelitian ini menentukan pelarut yang baik, pengurangan volume setelah 

pelarutan, waktu pelarutan dan kelarutan polistirena foam dalam berbagai pelarut dan 

termperatur, yang akan dimodelkan dengan model termodinamika. Bahan utama, yaitu 

polistirena foam yang digunakan berasal dari bekas kemasan produk pangan siap-bawa 

untuk jenis XPS dan bekas bantalan peralatan elektronik untuk jenis EPS. Variasi pelarut 

yang digunakan dibatas pada lima jenis pelarut, yaitu limonena (sebagai pembanding) 

yang di distilasi-ekstraksi dari jeruk lemon, aseton, turpentin, oktana, dan proteleum eter. 

Sedangkan, variasi temperatur dilakukan pada rentang 30-45°C untuk aseton, 30-60°C 

untuk limonena, 30-130°C untuk turpentin, 30-40°C untuk oktana, dan 30-80°C untuk 

proteleum eter. Variasi urutan pemasukkan dibedakan atas pemasukkan polistirena foam 

dahulu baru pelarutnya dan sebaliknya. Secara keseluruhan, percobaan waktu laju 

pelarutan polistirena menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur, semakin besar massa 

sampah polsitirena terlarut dan semakin cepat proses pelarutannya. Berdasarkan hasil data 

dan kalkulasi, dapat disimpulkan bahwa; (1) pelarut limonena tidak tepat untuk digunakan 

dalam penanganan sampah polistirena foam, (2) dari segi keekonomisan dan daya 

kelarutan, alternatif pelarut terbaik sebagai pengganti pelarut limonena untuk penanganan 

sampah polistirena adalah turpentin, (3) rasio massa polistirena terhadap volume turpentin 

pada 30
o
C adalah 5 gr/10 mL, (4) semakin tinggi temperatur, semakin besar massa rasio 

polistirena terlarut dan semakin cepat proses pelarutannya,  (5) proses pelarutan dengan 

aseton sebaiknya pada temperatur maksimum 40
o
C, (6) pada temperatur 90

o
C dan 130

o
C, 

proses pelarutan denan turpentin berlangsung cepat, hampir menyerupai laju pelarutan 

dengan aseton, (7) waktu laju pelarutan rasio massa EPS relatif sama dengan XPA baik 

dalam pelarut aseton maupun turpentin dan juga pelarut lainnya, dan (8) rasio volume 

polistirena hasil pelarutan terhadap volume polistirena awal sebesar 0,05 untuk EPS dan 

0,06 untuk XPS. 
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IDENTIFIKASI CITRA PENGINDERAAN JAUH UNTUK KAJIAN PERSEBARAN 

FENOMENA LONGSOR (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNGPATI DAN 

KECAMATAN NGALIYAN) KOTA SEMARANG 

Tita Ekasari 

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Landslides can identify by analysis of remote-sensing and other factor support 

surveys like geology, landuse etc. Inventarisation and researh of the landslides area much 

necessary to avoid landslides disaster further more can be anticipate, also environment 

management doing exactly. More easy Using remote sensing for landslides detection like 

identify landuse or vegetation, sloping area and other interpretation by remote sensing. 

Result from research area and manner of data, Kecamatan Ngaliyan have high dangerous 

level of landslides, this case influence by landuse for factory and cutting slopes so that 

influent the defend of land, for example in bambankerep village of Ngalian distric have a 

hard of land slides until 1 metres down. Landslides on Gunungpati district more influence 

by sloping almost 45% for example in Sukorejo village. 

SINTESIS SRTIO3 DOPAN PR
3+

 DENGAN METODE SOL-GEL SERTA APLIKASI SIFAT 

LUMINENSNYA SEBAGAI TINTA RAHASIA 

Mighfar Syukur, Witarno Heru P, Umar Hidayat 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dilakukan penelitian tentang sintesis kristal SrTiO3:Pr yang memiliki 

kesederhanaan struktur dan berbagai aplikasi. Penelitian ini, memanfaatkan sifat dari 

SrTiO3 yang dapat di sisipi logam tanah jarang berupa Pr sehingga menghasilkan sifat 

optik luminisense. Luminisens yang dihasilkan berupa red emission yaitu terjadinya emisi 

dari 
1
D2 ke 

3
H4. Sintesis dilakukan dengan metode sol-gel dengan mencari pertumbuhan 

kristal perovskit SrTiO3 pada suhu 800 
0
C dan 1000 

0
C selama 3 jam, kemudian dilakukan 

sintesis kedua dengan penyisipan logan Pr yang dikerjakan pada suhu optimum 

pertumbuhan SrTiO3. Didapatkan hasil karakterisasi X-Ray diffraction pada pertumbuhan 

optimum kristal SrTiO3:Pr di (2: 32,4; 39,96; 46,46; 57,78). Karakterisasi juga dilakukan 

dengan SEM (Scanning Electron Microscope) yang menunjukkan morfologi permukaan 

kristal berupa bola (spheres) dengan rata-rata ukuran partikel sebesar 0,7 mm. Aplikasi 

kedalam tinta dilakukan dengan melarutkan kristal kedalam etanol, sebagai penstabil 

ditambahkan suatu dispersan sehingga didapatkan larutan berupa koloid yang memiliki 

aktifitas luminisens berupa red emission. 

KOMPARASI HASIL BELAJAR KIMIA ANTARA SISWA YANG  DIBERI METODE 

INKUIRI TERBIMBING DENGAN METODE LATIHAN BERSTRUKTUR MATERI 

POKOK KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN DI SMA NEGERI 2 PATI 

Agus Sujadmiko, Supaman Adi W., Dian Rahmayani 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This study aims to determine whether there are differences in learning outcomes 

between students who were given chemical guided inquiry method with structured exercise 

methods subject matter solubility and solubility product in SMA Negeri 2 Pati and if there 

are differences, the results of learning which one is better between the two. Sampling 

technique using a cluster random sampling because the population is homogeneous, 
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obtained study sample class XI IPA 3 as the first experimental class were given guided 

inquiry method and class XI IPA 2 as an the second experimental class were given 

structured exercise methods. This study design is pre test - post test design group 

comparation. The results obtained by the average value of post test experimental class I 

and class experiment II 79.111 75.838. Hypothesis test using t the two parties test resulted 

tcount (2.179) > ttable (1.99) means that there are chemical differences in learning outcomes. 

the right side t test resulted tcount (2.179) > ttable (1.67) means that the results of 

experiments to study chemistry that the first experimental class was better than the second 

experimental class. 

TRANSFORMASI Α-PINENA MENJADI 1,8-SINEOL (EUCALYPTOL) SEBAGAI BAHAN 

BAKU INDUSTRI OBAT DAN KOSMETIK DENGAN KATALIS ASAM 

TRIFLUOROASETAT 

Mastuti Widi L, Puji Estuti, Siti Muji, Alfi N 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Minyak terpentin, sekarang ini, tidak hanya digunakan dalam produk cat dan 

thinner varnish tetapi juga digunakan secara luas sebagai bahan baku pada industri kimia. 

α-pinena sebagai komponen utama minyak terpentin dapat ditransformasi menjadi 

senyawa derivatnya. 1,8-Sineol merupakan senyawa turunan dari α-pinena yang banyak 

dimanfaatkan dalam industri obat-obatan dan kosmetik. Dalam penelitian ini telah 

dilakukan transformasi α-pinena menjadi 1,8-Sineol melalui reaksi hidrasi dengan katalis 

asam trifluoroasetat. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsentrasi katalis dan suhu 

optimum dalam transformasi α-pinena guna mensintesis 1,8-Sineol. Analisis penelitian 

dilakukan dengan menggunakan GC, IR dan GC-MS. Hasil optimum mencapai kadar 

40,218%, diketahui dari kromatogram GC. Produk diperoleh dari reaksi dengan variasi 

konsentrasi katalis 25% dan suhu 80-85
0
C. Karakterisasi IR menunjukkan keberadaan 

gugus –C-O- yang khas menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah eter, ditandai 

dengan tidak adanya gugus –C=O- maupun –OH-, sedangkan spektrum massa 

menunjukkan produk 1,8-Sineol sebagai hasil transformasi α-pinena. 

THE CONCENTRATION ANALYSIS OF VITAMINE AND MINERAL FRESH FRUIT AND 

DIENGS CARICA SWEETS (CARICA PUBESCENS LENNE & K.KOCH) 

Shela Rose Azmi, Putik Pribadi 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Fruits are important to rendered food menu nutrient. Yet, fruits and vegetables 

arent the main mineral sources, several kind of fruits and vegetables contains FE, Ca and 

P. Fruit sweets is a kind of well-preserved fruit by sugar. One of the fruit can be made for 

fruit sweets is carica from Dieng. The making process of Sweets estimated the breakage 

possibility of Vitamine and mineral inside Carica. Research shows that the concentration 

of  vitamine A, vitamine C, mineral, P, Fe at 5 different brand productions are less than 

fresh carica fruit itself. The concentration of  vitamine C is decrease excessively because 

vitamine C is easily degraded by water, temperature, and pH.  Whereas, vitamine A is 

decrease excessively because vitamine A is damaged while it is brought to the boil due to 

oxygen, furthermore in high temperature. Fresh fruit contains vitamine C 65,12 mg/100g, 

vitamine A  1771,1 ¡à/100 g, Ca 24 ppm, Fe 1,2 ppm, P 0,0254%. At 5 different brand 

production carica sweets contains vitamine C approximately 24-30mg/100g, vitamine A 
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approximately 300-500¡à/100 g, mineral Ca approximately 5-9ppm, mineral Fe 

approximately 0,58-0,8ppm, and mineral P approximately 0,003-0,008 %. The length time 

of boiling process at the making process of carica sweets influence the concentration of 

vitamine C. The optimal time of boiling process with high concentration of vitamine C is 

10 minute. 

PENGARUH DAYA PLASMA DAN SUHU SUBSTRAT TERHADAP CACAT KRISTAL DAN 

SIFAT OPTIK PADA CDTE YANG DIDOPING CU DENGAN METODE DC MAGNETRON 

SPUTTERING 

Khoidatul Makhnunah, Fitria Dwi R, Santi Yuli A 

Jurusan Fisika, Fakultas, Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The development of semiconductor technology begins with the discovery of silicon 

and germanium as a material of electronic device applications. CdTe thin film solar cells 

have efficiencies of about 16.5% of experiments approach. This value is high enough to 

research and technology that draws on this type of solar cells. Sputtering is the process of 

shooting the particles (atoms or ions) of high-energy on the target so the target atoms 

acquire high enough energy to break away from the target surface. Based on the results of 

characterization by XRD, SEM and UV-vis can be seen that thin film CdTe: Cu was grown 

at 30 W power has a crystal structure, morphology and optical properties are better than 

the films grown by plasma power 35. While on the power of 25 W has a crystal structure, 

morphology and optical properties of the most good. 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TARI MELALUI PERMAINAN KARTU 

BERGAMBARBAGI SISWA SEKOLAH DASAR 

Lesa Paranti 

E-mail : lesa_paranti@yahoo.com, Prodi Pendidikan Seni Tari, Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This research is conducted in order to develop and create a dance educational 

model through flash card for Elemantary School students. This method is an experimental 

research that based on Borg and Gall‘s experimental method which had been modificated, 

they are : (1) conduct a pre-experimental research and gather data, includes observation 

and literary studies, (2) develop a first product (a flash card model), (3) evaluation from 

the experts, two dance lecturers and a teacher, a small group simulation, using 

questionnaire which will be analyzed (4) first product revision,based on evaluation of the 

experts and small group simulation (16 students). The revision is used to improve first 

product that had been made by the researcher (5) field research (67 students). (6) Final 

revise that conducted based on field research, (7) final result of the dance educational 

model through flash card for Elementary School students in Pangudi Luhur Semarang 

Elementary School which be created through revise the field research. Data collection is 

gotten through questionnaire which is gotten by experts evaluation (two dance lecturers 

and a teacher), a small group simulation (by 16 students of Pangudi Luhur Elementary 

School in Semarang), and field research (by 67 studentas of Pangudi Luhur Elementary 

School in Semarang). The data is result evaluation about product quality, suggestion for 

product development, and the result of questionnaire fulfillment. Data analysis technique 

which used is a descriptive percentage to reveal psychomotoric, cognitive, and affective 

aspect after using the product. Based on the result of the research, the researcher hopes 
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that dance  teachers in Elementary School will use the product, that is dance educational 

model through flash card for students in learning dance. 

ANALISIS RESPON MAHASISWA TERHADAP KENYAMANAN SISTEM AKADEMIK 

TERPADU DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Ari Dwi Nur Indriawan. M, Ali Murtopo, Umi Nurul Muthiah 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Menyoroti perkembangan teknologi informasi salah satunya pada suatu universitas 

terlihat jelas dengan berkembangnya layanan kependidikan yaitu dengan adanya Sistem 

Akademik berbasis IT, dengan tujuan untuk membantu segala urusan dalam memberikan 

pelayanan akademik, dimana pada awalnya semua hal tersebut dilakukan secara manual. 

Sistem tersebut diharapkan mampu mempermudah pekerjaan sehingga untuk 

perkembangannya perlu dilakukan evaluasi yang periodik terhadap sumber daya manusia 

maupun fasilitas yang diberikan agar memberikan layanan yang memuaskan baik bagi 

mahasiswa maupun dari pihak universitas. Sebagaimana yang kita ketahui apabila suatu 

Sistem Akademik Terpadu, dimana dalam penggunaannya tidak di dukung oleh pihak yang 

terkait dengan sistem tersebut, maka keuntungan sistem yang pada awalnya bertujuan 

untuk menjadikan pekerjaan lebih baik akan terkendala ataupun menjadi berbanding 

terbalik dengan tujuan awal. Hal ini dibuktikan dengan penelitian awal yang dilakukan 

oleh penulis di Universitas Negeri Semarang yang terdapat Sistem Akademik Terpadu 

Akademik berbasis IT dengan nama Sistem Akademik Terpadu yang di rasa kurang 

optimal dalam memberikan kenyamanan bagi mahasiswa, hal ini lebih diperkuat lagi 

dengan partisipasi mahasiswa didalam menggunakan sistem akademik ini yang minim. 

Kurangnya partisipasi dari mahasiswa dapat berdampak pada kurang tersampaikannya 

informasi pihak universitas kepada mahasiswa sehingga pelaksanaan sistem akademik 

kurang memberikan hasil yang optimal. Dari hasil penelitian yang telah di lakukan di 

dapat sekitar 96,04 % responden yang nyaman dengan Sistem Akademik Terpadu dimana 

responden tersebut berasal dari angkatan 2008 di semua fakultas yang ada di Universitas 

Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gunungpati, dimna data di dapat dengan melakukan 

penyebaran sebanyak 1000 angket. Penelitian ini adalah sebuah awal dalam penentuan 

keberhasilan sebuah sistem akademik yang ada di universitas, tetapi bukan menjadi 

sebuah tolak ukur yang mutlak, karena perlu penelitian lanjutan untuk tingkat dosen dan 

karyawan. 

SINTESIS Α-KAMFOLENALDEHIDA SEBAGAI SENYAWA FLAVOR DAN FRAGRANCE 

DARI Α-PINENA OKSIDA MENGGUNAKAN ZEOLIT TERAKTIVASI 

Eka Damayanti, Nanik Kustiani, Riera Asti W
 

Email : Auryn_105@yahoo.com, Jurusan Kimia,Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Universitas 

Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

An investigation of the synthesis of α-kamfolenaldehida compounds that can be 

used as a flavor and fragrance compounds from α-pinene oxide using activated zeolite. 

The study takes advantage of easy nature of the epoxide ring opening of α-pinene oxide 

karna pengaruah acidic. Has been carried out epoxidation of α-pinene α-pinene oxide by 

stirring the mixture of α-pinene in dichloromethane, okson, acetone, and CTAB. Results of 

α-pinene epoxidation then used as raw materials isomerization of α-pinene oxide by 

reaction with activated natural zeolite. Reaction with activated natural zeolite done 
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denagn stirring the mixture of α-pinene oxide in dichloromethane solvent at various time 1 

hour, 2 hours, 3 hours and 4 hours. Reaction products were analyzed using a 

spectrophotometer IR, GC and GC-MS. The results showed that the optimum time α-

kamfolenaldehida isomerization reaction is 4 hours with catalyst Ni / Zeolite at 62.69%. 

KEEFEKTIFAN HASIL BELAJAR BERVISI SETS MELALUI STRATEGI CONCEPT 

MAPPING MATERI TERMOKIMIA DI SMA NEGERI 12 SEMARANG 

Dessy Susi Rahayu 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Currently, the process of learning in school should have a target for effective 

learning berlangung. With concept mapping strategy envisions SETS, teachers can create 

more effective teaching program. The problem this research is how the effectiveness of 

learning outcomes SETS vision through concept mapping strategy thermochemical 

material. This study aims to determine how the effectiveness of learning outcomes SETS 

vision through concept mapping strategy thermochemical material. The sampling 

technique used was purposive cluster sampling. Class XI IPA 1 as a control class with 

SETS oriented learning and XI IPA 2 as a class experiment with visionary SETS learning 

through concept mapping strategy. Based on the analysis of individual learning 

completeness obtained experimental class tcount> ttable therefore concluded the results 

of study has been completed and the control class ttable <ttable can conclude the results 

of study not yet complete. From the test results obtained by classical mastery of students 

complete in class as much as 37 experiments from 38 students in class while the number of 

students complete control of 30 out of 39 students. The average score on the posttest 

results of an experimental class of 31 so that effective learning category, while the control 

class at 27 so that effective learning category. Judging from the average score of affective 

and psychomotor aspects of the experimental class is larger than the control class. From 

the description it is concluded that learning in the classroom is more effective than 

learning experiment on the control class 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI BERSTRATEGI REACT TERHADAP 

HASIL BELAJAR KIMIA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 4 SEMARANG 

Riva Ismawati  

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This study aims to determine the influence of inquiry learning model using REACT 

strategy to learning outcomes and determine the major contribution to learning outcomes. 

The expected benefits of improved learning conditions subjects chemistry class XI through 

constructivism learning activities. The population in this study is the student class XI 

science Regular SMAN 4 Semarang 2009/2010 academic year. Analysis of early stage 

shows the population has the same level of homogeneity and normal distribution. Average 

experimental results after learning class were treated better than the control class, which 

amounted to 75.52 and 67.14. Test difference of two average learning results obtained 

tcount (4.85)> ttable (1.66), it can be the result of an experimental class learning better than 

classroom control. Obtained correlation test biserial correlation coefficient (rb) of 0.58 

and tcount (5.68)> ttable (1,99), so that generated significant influence. The influence of 

application of inquiry learning model using REACT strategy demonstrated by the 

determination coefficient of 33.64%. Cognitive learning outcomes are achieved mastery 
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experimental class while studying classical control class yet. The average value of 

affective and psychomotor experimental class is better than the control class. Based on 

research results, it can be concluded that the inquiry learning using REACT strategy 

positive effect on student learning outcomes chemistry class XI SMAN 4 Semarang.  

PEMANFAATAN DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE (DGS) UNTUK MENINGKATKAN 

BELIEFS DAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN SERTA GENERALISASI SISWA DALAM 

MENGINVESTIGASI MASALAH GEOMETRI 

Eri Kristiani, Lina Agustina, Yuniar Tazul Arifin 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Kemampuan pemahaman dan generalisasi baik pada siswa tingkat dasar, 

menengah, maupun perguruan tinggi masih rendah atau terjadi generalisasi yang salah 

(dalam kasus ini, pemahaman dan generalisasi konsep tentang tinggi dan luas segitiga). 

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan visualisasi dari peserta didik. 

Dalam hal ini peserta didik mengalami kesulitan memvisualisasikan objek-objek 

matematika, khususnya objek geometri, yang bersifat abstrak. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan model pengajaran matematika 

berbasis teknologi komputer. Harapannya dengan bantuan komputer hambatan-hambatan 

dan kesulitan-kesulitan yang ada dapat dieliminasi sedikit demi sedikit. Penelitian ini 

telah dilaksanakan di SMP Negeri 10 Semarang untuk menjawab masalah: Apakah dengan 

memanfaatan Dynamic Geometry Software (DGS) kemampuan siswa dalam 

menginvestigasi masalah geometri lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

ekspositori? Setelah dilakukan pembelajaran terlihat bahwa hasil belajar kedua kelompok 

tersebut berbeda secara signifikan dan dari hasil uji t diperoleh t
hitung 

(2,6) > t
tabel 

(1,99) 

yang berarti bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran yang berbantuan 

Dynamic Geometry Software (DGS) lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

menggunakan pendekatan konvensional (metode ekspositori). Rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen = 77,63 sedangkan rata-rata kelompok kontrol = 73,26. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang berbantuan Dynamic Geometry 

Software (DGS) lebih efektif daripada pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan konvensional. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika yang berbantuan Dynamic Geometry Software (DGS) lebih efektif daripada 

pendekatan konvensional dengan metode ekspositori terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII SMP N 10 Semarang. Saran dari penelitian ini yaitu guru dapat mencoba menerapkan 

model pembelajaran matematika berbantuan Dynamic Geometry Software (DGS).  

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEPAKBOLA MELALUI PERMAINAN 

SEPAKBOLA GAWANG GANDA BAGI SISWA SMP N 3 AJIBARANG KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

Martin Sudarmono 

E-mail : martinsudarmonopor@yahoo.co.id,Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

This research is conducted in order to develop and create a football educational 

model through double gates football for Junior High School students. This method is an 

experimental research that based on Borg and Gall‘s experimental method which had been 

modificated, they are : (1) conduct a pre-experimental research and gather data, includes 
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observation and literary studies, (2) develop a first product (double gates football model), 

(3) evaluation from the experts, a lecturer and two teachers, and then a small group 

simulation, using questionnaire which will be analyzed (4) first product revision, based on 

evaluation of the experts and small group simulation (16 students). The revision is used to 

improve first product that had been made by the researcher (5) field research (64 

students). (6) Final revise that conducted based on field research, (7) final result of the 

football educational model through double gate football for Junior High School students 

in Ajibarang which be created through revise the field research. Data collection is gotten 

through questionnaire which is gotten by experts evaluation (a lecturer and two teachers), 

a small group simulation (16 students of Junior High School 3 Ajibarang),  field research 

(64 students of  Junior High School 3 Ajibarang). The data is result evaluation about 

product quality, suggestion for product development, and the result of questionnaire 

fulfillment. Data analysis technique which used is a descriptive percentage to reveal 

psychomotoric, cognitive, and affective aspect after using the product. Based on the result 

of the research, the researcher hopes that sport teachers in Junior High School will use 

the product, that is football educational model through double gates football for students 

in learning sports. 

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI 

GURU (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 UNGARAN KABUPATEN SEMARANG) 

Ika Rizkiana Widiantoro, Agus Sujadmiko, dan Mercy Annum Boang Manalu 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Pola kepemimpinan kepala sekolah mempunyai fungsi salah satunya 

mengoptimalkan sumber daya manusia di sekolah. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pola kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri 1 

Ungaran dalam pengembangkan potensi guru? 2) Kendala apa sajakah yang ditemui 

kepala sekolah SMA Negeri 1 Ungaran saat mengembangkan potensi guru? 3) Bagaimana 

tanggapan guru SMA Negeri 1 Ungaran terhadap pola kepemimpinan kepala sekolah 

dalam upaya meningkatkan potensi guru? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui 

pola kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ungaran dalam pengembangan potensi 

guru. 2) Mengetahui kendala yang ditemui kepala sekolah SMA Negeri 1 Ungaran saat 

mengembangkan potensi guru. 3) Mengetahui tanggapan guru SMA Negeri 1 Ungaran 

terhadap pola kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan potensi guru. 

Fokus penelitian ini adalah pola kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan 

potensi guru di SMA Negeri 1 Ungaran. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan 

data berupa metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Pengambilan 

data dilakukan kepada informan yakni kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Negeri 1 

Ungaran. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian data 

menunjukkan bahwa pola kepemimpinan kepala SMA Negeri 1 Ungaran dapat diamati 

melalui pengembangan potensi guru, pembaharuan oleh kepala sekolah, supervisi oleh 

kepala sekolah, pemberian penghargaan dan kegiatan sosial yang dilakukan dalam pola 

kepemimpinan kepala sekolah. Kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah adalah 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru dan informasi dari pemerintah. Guru-guru 

SMA Negeri 1 Ungaran menyambut baik setiap usaha kepala sekolah untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki guru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola 

kepemimpinan kepala sekolah dapat mengembangkan potensi guru. Pola kepemimpinan 

kepala sekolah sekolah dalam mengembangkan potensi guru digolongkan dalam tipe 

kepemimpinan demokratik. Kapabilitas guru terkuat untuk menunjang pengembangan 
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potensi guru terletak pada kapabilitas isi pengetahuan yang diajarkan sedangkan 

kapabilitas komunikasi interpersonal. Kendala yang ditemui kepala sekolah adalah 

keterbatasan waktu bagi guru untuk mengembangkan potensinya serta kurangnya 

informasi. Guru SMA Negeri 1 Ungaran menyambut baik upaya kepala sekolah dalam 

mengembangkan potensi guru. 

PENGARUH DAYA PLASMA PADA PENUMBUHAN FILM TIPIS CADMIUM SULFIDA 

(CDS) DOPING CU DENGAN METODE DC MAGNETRON SPUTTERING 

Fitria Dwi Riyanti 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Cadmium sulfida (CdS) merupakan salah satu semikonduktor senyawa biner II-VI 

yang ditemukan karena kebutuhan akan material semikonduktor. CdS memiliki energy gap 

2,4 eV pada suhu ruang, dan mempunyai struktur kristal heksagonal dengan tipe kristal 

wurtzite, transparansi optik pada daerah tampak, sehingga banyak diaplikasikan dalam 

pembuatan berbagai peralatan diantaranya transparent conducting oxide (TCO), tranduser 

surface acoustic wave (SAW), pandu gelombang optik, LED, dan yang baru diteliti dan 

dikembangkan saat ini adalah sebagai devais sel surya. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah struktur mikro, sifat optik, dan sifat listrik lapisan tipis CdS yang 

ditumbuhkan di atas substrat corning glass dengan metode dc magnetron sputtering 

dengan variasi daya plasma. Hasil karekterisasi dan analisis SEM (Scanning Electron 

Microscopy) menunjukkan lapisan tipis CdS yang ditumbuhkan dengan daya plasma 17,15 

W memiliki ukuran bulir yang lebih kecil dibandingkan dengan lapisan tipis yang 

ditumbuhkan pada daya plasma 22 W. Hasil analisis XRD menunjukan bahwa lapisan CdS 

yang ditumbuhkan pada daya plasma 17,15 W muncul puncak, di 2θ = 17,60
 o

 , sedangkan 

pada parameter 22 W muncul puncak di 2θ =15,15 
o
. Keduanya mempunyai orientasi 

kristal (102). Analisis sifat optik (transmitansi) lapisan tipis CdS yang ditumbuhkan pada 

daya plasma 17,15 memiliki lebar pita 3,40 eV, sedangkan untuk lapisan tipis CdS yang 

ditumbuhkan pada daya plasma 22 W mempunyai lebar pita 2,20 eV, doping Cu tidak 

berpengaruh pada sifat optik, tapi pada sifat listrik dapat meningkatkan efisiensi. analisis 

sifat listrik (sheet resisance) menggunakan metode dua probe menunjukan lapisan tipis 

CdS 17,15 W memiliki sheet resistance sebesar 4,13x
810 Ω

2m , sheet resistance lapisan 

tipis CdS menurun dengan adanya penambahan daya plasma. Pada daya plasma 22 W, 

sheet resistance menjadi 2,94x 810 Ω
2m .  

BADUY TRIBE POLITICAL CULTURE IN THE PROVINCE BANTEN POLITICAL 

SYSTEM IN INDONESIA YEAR 2010 

Nia Kurniawati 

Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

The political culture is that there are political aspects of the system of values and 

beliefs held by society, and an orientation that characterizes the attitude of citizens 

toward political life and a variety of parts in the system politik.Seperti Almond depiction 

that political culture as a unique product that people influence attitudes and behavior 

patterns in the face of the existing political system. Based on the fact that there is that the 

Bedouin tribe has a unique political culture. Bedouin Tribe Village District Kanekes 

LEUWIDAMAR Banten province leads to two types or forms of parochial political 

culture-participants (the parochial-participant political culture), and type or form of 
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subject-parochial political culture (the parochial-subject political culture). Baduy tribes 

are a group of life that was so obedient to the customs, rituals and religion they 

profess. Baduy tribes in the Inland Banten, people Kanekes also known as Baduy, is a 

community with Indigenous Sunda located in Lebak regency, Banten. Traditional 

Sundanese community groups consisted of Baduy Tribe and Tribal Outer Baduy In, they 

both lived in the Village District Kanekes LEUWIDAMAR Banten Province. Bedouin 

tribes existed before the Indonesian independence, so long Baduy Tribe people inhabit the 

village. 

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-

PAIR-SHARE BERBANTUAN KOMIK SAINS PADA MATERI POKOK LAJU REAKSI 

TERHADAP HASIL BELAJAR KIMIA SISWA KELAS XI SEMESTER 1 SMA KESATRIAN 

1 SEMARANG 

Bhakti Pratiwi, Ima Fitrotul Azizah, Nia Ayu Intan R 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Dana DIPA PNBP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe think-pair-share berbantuan komik sains terhadap hasil belajar serta 

menentukan besar kontribusinya pada hasil belajar. Manfaat yang diharapkan yaitu 

perbaikan kondisi pembelajaran mata pelajaran kimia siswa kelas XI melalui 

pembelajaran kontruktivisme. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 

SMA Kesatrian 1 Semarang tahun ajaran 2009/2010. Analisis tahap awal menunjukkan 

populasi homogenitas sama dan berdistribusi normal. Rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol yaitu masing-masing sebesar 80,03 dan 

71,00. Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar diperoleh thitung (4,3) > ttabel (1,99), 

sehingga dapat disimpulkan hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada 

kelompok kontrol. Uji korelasi diperoleh koefisien biserial (rb) sebesar 0,55 dan 

thitung(8,84) > ttabel (2,02) sehingga pengaruh yang ditimbulkan signifikan. Pengaruh 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share berbantuan komik sains 

ditunjukkan oleh koefisien determinasi sebesar 30,14%. Hasil belajar kognitif kelompok 

eksperimen sudah mencapai ketuntasan belajar sedangkan kelompok kontrol belum. Rata-

rata nilai afektif dan psikomotorik kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 

kontrol. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share berbantuan komik sains pada materi pokok 

hidrolisis garam berpengaruh positif terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI semester 

2 SMA Kesatrian 1 Semarang. 
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