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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kumpulan

ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2010

dapat diterbitkan. Ringkasan pengabdian ini merupakan suntingan hasil-hasil pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan dosen Universitas Negeri Semarang dengan sumber dana

DIPA Unnes dan DP2M Dikti Jakarta.

Ringkasan Pengabdian kepada Masyarakat memuat hasil-hasil pengabdian para dosen

dari semua fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Karena alasan teknis,

beberapa hasil pengabdian tidak dapat disajikan dalam Ringkasan Hasil Pengabdian ini.

Penerbitan Ringkasan Hasil Pengabdian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan

hasil-hasil pengabdian pada para dosen Universitas Negeri Semarang yang diharapkan dapat

merangsang kegiatan pengabdian lanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga

terkait, baik pemerintah maupun swasta dalam memecahkan masalah-masalah.

Kami sadari penyuntingan ini banyak kekurangan, oleh karena itu saran dari semua

pihak kami harapkan.

Akhirnya semoga informasi yang disajikan dalam ringkasan hasil pengabdian ini

dapat menambah kekayaan khasanah keilmuan dan dapat berguna bagi semua pihak yang

memerlukan.

Tim Penyunting,
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PENGABDIAN DOSEN
KKN PPM BERBASIS KERJA SAMA MAHASISWA-MASYARKAT MEMBANGUN

MIKROHIDRO DAN LEMBAGA USAHA KAMPUNG DI KALIKAJAR, WONOSOBO
Bambang Sugeng Suryatna, Cahyo Yuwono, Sugiarto

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang

Kuliah Kerja Nyata PT Melalui Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Dana DP2M

Kegiatan KKN PPM Unnes 2010 terdiri dari kegiatan utama berupa Pembangunan
Mikrohidro dan Pembentukan Lembaga yaitu BUMK (Badan Usaha Milik Kampung),
serta kegiatan sampingan berupa kreatifitas mahasiswa seperti pembuatan website blok
desa Kwadungan, Wonosari dan Purwojiwo, pelatihan computer, bahasa Inggris dan
sebagainya. Kegiatan KKN PPM ini telah menghasilkan output sesuai dengan yang
direncanakan dalam proposal. Output yang dihasilkan terdiri dari 2 jenis yaitu: Output
berupa sarana /infra struktur yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Output ini terdiri dari: Satu unit prototype mikrohidro (pembangkit listrik tenaga air skala
mikro) yang menghasilkan energy listrik bertegangan 220 Volt dan berdaya + 5000 Watt.
Berdirinya BUMK Energi (Badan Usaha Milik Kampung yang mengurus mikrohidro) di
Dusun Klowoh, Desa Kwadungan, Kecamatan Klikajar, Wonosobo. BUMK ini merupakan
lembaga usaha dalam kerangka “Ekonomi Gotongroyong” yang dirancang dan
diintroduksi oleh Bambang Sugeng Suryatna/Tim KKN PPM ini. BUMK energi bertugas
mengelola usaha mikrohidro sehingga pemanfaatan mikrohidro bisa berlangsung lestari
kontinu selama-lamanya (sustainable). Output yang bersifat tidak dapat dihitung secara
fisik (intangible) yang berguna bagi pendidikan dan lingkungan hidup. Output ini terdiri
dari: Pembelajaran pada mahasiswa dalam bentuk learning experience mengenai
pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal melalui KKN. Pemanfaatan energy
sumberdaya alam (air) untuk dikonversi menjadi energy listrik tanpa menggangu fungsi
atau menurunkan kualitas air yang digunakan. Ini merupakan pengembangan energy
renewable dan ramah lingkungan. Validasi mengenai penerapan disain mikrohidro yang
sudah dan akan  diteliti serta dikembangkan oleh dosen-Tim KKN PPM ini. Tim KKN
PPM ini berencana akan mendaftarkan disain mikrohidro ini untuk mendapatkan
pengakuan Hak Cipta Disain Industri, jika memungkinkan. Pelaksanaan KKNPPM
berbasis kerja sama mahasiswa-masyarakat membangun mikrohidro ini akan berdampak
nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasar perhitungan, dampak tersebut
berupa: Mikrohidro menghasilkan produk senilai Rp. 19.440.000,- per tahun, Pemakai
mikrohidro mendapat hasil + Rp. 65.000,- per bulan per Kepala Keluarga, Negara
memperoleh penghematan pembakaran BBM 1800 liter solar/tahun senilai Rp.
81.000.000,- per tahun. Perwujudan Ekonomi Gotongroyong dan peningkatan Pendapatan
Nasional Netto dari tahun 2010 ke 2011 senilai Rp. 122.940.000,-.
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UNIT PRODUKSI “MEBELIKA“ (MEDIA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA)UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sugiarto, Isti Hidayah, Kusni, Margunani

Universitas Negeri Semarang

Ipteks Bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus Dana DP2M

Pada bulan April 2010, U-UJI Mebelika UNNES kembali disetujui oleh DP2M dan
mendapat dana tahun kedua dari PD2M sebesar Rp 97,000,000,- dan dana pendamping
dari UNNES sebesar Rp 25.000,000,-.Jumlah dana yang didapat U-UJI Mebelika UNNES
pada tahun ke-tiga Program U-UJI atau tahun pertama Program IbIKK sebesar Rp
122.000.000,-. Kegiatan IbIKK UNNES melibatkan 4 tenaga Pengelola yaitu Ketua,
Kabag  Pemesaran, Kabag Produksi dan Personalia, Kabag Keuangan dan 10 orang tenaga
Non Tim IbIKK sebagai tenaga harian lepas. Komuditas Utama Produk meliputi 1) Alat
peraga manipulatif (APM) matematika Pendidikan Dasar yang dilengkapi dengan Buku
Petunjuk Penggunaan Alat Peraga berbasis Kontruktivis (dengan menggunakan Good
Question & Modelling), dan CD Pembelajaran Matematika Pendidikan Dasar. CD
Pembelajaran ini merupakan CD pembelajaran interaktif, yang juga dikembangkan dengan
basis kontrukstivis. Kegiatan yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2010 sampai
dengan bulan November 2010 antara lain: 1) Menyempurnakan disain APM yang ada (44
Materi Pokok) dan membuat desain baru APM sebanyak 15 Materi Pokok, 2) membuat
prototipe APM sebanyak 59 macam, 3) Menyempurnakan master CD Pembelajaran yang
ada (31 Materi Pokok) dan membuat master baru CD Pembelajaran interaktif matematika
sebanyak 11 Materi Pokok, 4) memproduksi dan menjual APM dan CD Pembelajaran ke
32 Institusi Pendidikan sebanyak 1.924 unit terdiri dari  944 unit APM dan 980 unit CDP.
Pemasaran dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 1) Presentasi didepan guru SD/MI
dan guru metematika SMP/MTs dan Kepala SD/MI ketika Pengelola U-UJI bertugas
melaksanakan tugas sebagai vasilitator pada kegiatan BINTEK, MEQIP, Seminar,
Pelatihan, 2) Leaflet yang isinya tentang jenis alat peraga dan harganya kepada calon
konsumen, 3) Informasi langsung kepada mahsiswa UT (Guru SD) yang tersebar di
kabupaten di Jawa Tengah oleh Pengelola IbIKK dan oleh dosen matematika UNNES yang
bertugas sebagai tutor UT, 4) pameran Jumlah pruduk U-UJI yang telah dipasarkan ke 32
Lembaga Pendidikan ( 4 SD, 17 SMP, 9 MTs, 1 Perguruan Tinggi, dan 1 Yayasan ) pada
wilayah Jawa Tengah, dengan nilai penjualan sebesar Rp 163.707.500,- Omzet perbulan
mencapai 3 kali penjualan sebanyak 175 unit dengan nilai Rp 14.882.500. Aliran Kas
IbIKK Mebelika UNNES sampai dengan tanggal 20 November 2010 sebagai berikut:
Pemasukan dari DP2M = Rp 67.900.000, UNNES Rp 25.000.000 (belum cair) sehingga
jumlah total pemasukan sebesar Rp 67.900.000,-. Adapaun laba yang didapat sampai
dengan bulan November 2010 mencapai Rp 22.893.200, Adapun modal berupa bahan dan
inventaris yang dimiliki IbIKK Mebelika mencapai Rp 114.279.100 yang terdiri dari bahan
baku senilai Rp 8.878.100, barang setengah jadi senilai Rp 21.507.000, barang jadi senilai
Rp 18.799.000, peralatan dan inventaris senilai Rp 65.095.000.

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS BANDENG PRESTO PRODUKSI
INDUSTRI KECIL DI SEMARANG

Sunyoto, Widya Aryadi, Nana Kariada, Meddiyati Fajri Putri, Margunani

Universitas Negeri Semarang

Tujuan utama kegiatan ini adalah penerapan Ipteks bagi masyarakat, dalam hal ini
produsen bandeng presto yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
”Bandeng Duri Lunak” yang beralamat di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang
Barat, Kota Semarang. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa dari berbagai bidang
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keahlian, antara lain bidang perancangan mesin, pengolahan makanan/ahli boga,
pemilihan bahan baku yang baik/ahli perikanan, serta tenaga ahli di bidang
ekonomi/manajemen. Selain dukungan sumber daya manusia (SDM), kegiatan ini juga
didukung oleh sarana/fasilitas laboratorium serta workshop yang cukup memadai dari
jurusan Teknik Mesin, PKK Boga (Teknologi Pangan), Ekonomi, serta Biologi. Hasil
kegiatan ini antara lain adalah: 1) Telah dihasilkan satu unit alat pembuat bandeng dengan
kapasitas produksi 60 kg sekali masak sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha
pembuatan bandeng presto; 2) Alat yang dibuat juga mampu meningkatkan kualitas
bandeng presto, yaitu bandeng tidak gepeng serta bebas dari kerusakan akibat tertekuk
atau patah; 3) Manajemen usaha para pengusaha bandeng presto juga lebih baik, dan telah
dihasilkan pula desain kemasan dan ijin P-IRT bagi anggota kelompok yang belum
memiliki.

IBM KELOMPOK USAHA KECAP KABUPATEN JEPARA
Sri Wahyuni, Rusiyanto, Wara Dyah Pita Rengga

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Ipteks Bagi Masyarakat Dana DP2M

To produce high quality soy sauce required production process which a good and
hygienic. UD Sri Muria Tama and UD Unggul Jaya is a small industrial scale household that
produced soy sauce and is located in Jepara. In the small industrial partners, there are some
production problems that need to be overcome. Community service activities aimed to: 1. Helps
provide ketchup sachet packaging tools that are designed and assembled by the team. 2. Applying
adsorption technology to raw materials molasses using  natural zeolite and activated charcoal to
improve the quality of soy sauce produced. 2. Applying an electric mixer to replace manual stirrer
so that the efficiency of cooking sauce better. IbM service activities are carried out by methods
that include the identification and observation, counseling and training, equipment design and
evaluation. After evaluating the results of community service activities, it can be concluded that
the ketchup sachets packaging equipment still need to be improved in order to function optimally
because this tool is a new technology that is entirely designed and assembled by the team. Second,
there is increased quality and flavor of soy products that use molasses after the molasses were
given adsorption treatment using natural zeolite and activated charcoal. Lastly, there is increased
efficiency of the cooking time after a manual stirrer was replaced with an electric mixer.

IBM KERAJINAN KAYU “GLODOGAN BAWEN”DI KABUPATEN SEMARANG
Emi Pujiastuti , Sugiarto, Isnarto

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

Ipteks Bagi Masyarakat Dana DP2M

Kerajinan Kayu “GLODOGAN BAWEN” (KKGB) berada di Desa Harjosari,
Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang yang terletak kira-kira 1,5 km dari Jalan raya
Semarang-Solo dan 15 km dari Jurusan Matematika UNNES. KKGB telah berhasil
memprodusksi mainan anak-anak diantaranya  Alat Permainan Educatif (APE) untuk anak
usia dini, namun yang menjadi kendala, ternyata alat permainan tersebut tidak dilengkapi
dengan Petunjuk Penggunaannya. Berdasarkan survei menunjukkan bahwa  banyak alat
peraga matematika yang mustinya harus ada sesuai tuntutan Kurikulum 2006-KTSP
belum tersedia dipasar, antara lain alat peraga luas bangun ruang sisi datar. Hal ini
disebabkan belum ada industri yang memproduksi alat peraga matematika tersebut. Alat
peraga tersebut bisa dibuat dari kayu dan peralatan serta keterampilan tenaga kerja
Kerajinan Kayu “GLODOGAN BAWEN” sangat mampu untuk memproduksinya. Kalau
ditinju dari kelengkapan peralatan, jumlah dan kemampuan  tenaga kerja yang dimiliki
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KKC sudah cukup untuk melayani pasar, akan tetapi permasalahan yang sangat mendasar
yang dihadapi oleh Kerajinan Kayu “GLODOGAN BAWEN” adalah kurangnya
pengetahuan tentang kegunaan alat permainan edukatif (APE) dan alat peraga matematika
(APM), disamping masalah pemasaran dan masalah inovasi serta deversifikasi produk
(APE) dan (APM) untuk kelas rendah dan pendidikan dasar. Tujuan kegiatan pengabdian
IbM ini adalah untuk membantu merancang dan membuat liflet, desain, prototip, dan buku
petunjuk penggunaan APE dan APM tersebut. Metode yang dilakukan dalam kegiatan IbM
adalah pendampingan dan penyuluhan cara melakukan promosi, pengembangan produk
dan penerapan teknologi dalam pembuatan APM, pengemasan produk, serta penyajiannya
untuk siap dipasarkan ke konsumen, yang semuanya dilaksanakan dengan tim IbM
Jurusan Matematika UNNES. Hasil kegiatan pengabdian IbM ini berupa (1) liflet APM-
SD kelas rendah dan liflet APM Pendidikan Dasar materi pokok luas bangun ruang sisi
datar, (2) Desain dan prototip (APM-SD) (kelas rendah dan (APM) Pendidikan Dasar
materi pokok luas bangun ruang sisi datar,  (3) Buku Petunjuk Penggunaan APM SD kelas
rendah dan APM Pendidikan Dasar materi pokok luas bangun ruang sisi datar. yang berisi
secara lengkap bagaimana pemanfaatan dan pengunaan alat peraga matematika tersebut
diimplementasikan dalam pembelajaran matematik dengan mengacu pada teori Good
Questions & Modelling (GQM), sehingga pembelajarannya berpusat kepada siswa bukan
kepada guru. Agar semua produksi yang sudah dihasilkan bisa pasarkan ke semua
pengguna maka perlu dilakukan alternatip promosi yaitu dengan memberikan liflet setiap
pembeli di KKGB dan melalui presentasi yang disisipkan pada kegiatan seminar,
workshop, lokakarya maupun pelatihan didepan calon konsumen. Hal ini disebabkan
karena calon konsumen langsung bisa melihat evektifitas alat peraga tersebut pada
pembelajaran, apalagi ketika vasilitor dalam memanfaatkan alat peraga tersebut berperan
sebagai guru model dan calon konsumen sebagai peserta didik, sehingga saat itu pula
calon konsumen mendapatkan berbagai tambahan pengetahuan antara lain mendapatkan
contoh model pembelajaran inovatif yang efektif dan memperbaiki pemahaman konsep.

PEMANFAATAN LIMBAH CAIR TAHU MENJADI GAS (IBM PAGUYUBAN PENGUSAHA
TAHU TANDANG KELURAHAN JOMBLANG)

Adhi Kusumastuti, Saptariana, Muhammad Ansori

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi/Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Ipteks Bagi Masyarakat Dana DP2M

Pengrajin tahu rakyat “Tandang” merupakan kelompok perusahaan tahu skala kecil
yang ada di daerah Tandang Kelurahan Jomblang Semarang. Dilihat dari kapasitas
produksi dan jumlah karyawannya, pengrajin/ pengusaha tahu di daerah Tandang ini bisa
dikategorikan industri kecil karena semuanya hanya menempati satu bangunan di rumah
masing-masing pemilik dengan jumlah tenaga antara 5 hingga 22 orang buruh. Melihat
proses produksi yang ada, relatip banyak volume limbah cair tahu yang dihasilkan oleh 7
orang pengrajin tahu Tandang yang ada di kelurahan Jomblang-Candisari Semarang.
Limbah cair tahu tersebut bisa menjadi masalah bagi lingkungan masyarakat sekitar
tempat produksi tahu, sehingga adanya pemanfaatan limbah cair tahu menjadi salah satu
alternatif solusi untuk mengatasi pencemaran/polusi lingkungan sekaligus memberikan
manfaat berupa didapatkannya sumber energy alternative. Limbah cair tahu, melewati
proses fermentasi bisa menghasilkan gas metan yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan
bakar gas alternatif untuk memasak maupun untuk kebutuhan yang lain sesuai karakter
gas yang dihasilkan. Mendasarkan pada kajian teori maupun praktis di laboratorium, maka
tim pengabdian dari UNNES berusaha untuk memberdayakan mitra pengrajin tahu
“Tandang” agar bisa menafaatkan limbah cair tahu menjadi energi gas yang bisa
dimanfaatkan untuk keperluan memasak sehari-hari. Materi utama pengabdian yang
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dilakukan adalah membangun unit dan instalasi biodigester penghasil gas metan dari
fermentasi limbah cair tahu. Hasil yang didapat cukup bagus sehingga layak untuk
dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain sejenis pada mitra lain yang tersebut di wilayah
Jomblang-Candisari Semarang.

PENGEMBANGAN ELABORASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SISWA PADA
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU BAHASA JAWA KOTA SEMARANG

Agus Yuwono, M.Si., Hardyanto

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Activity of Study conducted by interaktif, inspiratif, pleasing, challenging,
motivating participant educated to participate is active, and also give space which enough
to initiative, creativity, and independence as according to talent, enthusiasm, and
psychological physical growth and also participant educated. For the execution of study
with the elaborasi of course claimed to ever to  innovate in study, various its aspect. The
selecting of elaborasi model with consideration management of study specially Javanese
presented more interesting.

PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA
MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH UNTUK

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU
Achmad Munib

Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya
dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
formal. Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan (Forward linkage) dan kaitan
kebelakang (Backward linkage). Forward linkage berupa bahwa pendidikan yang
bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju,
modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa
mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah
bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Backward
linkage berupa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru
yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Karena keberadaan
guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang
berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang
mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Dengan memperhatikan audience (khalayak
sasaran), kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dalam bentuk
workshop, yaitu kegiatan orientasi yang diakhiri dengan praktik membuat karya ilmiah
secara individu. Dalam hal ini orientasi sebagai penyajian (pembekalan) materi dan
praktik. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat
dianalisis simpulan sebagai berikut : (1) hasil evaluasi dari produk karya ilmiah yang
dibuat peserta menunjukkan bahwa kemampuan mereka masih sangat kurang dalam
penulisan karya ilmiah, (2) minat guru dalam menyusun karya ilmiah sangat besar. Hal ini
terlihat dari perhatian guru yang dintandai dengan banyaknya pertanyaan tentang strategi
dan cara menyusun karya ilmiah serta antusiasme mereka dalam pembuatan karya ilmiah,
(3) kesungguhan dari guru-guru untuk melaksanakan tugas mandiri cukup tinggi, yaitu
membuat karya ilmiah, dan (5) setelah diberikan pelatihan penulisan karya ilmiah, para
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peserta akhirnya dapat membuat karya ilmiah dengan cukup baik. Berikut disampaikan
beberapa saran, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan sejenis
pada waktu-waktu mendatang : Pada setiap kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) perlu
menghadirkan pakar yang relevan dan profesional khususnya dalam penyusunan karya
ilmiah sehingga guru-guru bisa mengembangkan kemampuannya dibidang karya ilmiah
dan Perlu ada pendampingan kepada guru dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga
semakin lama guru semakin memahami cara-cara menyusun karya ilmiah yang baik.

SOSIALISASI PEMBUATAN EKSTRAK PEWARNA ALAMI BAGI IBU-IBU PKK DESA
SUKOREJO KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

M. Alaudin, Nuni Widiarti

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

Dana DIPA PNBP

Warna merupakan salah satu unsur sensoris yang penting untuk makanan. Pada
pengolahan bahan makanan, pewarna sering ditambahkan untuk memperkuat warna asli
makanan. Pewarna makanan yang digunakan sebaiknya adalah pewarna alami. Berkaitan
dengan perlunya pemakaian pewarna makanan alami, tim pengabdian kepada masyarakat
turut berperan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan pewarna
makanan alami dan mengajarkan cara-cara membuat pewarna alami. Kegiatan ini
diharapkan selain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan pewarna
alami juga dapat ditindak lanjuti dengan memproduksinya sehingga dapat dijual untuk
menambah penghasilan keluarga. Kegiatan ini ditujukan untuk ibu-ibu rumah tangga Desa
Sukorejo yang aktif di kegiatan PKK. Respon peserta terhadap kegiatan ini dapat
dikatakan baik. Ibu-ibu khalayak sasaran umumnya terbiasa menggunakan pewarna
makanan sintetik karena alasan kepraktisan. Melalui kegiatan ini ibu-ibu menjadi
bertambah pengetahuannya tentang berbagai hal yang terkait dengan pewarna makanan.
Ibu-ibu menjadi terbuka pikirannya dan sadar arti penting penggunakan pewarna makanan
alami terhadap kesehatan. Pewarna makanan alami merupakan solusi sehat dan ramah
lingkungan yang baik untuk dikembangkan dalam setiap keluarga.

PELATIHAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI BERBASIS
PERMASALAHAN GERAK BAGI GURU PENDIDIKAN JASMANI DI KABUPATEN

BATANG
Andry Akhiruyanto, M. Annas, Agus Raharjo

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga disekolah perlu terus dilakukan.
Salah satu upaya pengembangan dilakukan dengan mempertajam “proses ajar” pengajaran
pendidikan jasmani melalui penajaman proses didaktik dan metodik pendidikan jasmani.
Dengan melihat fenomena yang ada tentang banyaknya kendala yang sebenarnya dihadapi
dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya dilingkungan UPTD Dinas pendidikan
Kabupaten Batang maka hal tersebut harus mendapatkan perhatian dan suatu layanan,
berbagai upaya pendekatan diantaranya adalah melalui program “pelatihan model
pembelajaran pendidikan jasmani berbasis permasalahan gerak bagi guru Pendidikan
Jasmani di Kabupaten Batang”. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar Guru Pendidikan
Jasmani di Kabupaten Batang akan mempunyai paradigma baru dalam pembelajaran
Pendidikan Jasmani dan kegiatan inipun bermanfaat agar Guru Pendidikan Jasmani di
Kabupaten Batang dapat menciptakan  model Pembelajaran Pendidikan Jasmani yang
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lebih baik dan efektif. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini Secara umum
berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan 90% telah tercapai tujuan, yaitu guru-guru
pendidikan jasmani sebagian besar sudah mengetahui bagaimana cara mengajar
pendidikan jasmani di sekolah dan telah mengajarkan model pembelajaran tersebut pada
siswanya serta telah terbentuk suatu kelompok yang dikoordinir melalui MGMP untuk
dapat mengembangkan model pembelajaran pendidikan jasmani berbasis permasalahan
gerak diwilayah dinas pendidikan kabupaten Batang. Berdasarkan hasil tersebut
diharapkan para guru pendidikan jasmani di UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Batang
bisa memberikan paradigma baru dalam mengajar pendidikan jasmani di sekolah

OPTIMALISASI KOMPETENSI MENGAJAR GURU MELALUI MULTIPLE
INTELLIGENCES PLAY-BASED LEARNING PROGRAM

Anna Undarwati

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan Optimalisasi kompetensi mengajar Guru melalui Multiple Intelligences
Play-Based Learning Program ini diselenggarakan di SD/TK YPI Nasima pada tanggal 7
Agustus 2010. Berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah SD, diketahui kebutuhan para
Guru untuk diberi pengetahuan dan latihan mengenai Multiple Intelligence. Hasil dari
pengabdian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan mereka
sebelum dan sesudah mengikuti pengabdian. Dengan menggunakan uji t, diketahui nilai t
= 69,106 dengan taraf signifikasi p < 1 %.

STRATEGI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DESA (RENSTRADES)
PARTISIPATIF SEBAGAI PLANWORK PELESTARIAN LINGKUNGAN PENDUKUNG

CAGAR WISATA DI DESA KEBONSARI BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
Arif Hidayat

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kebonsari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang. Posisinya berada dalam zonasi terluar rencana jangka panjang
pengelolaan taman wisata Borobudur. Desa Kebonsari adalah salah satu desa penyokong
penting produk kerajinan khas (souvenir) Borobudur, baik relief maupun bambu, di
samping juga merupakan kawasan penyangga wisata. Potensi wisata alam yang
seharusnya dapat dikelola untuk mensejahterakan warga serta dukungan potensi Wisata
Candi Borobudur yang mendunia tidak terlalu membantu kesejahteraan warga. Idealnya
peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangatlah penting, mengingat
masyarakat secara langsung ataupun tidak merupakan aktor utama dalam memanfaatkan
sumberdaya alam yang ada. Selama ini yang terjadi adalah kurangnya peran serta
masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman wisata oleh karena itu untuk mencapai
efektifitas pengelolaan dibutuhkan peran masyarakat secara langsung melalui keterpaduan
rencana pengelolaan taman wisata, rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah
Kabupaten Magelang dan rencana strategis desa. Untuk itu, strategi pemerintah desa
dalam penyusunan Renstrades secara partisipatif sebagai planwork pelestarian lingkungan
pendukung cagar wisata diperlukan segera. Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan
dan fasilitasi bagi masyarakat di Desa Kebonsari Kec. Borobudur untuk membuat rencana
strategis dalam kerangka pelestarian lingkungan untuk mendukung pengelolaan Taman
wisata Borobudur dengan cara: 1). Berbagi pengalaman proses pendokumentasian rencana
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strategis Desa Kebonsari; 2). Diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di taman
wisata; 3). Menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam pengelolaan
taman wisata secara berkelanjutan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah
tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu secara partisipatif dan
terdokumentasikan dengan baik: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan
kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah
daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin
kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa,
(e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan
memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f)
memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat
desa.

PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
MELALUI PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

Arif Widagdo, Sukardi, Sukarir Nuryanto, Sri Sukasih

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Guru atau pengajar dituntut untuk kreatif meneliti (dalam berbagai skala dan
bentuk) dan menulis hasil penelitian maupun analisisnya dalam suatu artikel ilmiah.
Setidaknya ada 2 manfaat yang dapat dipetik oleh seorang guru tatkala mereka menulis
suatu artikel ilmiah dalam jurnal. Pertama, secara akademik guru dapat menularkan hasil
penelitian dan analisisnya guna menyumbang kemajuan informasi, khususnya di bidang
pendidikan. Kedua, secara profesional guru akan mendapatkan “kredit poin” yang dapat
digunakan untuk meningkatkan karir dan profesionalisme kinerjanya. Permasalahan riil
yang melatarbelakangi kegiatan ini yaitu belum banyak guru sekolah dasar (SD) yang
memiliki keterampilan cukup untuk menulis artikel ilmiah dan masih sedikit pula yang
telah berhasil mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah ber-ISSN atau terakreditasi.
Tujuan kegiatan ini adalah (1) memberikan (sharing) pelatihan dan mendampingi guru-
guru SD dalam menulis artikel ilmiah secara tepat, dan (2) menambah wawasan dan
meningkatkan keterampilan guru-guru SD dalam menulis artikel ilmiah dan
mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
dilaksanakan untuk guru-guru SD di lingkup UPTD Pendidikan Dasar kecamatan
Ngaliyan Kota Semarang. Peserta kegiatan berjumlah 50 guru. Pelaksanaan kegiatan ini
dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan
beberapa kali, yang dapat memberikan masukan dan manfaat, diantaranya yaitu: (1) guru-
guru SD mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam menulis artikel ilmiah dan hal-hal
yang terkait dengan artikel ilmiah, dan (2) wawasan dan keterampilan guru-guru SD
meningkat dalam menulis artikel ilmiah.

PELATIHAN PEMBUATAN BLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SMK PGRI 1
SEMARANG

Arief Yulianto, Etty Susilowati, Fachrurrozie

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tujuan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah (a) Mengetahui
kemampuan guru membuat dan mengelola blog bagi pembelajaran  (b) Mengetahui
kemampuan guru atau peserta dalam membuat account pada server yang dipilih (c)
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Mengetahui kemampuan guru mengisi blog (posting) dengan tulisan ilustasi gambar,
materi pelajaran atau opini pendidikan dan pembelajaran  (d) Mengetahui kemampuan
guru atau peserta membuat tag, hit counter dan link manager sehingga adanya variasi
sumber pembelajaran (BSE, e-book, journal dan lain-lain) (e) Mengetahui kemampuan
guru untuk mempublikasikan blog kepada masyarakat luas Kegiatan pelatihan pembuatan
blog sebagai media pembelajaran dengan khalayak sasaran adalah guru SMK PGRI 1
Semarang yaitu sebanyak 25 orang dengan tingkat pendidikan Diploma 24 orang sarjana
dan 1 orang magister. Kemampuan penguasaan TIK, dari hasil observasi awal adalah
sedang sehingga nanti pendekatan pelatihan akan dikelompokkan menjadi satu kelas
karena kemampuan guru cenderung homogen. Hasil dari kegiatan pelatihan ini adalah (a)
Kemampuan guru membuat dan mengelola blog bagi pembelajaran sebanyak 80% (b)
Kemampuan guru atau peserta dalam membuat account pada server yang dipilih sebanyak
80% (c) Kemampuan guru mengisi blog (posting) dengan tulisan ilustasi gambar, materi
pelajaran atau opini pendidikan dan pembelajaran sebanyak 96% (d) Mengetahui
kemampuan guru atau peserta membuat tag, hit counter dan link manager sehingga adanya
variasi sumber pembelajaran (BSE, e-book, journal dan lain-lain) sebanyak 40% dan (e)
Mengetahui kemampuan guru untuk mempublikasikan blog kepada masyarakat luas
sebanyak 80%. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini didukung oleh faktor-faktor sebagai
berikut : (a) Adanya dukungan dari kepala sekolah yang memotivasi terselenggaranya
pelatihan ini (b) Adanya penyediaan sarana dan prasarana yaitu laboratorium komputer
berbasis internet dan jaringan sehingga memudahkan untuk proses pelatihan (c) Semua
peserta yaitu guru menyadari sepenuhnya kepentingan dan manfaat pelatihan ini dalam
rangka meningkatkan kemampuan diri dalam pembelajaran yaitu melalui blog.

UPAYA DETEKSI DINI FAKTOR-FAKTOR RISIKO KEMATIAN MATERNAL DI DESA
PERON, KECAMATAN LIMBANGAN

Arulita Ika Fibriana, Irwan Budiono, Yuni Wijayanti

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Angka kematian maternal di Indonesia menurut SDKI 2002 / 2003 menunjukkan
angka sebesar 307 per 100.000 KH. Angka ini bila dibandingkan dengan angka kematian
maternal pada tahun – tahun sebelumnya cenderung berjalan stagnan. Data pada profil
kesehatan Jawa Tengah tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah kasus kematian maternal
di Kabupaten Kendal selama tahun 2007 yaitu sebanyak 18 kasus kematian maternal atau
103 per 100.000 KH. Desa Peron kecamatan Limbangan merupakan desa dengan akses
pelayanan kesehatan rujukan yang cukup jauh dan di tahun 2009 dilaporkan terjadi 1
kasus kematian maternal, sehingga diperlukan penguatan faktor-faktor lain untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu hamil. Dari uraian di atas
maka dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimanakah upaya deteksi dini faktor-faktor
risiko kematian maternal pada kader kesehatan dan ibu hamil di desa Peron, kecamatan
Limbangan?” Kegiatan ini dirancang dengan kegiatan pendataan ibu hamil, deteksi dini
ibu hamil risiko tinggi dan sosialisasi / penyuluhan dengan sasaran ibu hamil dan ibu usia
produktif serta kader kesehatan. Kegiatan ceramah dan penyuluhan berkaitan dengan
konten faktor-faktor risiko ibu hamil beserta penanganannya. Setelah kegiatan
dilaksanakan dari 30 peserta yang hadir didapatkan nilai rata – rata pre test dari peserta
kegiatan sebesar 59,73 sedangkan nilai rata – rata post test sebesar 90,37 (meningkat 51
%, daftar nilai terlampir). Saat dilakukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah,
dari seluruh peserta yang dibagi menjadi 3 kelompok, semua kelompok dapat
memecahkan masalah dengan baik dan mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dini
risiko tinggi kematian maternal. Untuk lebih meningkatkan pemahaman para kader
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kesehatan mengenai deteksi dini kasus kematian maternal, maka kegiatan ini perlu
dilakukan secara berkala. Pengetahuan dan pemahaman peserta diharapkan dapat
disebarluaskan kepada anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya pada umumnya agar
deteksi dini ibu hamil risiko tinggi dan kasus kematian maternal dapat diketahui oleh
masyarakat secara luas, sehingga diharapkan dalam jangka panjang angka kejadian
kematian maternal juga dapat ditekan.

PEMANFAATAN AIR HUJAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYEDIAAN AIR
BERSIH DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang, Mardiana

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

Dana DIPA PNBP

Air dari mata air yang biasa digunakan warga Kecamatan Limbangan Kabupaten
Kendal mengalami pengeruhan di musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh guyuran air
hujan yang menghamburkan partikel tanah di sekitar lokasi mata air. Penjernihan air mata
air yang mengalami pengeruhan dengan metode filtrasi telah pernah disosialisasikan
kepada warga. Metode filtrasi sebenarnya cukup efektif untuk menurunkan kekeruhan air
dari mata air yang mengalami pengeruhan, namun ditemukan beberapa kendala untuk
aplikasi di masyarakat. Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal adalah wilayah yang
masih jauh dari sumber-sumber pencemar kimia berupa gas. Kondisi tersebut menciptakan
suatu kualitas atmosfer yang relatif baik sehingga kualitas air hujan yang turun di wilayah
ini relatif aman. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai solusi masalah minimnya suplai
air bersih akibat pengeruhan air dari mata air di setiap musim penghujan. Peserta kegiatan
menyatakan bahwa tema kegiatan ini relevan dilaksanakan di desa mereka karena memang
kekeruhan air mata air terutama di musim hujan merupakan masalah yang telah terjadi
sejak lama dan hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Peserta juga mengakui
bahwa pemanfaatan air hujan dapat menjadi alternatif solusi. Namun peserta menyatakan
bahwa penerapan metode pemanfaatan air hujan masih belum dapat mereka terima dengan
alasan keberatan mengeluarkan biaya pribadi. Peserta lebih menginginkan bantuan dana
dan infrastruktur yang sama sekali tidak merepotkan dan membebani mereka dalam hal
dana dan tenaga. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Kita perlu terus membangun
kesadaran bahwa memperbaiki kualitas lingkungan (diantaranya memperbaiki kualitas air
yang dikonsumsi) merupakan wujud upaya untuk mencegah terjadinya berbagai macam
penyakit yang mana pencegahan tentunya lebih baik dari pada mengobati, (2) Diperlukan
kegiatan pemberdayaan yang lebih sesuai agar dapat memotivasi warga untuk melakukan
perubahan memperbaiki kualitas lingkungan (diantaranya memperbaiki kualitas air yang
dikonsumsi) yang nantinya manfaatnya akan kembali kepada mereka juga.

MENUMBUHKEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA MENGANTISPASI ROB DI

TAMBAK LOROK, KEC.SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG
Asma Luthfi.

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Banjir rob yang terjadi di Kota Semarang tidak hanya memiliki dampak
lingkungan, tetapi juga membawa dampak sosial bagi masyarakat. Salah satu penyebab
terjadinya Rob di Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang adalah
tumpukan sampah yang banyak yang tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu,
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pengelolaan sampah merupakan upaya yang harus dilakukan di wilayah ini. Pengelolaan
sampah yang berbasis komunitas adalah model pengelolaan sampah yang cukup efektif
yang bisa dilakukan di wilayah ini. Model pengelolaan sampah yang semacam ini
mensyaratkan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif warga untuk turut mengelola
sampah di lingkungan mereka. Hal ini dimaksudkan agar muncul kelompok warga yang
peduli sampah dan berkeinginan untuk mengelolanya, sehingga pengelolaan sampah dapat
berkelanjutan.

OPTIMALISASI PROFESIONALISME GURU BAHASA PRANCIS SE-KOTA SEMARANG
DAN DI SEKITARNYA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENULISAN

ARTIKEL ILMIAH KONSEPTUAL
B. Wahyudi Joko Santoso, Diah Vitri Widayanti, Dwi Astuti

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

The problems focused on in this community service are (i) how far the extent of
knowledge and understanding of High School teachers and  MA teachers in Semarang city
and surrounding areas on various issues related to conceptual writing scientific articles;
(ii) how the spirit of teachers to develop competence, especially in the field of conceptual
scientific article writing; (iii) how far the quality of teaching in schools through
applications of the results of education and training in writing scientific articles
conceptual; and (iv) how awareness of schools and the local educational institutions to
continuously stimulate teachers in learning to solve problems and increase their
competence. Target training is a French teacher in high school state and private (MA) in
Semarang and surrounding areas. This goal we have chosen with two considerations,
namely (i) the teachers (in French) in high school and the MA most of which have passed
the certification of these teachers need to be constantly improving their professionalism
because of the demands of the Law on Teachers and Lecturers and the moral demands of
society and ( ii) teachers rarely investigate and make scientific research articles, they are
educated and trained to make a conceptual article first (because this article is simpler).
These training activities were carried out with the method of seminars and workshops.
Implementation of training activities are divided into several stages, namely (i) the
presentation of professional teachers, (ii) the discussion and asked questions about
professional teacher and writing scientific articles in an attempt to improve the learning
of French in high school (state and private), (iii) the assignment to create a scientific
article conceptual, and (iv) facilitation and evaluation by both the team as well as by the
head master. The result of these community service activities can not be viewed in real
terms. It is caused by several things: (i) this new service provides insight and
understanding of scientific articles concerning the conceptual to the participants, (ii) the
dedication of this new awareness of teachers, schools and education officials on the
importance of improving the quality of learning and development, and enhancing the
professional competence of teachers through scientific activities, such as scientific articles
conceptual, and (iii) of this devotion is entering a process of conceptual writing scientific
articles. However, the results of field observations and interviews with participants of
dedication, insight and understanding of the conceptual scientific articles, as well as
awareness to write scientific articles have demonstrated insight, understanding, and
awareness of the positive.
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PEMBUATAN BIOFERMENTASI DARI “ TAPAI MOL” SEBAGI PENGURAI ALAMI
SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA

Bambang Subali, Ellianawati

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Program pengabdian masyarakat dari sumber dana DIPA Unnes tahun 2010 ini
sebagai upaya untuk membagi pengetahuan dan menyadarkan masyarakat tentang fungsi
dan pengelolaan sampah organik. Tema yang diangkat dalam pengabdian ini adalah
Pendayagunaan Sampah Rumah Tangga dengan Memanfaatkan Biofermentasi Buatan “
Tapai Mol” Sebagai Media Tanaman Siap Pakai. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih
PKK Perumahan Sekargading dalam membuat biofermentasi buatan dari tapai mol dan
mendayagunakan sampah organik rumah tangga menjadi kompos/media tanam. Kegiatan
pengabdian yang dilakukan dengan melibatkan 2 orang mahasiswa Jurusan Fisika, yaitu
Fenny dan Amaliya. Implementasi program pengabdian dilakukan pada ibu-ibu PKK RT
06 Perumahan Sekargading yang terdiri dari 21 peserta dengan jangka waktu 2 bulan.
Hasil dari kegitan ini adalah 1) ibu-ibu PKK Perumahan Sekargading mampu membuat
minikomposter dan tapai mol sebagai mikroorganisme buatan. 2) ibu-ibu peserta pelatihan
100 % mampu membuat tapai mol, hal ini karena proses pembuatannya yang sangat
mudah dan praktis. 3) Hasil dari kegiatan ini 85 % peserta berhasil membuat kompos,
sedangkan peserta lainnya belum berhasil. Kesulitan dari proses ini, terdapat peserta yang
sampah kering dan basah dicampur sehingga menimbulkan bau tidak sedap, hal ini karena
sampah basah ditumbuhi belatung. Untuk mengatasi ini, maka sebelum sampah basah
dituang dalam minikomposter maka lapisan bawah ember diberi pasir atau kerikil
sehingga air akan meresap turun ke bawah. 4) Hasil dari kegiatan berikutnya adalah
peserta mampu membuat kompos dari sampah organik rumah tangga.

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA MEROKOK PADA SISWA SLTP
NEGERI LIMBANGAN KENDAL

Bambang Wahyono, Chatila Maharani

lala_chat@yahoo.com Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang perlu diperhatikan kesehatannya.
Berdasarkan berbagai survey, perilaku merokok sudah mulai dilakukan oleh generasi
penerus bangsa mulai dari usia sekolah. Untuk itu diperlukan penyuluhan kesehatan
mengenai bahaya merokok pada usia sekolah yaitu pada siswa sekolah lanjutan khususnya
pada Siswa SLTP Negeri Limbangan Kendal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui
penyuluhan kepada siswa SLTP Negeri I Limbangan Kendal yang diikuti oleh siswa kelas
7,8 dan 9. Ceramah yang dilakukan disertai dengan penggunaan gambar dan diagram
tentang bahaya merokok. Setelah itu dilakukan metode diskusi mengenai cara
menghindari kebiasaan merokok dan dilanjutkan tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini,
jika dilihat dari nilai pretest dan posttest rata-rata terdapat peningkatan dari sebelumnya
sebesar 5,6 menjadi 8,75. Hasil diskusi yaitu untuk dapat mencegah dan mengurangi
kebiasaan merokok berasal dari diri sendiri dan lingkungan. Selain itu diharapkan, siswa
dapat menyampaikan mengenai bahaya merokok dari hasil pengabdian ini kepada
lingkungan terdekatnya yaitu keluarga dan teman-temannya.
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PELATIHAN TARI SEMARANGAN BAGI KARANG TARUNA ”AKVIRMAS”
KELURAHAN SRONDOL WETAN KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG

Bintang Hanggoro Putra

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

One of the preservation and development of local arts is a way to introduce
Semarangan dance to young people. This can be done by doing dance training through
youth clubs. In the Kelurahan Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik Semarang,
members of Akvirmas  has potential in the dance, although in recent times this art
activities, especially dancing skills seem lethargic, it can even be said jams. The main
problem is nothing Semarangan dance training which is the result of local artwork that
needs to be developed and the potential for artistic activity in youth arts activities
Akvirmas but does not run well even in the absence of bad coaches. Goals to be achieved
in the implementation of this community service activity is to socialize the local arts and
provide motivation skills for members of  Akvirmas Kelurahan Srondol Wetan kecamatan
Banyumanik Semarang about Semarangan dance. Extension and training activities
carried out during one month, with the frequency of training once a week, on Thursday, at
3:30 p.m. to 5:30 p.m. at the village hall Srondol Wetan RW XI. The method used is a
method of upgrading education and skills training Kinds of activities in the
implementation of community service includes dance Semarangan train, train dressed,
and make up train. In the implementation phase of this activity some participants tried to
perform a Semarangan dance in the kelurahan Semarangan Srondol Wetan in anniversary
65th Indonesia Independence Day, Srondol Wetan village level. Based on the results of the
implementation to put forward suggestions to the implementing activities continued as a
form of development potential that exists and is owned by members of youth Akvirmas.

PEMBERDAYAAN GURU VOKASI OTOMOTIF “PELITA NUSANTARA “MELALUI
PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT

Budiarso Eko, M Burhan R Wijaya, Amin Yusuf

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Multimedia pembelajaran interaktif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagai upaya meningkatan mutu Pendidikan  perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai
perkembangan IPTEKS dan global. Guru dalam melaksanakan tugas profesinya
dihadapkan pada berbagai persoalan dalam memilih metode yang paling tepat, bahan
belajar apa yang paling sesuai, metode penyajian yang paling efektif, alat bantu apa yang
paling cocok, langkah-langkah apa yang paling efesien, sistem evaluasi apa yang paling
tepat. Implementasi tersebut perlu beberapa analisis tentang bagaimana tujuan dan
karakteristik bidang studi, sumber belajar, karakteristik si  belajar dan isi pembelajaran,
pengorganisasian isi pembelajaran, penetapan strategi penyampaian. Guru yang
profesional pada kemampuan dan ketrampilan dari tahap perencanaan, proses, serta
evaluasi hasil belajar siswa sangat menentukan kualitas pembelajar. Implementasi
Pembelajaran Inovatif sangat dan perlu dikembangkan oleh guru dalam menunjang
pembelajaran di sekolah, seperti strategi penyampaian dengan memanfaatkan atau
berbasis ICT terkait dengan pembelajaran Contekstual Learning, yaitu: Bagaimana
menyiapkan dan memanfaatkan perangkat media pembelajaran berbasis ICT Bagi guru
vokasi otomotif?, dan sejauhmana persepsi, partisipasi dan aspirasi guru dalam
pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT?. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu
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bentuk upaya mewujudkan guru yang profesional dalam bidangnya. Hal tersebut perlu
disiapkan guru dalam mengoptimalkan pembelajaran di kelas, khususnya Di SMK Swasta
yang membutuhkan pengembangan perangkat media untuk mendukung pembelajaran
inovatif di kelas  dengan keterbatasan yang ada untuk dapat mengikuti SMK-SMK Negeri.
Oleh karena itu LP2M sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
bekerjasama dengan guru vokasi SMK Pelita Nusantara menyelenggarakan wokshop
Pemberdayaan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis ICT guna
meningkatan  kan mutu pendidikan. Tujuan spesifik yang akan dicapai adalah memberi
pengalaman praktis bagi guru dalam memanfaatan Media Pembelajaran berbasis ICT
sebagai sumber belajar dan mewujudkan kemitraan LP2M, LPTK dengan
Stakeholder/Sekolah. Target luaran yang diharapkan adalah seluruh guru vokasi otomotif
”Pelita Nusantara” mampu membuat draf naskah media pembelajaran berbasis ICT yang
siap diproses pembuatannya.

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN WEBSITE SEKOLAH DI KABUPATEN SEMARANG
Budiyono, Heri TL, Yoga EP

Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
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Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data,
termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam
berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang
relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan
pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.
Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan
untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan
kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses
secara global. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan dan pendampingan, peserta
dibimbing untuk mengelola website sekolah. Dalam kegiatan ini dilakukan  pelatihan
pembuatan website sekolah. Setelah pelatihan, peserta dibimbing untuk membuat website
sekolah dan memanfaatkannya untuk pengembangan sekolah. Pelatihan ini membuka
wawasan peserta akan pentingnya pengembangan website sekolah dalam pengembangan
lembaga (sekolah). Website sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan
komunikasi sekolah dengan pihak luar. Saran yang bisa diberikan dari kegiatan ini adalah
Sekolah perlu terbuka terhadap perkembangan teknologi, serta memanfaatkannya untuk
kepentingan pengembangan lembaga. Kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan dan
keterampilan guru dalam dalam memanfaatkan teknologi informasi perlu terus
dilaksanakan. Disamping itu penyediaan perangkat pendukung dan jaringan internet harus
disediakan untuk memberi kemudahan warga sekolah dalam mengakses informasi serta
memperkenalkan sekolah pada dunia luar.

PENINGKATAN KOMPETENSI BAHASA ASING BIDANG PERHOTELAN MELALUI
METODE FOS BAGI KARYAWAN GUMAYA TOWER HOTEL SEMARANG

Conny Handayani, Mohamad Syaefudin

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni,Universitas Negeri Semarang
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The purpose of this public service is to improve foreign language skills of
employees Gumaya Tower Hotel Semarang through the application of FOS method.
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Participant is employee of Gumaya Tower Hotel Semarang as many as 20 people from
various fields. After this service, we can conclude that the application of FOS method
increase the competence of foreign languages, especially French effectively. The
participants got an extra skill to communicate in French in accordance with its function at
the hotel.

PELATIHAN KOREOGRAFI LINGKUNGAN SEBAGAI PEMBELAJARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI SDN PELEM I KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN JAWA

TIMUR
Deasylina da Ary

Email: deasy_dance@yahoo.com, PGSD,-Fakultas Ilmu Pendidikan,-Universitas Negeri Semarang
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Laju pengrusakan hutan terjadi di mana-mana. Tidak terkecuali Kabupaten pacitan.
Tidak kurang dari 70 truk pengangkut kayu keluar dari wilayah Pacitan dalam setiap
malamnya. Akibatnya banyak hutan di Pacitan berubah menjadi perbukitan gundul dan
satwa kera yang dahulu sering terlihat sekarang hampir tidak kelihatan lagi. Permasalahan
ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup
harus dimulai sejak dini. Koreografi lingkungan menawarkan sebuah pembelajaran
berbasis lingkungan pada pelajaran seni tari. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mampu
memberikan pendidikan lingkungan sedini mungkin bagi anak-anak sehingga nantinya
timbul kader-kader lingkungan yang cinta terhadap lingkungannya. Dimulai dari anak-
anak, diharapkan dapat menularkan pemahaman tersebut kepada masyarakat dan dunia.

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PENERAPAN MESIN PENGUPAS KULIT
KACANG TANAH

Danang Dwi Saputro, Widi Widayatm, Dwi Widjanarko, Sugiyono

Universitas Negeri Semarang
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Untuk meningkatkan nilai tambah produk kacang tanah, ke depan perlu dilakukan
kegiatan pasca panen berupa pengolahan kacang tanah menjadi berbagai produk, misalnya
kacang telor, kacang atom, enting-enting, dan produk lain. Namun langkah awal yang
perlu ditangani adalah bagaimana agar proses pengupasan kacang tanah yang dilakukan
para petani lebih mudah dan efisien. Apabila proses pengupasan dapat dilakukan dengan
mesin maka produktivitas petani kacang tanah akan meningkat. Sebagai khalayak sasaran
kegiatan ini adalah perajin yang tergabung dalam kelompok UKM “Mitra Sejahtera”, yang
beralamat di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Jumlah perajin kurang lebih 25 orang,
namun dalam kegiatan ini difokuskan pada petani/perajin yang mengolah produk kacang
tanah. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dilakukan beberapa tahap, antara lain:
membuat gambar rancangan mesin pengupas kulit kacang tanah, menyempurnakan
gambar berdasarkan masukan pengguna, membuat komponen, merangkai komponen, uji
coba mesin, dan penyempurnaan. Dalam kegiatan ini telah dihasilkan mesin pengupas
kulit kacang tanah yang diberikan kepada petani kacang tanah yang tergabung dalam
kelompok UKM “Mitra Sejahtera”, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Produktivitas atau
kapasitas produksi per satuan waktu mesin pengupas kulit kacang tanah cukup tinggi,
yaitu 300 kg/jam.
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PENINGKATAN PENYADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN

Dewi Sulistianingsih, Pujiono
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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.
Selama ini masyarakat belum mengetahui mengenai dari fungsi dari suatu kemasan.
Masyarakat masih berpandangan bahwa kemasan adalah suatu prosedur membungkus
suatu produk. Sehingga dalam menggunakan kemasan, khususnya kemasan yang
dipergunakan untuk bahan-bahan makanan atau pangan dan minuman, masyarakat masih
sekenannya atau ceroboh ataupun asal-asalan. Melihat kondisi demikian, maka kami tim
pengabdian memandang perlu untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan suatu kemasan makanan dan
minuman. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kemasan
makanan dan minuman ini dilakukan dalam bentuk ceramah interaktif. Sehingga
masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang benar mengenai penggunaan kemasan
makanan dan minuman serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan dalam
penggunaan kemasan makanan dan minuman.Di samping itu kegiatan ini juga berdampak
mengurangi terjadinya perselisihan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari
penyalahgunaan kemasan makanan dan minuman.

PEMBERDAYAAN GURU DALAM PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN WEB BLOG DI SMA KOTA TEGAL

Dwijanto, Zainal Abidin, Kusmuriyanto, Rusdarti, Sri Ratna Rahayu

Pusat Manajemen Dan Kewirausahaan Lp2m, Universitas Negeri Semarang
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Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan
proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dalam rangka peningkatan
kualitas SDM peran guru sebagai tenaga pendidik dituntut menjadi tenaga profesional.
Pentingnya peran guru sangat menentukan berhasilnya usaha peningkatan mutu
pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peran guru secara
secara konkrit dijelaskan, bahwa guru lebih tepat memiliki falsafah dan tujuan pendidikan.
Hasil akhir adanya pendididkan dan pelatihan adalah guru mempunyai alamat blog alam
wordpress yang dpat diakses oleh para siswanya; Guru bisa memberi tugas atau kegiatan
pembelajaran melalui blog yang dapat dibaca siswanya di mana saja (tidak terikat tempat
dan waktu), Guru menguasai sistem informasi dan mengembangkansesuai denagn
kebutuhan dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan antara masyarakat
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sasaran yaitu para guru SMA di Kota Tegal. Disarankan masih perlu ditindak lanjuti
dengan kegiatan pendampingan dan monitoring untuk pembuatan media pembalajaran
berbasis teknologi web blog yang selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi budaya mutu
oleh pada guru dalam melaksanakan pembelajaran dan pemilihan medianya.

PEMBERDAYAAN KELOMPOK DAWIS MELALUI KETERAMPILAN PEMBUATAN
JAJANAN, RW I GEMAH KOTA SEMARANG
Dyah Nurani.S, Hanna Lestari, M.Burhan Rubai Wijaya

Universitas Negeri Semarang
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Metode yang digunakan di dalam pemberdayaan kelompok Dawis melalui
keterampilan pembuatan jajanan adalah pelatihan dengan melakukan praktek langsung
pembuatan jajanan basah maupun kering. Hasil dari pelatihan yang dilakukan adalah
menngkatnya keterampilan peserta dalam membuat jajanan baik untuk keluarga maupun
untuk usaha. Sebagai usaha, salah satu kelompok Dawis telah mampu mengembangkan
hasil pelatihan dengan menerima pesanan kue kering dengan omzet mencapai Rp
7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kelompok yang lain telah mampu memenuhi pasanan dari
para anggotanya sendiri, sedangkan pada kelompok yang lain mampu menyediakan
jajanan untuk keluarga sendiri. Jenis jajanan yang dipraktekkan adalah: Sus Makaroni,
Brownnies, Khastengels, Goodtime dan Nastar.

PENINGKATAN HYGIEN PERSONAL DAN PENGGUNAAN APD UNTUK MENGURANGI
KADAR TIMAH HITAM (PB) DALAM DARAH PETUGAS OPERATOR SPBU 44.502.02

SEMARANG
Eram Tunggul Pawenang, Yuni Wijayanti, Sugiharto
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Lead (Pb) is a heavy metal that is very dangerous and is a poisoner nerve
(neurotoxin). The impact damage to internal organs, especially the nervous system, blood
forming system, kidneys, cardiovascular system and reproductive system. Lead can also
cause high blood pressure and anemia. operator  gast station have exposure risk of Pb in
the workplace, so that the necessary efforts to reduce such exposure. This Public service
activities take place at the gast station  44.502.02 in Perintis Kemerdekaan street No 198
Semarang phone 024) 7474911 Semarang. This activities  take place on Thursday 17 June
2010 from 12:00 to 15:00 followed by 20 workers who were divided into 2 groups. Of the
20 people who attended got an average rating of 4.75 pre test and the post test average of
7.75 (an increase of 63.15%). When conducted focus group discussions many questions
that arise regarding the risk of danger when exposed to pollutants in the form of Pb, the
factor that can aggravate and how to reduce lead hazards Efforts to prevent or reduce
worker exposure to Pb at gas stations became important 44.502.02 one using PPE mask
while working. Even when there is monitoring of workers who complain that it tastes hot
and difficult communication, but still it can be improved by pemlihan mask a more
comfortable type of course with a higher price.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI DASAR BALITA DI DESA
PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Evi Widowati, Sri Ratna Rahayu

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Children under five is next nation generation who has to be prepared well such
their knowledge, skill and health. On “Indonesia health 2010” indicator, there are many
whises such as: achieve health excellent status, and the indicator such less number of
morbidity. One way to decrease the morbidity level is giving basic immunization for
children under five, so giving basic immunizatin knowledge special for health cadre and
mothers who has children under five are very important. All attendant  showed very active
and antusiast followed those activities. From the pre test and post test result showed there
is increasing mother and health cadre’s knowledge, its based on pre test and post test
score there is 100 % score increased. Its mean that this activities give postive contribution
for increasing mother and health cadre’s knowledge, the information whice has been
already given such as : immunizatin introduction, kind of immunization, immunization
schedule, immunization function, kind of diseases whice could be  prevented by
immunization, and immunization effect.

SINTESIS KITOSAN DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI ANTI MIKROBIA IKAN
SEGAR

F. Widhi Mahatmanti, Latifah

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang
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Penggunaan senyawa anti mikroba yang tepat dapat memperpanjang umur simpan
suatu produk serta menjamin keamanan produk. Untuk itu dibutuhkan bahan sebagai anti
mikroba yang alami supaya tidak membahayakan bagi kesehatan. Penggunaan kitosan
untuk menghambat aktivitas mikrobia pada ikan nila segar akan diuji efektivitasnya. Pada
penelitian ini kitosan yang digunakan sebagai anti mikrobia ikan nila disintesis dari
cangkang udang windu (Peneaus Monodon). Populasi cangkang udang yang digunakan
untuk penelitian ini adalah cangkang udang windu yang berasal dari Tempat Pelelangan
Ikan Tambak Lorok Semarang Populasi ikan segar yang digunakan adalah ikan nila hidup
yang langsung berasal dari tambak di Juwana Pati. Kitin dan Kitosan disintesis dari
cangkang udang windu (Peneaus Monodon) dengan menggunakan metode Hong K.No
(Mahatmanti, 2001). Kitin dan kitosan yang berhasil disintesis dikarakteristik hasilnya
meliputi pengujian kadar Nitrogen dan Derajad Deasetilasi. Kitosan setelah
dikarakteristik, digunakan sebagai anti mikrobia ikan nila segar. Kitosan dilarutkan dalam
asam asetat 2% dengan konsentrasi kitosan bervariasi 1%, 1,5%, dan 2%. Sebagai kontrol
digunakan larutan asam asetat 2% dan akuades. Lama waktu penyimpanan ikan nila
bervariasi 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, dan 14 jam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kitin mempunyai kadar Nitrogen 5,6%, dan Derajad  Deasetilasi
67,64%. Kitosan mempunyai kadar kadar Nitrogen 8,26%, dan Derajad Deasetilasi
81,11%. Hasil uji mikroba larutan kitosan terhadap ikan nila segar menunjukkan bahwa
perlakuan dengan menggunakan larutan kitosan 1% pada ikan nila selama 10 jam yaitu
sebesar 38.104 Sel/ mL adalah kondisi paling optimum.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN PEMBELAJARAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-
LEARNING) DI SMK PGRI 1 SEMARANG
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Fachrurrozie, Etty Susilowati, Arief Yulianto
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Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah (a) Meningkatkan kemampuan guru
membuat bahan ajar berbasis animasi, tulisan dan angka (b) Meningkatkan kemampuan
guru memposting materi pembelajaran yang dibuat (c) Meningkatkan kemampuan guru
memanfaatkan internet sebagai bahan ajar dalam pembelajaran (elearning). Kegiatan
pelatihan pembuatan blog sebagai media pembelajaran dengan khalayak sasaran adalah
guru SMK PGRI 1 Semarang yaitu sebanyak 25 orang dengan tingkat pendidikan Diploma
24 orang sarjana dan 1 orang magister. Kemampuan penguasaan TIK, dari hasil observasi
awal adalah sedang sehingga nanti pendekatan pelatihan akan dikelompokkan menjadi
satu kelas karena kemampuan guru cenderung homogen. Hasil dari kegaiatan ini adalah
peningkatan (a) kemampuan guru membuat bahan ajar berbasis animasi, tulisan dan angka
rata-rata adalah 96% dari 25 peserta pelatihan (b) Kemampuan guru memposting materi
pembelajaran yang dibuat dalam format PDF, word, excel dan powerpoint 80% namun
belum mampu memanfaatkan fitur atau fasilitas dalam wordpress secara optimal (c)
Kemampuan guru memanfaatkan internet sebagai bahan ajar dalam pembelajaran
(elearning) dalam mencari sumber belajar sudah cukup tinggi seperti misalnya
pemanfaatan search engine : google, yahoo. Saran dari kegiatan ini adalah (a) perlunya
sekolah menyediakan fasilitas internet bagi guru untuk meng update materi, sumber
belajar, soal evaluasi pembelajaran sehingga guru tidak mengalami kesulitan melakukan
interaksi dengan siswa di luar kelas (b) perlu pelatihan bagi siswa dalam mengakses dan
mempergunakan informasi dan evaluasi yang berasal dari blog guru.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KEPALA REGU DAN SUPERVISOR DI
PT. SINAR SOSRO KPB UNGARAN TERHADAP SISTEM KERJA MESIN YANG

TERDAPAT DALAM MANUAL BOOK BERBAHASA INGGRIS
Fatma Hetami, Puji Astuti

Universitas Negeri Semarang
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Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan ”Peningkatan Kemampuan
Pemahaman Kepala Regu dan Supervisor di PT. Sinar Sosro KPB Ungaran Terhadap
Sistem Kerja Mesin yang Terdapat dalam Manual Book Berbahasa Inggris” ini dilakukan
dalam 10 kali pertemuan yaitu selama bulan Juni sampai dengan Agustus 2010. Metode
pelatihan yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek. Dari 12
orang peserta yang ikut pelatihan, terdapat 6 orang dari departemen produksi yang
mengikuti pre-test dan post-test secara tertulis. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan
adanya kenaikan nilai rata-rata sebesar 16,25% sebagai indikasi bahwa kemampuan
peserta dalam memahami sistem kerja mesin yang terdapat pada manual book tersebut
meningkat, terutama pemahaman dari sisi perawatan (maintenance) dan penanganan
masalah mesin (trouble shooting). Sementara itu, untuk menunjang kemampuan
pemahaman peserta, pelatihan English for Conversation juga diadakan. Pre-tes dan pos-tes
sebagai hasil evaluasi dari pelatihan materi ini dilakukan scara lisan. Dari 12 orang yang
tercatat sebagai peserta pelatihan, terdapat 7 orang yang mengikuti pre-test dan post-test.
Ketujuh peserta tersebut terdiri dari 4 orang berasal dari departemen produksi, 1 orang
berasal departemen quality control (QC), 1 orang dari departemen pembelian dan 1 orang
berasal dari departemen akunting. Hasil tes menunjukkan adanya kenaikan nilai rata-rata
yaitu sebesar 12,50%. Para peserta pada umumnya merasa senang dengan diadakannya
kegiatan ini karena dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan mereka
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berbahasa Inggris baik secara pasif maupun aktif. Para peserta juga menginginkan adanya
pelatihan lanjutan karena bermanfaat bagi pengembangan diri (self development) dan bagi
kemajuan perusahaan.

PELATIHAN TEKNIS OPERASIONAL MERAKIT, SERVIS DAN MAINTENANCE
KOMPUTER UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SDM SANTRI DAN PENGASUH DI

PONPES ”DURROFU AHLUSSUNNAH WALJAMAAH” SEKARAN GUNUNGPATI
Feddy Setio Pribadi, Said Sunardiyo, Djuniadi, Suryono

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh staf pengajar Teknik
Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang untuk menyelesaikan permasalahan
terkait meningkatkan kualitas SDM santri dan pengelola pesantren melalui pelaihan teknis
perakitan komputer, dan maintenance komputer di pesantren ”Durrofu Ahlussunah
Waljamaah” Banaran, Sekaran Gunungpati Semarang. Tujuan utama kegiatan ini alah
memberi bekal kepada santri dan pengelola pesantren memiliki pengetahuan dan
keterampilan merakit komputer, mendeteksi dan memperbaiki/servis serta maintenance
komputer. Metode pelaksanaan pelatihan  teknis ini pemberian pelatihan komputer secara
teori dan praktek langsung baik untuk perakitan komputer, servis komputer dan
maintenance komputer. Peserta pengabdian kepada masyarakat sejumlah 19 santri dan
pengelola pesantren. Di awal kegiatan peserta mengerjakan pre-tes. Setelah diadakan
pelatihan teori peserta melaksanakan praktek dengan bimbingan instruktur. Peserta aktif
dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh instruktur. Pada akhir program  peserta
diminta megerjakan post-tes. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil dengan baik dan
sukses. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya target yang ditetapkan. Selain itu peserta
mengikuti kegiatan  dengan minat yang tinggi.

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN
KARYA ILMIAH DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Hamonangan Sigalingging.

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan pengabdian pada masyarakat, dilaksanakan di UPTD Dikpora Kecamatan
Limbangan. Dalam pelaksanaan kegiatan, materi sosialisasi dibagi atas dua materi pokok
yakni mengenai penelitian tindakan kelas dan penulisan karya tulis ilmiah. Materi
Penelitian Tindakan Kelas ini diberikan agar guru memperoleh manfaat praktis dengan
peningkatan proses belajar di kelas yakni proses dan hasil belajar dapat ditingkatkan.
Guru dalam penelitian tindakan kelas merupakan peneliti atas kinerjanya sendiri, yang
kemudian mengkritisi serta menemukan solusinya. Selain itu, penelitian tindakan kelas
merupakan kegiatan awal membuat karya tulis ilmiah. Selanjutnya diuraikan oleh tim
mengenai bagaimana merancang PTK, prinsip-prinsip PTK, bidang-bidang kajian PTK,
silkus-siklus PTK, dan sebagainya. Selain itu dipaparkan materi tentang penulisan karya
ilmiah. Tim menjabarkan hal-hal seperti; apa itu karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah,
langkah-langkah penulisan karya ilmiah, pedoman penulisan artikel ilmiah serta
bagaimana cara menuangkan hasil penelitian tindakan kelas menjadi karya ilmiah untuk
jurnal. Adapun langkah-langkah yang dikembangkan dalam penulisan karya ilmiah adalah
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terkait dengan isi karya ilmiah, yakni karya ilmiah yang berupa artikel hasil penelitian,
khususnya hasil penelitian tindakan kelas dan artikel konseptual (non-penelitian).

PEMBERDAYAAN WANITA PEDESAAN MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN OBAT
TRADISIONAL JUS BUAH MENGKUDU, DAN EKSTRAK RIMPANG KUNIR DAN

TEMULAWAK SERTA SOSIALISASI PEMANFAATANNYA

Harjono, Harjito, Nuni Widiarti
Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kelurahan Sumurjurang Kecamatan Gunungpati merupakan wilayah pemerintah
Kota Semarang yang terletak di bagian selatan dan  bercirikan pedesaan, oleh karena itu di
wilayah ini, masih banyak dijumpai tanaman tradisional berkhasiat obat. Tujuan kegiatan
ini adalah memberdayakan potensi ibu-ibu pedesaan sebagai anggota PKK dengan
memberikan keterampilan pembuatan obat tradisional jus buah mengkudu, ekstrak
rimpang kunir dan temulawak. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi
penyuluhan, pelatihan, praktek serta demonstrasi mengenai pembuatan obat tradisional
dari buah mengkudu, rimpang lempuyang dan temulawak oleh tim pengabdian bersama-
sama para ibu-ibu anggota PKK di Kelurahan Sumurjurang. Selama pelaksanaan kegiatan
ini para ibu anggota PKK juga diberikan kesempatan untuk mempraktekkan pembuatan
jus mengkudu, lempuyang, dan temulawak, dan memasarkannya Hasil kegiatan terapan
IPTEKS menunjukkan meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan mengenai
pembuatan obat tradisional dari buah mengkudu, rimpang kunir dan temulawak kepada
ibu anggota PKK. Beberapa produk obat tradisional dari segi tekstur, rasa, warna, dan
flavor (aroma menunjukkan produk yang layak jual sehingga dapat  dijadikan bentuk wira
usaha bagi para ibu anggota PKK kelurahan Sumurjurang.

PELATIHAN PENGEMBANGAN DESAIN PRESENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS
KOMPUTER BAGI GURU SMP KESATRIAN 2 SEMARANG

Heri Triluqman BS, Yuli Utanto

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang
dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara
pendidik dengan peserta didik. Dengan kata lain, media pembelajaran berperan sebagai
perantara dalam pembelajaran yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik.
Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang
segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Lebih dari itu, komputer
memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan.
Perkembangan teknologi yang pesat telah memungkinkan komputer memuat dan
menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Inovasi strategi pembelajaran dan
pemanfaatan media dalam menunjang proses belajar menjadi tuntutan bagi guru untuk
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Oleh karenanya guru juga dituntut
menguasai keterampilan mengoperasikan komputer supaya dapat mengembangkan
berbagai media pembelajaran, terutama yang berbasis komputer. Tujuan kegiatan ini
adalah: (1) Membuka wawasan peserta akan pentingnya pemanfaatan media dalam proses
pembelajaran; (2) Memberi bekal keterampilan mengoperasikan komputer bagi guru SMP
Kesatrian 2 Semarang; (3) Membekali guru dalam mengembangkan desain presentasi
pembelajaran berbasis komputer yang efektif. Hasil kegiatan ini membuka wawasan
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peserta akan pentingnya pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Pelatihan
memberi bekal keterampilan mengoperasikan komputer dalam hal ini desain presentasi
menggunakan program Microsoft Powerpoint bagi guru SMP Kesatrian 2 Kota Semarang.
Pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan membekali guru dalam mengembangkan
media pembelajaran berbasis komputer. Saran yang dapat kami berikan dalam kegiatan ini
adalah Guru diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam
mengembangkan media pembelajaran, diantaranya dengan memanfaatkan komputer dalam
pembelajaran. Kepala sekolah, pengawas, maupun pihak-pihak terkait lainnya dapat
meningkatkan motivasi guru untuk mengembangkan media pembelajaran secara
berkelanjutan.

PELATIHAN WOODBALL SEBAGAI MODEL PENDEKATAN PEMBELAJARAN
OLAHRAGA GOLF BAGI GURU PENDIDIDKAN JASMANI KABUPATEN PEKALONGAN

Hermawan, Prapto Nugroho, Kriswantoro

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Dengan melihat bahwa Woodball adalah merupakan salah satu keragaman jenis
olahraga permainan yang dapat menjadi pilihan semua lapisan masyarakat  dan
selanjutnya dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang akan bersaing dengan
olahraga-olahraga yang sudah ada baik dalam tingkat nasional atau internasional maka hal
tersebut harus mendapatkan perhatian dan suatu layanan, berbagai upaya pendekatan
diantaranya adalah program “Pelatihan Woodball Sebagai Model Pendekatan
Pembelajaran Olahraga Golf Bagi Guru Pendidikan Jasmani Kabupaten
Pekalongan”Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar Guru Pendidikan Jasmani di
Kabupaten Pekalongan akan mengetahui apa dan bagaimana permainan woodball dan
kegiatan inipun bermanfaat agar Guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten Pekalongan
Dapat menjadikan permainan Woodball sebagai salah satu olahraga pilihan disekolah.
Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini Secara umum berdasarkan hasil pemantauan
dan pengamatan 90% telah tercapai tujuan, yaitu guru-guru penjas sebagian besar sudah
bisa memainkan permainan woodball, telah mengajarkan pada siswanya dan telah
terbentuk suatu kelompok yang dikoordinir melalui MGMP untuk mensosialisasikan
permainan woodball diwilayah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil tersebut
diharapkan Para guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten Pekalongan yang telah
mengetahui permainan Woodball diharapkan menularkan kepada siswa atau masyarakat
sekitar serta juga diharapkan nantinya MGMP Pendidikan Jasmani di Kabupaten
Pekalongan bisa memasukan Permainan Woodball sebagai kegiatan ekstrakurikuler

PELATIHAN MATERI PEMBELAJARAN SIG BAGI GURU SMA NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN BOYOLALI

Heri Tjahjono, Tjaturahono B.S, Juhadi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu  (1)
kurangnya pengetahuan materi sistem informasi geografis(SIG), dan (2) kurangnya
keterampilan praktek/mengoperasionalkan program SIG karena materi ini masih relatif
baru dan pada umumnya masih banyak guru-guru geografi yang belum mendapat bekal
pengetahuan SIG pada waktu kuliah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan: (1)
meningkatkan pengetahuan SIG pada guru SMA di Kabupaten Boyolali, (2)
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Memperkenalkan cara membuat peta dengan program SIG; (3) Mempraktekkan cara
mengoperasikan program SIG untuk overlay / tumpang susun  guna pembuatan peta
tematik tertentu. Khalayak sasaran yang dilatih adalah guru bidang studi geografi SMA di
wilayah Kabupaten Boyolali, yang jumlahnya 19 Guru, maka dalam pelaksanaan
pengabdian ini dilaksanakan secara serentak, sehingga lebih baik dan efektif, baik dalam
pemberian materi maupun pembiayaannya. Metode yang digunakan adalah (1) Ceramah,
digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang SIG, seperti Definisi SIG,
Komponen SIG, cara kerja SIG, cara mengoperasionalkan program SIG dan lain-lainnya;
(2) Demonstrasi, untuk memberikan contoh-contoh program SIG sekaligus diperkenalkan
bagaimana mengoperasikan program SIG; (3) Pelatihan Keterampilan/praktek
mengoperasionalkan  Program SIG, peserta dilatih praktek menggunakan program SIG
untuk membuat peta tematik tertentu; (4) Evaluasi, untuk mengukur keberhasilan peserta
dalam mengikuti pelatihan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah
dilakukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah (1)
pengetahuan peserta pelatihan tentang SIG meningkat, (2) peserta pelatihan dapat
mengoperasionalkan Program SIG untuk membuat peta sederhana, (3) meningkatnya
pengetahuan SIG baik teori maupun praktek terjadi karena adanya semangat/motivasi
yang tinggi dan kemauan untuk berlatih yang cukup tinggi dari guru-guru SMA di
Kabupaten Boyolali. Saran yang dapat diajukan yaitu kegiatan pelatihan semacam ini
perlu dilanjutkan di masa mendatang mengingat guru-guru geografi yang belum mengikuti
pelatihan masih relatif banyak. Bila mungkin perlu dibina kerja sama dengan Kementerian
Pendidikan Nasional untuk memperluas dan memperlancar kegiatan pelatihan. Selain itu
di SMA di Kabupaten Boyolali perlu di buat program ekstrakurikuler yang berkaitan
dengan Program SIG, sehingga akan mendorong guru untuk belajar SIG lebih lanjut.

OPTIMALISASI PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SMA DI
KABUPATEN KENDAL MELALUI PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN

TINDAKAN KELAS
Ibnu Sodiq, Cahyo Budi Utomo, B. Wahyudi Joko Santoso

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Fenomena yang sering dialami oleh guru adalah ketidak mampuan guru membuat
proposal penelitian tindakan kelas. Kondisi tersebut menyebabkan guru tidak pernah
melakukan penelitian tindakan kelas, sehingga proses belajar-mengajar tidak ada
kemajuan karena tidak ada upaya memperbaikinya. Dari gambaran tersebut guru perlu
mendapatkan pelatihan membuat proposal penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, Tim
Pengabdian kepada Masyarakat melakukan kegiatan pelatihan pembuatan proposal
Penelitian Tindakan kelas. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan metode seminar
dan lokakarya. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, peserta sangat
responsive dan aktif mengikuti kegiatan. Dari respon peserta yang hadir menunjukkan
bahwa pelatihan penulisan proposal penelitian tindakan kelas memberikan tambahan
pengetahuan bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan memperbaiki proses
belajar mengajar di sekolah mereka. Di samping itu, guru semakin terampil membuat
proposal penelitian tindakan kelas.
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PENGEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI SERTA
APLIKASINYA DALAM PENCEGAHAN TBC PARU PADA KADER KESEHATAN DESA

PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
Irwan Budiono, Oktia Woro

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tuberkulosis (TBC) Paru merupakan salah satu penyakit menular yang
prevalensinya tinggi di Indonesia. Upaya pemberantasan TBC Paru telah dilakukan secara
berkelanjutan, yang antara lain dilakukan dengan Strategy Directly Observed Treatment
Shotcourse (DOTS). Dengan metode ini diharapkan Case detection rate TBC paru
meningkat sehingga penyembuhan penderita berhasil dan penularan dapat ditekan. Namun
sayangnya angka CDR di wilayah kerja Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal baru
mencapai 16% pada tahun 2009. Pengabdian kepada masayarakat dilakukan di Desa Peron
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan melibatkan 28 orang kader kesehatan
desa. Metode ceramah dan diskusi dilakukan dalam pemberian komunikasi, informasi dan
edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan TBC Paru. Hasil pengabdian
menunjukkan rata-rata skor pengetahuan kader yang semula 8,36 meningkat menjadi 9,64
setelah diberikan ceramah dan diskusi tentang TBC paru. Hal ini menunjukkan
penyuluhan yang diberikan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para kader
kesehatan. Untuk membantu upaya pencegahan penyakit TBC paru, disarankan pihak
terkait khususnya Puskesmas Limbangan untuk membangun kembali komitmen kader
yang telah bersedia untuk menjadi kader peduli TBC paru. Partisipasi kader dalam
pencarian suspect ini perlu mendapat dukungan dari Puskesmas melalui kegiatan
pendampingan dan penyuluhan secara periodik.

PEMBERDAYAAN GURU DALAM PEMBUATAN MEDIA/ALAT PERAGA DAN
PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN

MATEMATIKA DAN IPA DI SD SEKARAN 02
Isti Hidayah, Ani Rusilowati

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru SD Sekaran 02
dalam merancang pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai standar proses lengkap dengan
media/alat peraga pada mata pelajaran Matematika dan IPA sehingga guru mampu
memanfaatkan potensi anak dan kondisi yang ada secara optimal. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui wadah pembinaan profesional guru KKG setempat. Melalui wadah
tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif, karena
melalui KKG kegiatan dapat dilaksanakan dengan pendekatan kerja kelompok sehingga
terjadi saling kerjasama, sharing, berbagi pengalaman. Pengembangan RPP dan
pembuatan media dengan memanfaatkan lingkungan dilakukan secara kolaborasi. Hasil
pengembangan RPP diimplementasikan di sekolah/kelas. Hasil implementasi dipaparkan
dalam pertemuan KKG sekaligus dilakukan umpan balik oleh tim pelaksana maupun guru
lain. Pembelajaran yang memenuhi standar proses dapat dilakukan oleh guru dimana guru
mengembangkan RPP mengacu pada standar proses. Guru terlebih dahulu  memahami
indikator pembelajaran, indikator-indikator eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang
dapat dimunculkan secara optimal dengan memanfaatkan lingkungan yang ada (peserta
didik, guru, masyarakat sekitar, benda-benda yang ada di kelas-lingkungan sekolah,
benda-benda yang dikenal peserta didik, segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta
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didik, termasuk aktivitas-aktivitas yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang
terjadi dalam kehidupan peserta didik).

PENINGKATAN MUTU KELULUSAN SMA/MA MUHAMMADIYAH MELALUI
WORKSHOP BEDAH SKL (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN) DI KABUPATEN

PEKALONGAN
Iwan Junedi, Adi Nur Cahyo, Khumaedi, Sudarmin

Email: iwan_jun@staff.unnes.ac.id, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

To overcome the students’ failure in the National Examination, a well-preparation
should be done. Studies and analysis on the Students’ Standard Competence are needed.
Those are done by discussing, sharing, practicing and assisting on how to construct the
predictive National Examination questions items through workshop. The results of the
workshop are designs of the National Examination question item prediction and the
increasing of the students’ achievement in the National Examination.

PELATIHAN PERMAINAN WOODBALL BAGI GURU PENDIDIDIKAN JASMANI DI
KABUPATEN BATANG

Kriswantoro, Prapto Nugroho, Sutaryono

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Dengan melihat bahwa Woodball adalah merupakan salah satu keragaman jenis
olahraga permainan yang dapat menjadi pilihan semua lapisan masyarakat  dan
selanjutnya dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang akan bersaing dengan
olahraga-olahraga yang sudah ada baik dalam tingkat nasional atau internasional maka hal
tersebut harus mendapatkan perhatian dan suatu layanan, berbagai upaya pendekatan
diantaranya adalah program “Pelatihan Permainan Woodball Bagi Guru Pendidikan
Jasmani Kabupaten Batang”Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar Guru Pendidikan
Jasmani di Kabupaten Batang akan mengetahui apa dan bagaimana permainan woodball
dan kegiatan inipun bermanfaat agar Guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten Batang
Dapat menjadikan permainan Woodball sebagai salah satu olahraga pilihan disekolah.
Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini Secara umum berdasarkan hasil pemantauan
dan pengamatan 90% telah tercapai tujuan, yaitu guru-guru penjas sebagian besar sudah
bisa memainkan permainan woodball, telah mengajarkan pada siswanya dan telah
terbentuk suatu kelompok yang dikoordinir melalui MGMP untuk mensosialisasikan
permainan woodball diwilayah Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan
Para guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten Batang yang telah mengetahui permainan
Woodball diharapkan menularkan kepada siswa atau masyarakat sekitar serta juga
diharapkan nantinya MGMP Pendidikan Jasmani di Kabupaten Batang bisa memasukan
Permainan Woodball sebagai kegiatan ekstrakurikuler.
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PENGEMBANGAN FUTSAL SEBAGAI OLAHRAGA ALTERNATIF PEMBELAJARAN
PENJASKES DI KOTA SEMARANG

Kumbul Slamet Budiyanto, Priyanto

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Futsal merupakan salah satu cbang olahraga yang sedang Boomming di berbagai
wilayah di Indonesia khusus di kota Semarang banyak masyarakat khususnya para pelajar,
sehingga muncul berbagai event atau kejuaraan futsal serta menjamurnya tempat – tempat
futsal sebagai lahan bisnis bagi para pengusaha.Permainan Futsal yang memiliki ukuran
lapangan yang lebih kecil membuat permainan ini sangat dinamis dan mudah dimainkan
dimana saja dan tidak membutuhkan lapangan yang luas, bisa dilaksanakan dilapangan
bolabasket, lapangan tennis dan sebagainya. Dikota Semarang tidak semua Sekolahan
memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses pembelajaran, seiring
dengan semakin kecilnya atauminimnya sarana dan prasarana disekolah dituntut berbagai
pihak terkait untuk tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal
khususnya pada pokok bahasan materi Sepakbola yang membutuhkan lapangan yang
cukup luas dan tidak semua sekolahan memiliki tempat tersebut.Dengan menerapkan
permainan Futsal untuk pokok bahasan materi Sepakbola disekolah masalah sarana dan
prasarana yang kurang mendukung dapat teratasi. Kegiatan  pengabdian masyarakat
berupa pelatihan Futsal bagi guru Penjasorkes dan mahasiswa Olahraga tingkat Kota
Semarang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 September 2010. Kegiatan
dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Manunggal jati Kota Semarang dengan jumlah
peserta 66 peserta. Hasil pre tes menunjukkan bahwa dari 66 peserta yang mengetahui
secara pasti (sangat baik) teknik – teknik dasar futsal dan peraturan futsal hanyalah 4
orang (6.06 %) tetapi pada saat pos tes meningkat menjadi 10 orang (15.15 %). Begitu
pula dengan kriteria Baik, Sedang, Kurang, dan Gagal mengalami perubahan pada saat pre
tes dan pos tes. Kriteria Baik bertambah dari 4 orang (6,06 %) saat pre tes menjadi 35
orang (53.03 %) saat pos tes. Kriteria Sedang berubah dari 14 orang (21.21 %) saat pre tes
menjadi 13 orang (19.69 %) saat pos tes. Kriteria Kurang mengalami perubahan  dari 9
orang (13.63 %) saat pre tes menjadi 6 orang (9.09 %) saat pos tes. Kriteria Gagal
berkurang drastis dari 33 orang (50.00 %) saat pre tes menjadi tinggal 1 orang (1.51 %)
saat pos tes. Hasil post tes menunjukkan kategori Sangat Baik berjumlah 15.15 %, dan
berturut-turut kategori Baik, Sedang, Kurang, dan Gagal sebanyak 53.03 %, 19.69 %, 9.09
%, dan 01.51 %. Saran yang perlu disampaikan adalah: Perlu diadakan pelatihan lanjutan
tentang managemen pelatihan futsal.

PELATIHAN PENYUSUNAN PROGRAM BK BERBASIS IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
DAN MASALAH SISWA (IKMS) BAGI GURU BIMBINGAN DAN

KONSELING/KONSELOR SMA/MA KOTA SEMARANG
Kusnarto Kurniawan, Heru Mugiarso

Email: kusnarto@yahoo.co.id, Jurusan BK, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Keterampilan menyusun program perlu ditingkakan karena fenomena yang ada di
lapangan banyak sekolah yang melaksanakan program BK hasil kerja MGP
Kabupaten/Kota. Padahal KTSP menuntut program disusun oleh setiap satuan pendidikan
termasuk guru BK/Konselor. Mengatasi fenomena tersebut penyusunan program bk
berbasis identifikasi kebutuhan dan masalah siswa merupakan salah satu altrnatif untuk
membantu guru terampil menyusun program BK. Pelatihan ini melibatkan guru BK
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SMA/MA Kota Semarang yang didukung oleh Musyawaah Guru Pembimbing (MGP)
SMA/MA Kota Semarang, Pengawas BK SMA Kota Semarang, Pengurus Cabang Asosiasi
Bimbingan Konseling Indonesia (PC ABKIN) Kota Semarang dan Pengurus Daerah
Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (PD ABKIN) sehingga pelatihan ini komplit dari
unsur akademisi, praktisi, dan asosiasi profesi sejumlah 32 orang. Hasil pelatihan
menunjukkan guru BK/Konselor makin terampil dalam mengidentifikasi kebutuhan dan
masalah siswa, menentukan jenis layanan dan kegiatan pendukung BK yang tertuang
dalam program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan,
program bulanan, dan program harian menggunakan aplikasi komputer. Peserta
menginginkan adanya pelatihan lanjutan untuk implementasi program.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI WIRAUSAHA PEMBUATAN MAKANAN
KECIL BERBASIS PANGAN LOKAL DI GEBYOK PATEMON GUNUNGPATI

SEMARANG
Lesta Karolina, Sri Ratna Rahayu, Rosidah, Titin Agustina,Rusdarti

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Bahan pangan lokal selama ini masih kurang dimanfaatkan masyarakat dan kalah
bersaing dengan tepung terigu yang merupakan produk impor. Kondisi tersebut terjadi
wilayah Gebyog Patemon Gunungpati Semarang, dimana tepung terigu lebih popular
sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan dan jajanan daripada bahan pangan lokal
yang banyak di hasilkan di wilayah tersebut. Kampung Gebyog Patemon merupakan
wilayah penghasil singkong, ketela, pisang raja nangka, gembili, dan nangka. Hasil
pertanian tersebut melimpah  dan menjadi penghasilan andalan. Melihat potensi bahan
pangan lokal yang ada di Gebyog  Patemon Kecamatan Gunungpati, Tim Pengabdi LP2M
melalui Pusat Manajemen dan Kewirausahaan bermaksud memberdayakan perempuan
yang ada di Gebyog Kecamatan Gunungpati melalui pelatihan tentang pembuatan
makanan kecil berbasis pangan lokal pada Ibu-ibu penggerak PKK Gebyog Kecamatan
Gunungpati Semarang. Selanjutnya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan mereka dalam meningkatkan pemanfaatan bahan pangan
lokal serta menambah pendapatan keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap
dalam kurun waktu 3 bulan, dari data wal mengenai jenis tanaman local yang ada sampai
pelatihan membuat makanan kecil seperti sale pisang, cake pisang, brownies pisang, dodol
pisang, donat isi jam pisang, brownies pisang kukus, banana cookies siram coklat dan
brownies tepung pisang. Berbagai makanan kecil tersebut bisa menjadi peluang usaha bagi
warga di Desa Gebyok Patemon.

RELAKSASI SEBAGAI INTERVENSI PSIKOLOGIS UNTUK MENGURANGI
KECEMASAN SISWA MADRASAH ALIYAH AL KHOIRIYAH SEMARANG DALAM

MENGHADAPI UJIAN AKHIR
Liftiah

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Ujian merupakan salah satu peristiwa yang bisa memunculkan kecemasan siswa.
Kecemasan yang tinggi bisa menurunkan kerja otak, sehingga bisa mengganggu daya
ingat, konsentrasi yang pada akhirnya dapat menurunkan prestasi siswa. Relaksasi
merupakan salah aktivitas yang bisa mengurangi kecemasan. Kegiatan pelatihan relaksasi
ini bertujuan untuk mengajarkan ketrampilan relaksasi pada siswa agar bisa menurunkan
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kecemasan yang dihadapi menjelag ujian. Kegiatan ini diselenggarakan di Madrasah
Aliyah Al khoiriyah Semarang dikuti oleh 23 orang siswa kelas XI, dilakukan mulai
tanggal 27 Mei 2010 selama semingu. Hasil dari pengabdian menunjukkan ada penurunan
tingkat kecemasan antara sebelum dilakukan relaksasi dan setelah pelatihan relaksasi.
Mean kecemasan sebelum pelatihan yaitu 15.38 .dan setelah pelatihan. yaitu 11.62 Artinya
setelah mengikuti relaksasi, menunjukkan penurunan tingkat kecemasan. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan relaksasi bisa dipergunakan untuk
mengurangi tingkat kecemasan.

WORKSHOP BEDAH SKL (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN) UNTUK
MENINGKATKAN MUTU KELULUSAN SMP/MTS MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN

PEKALONGAN
M. Asikin, Kasmadi IS, Lisdiana, Bambang Hartono, Rni S. Wulandari

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tingkat kelulusan UN SMP yang belum menggembirakan perlu dilakukan berbagai
terobosan dalam persiapan UN. Salah satu terobasan adalah melakukan kajian/analisis
SKL melalui kegiatan worshop dan pendampingan penyiapan UN di sekolah. Hasil yang
diperoleh dari kegiatan workshop adalah analisis SKL dan prediksi soal UN.

PENERAPAN KARTU DETEKSI TB UNTUK MENINGKATKAN CASE DETECTION RATE
TB PARU DI KECAMATAN LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL

Mahalul Azam, Irwan Budiono, Arulita Ika Fibriana

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyebab kematian utama karena penyakit
menular dan merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan
penyakit pernafasan akut pada semua kelompok umur. WHO menyatakan bahwa TB paru
merupakan kedaruratan dunia karena jumlah kasus baru TB paru meningkat dan banyak
kasus yang tidak berhasil disembuhkan. Upaya peningkatan cakupan CDR TB paru tidak
bisa lepas dari partisipasi masyarakat. Saluran yang sangat minimal dari partisipasi
masyarakat berakibat pada kesulitan dalam peningkatan CDR TB paru.  Dari uraian di atas
maka dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimanakah penerapan kartu deteksi TB dalam
meningkatkan CDR TB paru di kecamatan Limbangan?” Kegiatan dilakukan dalam
bentuk desain dan sosialisasi kartu deteksi TB paru serta diskusi kelompok dengan kader
kesehatan di desa Peron, kecamatan Limbangan kabupaten Kendal. Hasil pengabdian
menunjukkan skor post test meningkat 45%, yaitu dari rata – rata pada pre test 61,03
menjadi 88,59 pada post test. Disarankan agar pengetahuan dan pemahaman yang
diperoleh dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas, sehingga dapat turut
berpartisipasi dalam peningkatan CDR TB dan penurunan angka kejadian TB.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN GIZI DAN KETERAMPILAN PENGOLAHAN
MAKANAN TAMBAHAN PADA KADER POSYANDU DI KELURAHAN GEMAH

KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

M Burhan R Wijaya, Dyah Nurani, Amin Yusuf, Siti Fathonah

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kelurahan Gemah merupakan kelurahan yang mobilitas kegiatannya cukup
signifikan untuk menggerakkan kader-kader posyandu untuk berpartisipasi dalam
pembangunan masyarakat berkelenjutan. Pada tahun 2000 jumlah lansia sebanyak 600 juta
orang dimana 20 juta orang bermukim di Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri pada tahun
2000 jumlah lansia mencapai 3,02 jiwa atau 9,82 %. Melihat kondisi di atas tentu saja
perlu upaya untuk memmberikan perhatian kepada lansia di atas 60 tahun yang pada
umumnya sudah tidak produktif lagi dan banyak permasalahan kesehatan yang dialami
olah para lansia. Upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup mendorong pemerintah
untuk memberikan perhatian secara khusus bagi para lansia dengan program pemerintah
yang menyentuh “level” bawah adalah program Posyandu lansia. Beberapa tahun terakhir,
pemerintah mulai memperluas layanan Posyandu dengan layanan bagi lansia. Layanan
Posyandu bagi lansia diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas kesehatan disaat para
lansia banyak mengalami penurunan baik secara fisik, psikis maupun sosial. Layanan
yang diberikan kepada lansia melalui posyandu meliputi penimbangan, pemeriksaan
tekanan darah, pemeriksaan laboratoriun ( 3 bulan sekali ), penilaian status mental dan
pemberian makanan tambahan. yang diselenggarakan oleh para kader Posyandu. Oleh
karena itu kader Posyandu perlu dibekali dengan dengan berbagai pengetahuan dan
keterampilan yang berkaitan dengan layanan yang akan dilakukan terutama bagi lansia.
Pengetahuan kesehatan, gizi dan diit bagi lansia sangat diperlukan bagi para kader
posyandu. Permasalahan yang dihadapi para kader Posyandu lansia adalah terbatasnya
pengetahuan tentang kesehatan lansia yang berkaitan dengan diit dan gizi bagi lansia di
dalam penyelenggaraan makanan tambahan, sehingga sampai saat ini belum dilaksanakan
pemberian makanan tambahan. Metode ceramah dan penyuluhan tentang teori melaui
ceramah maupun praktek pengolahan untuk penyelenggaraan makanan tambahan bagi
lansia melalui demonstrasi. Disamping itu juga diadakan penyuluhan intensifikasi
pemanfaatan lahan pekarangan untuk memprodukski bahan makanan yang bergizi tinggi
maupun untuk tanaman obat.

PENINGKATAN MINAT BACA SISWA SD MELALUI PEMBERDAYAAN
PERPUSTAKAAN: PELATIHAN  BAGI GURU-GURU SD/MI KECAMATAN BERGAS

KABUPATEN SEMARANG
Mohammad Shokeh

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Menumbuhkan minat baca siswa SD adalah membuatnya nyaman dengan huruf
dan tulisan. Apabila langkah ini tidak dilakukan sejak awal, akan sulit memaksa
berkebiasaan membaca ketika dewasa. Rendahnya minat baca disebabkan oleh motivasi
siswa yang tidak ditanamkan budaya baca sejak SD. Faktor dominan rendahnya minat
baca dipengaruhi pola pembelajaran yang tidak berbasis “membaca”. Pola pembelajaran
demikian, disadari atau tidak oleh guru SD/MI telah menunjukkan kurang
diberdayakannya perpustakaan. Dampak ikutan yaitu kurangnya minat dan ketertarikan
siswa SD dengan aktivitas membaca. Usaha menumbuhkan kreativitas guru dalam
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merancang pola pembelajaran berbasis perpustakaan, dilakukan melalui pemaparan
materi, diskusi, dan pelatihan menjalin kerjsama dengan beberapa instansi agar mampu
memperkaya koleksi perpustakaan sekolah.

PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN STATUS GIZI
MASYARAKAT DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Mardiana, Arum Siwiendrayanti

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Nutrition is very important for the health and welfare. Nutritional status is often
used as an indicator to see how conditions within the family and income, and their life. In
Central Java, in 2002 there were 1.51% under five had severe malnutrition and 13.8%
had moderate malnutrition. Objectives goals of this program is Health Cadre in
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal has a good knowledge about how early
detection of the occurrence of malnutrition and can play an active role in improving
people's nutrition status. Participants numbered 31 people. Before and after counseling,
participants were given pre and post test to see the level of knowledge of participants
about balanced nutrition. From the results of pre and post tests, can be seen an increase
in knowledge of 67%. Based on these results conclusions can be drawn is that it can
contribute to improving knowledge and understanding of balanced nutrition through the
implementation of nutrition conscious family (Kadarzi). So the suggestion is to provide
counseling on an ongoing basis by community health workers so that they have good
understanding of balanced nutrition. Because by applying balanced nutrition, community
nutrition status can be improved.

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEMBUATAN LENAN RUMAH
TANGGA DENGAN TEKNIK PATCHWORK QUILTING PADA IBU-IBU PKK DI DESA

SEKARAN KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG
Marwiyah, Uchiyah Achmad Erna Setyowati Sri Endah Wahyuningsih

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Wilayah Desa Sekaran Kelurahan Sekaran merupakan salah satu Desa yang luas
berada di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang berada di
wilayah ini. Seiring dengan perkembangan Universitas Negeri Semarang saat ini
membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Desa Sekaran Kelurahan Sekaran
Kecamatan Gunungpati baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun sosial. Kegiatan
pengabdian masyarakat tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembuatan
lenan rumah tangga dengan teknik patchwork quilting pada ibu-ibu PKK di Desa Sekaran
Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang, ditujukan agar para ibu-ibu
memiliki pengetahuan dan keterampilan khususnya berupa lenan rumah tangga seperti
taplak, serbet, seprai, sarung bantal, bed cover, tutup TV dan sebagainya, dapat membuat
untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri dan menjual /berwirausaha dengan harganya
yang relatif terjangkau bagi masyarakat disekitar daerah desa sekaran ataupun didesa lain.
Dengan demikian harapan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ikut berpartisipasi
memberdayakan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui sosialisasi pengetahuan dan
keterampilan pembuatan lenan rumah tangga dengan teknik patchwork quilting. Metode
yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab ,metode demonstrasi; dan praktek.
Hasil kegiatan ini memperoleh tanggapan positif dari para peserta dan ketua penggerak
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PKK Desa Sekaran Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. Dalam
pelaksanaan pengabdian ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Pelaksanaan
pengabdian masyarakat menunjukkan,bahwa peserta dapat mengenal dan mempraktekkan
membuat lenan rumah tangga dengan teknik patchwork quilting, dengan hasil 80% peserta
memperoleh kriteria baik dan 20% peserta memperoleh kriteria cukup.

PELATIHAN PEMBUATAN KOMPOS DARI SAMPAH ORGANIK DALAM LUBANG
RESAPAN BIOPORI (LRB)

Murbangun Nuswowati, Siti Sundari,Miswadi, Puji Hardati.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pelatihan membuat kompos dari sampah organik dalam lubang resapan biopori
(LRB) telah dilakukan pada ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan(DWP)  SMKN 10
Semarang. LRB kecuali bermanfaat untuk menyimpan air, limpasan air langsung,
mencegah banjir, mempertahankan ketinggian permukaan air tanah ternyata sangat efektif
dimanfaatkan untuk membuat kompos dari sampah organik yang mudah membusuk.
Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanaman hias atau yang lain,
untuk kepentingan sendiri ataupun dijual untuk menambah penghasilan keluaraga. Ibu-ibu
anggota DWP perlu motivasi yang terus menerus untuk mau mengumpulkan dan memilah
sampah organik untuk membuat kompos dalam LRB. Ibu-ibu termotivasi untuk membuat
kompos dan dibawa/dijual dalam pertemuan selanjutnya. Ibu ketua DWP SMKN 10
Semarang sangat senang dan menekankan kalau ibu-ibu semua melaksanakan berarti telah
ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah dan mencegah banjir yang selama ini
merupakan masalah besar bagi dunia (masalah global). Seratus % ibu-ibu anggota DWP
sangat senang dan mau mencoba, namun kenyataan bulan pertama hanya 2 orang yang
mencoba, bulan kedua ada 3 orang dan bulan ketiga masih tetap 3 orang.

PENINGKATAN  PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMBERDAYAAN APARATUR
KELURAHAN BEJI KECAMATAN UNGARAN TIMUR DALAM PENGELOLAAN ARSIP

Nina Wirasari

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pada administrasi pemerintahan kelurahan, sampai detik ini belum merupakan
produk pengelolaan arsip yang baik dan benar. Arsip akan mempunyai nilai guna strategis
jika dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan. Persoalannya, apresiasi terhadap
arsip sebagai dokumen penting oleh aparat kelurahan masih harus dibangun. Upaya
menambah pengetahuan akan arti penting arsip dilakukan melalui sosialisasi, diskusi serta
pendampingan. Kegiatan itu ditujukan untuk mengetahui seberapa efektifnya perangkat
kelurahan yang mengikuti pelatihan ini mampu mengelola arsip. Pelayanan publik yang
diharapkan dan menjadi tuntutan publik yaitu pemerintah lebih berorientasi pada
pemberian layanan profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat
waktu, responsif, dan adaptif. Suatu pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan
harapan publik. Kegiatan pengabdian masyarakat secara umum berjalan lancar, namun
masih terdapat kekurangan, yaitu peserta belum maksimal mempraktekkan pengelolaan
arsip.
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN CTL (CONTEXTUAL TEACHING AND
LEARNING) BAGI GURU SEKOLAH DASAR DALAM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS

Novia Trisanti

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan (sharing) pelatihan
dan pendampingan terhadap guru bahasa Inggris sekolah dasar di kecamatan Tembalang,
kota Semarang dalam mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran CTL
(Contextual Teaching and Learning) untuk meningkatkan kemampuan siswa belajar
bahasa Inggris. CTL merupakan proses pembelajaran yang holistik dan membantu siswa
memahami materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-
hari (konteks pribadi, sosial dan kultural). Metode yang digunakan adalah ceramah,
demonstrasi, penyusunan RPP dan pendampingan, simulasi dan evaluasi. Hasil pelatihan
menunjukkan keberhasilan pemahaman dan penerapan CTL oleh peserta. Pada hari
pertama 45% peserta mengetahui tentang penerapan CTL. Pada hari kedua, ada
peningkatan 75% atau 30 orang menyatakan paham penerapan CTL dalam langkah-
langkah pembelajaran. Hari ketiga, ada 90% atau 36 peserta yang mampu menerapkan
CTL ketika simulasi. Diharapkan peserta pelatihan menularkan pada kolega guru lain dan
mengembangkan sendiri model pembelajaran CTL sehingga bisa meningkatkan
kemampuan siswa terhadap pemahaman materi bahasa Inggris.

PELATIHAN PEMBUATAN SISTEM RESAPAN AIR HUJAN MENGGUNAKAN LUBANG
BIOPORI DALAM RANGKA KONSERVASI AIR TANAH

Nur Qudus, Tugino, Sri Handayani, Endah Kanti Pangestuti

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Air tanah atau groundwater yang sering disebut juga sebagai air bawah tanah,
merupakan salahsatu sumberdaya air yang potensial dan banyak mendapat perhatian
dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan Air Bersih. Lubang resapan biopori adalah
lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 – 30 cm
dan kedalaman sekitar 100 cm, atau tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah.
Lubang diisi dengan sampah organik untuk memicu terbentuknya biopori. Tujuan kegiatan
ini adalah memberikan bimbingan keterampilan dan pelatihan pembuatan sistem resapan
air hujan menggunakan lobang resapan biopori untuk meningkatkan daya resap tanah.
Pembuatan lubang resapan biopori secara langsung akan menambah bidang resapan air.
Dengan adanya aktivitas fauna tanah pada lubang resapan maka biopori akan terbentuk
dan senantiasa terpelihara keberadaannya.

PENERAPAN TEKNOLOGI PEMURNIAN MINYAK CENGKEH SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENGRAJIN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT

Prima Astuti Handayani, Nuni Widiarti

Email: primatk@staff.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Teknik penyulingan yang dilakukan pengrajin di Kecamatan Ungaran Barat 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
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minyak atsiri, menyebabkan harga jual turun. Tujuan spesifik kegiatan adalah pengrajin
minyak atsiri Desa Kalisidi dapat memurnikan minyak cengkeh dengan metode adsorbsi.
Sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan harga jual minyak
cengkeh. Metode kegiatan yang digunakan adalah metode ceramah dan praktek mengenai
teknik pemurnian minyak cengkeh dengan metode adsorbsi, Metode tanya jawab untuk
mengetahui sejauh mana peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan ini, dan
Evaluasi untuk memperoleh gambaran dalam rangka penafsiran dan analisis simpulan dari
semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan. Hasil dari
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan masyarakat antusias untuk
memurnikan minyak cengkeh dengan metode adsorbsi. Perlu dilakukan inovasi pembuatan
alat pemurnian sehingga dihasilkan produk yang memenuhi kualitas pasar.

PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA JETIS KECAMATAN
BANDUNGAN DALAM PERENCANAAN DESA TERPADU MENGGUNAKAN

PENDEKATAN KEWILAYAHAN
Arif Hidayat, Nurul Akhmad

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa
terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung
pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis,
dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di
Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa
unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan
aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk
menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan
rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi
(nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi
bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk
menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan
kewilayahan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1). Berbagi pengalaman proses
pendokumentasian dan perencanaan Desa Jetis; 2). Diseminasi informasi pengelolaan
kolaboratif di Desa Jetis; 3). Menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama
dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan
kewilayahan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan
pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan secara partisipatif dan
terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa
dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan
masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan
pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan
masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e)
menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan
memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f)
memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat
desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman
komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan
kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis
yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun Renstra partisipatif di Desa Jetis.
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PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nurul Fibrianti, Arif Hidayat, Rofi Wahanisa

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Sampah merupakan benda yang tidak dapat lepas dari kehidupan kita. Setiap
manusia pasti akan menghasilkan sampah baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil.
Dari sampah bermula perlindungan terhadap konsumen. Sampah yang dihasilkan oleh
masyarakat apabila diolah dengan baik dapat mennghasilkan income bagi masyarakat itu
sendiri namun apabila sampah tidak dikelola dengan baik maka sampah akan menjadi
ancaman pelanggaran hak-hak masyarakat itu sendiri sebagai konsumen. Pelanggaran hak-
hak konsumen terjadi apabila masyarakat tidak perduli terhadap pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah ini dapat dimulai dari diri sendiri dengan cara yang paling mudah
yaitu menciderai, merusak, atau menghancurkan sampah yang berasal dari kemasan
produk sebelum membuang ke tempat pembuangan sampah sehingga kemasan tersebut
sudah tidak nampak sempurna. Tindakan ini dimakudkan agar kemasan suatu produk tidak
diolah kembali, diisi ulang, dipalsukan dan dijual kepada konsumen oleh orang-orang
yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penguatan peran masyarakat dalam
mengelola sampah rumah tangga sendiri sangat diperlukan karena tidak hanya dibutuhkan
kesadaran tapi juga kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mengelola sampah rumah
tangga masing-masing sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari pembuangan
sampah. Peran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dapat mengurangi
praktek pemalsuan produk yang berdampak pada pelanggaran hak-hak konsumen.
Berawal dari masyarakat itu sendiri, hak-hak konsumen akan terlindungi.

PELATIHAN METODE MENDONGENG BAGI GURU-GURU TAMAN KANAK-KANAK SE
DAERAH BINAAN VIII MANYARAN SEMARANG

Palupiningdyah, Deky Aji Suseno

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan
pengetahuan tentang cara mendongeng dan meningkatkan keterampilan mengajar dengan
cara mendongeng bagi guru-guru Taman Kanak-Kanak se daerah binaan VIII Manyaran
Semarang. Bentuk kegiatan pada pelatihan ini adalah ceramah dan latihan
mendongeng/praktik, yaitu ceramah tentang teori mendongeng sesuai materi atau tema
yang akan disampaikan pada siswa kemudian peserta melakukan latihan/praktik
mendongeng dengan tema yang sudah ditentukan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini adalah pemahaman terhadap metode mendongeng dari Guru Taman Kanak
– Kanak mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh indicator dimana lebih dari
80% peserta dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh pemateri. Selain itu
kemampuan Guru Taman Kanak – Kanak peserta pelatihan mengalami peningkatan,
ditunjukkan pada saat praktik mendongeng, semula belum menggunakan teknik – teknik
dan teori, namun setelah mendapat pelatihan cara mendongeng sudah bervariasi dan
menggunakan teknik – teknik dalam mendongeng.
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PELATIHAN PEMAINAN TONIS BAGI GURU PENDIDIKAN JASMANI DI KABUPATEN
PEKALONGAN

Prapto Nugroho, Sri Haryono, Andry Akhiruyanto

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Sebagai salah satu jenis olahraga permainan, bulutangkis atau badminton telah
menjadi olahraga yang sangat popular di Indonesia, bahkan karena beberapa prestasi yang
diraih para pebulutangkis di arena kejuaraan internasional, maka dari cabang ini selalu
menjadi andalan kontingen Indonesia untuk meraih medali dalam kejuaraan tingkat dunia.
Berbeda halnya dengan bulutangkis, olahraga tenis meskipun sekarang ini semakin
berkembang dengan pesat di masyarakat tetapi dari prestasi yang dicapai masih jauh dari
harapan. Banyak kendala yang sebenarnya dihadapi dalam pengembangan olahraga tenis.
Satu hal yang mendasar adalah sangat terbatasnya jumlah lapangan yang ada, sehingga
program pemasalan yang seharusnya merupakan langkah awal dalam upaya pembinaan
menjadi terhambat, dan pada akhirnya bibit-bibit petenis yang handal jumlahnya sangat
terbatas. Melihat kenyataan itu, kami tertarik untuk mengembangkan satu jenis permainan
yang merupakan perpaduan dari permainan batminton dan tennis, yang selanjutnya diberi
nama permainan “TONNIS”. Dengan olahraga tonnis diharapkan dapat menambah
keragaman jenis olahraga permainan yang dapat menjadi pilihan semua lapisan
masyarakat, dan selanjutnya dapat menjadi salah satu cabang olahraga sebagai tumpuan
nasional dalam mencapai prestasi olahraga di tigkat Internasional. Maka melalui
sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang permainan tonnis.
Khalayak sasaran antara yang strategis yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian
pengabdian masyarakat ini adalah Guru-guru Pendidikan Jasmani yang ada di Kabupaten
Pekalongan yang selanjutnya bisa bermain tonnis dan bisa menyebarkan permainan tonnis
ini kemasyarakat luas khususnya di Kabupaten Pekalongan. Selama kegiatan pengabdian
para peserta sangat antusias sekali mengingat cara, situasinya mudah,meriah, gembira ini
mendorong para peserta lebih termotivasi. Seluruh peserta mengharapkan agar kegiatan
berlangsung terus secara berkesinambungan, dengan tujuan agar para guru pendidikan
jasmani di Kabupaten Pekalongan mendapatkan hal yang baru di dunia olahraga.Secara
umum berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan 90% telah tercapai tujuan, yaitu
guru-guru pendidikan jasmani di Kabupaten Pekalongan sebagian besar sudah bisa
memainkan permainan tonnis, telah mengajarkan pada siswanya dan telah terbentuk suatu
kelompok yang dikoordinir melalui MGMP untuk mensosialisasikan permainan tonnis
diwilayah UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan

PENGEMBANGAN KETRAMPILAN MENULIS BAGI REMAJA-PEMUDA MASJID DI
WILAYAH JATINOM KABUPATEN KLATEN

Prembayun Miji Lestari, Ermi Diyah Kurnia

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Writing skill is one of language skills besided listening skill, reading skill and
speaking skill. Writing is not easy to do. Writing skill can produce from learning process
and make it be habbit. If usually to do and writing habitually, so will be good and
competence. Writing activity if rarely will difficult to do. Writing activity can for to
contained rilex time / alternative activity. From writing skill, people can get income if
their script published. It’s meaning writing product can sell to add income.
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UPAYA PENINGKATAN NILAI TAMBAH BLOTONG LIMBAH PABRIK GULA MENJADI
BRIKET SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Prima Astuti Handayani, Wara Dyah Pita Rengga

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Limbah blotong merupakan hasil endapan dari pemurnian nira pabrik gula.
Sebagian kecil blotong diambil para petani sebagai pupuk. Sehingga sebagian besar
blotong menumpuk disamping pabrik dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Blotong
dapat dimanfaatkan menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Tujuan spesifik
kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat melalui kelompok PKK
Kelurahan Puro Kecamatan Karangmalang Sragen dapat mengolah limbah blotong
menjadi briket. Usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga dapat meningkatkan
pendapatan keluarga melalui kegiatan wirausaha. Metode yang digunakan adalah metode
ceramah dan praktek tentang pengolahan blotong menjadi briket, metode tanya jawab
untuk mengetahui apakah peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan ini, dan
Evaluasi untuk memperoleh gambaran dalam penafsiran dan analisis untuk memperoleh
simpulan dari semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan ini
menunjukkan masyarakat antusias untuk mengolah blotong menjadi briket. Perlu
dilakukan inovasi dan kreativitas dalam teknik pengemasan agar dihasilkan produk layak
dipasarkan.

PEMBERDAYAAN FORUM KKG SE-KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN
SEMARANG MELALUI PROGRAM LESSON STUDY

Rafika Bayu Kusumandari, Titi Prihatin

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pengembangan keprofesionalan guru harus selalu ditingkatkan, karena peningkatan
keprofesionalan guru akan diikuti oleh peningkatan efektifitas kegiatan belajar mengajar
dan secara tidak langsung peningkatan keprofesionalan guru juga akan berdampak pada
peningkatan mutu pendidikan secara luas. Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang dapat
dilakukan untuk mendukung profesionalisme guru adalah melalui revitalisasi KKG dan
MGMP dimana program Lesson Study diperlukan peranannya. Lesson Study adalah suatu
proses kolaboratif dimana sekelompok guru mengidentifikasi suatu masalah pembelajaran,
merancang suatu skenario pembelajaran (yang meliputi kegiatan mencari buku dan artikel
mengenai topik yang akan dibelajarkan), membelajarkan siswa sesuai skenario (salah
seorang guru melaksanakan pembelajaran sementara yang lain mengamati), mengevaluasi
dan merevisi skenario pembelajaran, membelajarkan lagi skenario pembelajaran yang
telah direvisi, mengevaluasi lagi pembelajaran dan membagikan hasilnya dengan guru-
guru lain. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman dari peserta pengabdian
mengenai Lesson Study dan perangkat pembelajarannya. Kegiatan pengabdian ini
dilaksanakan dari tanggal 17-25 September 2010 bertempat di dimana pada tanggal 17-18
September 2010 dilaksanakan kegiatan berupa pemberian materi mengenai Lesson Study.
Untuk lebih mengena, peserta pelatihan ini dibatasi hanya 30 orang yang merupakan
perwakilan dari seluruh Dabin yang ada di UPTD Ungaran Timur yang berjumlah 4
Dabin. Diharapkan 30 orang ini akan menularkan ke guru-guru lainnya dalam forum KKG
pada Dabin masing-masing. Pada sesi minggu pertama, peserta sangat antusias karena
materi ini baru mereka peroleh sehingga sangat menarik perhatian peserta.  Kegiatan
kedua dilaksanakan tanggal 24-25 September 2010, dimana dalam sesi ini praktek
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pelaksanaan lesson study. Peserta yang datang hanya 23 orang karena beberapa ada yang
ijin. Namun hal ini tidak mengurangi antusiasme peserta lain. Peserta dibagi menjadi 4
kelompok, masing-masing peserta sudah menyiapkan Satuan Pelajaran (SP), petunjuk
mengajar guru (teaching guide), Lembar Kerja Siswa (LKS), media atau alat peraga
pembelajaran, lembar penilaian proses dan hasil pembelajaran serta lembar observasi.
Peserta sudah menyiapkan semua itu di rumah masing-masing sehingga kegiatan bisa
berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dapat dianalisis simpulan sebagai berikut. (1) Dari perangkat lesson study
yang dibuat para peserta menunjukkan bahwa mereka sudah memahami lesson study, (2)
Minat guru dalam melaksanakan lesson study sangat tinggi terlihat dari keseriusan mereka
mempraktekkan lesson study, dan (3) Kesungguhan dari guru-guru untuk melaksanakan
lesson study sangat tinggi. Berikut disampaikan beberapa saran, yang diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan sejenis pada waktu-waktu mendatang : (1)
Pada setiap kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) perlu menghadirkan pakar yang
relevan dan profesional khususnya dalam lesson study, dan (2) Perlu ada pendampingan
kepada guru dalam pelaksanaan lesson study sehingga guru semakin memahami lesson
study.

BIMBINGAN TEKNIS PEMBELAJARAN MULTIMEDIA BAGI GURU SD SE
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Riana Defi

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mempunyai tujuan agar peserta dapat
mengembangkan model pembelajaran multimedia sehingga diperoleh hasil belajar yang
memuaskan. Dari hasil kegiatan ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai sarana
transfer ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran mata pelajaran di
SD  yang berbasis pada multimedia sehingga diperoleh hasil belajar yang memuaskan.
Secara ekonomi, dalam jangka pendek, kemampuan guru untuk mengembangkan kualitas
pembelajaran ang berbasis multimedia, khususnya yang terkait dengan sarana dan sumber
belajar, dapat menghemat pengeluaran sekolah yang dianggarkan untuk pengadaannya.
Dalam jangka panjang, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi ini justru dapat dijadikan
model pengembangan sarana dan sumber belajar bagi SD imbas dan SD lainnya. Khalayak
sasaran dari kegiatan ini adalah 13 orang guru SD di wilayah Kecamatan Gunungpati
Semarang yaitu dari SD Sekaran 01 dan SD Sekaran 02. Kegiatan berlangsung pada bulan
Juli 2010  dengan menggunakan lokasi di SD Sekaran 01 Semarang untuk kegiatan teori
dan untuk kegiatan praktek multimedia di PIKSI UNNES Jalan Kelud Semarang. Adapun
metode yang digunakan adalah teori dan praktik. Hasil dari kegiatan teori meliputi
penjelasan tentang dasar-dasar penggunaan komputer menggunakan MS Word dan aplikasi
multimedia, sedang kegiatan praktik pertama berupa latihan mengembangkan silabus dan
media pembelajaran dengan menggunakan program komputer Microsoft Word dan Power
Point yang kemudian diaplikasikan dengan praktik presentasi menggunakan multimedia.
Kegiatan praktik yang kedua adalah latihan mengakses internet sehingga khalayak sasaran
mampu melakukan searching, browsing dan download informasi dari internet serta
melakukan komunikasi melalui email. Berdasarkan hasil dari kegiatan ini dapat
disimpulkan bahwa (1) khalayak sasaran setelah diberi bimbingan teknis penggunaan
program komputer Microsoft Word dan Power Point mampu mengembangkan silabus
pembelajaran dan mampu mempresentasikannya dengan menggunakan multimedia. (2)
Khalayak sasaran mampu mengembangkan kompetensinya untuk membuat media
pembelajaran yang berbasis multimedia baik yang dilengkapi dengan foto maupun
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program animasi. (3) Khalayak sasaran setelah diberi bimbingan teknis tentang
penggunaan internet mampu melakukan searching, browsing maupun download informasi
dari internet dan mampu melakukan komunikasi melalui email. Disarankan khalayak
sasaran dapat lebih mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki yaitu tidak hanya
mampu membuat media pembelajaran dengan presentasi melalui multimedia saja tetapi
juga mampu membuat program untuk upload data ke internet sehingga nantinya khalayak
sasaran tidak hanya mampu mencari informasi dari internet tetapi juga mampu melakukan
pembelajaran melalui internet atau mampu melakukan e-learning.

PENINGKATAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA SEKOLAH DASAR
MELALUI APRESIASI SASTRA

Rini Susanti Wulandari

Email: rinandari_25@yahoo.com, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar difokuskan pada pengenalan kosa
kata yang meliputi benda di sekitar, warna, binatang, makanan, sayur-sayuran, dan buah-
buahan. Siswa SD cenderung cepat merasa bosan, senang bermain dan lebih menyukai
pola pembelajaran yang lebih melibatkan aspek visual, nyata dan gerakan. Dengan melalui
pertunjukan drama sederhana siswa dipertontonkan sesuatu yang nyata, visual dan berupa
gerakan, dan juga dapat menyalurkan daya imajinasi dan apresiasi yang sederhana
terhadap karya sastra. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan drama
kepada siswa sebagai media untuk mempelajari kosa kata bahasa Inggris, dan berbagi
pengalaman dengan guru pengajar bahasa Inggris tentang salah satu tehnik mengajar
bahasa Inggris kepada siswa SD. Metode kegiatan pengabdian ini adalah ceramah,
simulasi (pertunjukan drama), apresiasi dan diskusi. Partisipasi aktif dan antusiasme siswa
menunjukkan bahwa pertunjukan drama sederhana merupakan media yang menarik minat
siswa sehingga dapat pula meningkatkan pemahaman mereka terhadap kosa kata bahasa
Inggris tentang topik tertentu dengan lebih mudah.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF-DEDUKTIF BERNUANSA KONSTRUKTIVISME

BAGI GURU-GURU SD/MI DI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Rochmad, Arief Agoestanto, Sugiman, Wuryanto

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

Dana DIPA PNBP

Berdasar analisis data yang diperoleh dalam surveya awal dalam pelaksanaan
pembelajaran matematika di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Temanggung, khususnya
di Kecamatan Parakan, dan juga berdasar tinjauan teori-teori pembelajaran matematika di
sekolah dasar, dan juga berdasar kajian teori pembelajaran matematika di sekolah dasar;
masalah utamanya dari pembelajaran matematika di kelas adalah: bagaimana cara
mengajarkan konsep-konsep matematika dan metologi pembelajaran berbasis pendekatan
induktif-deduktif dan beracuan konstruktivisme di kelas; dan apakah mereka dapat
mendesain, membuat dan mendemontrasikan alat peraga matematika; dan  menggunakan
media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer. Sebagai desain metode yang
relatif baru dalam pembelajaran matematika, metode pembelajaran induktif-deduktif guru-
guru sekolah dasar harus mengkombinasikan dengan menggunakan alat-alat peraga
matematika atau media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer untuk
membantu siswa belajarnya di kelas; dan masalahnya adalah bagaimana mendesain dan
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membuat suatu alat peraga matematika sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di
lingkungan sekolah. Berdasar identifikasi permasalahan dalam pembelajaran matematika
di sekolah dasar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk; (1)
meningkatkan kemampuan guru SD/MI dalam pengusaan konsep-konsep  matematika; (2)
menanamkan pengetahuan tentang pembelajaran matematika SD/MI dengan pendekatan
induktif-deduktif bernuansa konstruktivisme; (3) mengenalkan bagaimana cara membuat
desain suatu alat peraga matematika menggunakan bahan-bahan yang tersedia di
lingkungan sekolah; (4) menjelaskan bagaimana cara menggunakan multimedia
matematika untuk menerangkan suatu topik matematika dengan  metode induktif-deduktif
dalam pembelajaran di kelas. Sasaran dari kegiatan adalah 60 orang guru sekolah dasar
kelas V atau VI di kecamatan Parakan, Temanggung. Kegiatan dilakukan pada tanggal 28
Juni sampai 29 Juni 2010, bertempat di SD Negeri 2 Kecamatan Parakan. Untuk
mengatasi masalah digunakan metode pelatihan dan workshop. Materi pelatihan meliputi
kutikulum matematika sekolah dasar, konsep-konsep matematika, model-model
pembelajaran, dan kegiatan pelatihan atau workshop meliputi praktik membuat suatu alat
peraga, rencana pembelajaran, dan praktik menggunakan ‘multimedia’ untuk pembelajaran
matematika dengan menggunakan metode induktif-deduktif. Hasil dari kegiatan ini adalah
dapat meningkatkan kecakapan dan keterampilan guru-guru sekolah dasar dalam
pembelajaran matematika dengan metode induktif-deduktif; dan mereka dapat membuat
suatu alat peraga matematika sederhana menggunakan bahan bekas karton, kayu, dan
bahan lainnya yang tersedia di lingkungan mereka; beberapa contoh produk mereka,
misalnya, alat peraga untuk menjelaskan konsep luas daerah lingkaran, isi kubus, balok,
kerucut; dan alat peraga matematika untuk rekreasi matematika. Juga, guru mengetahui
bagaimana menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer untuk pembelajaran
matematika dengan metode induktif-deduktif di sekolah dasar.

PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES) PARTISIPATIF DI DESA
JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Rofi Wahanisa, Arif Hidayat, Nurul Fibrianti, Duhita Driyah Suprapti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah
dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008
harus dapat diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
keistimewaan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam otonomi
daerah yang harus dikembangkan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitis dalam
penyelenggaraan negara oleh pemerintahan. Proses penyusunan peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia baik secara normatif maupun dalam praktik masih
cendrung besifat elitis, tertutup dan hanya memberi peluang yang sangat minimal bagi
partisipasi masyarakat luas dalam proses tersebut. Para stakeholders seringkali justru
ditinggalkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, padahal stake
holderes merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap lahirnya suatu peraturan
perundang-undangan. Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-
undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer
dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih
relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa,
seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan
masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan
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kepemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya
perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu
Perdes. Untuk mengubah pola perilaku penyelenggara pemerintah yang tidak berpihak
kepada rakyat ke perilaku baru yang berpihak kepada rakyat dalam suatu komunitas desa
yang demokratis, maka penyusunan instrumen hukum berupa Perdes haruslah dilakukan
secara partisipatif dan demokratis. Partisipatif berarti bahwa dalam penyusunan Perdes
haruslah melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan diulakukan secara
terbuka. masyarakat sebagai pihak yang akan terkena dampak pemberlakukan suatu
kebijakan yang dituangkan dalam Perdes haruslah diberi ruang untuk bisa menentukan
nasibnya sendiri. Dalam merancang suatu Perdes, hendaknya diperhatikan kondisi-kondisi
spesifik yang riil ada di masyarakat baik karakter, sumber daya alam, dan sosial budaya.

PENERAPAN CBDP (COMMUNITY BASED DISASTER PREPARADNESS) DALAM
MENGANTISIPASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN GUNUNGPATI

KOTA SEMARANG
Rudatin Windraswara, Evi Widowati

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

Dana DIPA PNBP

Dukuh Deliksari RW 6, Sukorejo, Gunungpati Kota Semarang memiliki
karakteristik daerah rawan longsor. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis
Komunitas (PRBBK) dengan metode CBDP (Community Based Disaster Preparadness)
merupakan metode alternatif mengelola resiko bencana secara mandiri. Untuk mengurangi
kerawanan dan untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi risiko
bencana diperlukan pelibatan komunitas. Proses CBDP (Community Based Disaster
Preparadness) mengikuti proses sebagai berikut: memilih komunitas, membangun
kepercayaan, penilaian risiko bencana, manajemen perencanaan, membangun organisasi,
implementasi, monitoring evaluasi. Instrumen yang dipilih yaitu pertemuan informal,
diskusi group terfokus (FGD) dan PRA (Participatory Rural Appraisal). Dari hasil
penerapan CBDP, didapatkan hasil kerawanan masyarakat yang utama meliputi kondisi
lingkungan yang rawan longsor, fasilitas air bersih dan saluran pembuangan yang kurang,
dan tingkat pendidikan yang rendah. Kapasitas masyarakat meliputi jumlah kelompok usia
produktif sebesar 64,8%, motivasi bergotong-royong yang tinggi dan adanya kelompok-
kelompok (arisan/ pengajian) penggerak. Dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk melakukan
pemetaan dan pembuatan rencana aksi komunitas (RAK).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL MELALUI PEMBENTUKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

Rusdarti, Sri Ratna Rahayu

Pusat Manajemen Dan Kewirausahaan LP2M, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi ekonomi dan
menghimpun potensi pembangunan melalui anggota masyarakat dan melaksanakan
kegiatan ekonomi untuk mengangkat kehidupan anggotanya. Kenyataan yang ada bahwa
masyarakat kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya berkoperasi khususnya di desa
Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Masyarakat belum mengerti manfaat
dengan adanya koperasi simpan pinjam. Berdasar analisis situasi dan kajian pustaka di
atas dapat diketahui permasalahan utama yang dihadapi masyarakat desa Peron, yaitu
belum mengetahui pentingnya berkoperasi dan cara mendirikan koperasi, secara rinci
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masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah meningkatkan
perekonomian desa Peron dengan cara pemahaman berkoperasi? Upaya-upaya apakah
yang harus dilakukan untuk merintis pendirian koperasi simpan pinjam dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka? Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berkoperasi, supaya
mereka dapat mengelola usahanya secara produktif sehingga dapat memanfaatkan dan
menciptakan peluang kerja di sektor informal yang berarti pula meningkatkan
perekonomian dan pendapatan kelurga. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat
berupa penerapan Ilmu Pengetahuan, dengan memakai metode pelatihan dan
pendampingan mengenai pembentukan koperasi, sebagai berikut: Kegiatan teoritis praktis
untuk tentang perkoperasian khususnya mengenai koperasi simpan pinjam, melalui
pelatihan dan simulasi pembentukan koperasi, dengan langkah-langkahnya secara rinci
dijelaskan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Praktik pengelolaan usaha dan cara
membukukannya .Kegiatan pendampingan dalam membentuk koperasi. Hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan masyarakat desa Peron termotivasi untuk
merintis pendirian koperasi simpan pinjam yang dapat meningkatkan taraf hidupnya
dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam tersebut.Meningkatkan partisipasi
masyarakat di desa Peron Kecamatan Limbangan, melalui pengelolaan usaha secara
sederhana. Pemberdayaan masyarakat desa Peron melalui pendirian koperasi supaya dapat
mengoptimalkan usahanya dan dapat mengantisipasi terhadap perkembangan ekonomi
yang mereka hadapi. Saran dari hasil pengabdian ini diharapkan warga juga mencari
wawasan di luar daerahnya dan ada dukungan dari perangkat desa.

PELATIHAN PENERAPAN MUATAN LOKAL ” SEJARAH BUDAYA BAGI GURU GURU
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KOTA SEMARANG

Santi Muji Utami

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pembelajaran muatan local Sejarah Budaya sangat penting dilakukan. Seorang
guru mengetahui bahwa murid kelas 3 – 6 SD kelas yang diajarnya sering bermasalah dan
bahkan sangat krusial, tetapi mereka jarang melakukan analisa mencari penyebab
munculnya permasalahan serta bagaimana untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi.
Oleh karena itu untuk memacu kreativitas guru berbekal pengalaman dan pengetahuan
yang dimilikinya, pelatihan diberikan untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan
menumbuhkan kreativitas, dalam upaya perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan
prestasi siswa SD. Pelatihan penerapan muatan lokal bagi para guru SD dan MI di Kota
Semarang dilakukan dengan kegiatan Partisipasi Riset Aksi (PRA) dalam bentuk pelatihan
dan pendampingan. Kegiatan pelatihan menggunakan metode yang meliputi kegiatan
ceramah, diskusi dan praktek atau pemaparan hasil. Keberhasilan dilihat dari penyerapan
hasil pelatihan mencapai sekitar 90% yaitu 27 dari 30 dari peserta hadir dalam pelatihan,
dapat merancang perangkat pembelajaran muatan local sejarah budaya, yaitu berupa RRP,
instrument pelaksanaan kegiatan pembelajaran luar sekolah hingga alat evaluasi/ penilaian
terhadap kegiatan hasil belajar siswa. Peserta pelatihan berjumlah 30 orang, terdiri dari
guru SD dan MI Kelas 3 sampai kelas 6. Oleh karenanya materi dan pokok bahasan yang
diterapkan di Sekolah sangat beragam, sehingga topik yang diambil para guru sangat
bervariasi. Pelatihan penulisan model pembelajaran penerapan muatan lokal bagi para
guru SD di diharapkan dapat mendukung kualitas sekolah, profesionalitas guru, memupuk
kecintaan siswa terhadap budaya lokal dan memiliki semangat kebangsaan.
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS INKUIRI SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KEMAMPUAN INKUIRI GURU KIMIA DI KABUPATEN DEMAK

Saptorini

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

Dana DIPA PNBP

Kesulitan guru dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran kimia
berbasis inkuiri berakibat pada rendahnya kemampuan siswa dalam menyusun peta konsep
untuk suatu materi bahasan. Sebagai akibatnya, pemahaman kimia siswa masih rendah.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menginformasikan dan
melatih guru-guru kimia di Kabupaten Demak agar mampu merancang dan melaksanakan
pembelajaran kimia berbasis inkuiri dan mampu melatihkan inkuiri kepada siswanya
sehingga terjadi peningkatan penguasaan konsep kimia, yang selanjutnya dapat
meningkatkan hasil belajar kimia siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini
meliputi penyuluhan tentang pentingnya aspek inkuiri dalam pembelajaran kimia,
workshop tentang desain dan implementasi pembelajaran kimia berbasis inkuiri, evaluasi
program dan umpan balik antara para peserta pelatihan dan tim pelaksana. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa pengembangan model pembelajaran kimia berbasis inkuiri di
Kabupaten Demak menunjukkan kemajuan yang positif menuju ke arah penerap-
kembangan model ini secara lebih luas. Selain itu, penerapan model pembelajaran kimia
berbasis inkuiri pada pokok bahasan redoks dan elektrokimia memberikan peningkatan
motivasi dan hasil belajar siswa.

SOSIALISASI SENAM BUGAR SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KOLESTEROL
DARAH PADA LANJUT USIA DI KOTA SEMARANG

Siti Baitul Mukarromah

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tingginya kadar kolesterol total dan kolesterol LDL merupakan faktor resiko
terjadinya penyakit jantung koroner (PJK) yang utama. Dislipidemia merupakan suatu
istilah yang digunakan terhadap keadaan atau kadar normal yang ditandai dengan
peningkatan kadar kolesterol dan penurunan kadar HDL dalam darah seseorang. Aktivitas
fisik yang bersifat aerobik ditengarai mampu mencegah dislipidemia, sehingga
menurunkan faktor resiko tersebut. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
: 1). Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang masalah dislipidemia dan Senam
Bugar untuk kesehatan yang menyangkut berbagai mekanisme dalam tubuh dan efek yang
ditimbulkan setelah melakukan senam bugar terhadap pengelolaan kolesterol darah dan
peningkatan kebugaran tubuh pada lanjut usia di Kota Semarang. 2). Memberikan
ketrampilan kepada masyarakat tentang berbagai bentuk Senam Bugar yang dapat
dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk kesehatan. Khalayak sasaran yang strategis
untuk dilibatkan dalam kegiatan pengabian ini adalah anggota posyandu lanjut usia di kota
Semarang. Secara umum pelaksanaan kegiatan pengembangan senam bugar sebagai upaya
pengelolaan kolesterol darah dan peningkatan kebugaran tubuh ini berhasil dan berjalan
dengan baik. Keberhasilan ini meliputi materi teori dan praktik, berdasarkan hasil
penilaian melalui lembar observasi dan penilaian kemampuan gerak (ketrampilan). Setelah
dilaksanakan kegiatan pengabdian, di dapatkan hasil adanya peningkatan nilai pre-test dari
peserta sebesar 45% dalam menyelesaikan masalah pada tingkat kelompok serta usaha
untuk mempraktikkan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat dalam kegiatan sehari-
hari. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan Senam Bugar dapat dilakukan oleh anggota
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posyandu lanjut usia dalam kegiatan sehari-hari sebagai upaya pengelolaan kolesterol
darah dan meningkatkan kebugaran tubuh.

CHEMICAL DEVELOPMENT OF SMA DEVICES BASED LEARNING PROBLEMS AS
UNIT LEVEL EDUCATION CURRICULUM IMPLEMENTATION

Sri Haryani, Agung Tri Prasetya, Sri Wardani

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Based on findings are especially discussions with teachers during MGMP
activities, as well as the activities of the Field Experience Program (PPL) students,
obtained information that in general the schools where students perform experiments PPL
still rare, especially on acid-base concept of the quantitative aspects . Reasons suggested
include the unavailability of teachers in the laboratory indicators, even if there is only a
litmus paper that can be used to qualitatively identify the presence of acid or base that
should have been obtained in junior high school science maple. Some natural materials
that can be used as an indicator that has been researched and has the potential to replace
function of laboratory indicators are turmeric (Curcuma domestica), crown hibiscus
(Hibiscus rosa-sinensis), roses (Rosa hybrida), and red cabbage (Brassica oleracea) .
Therefore it is deemed necessary to conduct activities such as training of Community
Services utilization of natural materials in the learning indicator acid-base titration for
teachers on chemical subjects MGMP activities in Semarang. The method used in lectures,
discussions, and asked and answer to provide a comprehensive insight about the acid-
base indicator from natural ingredients, how to do titration, and how to analyze the
results of titration. In addition, the experimental method is used to improve the skills of
high school chemistry teachers / MA in the city of Semarang in (a) made of natural
materials indicators, and (b) titration using a natural indicator. The result of this
dedication shows the increase in knowledge about indicators of natural materials, I create
an indicator of natural materials, and improving skills in conducting the titration,
determine the route indicators, and the skills to determine pKa of a weak acid in high
school chemistry teachers/ MA in MGMP Semarang. This can be seen from the activity,
enthusiasm, and questions of participants during follow these training activities. The
response of participants to the training activities of this devotion is very good and
interesting to be implemented, but to apply some difficulties in school laboratory
equipment. Based on this, it is advisable to apply the results of these activities through the
demonstration. Related material enrichment of skills and needs that need to be improved,
it is necessary to follow up activities related to enrichment materials and skill laboratory.

PEMANFAATAN SAMPAH MENJADI KOMPOS DAN KERAJINAN CANTIK SEBAGAI
METODE PENGELOLAAN SAMPAH SEDERHANA

Sri Kadarwati, Nurwachid Budi Santosa, Sicillia Sawitri

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, UNiversitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pola hidup warga Desa Karangtowo menyebabkan sanitasi di Desa tersebut
demikian buruk. Selain itu, warga belum mengetahui metode pengelolaan sampah dan
bagaimana memanfaatkan sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada warga Karangtowo
tentang pentingnya hidup sehat dan pengelolaan sampah, melatih warga tentang cara
pemilahan dan pemanfaatan sampah, dan melatih bagaimana membuat produk bernilai
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ekonomi tinggi dari sampah. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan dan
praktik langsung oleh peserta. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan
ini adalah bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi positif bagi warga Desa Karangtowo
dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, serta memberikan
pengetahuan baru bagi warga Desa Karangtowo tentang pengelolaan sampah dan
membuka peluang usaha baru. Dalam rangka pemeliharaan lingkungan secara
berkesinambungan, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah Desa untuk
memberdayakan masyarakat serta usaha yang dilakukan secara kontinu agar kegiatan
semacam ini tidak hanya menjadi agenda formal semata.

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN
YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KOMPETENSI BIOLOGI DI MGMP BIOLOGI

KABUPATEN DEMAK
Sri Mulyani ES, Retno Sri Iswari, Endah Peniati, Eling Purwantoyo, Sigit Saptono

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Hasil observasi dan wawancara dengan para guru Biologi SMA / MA di Kabupaten
Demak, para guru sangat menginginkan dapat membuat media pembelajaran yang
mendukung pencapaian kompetensi Biologi dan dapat mengajarkan melalui pembelajaran
terbuka yang dikritisi oleh sesama guru sebidang. Melalui jalur kerja sama dengan
Perguruan Tinggi, pihak MGMP sangat berharap memperoleh bantuan nara sumber yang
dapat mengisi kegiatan pembuatan media dan implementasinya yang berorientasi pada
ketercapaian kompetensi Biologi.Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan para guru
SMA: memahami dan terampil membuat media pembelajaran, terampil menggunakan dan
membuat rencana pembelajaran serta terampil melaksanakan pembelajaran yang
menggunakan media pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian Biologi di kelas.
Kegiatan pengabdian dilakukan pada para guru SMA/MA di wilayah kabupaten Demak.
Jumlah guru yang mnegikuti pelatihan sebanyak 17 orang guru Biologi. Kegiatan yang
dilakukan antara lain pembekalan tentang media pembelajaran, media pembelajaran yang
berorientasi pada pencapaian kompetensi, membuat rencana pembelajaran dan mengajar
(Peer Teaching) dengan memanfaatkan media pembelajaran yang berorientasi pada
kompetensi, dan melakukan open lesson melalui Lesson Study. Kegiatan dilaksanakan
pada tanggal 1 Juni sampai 7 Agustus 2010. Hasil yang diperoleh, untuk pengusaan materi
100% peserta pelatihan menguasai materi yang diberikan selama pelatihan nilai rata-rata
Peer Teaching adalah 85. Dalam pelaksanaannya para guru sangat antusias dan
bersemangat. Para guru menyatakan sangat berminat untuk menerapkan pembelajaran
Biologi dengan memanfaatkan media pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi di
sekolahnya masing-masing. Disimpulkan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan sangat berhasil dan diharapkan para guru Biologi se Kabupaten Demak dapat
menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh kepada para guru
yang ada di sekolahnya masing-masing sehingga benar-benar dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran Biologi di Kabuapten Demak.
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PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD MELALUI PEMBIMBINGAN PENULISAN
PROPOSAL PTK

Sri Sukasih, Arif Widagdo, Ali Sunarso, Sukarir Nuryanto

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu program pengembangan inovasi
pembelajaran yang ditujukan untuk mengenali masalah pembelajaran, menemukan
pemecahan masalah pembelajaran yang aktual dengan mengembangkan inovasi
pembelajaran dalam konteks per sekolahan. Inovasi dapat berupa rekayasa, pengembangan
baru, modifikasi, penggabungan, dan/atau penyesuaian komponen pembelajaran dengan
kondisi setempat. Dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang muncul dalam
pembelajaran, maka guru dituntut memiliki kompetensi mengidentifikasi masalah-masalah
tersebut, menyusun hipotesis, menentukan langkah-langkah ilmiah pemecahannya untuk
menguji hipotesis dan mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Langkah-langkah ilmiah
tersebut disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah yang disebut proposal penelitian.
Proposal merupakan panduan bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian, agar
mendapatkan hasil yang empiris, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara
keilmuan. Permasalahan riil yang melatarbelakangi kegiatan ini yaitu belum banyak guru
sekolah dasar (SD) yang memiliki keterampilan cukup untuk menyusun sebuah proposal
dan laporan penelitian tindakan kelas yang standar. Tujuan kegiatan ini adalah (1)
memberikan (sharing) pelatihan dan mendampingi guru-guru SD dalam membuat proposal
PTK secara tepat, dan (2) menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan guru-guru
SD dalam membuat proposal PTK secara tepat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini dilaksanakan untuk guru-guru SD di lingkup Gugus Srikandi, UPTD Pendidikan Dasar
kecamatan Semarang Barat, kota Semarang. Peserta kegiatan berjumlah 32 guru.
Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan
kegiatan pelatihan ini dilakukan beberapa kali, yang dapat memberikan masukan dan
manfaat, diantaranya yaitu: (1) guru-guru SD mendapatkan pelatihan dan bimbingan
dalam membuat proposal PTK secara intensif, dan (2) wawasan dan keterampilan guru-
guru SD meningkat dalam membuat proposal PTK.

PENDAMPINGAN PENERAPAN PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) BAGI GURU SD LAB

SCHOOL UNNES SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KREATIVITAS DALAM
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Sri Sulistyorini, Harmanto

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru adalah sutradara sekaligus aktor (pelaku)
pendidikan dalam pembelajaran. Sangatlah besar pengaruh guru terhadap keberhasilan
konsep-konsep pembaharuan dalam bidang pembelajaran. Guru adalah agen pembelajaran
(learning agent) dan agen perubahan (change agent). Agar guru SD Lab School dapat
mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran
tematik berbasis ICT atau TIK maka guru perlu diberi bekal untuk membuat RPP dengan
pendekatan pembelajaran tematik berbasis ICT/TIK. Tujuan yang hendak dicapai dalam
kegiatan ini adalah mendampingi guru-guru Labschool Unnes agar:1)
meningkatkan kemampuan guru menerapkan pendekatan tematik berbasis ICT, 2) mampu
menyususn RPP dengan menerapkan pendekatan tematik berbasis ICT buatan guru, 3)
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mampu membuat media pembelajaran dengan menerapkan pendekatan tematik berbasis
ICT  dalam bentuk CD pembelajaran. Guna mencapai tujuan tersebut di atas, maka dalam
kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi kelompok dan latihan membuat RPP
berbasisi ICT dan menerapkan dalam pembelajaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini
diikuti oleh 15 guru Labschool. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pendampingan,
keinginan dan harapan peserta adalah bahwa kegiatan ini perlu ditindak lanjuti dan diperluas
ruang lingkupnya sampai menghasilkan model pembelajaran berbasisi ICT  berbentuk CD
pembelajaran yang dapat digunakan pendukung pembelajarandi lingkungan Labschool Unnes
pada khususnya dan PAUD dan SD di Pkota Semarang.

PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD SE-KECAMATAN SUMOWONO MELALUI
PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS : UPAYA MENINGKATKAN

PROFESIONALISME GURU
Sri Susilaningsih

Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat ditempuh melalui berbagai cara,
antara lain : peningkatan bekal awal siswa baru, peningkatan kompetensi guru,
peningkatan isi kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian hasil belajar
siswa, penyediaan bahan ajar yang memadai, dan penyediaan sarana belajar. Dari semua
cara tersebut peningkatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kualitas  pendidik
menduduki posisi yang sangat strategis dan akan berdampak positif. Namun, kenyataan di
lapangan menunjukkan, kemampuan guru melakukan penelitian tindakan kelas masih
sangat rendah. Selama ini, guru belum mampu untuk mengembangkan kualitas dirinya
dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembelajaran. Untuk
itu, perlu adanya pelatihan untuk membantu guru dalam melakukan penelitian tindakan
kelas. Untuk itu perlu adanya pelatihan mengenai penyusunan penelitian tindakan kelas.
Pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pengabdian
masyarakat tahun yang lalu. Pada kegiatan tahun lalu, pengabdi mengambil materi
pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat
bagus, dimana terdapat 135 orang peserta dan menghasilkan bahan ajar sebagai hasil dari
kegiatan pengabdian. Untuk itu, atas permintaan dari Kepala UPTD Kec. Sumowono Kab.
Semarang dan seluruh peserta, maka pengabdian masyarakat kali ini mengambil materi
pelatihan Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas. Dengan memperhatikan audience
(khalayak sasaran), kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dalam
bentuk workshop, yaitu kegiatan orientasi yang diakhiri dengan praktik membuat karya
ilmiah secara individu. Dalam hal ini orientasi sebagai penyajian (pembekalan) materi dan
praktik. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah proposal PTK yang peserta pengabdian
sebagai syarat pengambilan sertifikat. Kegiatan pengabdian dimulai dengan pemberian
materi dasar mengenai PTK, pengertian dan karakteristik PTK, prinsip-prinsip PTK,
tujuan dan manfaat PTK, serta langkah-langkah penyusunan PTK. Setelah pemberian
materi kemudian dilakukan praktek merancang PTK yang dilakukan oleh peserta dengan
bimbingan tim dari UNNES. Peserta kali ini sejumlah 110 orang guru. Antusiasme peserta
ini menambah semangat tim pengabdi. Selama kegiatan pelatihan, peserta sangat antusias
dengan materi yang disajikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan
oleh para peserta. Manfaat yang dirasakan oleh peserta dengan materi yang disajikan
adalah mereka mulai menyadari permasalahan yang dihadapi selama ini selama mengajar
dapat diangkat menjadi penelitian. Selain dapat untuk meningkatkan kemampuan mereka
dibidang penelitian juga bisa untuk kenaikan pangkat dan untuk mengikuti kegiatan
sertifikasi, bahkan dapat mendatangkan tambahan pemasukan. Berdasarkan hasil
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pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dianalisis simpulan sebagai
berikut : (1) Hasil evaluasi dari produk proposal PTK yang dibuat peserta menunjukkan
bahwa pada penggunaan metode pembelajaran sangat minim hal ini dikarenakan mereka
jarang mendapatkan pelatihan mengenai metode-metode pembelajaran, (2) Minat guru
dalam menyusun proposal PTK sangat besar. Hal ini terlihat dari perhatian guru yang
ditandai dengan banyaknya pertanyaan tentang strategi dan cara menyusun proposal PTK
serta antusiasme mereka dalam pembuatan proposal PTK, (3) Kesungguhan dari guru-
guru untuk melaksanakan tugas mandiri cukup tinggi, yaitu membuat proposal PTK, dan
(4) Setelah diberikan pelatihan PTK, para peserta akhirnya dapat membuat proposal PTK
dengan cukup baik. Berikut disampaikan beberapa saran, yang diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan sejenis pada waktu-waktu mendatang : (1)
Pada setiap kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) perlu menghadirkan pakar yang
relevan dan profesional khususnya dalam penyusunan PTK sehingga guru-guru bisa
mengembangkan kemampuannya dibidang PTK, dan (2) Perlu ada pendampingan kepada
guru dalam penyusunan PTK, sehingga semakin lama guru semakin memahami cara-cara
membuat PTK yang baik.

OPTIMALISASI MATERI SEJARAH INDONESIA PERIODE HINDU-BUDDHA DENGAN
MEDIA CD INTERAKTIF BAGI GURU-GURU SEJARAH SMA DI KABUPATEN KENDAL

Rr. Sri Wahyu S, Ufi Saraswati, Putri Agus Wijayati

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Media pembelajaran dapat digunakan guru untuk membantu dalam menyampaikan
materi dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Dari identifikasi masalah dan rumusan
masalah, tim pengabdian melaksanakan kegiatan pelatihan bagi guru-guru sejarah SMA di
Kabupaten Kendal. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dinjatakan  bahwa
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai tujuan. Hal itu dapat dilihat
dari adanya pemahaman guru tentang media pembelajaran dengan CD interaktif dan
meningkatkan keterampilan para guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut.
Dari hasil wawancara informal yang dilakukan oleh tim pengabdian dapat dipaparkan
bahwa peserta pelatihan sangat senang dan mengharapkan ada pelatihan yang mendukung
pembelajaran di sekolah. Di samping itu, dari pengamatan tim pengabdian dapat diketahui
bahwa peserta pelatihan sangat responsif dan aktif  dalam mengikuti kegiatan.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMANFAATAN HASIL
SHARING OLEH LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DALAM RANGKA

PELAKSANAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PBHM) DI
LMDH JATIREJO BKPH KALIMARO KABUPATEN GROBOGAN

St.Sunarto, S. Martono, Deky Aji Suseno

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi pengurus
LMDH dalam menyusun program penggunaan dana sharing PHBM dengan menggunakan
pendekatan yang samat mudah dilaksanakan yakni pendekatan analisis kesenjangan (gap
analysis approach). Pendekatan yang digunakan untuk kegiatan ini ialah belajar sambil
bekerja/berlatih (learning by doing). Materi yang diberikan meliputi teori mengenai (1)
teknik merumuskan LMDH yang ideal, (2) implementasi pendekatan analisis kesenjangan
(gap analysis), (3) penetapan skala prioritas program, (4) monitoring dan evaluasi serta
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(5) diskusi/tanya jawab serta (6) tugas kelompok. Kegiatan dinilai berjalan dengan baik,
antusiasme peserta cukup tinggi baik saat mengikuti paparan teoritis, tanya jawab maupun
diskusi.

APLIKASI PENGETAHUAN DENYUT NADI DAN CAIRAN TUBUH SEBAGAI UPAYA
MENJAGA HOMEOSTASIS AKIBAT LATIHAN FISIK (PENYULUHAN PADA ANGGOTA

RESIMEN MAHASISWA SE-KOTA SEMARANG)
Sugiarto, Anies Setiowati, Sri Sumartiningsih

Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri

Dana DIPA PNBP

Resimen Mahasiswa merupakan unit kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi
yang terintegrasi secara lokal, regional maupun nasional. Menwa termasuk komponen
cadangan pertahanan nasional, yang dibekali dengan kemampuan ilmu bela negara secara
fisik dan non-fisik. Latihan fisik adalah metode peningkatan stamina tubuh yang
berdampak positif sekaligus negatif terhadap tubuh. Latihan fisik hendaknya dilaksanakan
secara teratur sesuai kemampuan dan kondisi fisik. Latihan fisik berdampak pada
penyesuaian tubuh melalui mekanisme respon umpan balik sistem organ tubuh, misalnya:
sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, sistem imun, sistem hormon dan sistem
muskuloskeletal. Banyaknya kasus cidera latihan fisik dan pertolongan pertama yang
kurang tepat pada anggota menwa, merupakan indikator masih rendahnya pengetahuan
tentang kesehatan olahraga, diantaranya: pengetahuan gizi, cairan tubuh, denyut nadi,
pencegahan dan perawatan cidera. Tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah memberikan
pengetahuan ilmiah tentang; 1) aplikasi cairan tubuh untuk menjaga homeostasis tubuh. 2)
aplikasi denyut nadi sebagai gambaran kontraksi denyut jantung dan 3) aplikasi penerapan
denyut nadi dan cairan tubuh sebagai upaya kontrol terhadap tubuh agar tetap homeostasis
pada saat melakukan latihan fisik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan
lancar, meliputi materi teori dan praktik. Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan
post-test, terjadi peningkatan nilai rerata, dari 30 menjadi 80. Hasil pengamatan dan
observasi saat kegiatan menunjukkan bahwa peserta berantusiasme tinggi, bersemangat,
motivasi tinggi, kerjasama mulai muncul, adanya sikap menghormati dan menghargai,
jujur dan fairplay. Pada akhir kegiatan, peserta berharap ada kegiatan serupa, bahkan
setiap perwakilan anggota menwa di Kota Semarang yang hadir menyampaikan secara
lisan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan di tingkat Satuan Menwa perguruan tinggi.
Berdasarkan hasil kegiatan diatas, sosialisasi dan penyuluhan ilmiah tentang aplikasi
pengetahuan denyut nadi dan cairan tubuh hendaknya dilakukan terprogram di Satuan
Menwa melalui kurikulum pendidikan dan latihan. Selain itu, kesehatan dan kondisi fisik
anggota menwa perlu diukur secara kontinyu sehingga tujuan program kegiatan fisik dapat
tercapai.

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KADER DALAM PENILAIAN STATUS GIZI
BALITA DENGAN MENGGUNAKAN MONOPOLI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

TEGAL SELATAN KOTA TEGAL TAHUN 2010
Sugiharto, Eram Tunggul Pawenang

Fakultas Ilmu Keolahragaan,Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Performance depends on the role of integrated health, motivation, and capability
of the cadres in implementing the integrated health activities. To overcome the lack of
knowledge and skills of cadres posyandu, required training or proper training, relevant,
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and balanced. One way of providing interactive information to the cadre of neighborhood
health center is a game ofmonopoly. This Public service activities take place in Center of
Public Health Tegal Selatan in Ababil street No. 2 Phone (0283) 355 429 Tegal. This
activities take place on Monday, July 1, 2010 from 09:00 to 12:00 hours followed by 22
Volunteers of posyandu done with lecture method and simulation games. Results The
average value of 4.63 pre test and the post test average of 7.63 (an increase of 63.15%),
meaning that this devotion to improve  they knowledge. At the end of the activity, the
South Tegal district health center asked for additional equipment monopoly game after
seeing that the game is capable of educating the cadres for the better, increased insight,
knowledge and skills in providing basic services in integrated health. So the possibility of
nutritional problems can be minimized.

PENYEBARLUASAN FINA HAND BOOK 2009-2013 DAN PELATIHAN PERWASITAN
RENANG BAGI GURU PENJASORKES TINGKAT KABUPATEN WONOSOBO

Sugiharto, Tri Tunggal Setiawan

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Berdasar hasil evaluasi dan analisis berbagai kejuaraan renang di tingkat cabang
dan daerah, lebih-lebih tingkat nasional menunjukkan bahwa Pengcab PRSI (Pengurus
Cabang Persatuan Renang Seluruh Indonesia) kabupaten Wonosobo merupakan satu-
satunya Pengcab di Jawa Tengah yang secara rutin menyelengarakan perlombaan renang
sejak tahun 1996 dengan nama Aqua Cup. Berdasar data Panitia Aqua Cup tahun 2009,
peserta yang terlibat pada tahun tersebut merupakan peserta terbanyak, yaitu 589 atlet.
Mulai tahun 2010, tepatnya akhir tahun 2009 telah diberlakukan peraturan terbaru dalam
penyelenggaraan perlombaan renang yang tercantum dalam FINA Hand Book tahun 2009-
2013 yang disyahkan tanggal 23 September 2009 dan mulai berlaku efektif mulai 21
Januari 2010. Berdasar kondisi seperti tersebut dan adanya regulasi peraturan lomba
renang maka perlu dilakukan penyebarluasan peraturan lomba renang dan pelatihan
penjurian renang terbaru yang mulai berlaku tahun 2010. Dengan diadakanya pelatihan ini
maka diharapkan perlombaan renang yang diadakan di Wonosobo tiap tahunnya akan
berjalan lancar dan menghasilkan prestasi optimal. Tujuan dilaksanakannya kegiatan
pelatihan ini adalah untuk penyebarluasan informasi ilmiah dalam olahraga renang
sebagai bagian penting bagi proses pembinaan olahraga prestasi. Adapun rincian tujuan
tersebut adalah: Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru Penjasorkes di
Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugas sebagai yuri renang Aqua Cup.
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru Penjasorkes dalam memahami peraturan
lomba renang dan managemenperlombaan renang. Banyak perubahan yang ditetapkan
dalam FINA Rule 2009-2013 setelah diadakannya konggres di Roma tahun 2009 dan
Piagam Dubai tahun 2009. Perubahan yang paling fenomenal adalah masalah pakaian.
Bab III, tentang swimming (SW) berisi SW 1 Management of Competitions, SW 2 Official,
SW 3 Seeding of Heats, Semi-Finals and Finals, SW 4 The Start, SW 5 Freestyle, SW 6
Backstroke, SW 7 SW Breaststroke, SW 8 Butterfly, SW 9 Medley Swiming, SW 10 The
Race, SW 11 Timing, SW 12 Word Record, SW 13 Automatic Officiating Procedure. Ada
perubahan dan tambahan pasal dalam FINA Rule 2009-2013, yaitu: SW 2.9.4, SW 3.1.2,
SW 3.2.3, SW 3.2.5, SW 4.4, SW 7.1, SW 7.4, SW 10 yang tadinya ada 15 berubah
menjadi 16 (SW 10.1 – SW 10.16), SW 12 berubah dari 16 ayat menjadi 18 ayat (yang
bergeser mulai SW 12.7 – 12.18), GR 5, GR 9.7, GR 9.8, FR 1.5, FR 2.8, FR 3 berubah
menjadi 16 dari 15 ayat yaitu FR 3.8, FR 3.11-16. Hasil pre tes menunjukkan bahwa dari
48 peserta yang mengetahui secara pasti (sangat baik) tentang peraturan renang terbaru
tidak ada yang paham (0.00 %) tetapi pada saat pos tes meningkat menjadi 9 orang (18.75
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%). Begitu pula dengan kriteria Baik, Sedang, Kurang, dan Gagal mengalami perubahan
pada saat pre tes dan pos tes. Kriteria Baik bertambah dari 3 orang (6,25 %) saat pre tes
menjadi 31 orang (64.58 %) saat pos tes. Kriteria Sedang berubah dari 12 orang (25.00 %)
saat pre tes menjadi 7 orang (14.58 %) saat pos tes. Kriteria Kurang mengalami perubahan
dari 25 orang (52.08 %) saat pre tes menjadi 1 orang (02,08 %) saat pos tes. Kriteria
Gagal berkurang dari 8 orang (16.67 %) saat pre tes menjadi tidak ada (0.00 %) saat pos
tes. Hasil pos tes menunjukkan kategori Sangat Baik berjumlah 18.75 %, dan berturut-
turut kategori Baik, Sedang, Kurang, dan  Gagal adalah 64.58 %, 14.58 %, 02.08 %, dan
00.00 %. Saran yang disampaikan berkaitan dengan hasil tersebut adalah: (1) Perlu
diadakan pelatihan lanjutan (penataran perwasitan C1). (2) Segera diadakan regenerasi
penjurian untuk tahun 2011.

DISEMINASI SAFETY RIDING BAGI KARANG TARUNA KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Sugito, Arif Hidayat, Nurul Akhmad

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk
dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan
paradigma baru untuk dapat menjadi Polisi yang ideal dimasyarakat. Data kecelakaan dan
pelanggaran lalu lintas yang dihimpun oleh Ditlantas Babinkum Polri serta dari
pengamatan kita sehari-hari memberikan gambaran bahwa tingkat keselamatan lalu lintas
dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum/perundang-undangan lalu lintas sangat
memprihatinkan, hal ini apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna
meningkatkan tingkat keselamatan dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat maka
akan menimbulkan kerugian bukan saja korban jiwa dan harta serta kejiwaan namun juga
akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk
mengupayakan peningkatan kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum
di kalangan Karang taruna Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang
melalui penyuluhan hukum empiris melalui strategi penegakan hukum yang mampu
meningkatkan keselamatan lalu lintas (safety riding) dan kepatuhan hukum masyarakat.
Digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun  terakhir menunjukkan bahwa
kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata
10.000 per tahun. Penyebab kecelakaan yang terjadi didominasi oleh faktor  manusia,
kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Maka untuk tujuan menciptakan
masyarakat patuh hukum guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas dibutuhkan suatu
strategi yaitu salah satunya adalah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang
disesuaikan dengan pendanaan yang ada dan menciptakan penegakan hukum yang lebih
berorientasi pada upaya merubah situasi lalu lintas dalam mewujudkan situasi keamanan
ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik dari aspek pengemudi, kendaraan, jalan dan
lingkungan.
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PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI ALIH FUNGSI
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI DESA PUGUH KECAMATAN BOJA

KABUPATEN KENDAL
Suhadi, Rofi Wahanisa, Anis Widyawati, Aprila Niravita

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pengertian dari alih fungsi tanah sendiri merupakan suatu kegiatan perubahan
penggunaan tanah dari satui kegiatan ke kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah pertanian ke
non pertanian lebih lebih banyak peruntukkannya menjadi perumahan, perkantoran, dan
bentuk lain diluar peruntukkannya sebagai tanah pertanian. Semakin banyak terjadinya
alih fungsi tanah yang semula untuk pertanian menjadi non pertanian menjadi salah satu
faktor utama dari semakin sedikitnya tanah pertanian. Selain berkurangnya lahan untuk
pertanian, dalam arti untuk menghasilkan bahan-bahan pangan dan menyediakan lapangan
pekerjaan sebagai fungsi utama dari tanah pertanian tersebut, maka dapat diartikan pula
semakin berkurangnya tanah yang subur yang berakibat rusaknya ekosistem. Apabila hal
ini terus saja berlangsung dampak serta resiko kerawanan pangan dan kelangkaan pangan
suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Sebenarnya telah banyak peraturan perundang-
undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk
mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan
dari alih fungsi tanah/ konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat,
menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Kekurangan efektifan pelaksanaan
peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat
dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat
menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/
kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri. Berdasar penelitian
yang telah dilakukan, terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, diantaranya
disebabkan adanya tidak adanya sinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur
mengenai alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Selain kettidaksinkronan peraturan
yang mengatur mengenai alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian juga disebabkan
karena pengalihan hak atas tanah merupakan perbuatan keperdataan yang bersifat privat.
Sehingga peralihan yang pelan tapi pasti menyebabkan berkurangnya lahan pertanian juga
disebabkan dengan peralihan tanah pertanian karena pewarisan.

PENUMBUHAN BUDAYA WIRAUSAHA BAGI REMAJA SEKITAR KAMPUS MELALUI
PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMUDA

Sukirman, Yuli Utanto, Heri Triluqman Bs

Jurusan Teknologi Pendidikan,Fakultas Ilmu Pendidikan,Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Wilayah sekitar kampus yang dipenuhi para pendatang (mahasiswa) tentunya
memberikan potensi ekonomi dan peluang berwirausaha bagi masyarakat sekitar.
Kesiapan dalam menangkap potensi/peluang yang ada perlu ditumbuhkan bagi
masyarakat, terutama generasi mudanya supaya mereka berusaha untuk membuka
lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah
Kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi dan wokshop menumbuhkan budaya
berwirausaha. diawali dengan workshop yang membahas mengelola usaha, dengan
bahasan utama empat hal yang perlu diperhatikan agar usaha tersebut sukses, (1) Start; (2)
Simple; (3) Self; (4) Satisfy. Modal utama dari sebuah usaha adalah rasa senang. Kita
harus menyenangi bisnis yang kita kerjakan. Tanpa rasa cinta, kita akan mudah menyerah
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ketika harus menghadapi beragam persoalan. Jika kita sudah jatuh cinta pada sebuah
usaha, masalah apapun tidak akan mematahkan semangat untuk terus berjuang meraihnya
sampai sukses. Langkah-langkah merencanakan usaha: (1) Memahami karakter
Pengusaha; (2) Mencari ide usaha; (3) Membuat rencana (bisnis plan); dan (4) Mengelola
usaha. Saran yang bisa disampaikan: Penumbuhan budaya wirausaha perlu digalakkan
secara missal, terutama dikalangan organisasi pemuda, seperti karang taruna, atau
organisasi pemuda lainnya. Perlu adanya pendampingan kepada pemuda untuk memulai
dan mengelola usaha, hal ini akan menambah kepercayaan diri bagi pemuda untuk
berwirausaha, karena sebagian besar pemuda minim pengalaman dalam berwirausaha.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKB MENUJU MASYARAKAT GEMAR BELAJAR,
BERKARYA, DAN BERSWADAYA MANDIRI MELALUI PELATIHAN LIFE SKILL

Supartono, Sri Nurhayati, Wara Dyah Pita Rengga

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pemerintah telah mengusahakan, menyelenggarakan pelayanan pendidikan serta
relevansi pendidikan bagi semua orang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
mendirikan SKB (Sanggar Kegiatan Bersama). Salah satu SKB yang berada di Kota
Semarang, didirikan karena masih banyaknya warga masyarakat yang buta huruf,
pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, dan masalah sosial lainya. Permasalahan
yang ada adalah apakah meallaui pelatihan Life Skill dapat memberdayakan masyarakat
SKB menuju masyarakat gemar belajar, berkarya, dan berswadaya mandiri?. Tujuan
spesifik kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah dilaksanakan adalah memberikan
pelatihan ketrampilan hidup (life skill) kepada masyarakat SKB Kota Semarang supaya
menjadi masyarakat gemar belajar, berkarya, dan berswadaya mandiri. Metode kegiatan
yang akan digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah 1) metode ceramah
mengenai life skill, kewirausahaan, metode praktek membuat produk life skill; 2) metode
tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta mampu menerima atau terlibat
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan 3) metode evaluasi untuk memperoleh
gambaran dalam rangka penafsiran dan analisis untuk memperoleh simpulan dari semua
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan. Hasil dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan masyarakat sangat antusias untuk
membuat alternatif produk life skill. Inovasi dan kreativitas dalam proses pengolahan
bahan alam perlu dilakukan supaya dihasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomis
yang lebih tinggi.

PENGGUNAAN ORGANISME PROBIOTIK DALAM BUDIDAYA PEMBESARAN LELE
DUMBODI DESA BARUKAN KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Supriyanto, Ibnul Mubarok, Sunyoto

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Sari: Petani ternak lele dumbo di Desa Barukan Kecamatan Tengaran Kabupaten
Semarang mengalami kendala dalam budidaya lele dumbo, yaitu lama pemeliharaan
antara 4 – 5 bulan sehingga terjadi pembengkakan biaya pakan dan angka kematian akibat
penyakit cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan organisme
probiotik dalam budidaya ternak  dapat mempersingkat lama pemeliharaan dan mampu
menekan angka kematian akibat penyakit Diperlukan pelatihan untuk budidaya lele dumbo
dengan menggunakan organisme probiotik yang disemprotkan pada pakan. Pelatihan
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bertujuan untuk memberi pengetahuan dan ketrampilan kepada kelompok tani ternak Desa
Barukan dalam melakukan budidaya lele dumbo menggunakan organisme probiotik,
sehingga dapat memepersingkat lama pemeliharaan dan menekan angka kematian akibat
penyakit. Peserta penyuluhan dan pelatihan aktif dan antusias mengikuti seluruh kegiatan.
Pertumbuhan lele dumbo menunjukkan angka pertumbuhan signifikan yaitu 10,3 kali
bobot awal dalam kurun waktu pemeliharaan 10 minggu. Kelulushidupan mencapai 75 %
dan FCR 0,52. Dapat disimpulkan, bahwa peserta trampil melakukan budidaya lele dumbo
menggunakan organisme probiotik, sehingga peserta dapat memperoleh penghasilan
tambahan dari ketrampilan yang diperoleh.

MEKANISASI MESIN PROSES ES KRIM UNTUK MENINGKATAN KUALITAS
PRODUKSI

Sutarno

Universitas Ngeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Era teknologi telah mengubah cara pandang kehidupan, bermula mesin bekerja
tanpa menggunakan energi listrik alias tenaga manusia, sekarang sudah beralih dengan
tenaga listrik Imbas perkembangan teknologi proses pembuatan es krim dapat dilakukan
dengan motor listrik. Inovasi mesin pembuatat es krim telah dilakukan oleh seorang
pengusaha, tetapi belum dapat menghasilkan es krim yang baik. Berdasarkan observasi
ditemukan bahwa kecaptan pemutar bak es krim masih telalu tinggi sebesar 1500 rpm.
Ditemukan pula instalasi listrik sangat sederhana tidak dilengkapi sakelar dan pengaman.
Berdasarkan observasi di lapangan bahwa untuk operasi putaran pada mesin es krin sekitar
150 rpm. Masalah yang muncul adalah apakah dengan kecepatan putar 150 rpm proses es
krim dapat menghasilkan es krin lebih baik dan proses lebih singkat. Dan apakah instalasi
yang lengkap dapat mengamankan kerja motor listrik?. Tujuan yang ingin dicapai renovasi
mesin es krim untuk memperoleh kinerja yang lebih efisien dan efektif serta aman.
Manfaat yang ingin dicapai adalah sevagai model untuk pengembangan mesin es krim.
Metode penyelesaian yang digunakan adalah rancang bangun dimulai dengan teknik
reduksi putaran motor sampai putaran pada bak es krim. Hasil renovasi : putaran bak es
krim sebelum direnovasi 750 rpm, waktu proses 3 jam setelah direnovasi putaran menjadi
150 rpm waktu proses 2 jam. Persentase keberhasilan 60 %. Renovasi instalasi listrik telah
dipasang sakelar kendali dan pengaman. Kesimpulan renovasi telah memperbaiki kinerja
mesin produksi es krim dengan efektif dan efisien. Saran produjsi es krim harus
disesuaikan dengan kemampuan motor listrik.

PEMBINAAN LAYANAN SISTEM OTOMASI PERPUSTAKAAN BAGI
PENGELOLAPERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI

LINGKUNGAN KOTA SEMARANG
Sutrisno, MZ Eko Handoyo, M. Hapsoro Adi

UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Dengan membanjirnya informasi di era global koleksi perpustakaan sekolah saat
ini tidak terbatas hanya pada buku-buku bacaan, namun juga sumber informasi lain
diantaranya bahan pustaka non cetak seperti audio, audio-visual dan sumber informasi di
internet. Penggunaan dan penerapan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini telah menyebar
hampir di semua bidang tak terkecuali di perpustakaan. Sedangkan Perpustakaan sendiri
sebagai institusi pengelola informasi merupakan salah satu bidang penerapan teknologi
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informasi yang berkembang pesat. Perkembangan dari penerapan teknologi informasi bisa
dilihat dari seiring dengan  berkembangannya jenis perpustakaan yang selalu berkaitan
dengan teknologi informasi, diawali dari perpustakaan manual, perpustakaan terautomasi,
perpustakaan digital maupun cyber library. Ukuran perkembangan jenis perpustakaan
banyak diukur dari penerapan teknologi informasi yang digunakan bukan dari skala
besarnya gedung yang digunakan, jumlah koleksi yang tersedia maupun jumlah
penggunanya. Kebutuhan akan TI sangat berhubungan erat dengan peran perpustakaan
sebagai kekuatan dalam melestarikan dan menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan
seiring dengan budaya menulis, mencetak, mendidik dan kebutuhan manusia akan
informasi.

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PELATIHAN
PEMBELAJARAN BERBASIS REALISTIK BAGI PARA GURU SD KECAMATAN

PRINGAPUS
Trimurtini, Wahyuningsih, Farid Ahmadi

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang
berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya paradigma pendidikan yang
mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas serta berpikir kritis. Kegiatan
pengabdian ini diadakan bagi guru-guru SD di daerah Kecamatan Pringapus melalui
kegiatan KKG. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai
berikut. cearmah dan diskusi, pemberian tugas serta observasi. Dari hasil kegiatan dan
evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelatihan pembelajaran
berbasis realistik di Sekolah Dasar diberikan kepada para guru SD melalui kegiatan
pendampingan oleh Tim Dosen. Pendampingan dimulai dari pemberian materi tentang
pembelajaran berbasis realistik, pemberian contoh-contoh melalui video pembelajaran
berbasis realistik. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dalam perencanaan
pembelajaran berbasis realistik, sehingga dihasilkan beberapa perencanaan pembelajaran
realistik baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Tahap selanjutnya adalah
pendampingan dalam proses pelaksanaannya di kelas masing-masing, dalam hal ini
diwakili oleh dua orang guru. Lalu tahap terakhir adalah evaluasi dari pelaksanaan
pembelajaran berbasis realistik dan sharing. Hal-hal yang menjadi kendala dalam
melaksanakan pembelajaran matematika berbasis realistik di SD, antara lain persiapan
harus matang karena sebelumnya harus melakukan telaah terhadap kurikulum, mencari
keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari atau keterkaitan dengan materi lain
dalam satu semester, guru harus selalu bersedia merevisi persiapannya jika ternyata
kondisi kelas tidak memungkinkan, guru harus selalu kreatif jika ternyata persiapanya
tidak sesuai dengan keadaan kelas sehingga guru perlu melakukan pengembangan-
pengembangan yang lebih mendalam tentang materi yang dibahas. Implementasi
pembelajaran berbasis realistik di SD khususnya di SD yang berada di Kecamatan
Pringapus yang dalam hal ini diwakili oleh 2 orang guru dari SD Negeri Klepu 3 adalah
sebagai berikut: Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas rendah (kelas III) lebih berhasil
dibadingkan yang dilaksanakan di kelas tinggi (kelas V). Hal ini terlihat dari rancangan
yang disusun dan proses pelaksanaannya di kelas. Guru kelas V kurang bereksplorasi
dengan materi yang ada sehingga nuansa pembelajaran berbasis realsitik baru tampak di
bagian awal saja.
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SOSIALISASI OLAHRAGA TONIS BAGI KARANGTARUNA DI TEMANGGUNG
Tri Nurharsono, Sri Haryono, Andry Akhiruyanto

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Sebagai salah satu jenis olahraga permainan, bulutangkis atau badminton telah
menjadi olahraga yang sangat popular di Indonesia, bahkan karena beberapa prestasi yang
diraih para pebulutangkis di arena kejuaraan internasional, maka dari cabang ini selalu
menjadi andalan kontingen Indonesia untuk meraih medali dalam kejuaraan tingkat dunia.
Berbeda halnya dengan bulutangkis, olahraga tenis meskipun sekarang ini semakin
berkembang dengan pesat di masyarakat tetapi dari prestasi yang dicapai masih jauh dari
harapan. Banyak kendala yang sebenarnya dihadapi dalam pengembangan olahraga tenis.
Satu hal yang mendasar adalah sangat terbatasnya jumlah lapangan yang ada, sehingga
program pemasalan yang seharusnya merupakan langkah awal dalam upaya pembinaan
menjadi terhambat, dan pada akhirnya bibit-bibit petenis yang handal jumlahnya sangat
terbatas. Melihat kenyataan itu, kami tertarik untuk mengembangkan satu jenis permainan
yang merupakan perpaduan dari permainan batminton dan tennis, yang selanjutnya diberi
nama permainan “TONNIS”. Dengan olahraga tonnis diharapkan dapat menambah
keragaman jenis olahraga permainan yang dapat menjadi pilihan semua lapisan
masyarakat, dan selanjutnya dapat menjadi salah satu cabang olahraga sebagai tumpuan
nasional dalam mencapai prestasi olahraga di tigkat Internasional. Maka melalui
sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang permainan tonnis.
Khalayak sasaran antara yang strategis yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian
pengabdian masyarakat ini adalah Pemuda Karangtaruna yang ada di Kabupaten
Temanggung yang selanjutnya bisa bermain tonnis dan bisa menyebarkan permainan
tonnis ini kemasyarakat luas khususnya di Kabupaten Temanggung. Selama kegiatan
pengabdian para peserta sangat antusias sekali mengingat cara, situasinya mudah,meriah,
gembira ini mendorong para peserta lebih termotivasi. Seluruh peserta mengharapkan agar
kegiatan berlangsung terus secara berkesinambungan, dengan tujuan agar para Pemuda
karangtaruna di Kabupaten Temanggung mendapatkan hal yang baru di dunia
olahraga.Secara umum berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan 90% telah tercapai
tujuan, yaitu Pemuda karangtaruna di Kabupaten Temanggung sebagian besar sudah bisa
memainkan permainan tonnis, telah mengajarkan pada masyrakatnya dan telah terbentuk
suatu kelompok yang dikoordinir melalui MGMP untuk mensosialisasikan permainan
tonnis diwilayah UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENSTRA DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN
KABUPATEN SEMARANG

Arif Hidayat, Tri Sulistiyono

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Perencanaan strategis suatu desa sangat dibutuhkan di era otonomi daerah, untuk
dijadikan sebagai kerangka acuan pembangunan desa-desa di Kecamatan Bandungan
dalam jangka panjang dengan tetap mengacu pada sebuah dokumen yang dibangun secara
bersama dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan di tingkat desa. Selain itu
pendokumentasian rencana strategis desa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
peran nyata masyarakat dalam pengelolaan desa produktif. Pengabdian ini menggunakan
teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan
stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan
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perencanaan desa terpadu. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1). Berbagi
pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan Desa Jetis; 2). Diseminasi
informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; 3). Menjaring komitmen semua pihak
untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaan desa produktif.
Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan
desa terpadu secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik: (a) melindungi dan
memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan
(kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak
prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan
membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses
pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili
kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi
sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya
kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan
desa terpadu. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis
yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun Renstra partisipatif di Desa Jetis.

PELATIHAN RENANG DASAR DAN PENYEBARLUASAN FINA HAND BOOK 2009-2013
BAGI GURU PENJASORKES TINGKAT KABUPATEN DEMAK

Tri Tunggal Setiawan, Kaswarganti Rahayu

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Berdasar data Panitia PORPROV tahun 2009 di Solo, Kabupaten Demak
merupakan satu kabupaten yang tidak mengirim atlet renang pada even terbesar di Jawa
Tengah tersebut. Padahal Pengprov PRSI memberi jatah wildcard bagi daerah yang tidak
meloloskan atletnya dengan limit waktu tetapi memiliki potensi untuk berprestasi seperti
Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kudus. Dengan tidak memberikan wildcard bagi
kabupaten Demak, menunjukkan bahwa kabupaten ini memang tidak memiliki atlet yang
berpotensi. Demikian juga dilihat dari peserta POPDA tahun 2009 di Purwokerto,
Kabupaten Demak hanya mengirimkan 1 atlet renang putra. Berdasar kondisi seperti
tersebut maka perlu dilakukan langkah nyata untuk memacu prestasi renang di daerah ini.
Kegiatan  pengabdian masyarakat berupa pelatihan renang dasar dan penyebarluasan Fina
hand book 2009-2013 bagi guru Penjasorkes tingkat Kabupaten Demak dilaksanakan pada
tanggal 1 sampai dengan 6 Juli 2010. Kegiatan seminar dilaksanakan di aula Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak jalan Sultan Trenggono no 89
Demak, sedang praktek di kolam renang Tlogo Madirdo komplek GOR KONI Demak
jalan Teuku Umar no 1 Demak. Rencana kegiatan yang semula ditarget akan diikuti oleh
50 peserta ternyata melampau batas, yaitu menjadi 76 peserta. Hasil pre tes menunjukkan
bahwa dari 76 peserta yang mengetahui secara pasti (sangat baik) tentang mekanika
renang dan peraturan renang hanyalah 3 orang (3.95 %) tetapi pada saat pos tes meningkat
menjadi 11 orang (14.47 %). Begitu pula dengan kriteria Baik, Sedang, Kurang, dan Gagal
mengalami perubahan pada saat pre tes dan pos tes. Kriteria Baik bertambah dari 5 orang
(6,58 %) saat pre tes menjadi 45 orang (59.21 %) saat pos tes. Kriteria Sedang berubah
dari 15 orang (19.74 %) saat pre tes menjadi 14 orang (18.42 %) saat pos tes. Kriteria
Kurang mengalami perubahan  dari 10 orang (13.16 %) saat pre tes menjadi 5 orang (6,58
%) saat pos tes. Kriteria Gagal berkurang drastis dari 43 orang (56.58 %) saat pre tes
menjadi tinggal 1 orang (1.32 %) saat pos tes. Hasil pos tes menunjukkan kategori Sangat
Baik berjumlah 14.47 %, dan berturut-turut kategori Baik, Sedang, Kurang, dan  Gagal
sebanyak 59.21 %, 18.42 %, 06.58 %, dan 01.32 %. Saran yang perlu disampaikan adalah:
Perlu diadakan pelatihan lanjutan tentang managemen pelatihan dan managemen
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perkumpulan. Segera diadakan penjaringan calon atlet yang dibina oleh Dindikpora untuk
persiapan menghadapi Popda dan Kejurda tahun 2011. Dindikpora agar memberi masukan
untuk pemerintah Kabupaten Demak untuk membangun kolam renang yang berstandart
nasional.

PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN DI KELAS MELALUI KEGIATAN
TELEKONFERENSI BERBASIS INTERNET BERSAMA JARINGAN 1000 GURU DI SMA

NEGERI 12 GUNUNGPATI SEMARANG
Triyoga Dharma Utami

Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Dukungan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dan fasilitas jaringan internet
telah menjadi bagian dari program yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang dimulai
sejak lima tahun belakangan ini, termasuk di SMAN 12 Semarang yang berlokasi di
Kecamatan Gunungpati. Dukungan fasilitas TIK dan jaringan internet di SMAN 12
Semarang yang merupakan satu-satunya SMA Negeri di Gunungpati terkait dengan
peningkatan mutu pendidikan di daerah yang masih jauh dari akses. Gunungpati
merupakan kecamatan baru hasil pemekaran Kota Semarang sejak tahun 1990an. Tujuan
dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan kemampuan dan sumber daya
yang dimiliki SMAN 12 Semarang di bidang pendidikan dan TIK agar mencapai
peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui kegiatan telekonferensi bersama
Jaringan 1000 Guru. Masa pengabdian adalah 6 bulan dengan penyelenggaraan 3
konferensi dan 2 konferensi masih dalam agenda bulan Oktober-November. Tahapan yang
dilalui adalah koordinasi dengan pihak SMAN 12, Jaringan 1000 Guru, Penjadualan,
Pelaksanaan, dan Evaluasi. Prosedur teknis penyelenggaraan memanfaatkan fasilitas
video-conference yang tersedia di internet, yakni Yahoo Messenger, Skype dan
Teamviewer. Alat lainnya yang dibutuhkan adalah projektor LCD dan pengeras suara
ruangan. Konsultasi mengenai peralatan teknis juga dipandu oleh koordinator Jaringan
1000 Guru dan dapat dipelajari di situs www.1000guru.net. Dukungan dari pihak Kepala
Sekolah dan Guru TIK serta antusiasme siswa dan siswi dalam mengikuti kegiatan
telekonferensi ini sangat positif. Partisipasi guru-guru bidang studi lainnya sangat
diharapkan sebagai proses pembelajaran bersama, baik dalam mengenalkan TIK sebagai
media pembelajaran maupun materi topik bahasan dari bidang ilmu yang diminati.

PENINGKATAN KREATIFITAS SISWA MTS. AL ASROR GUNUNGPATI SEMARANG
MELALUI KETERAMPILAN KAIN FELT DENGAN TEKNIK APLIKASI

Trisnani Widowati, Musdalifah, Siti Nurrohmah

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Permasalahan yang ingin diatasi dalam kegiatan ini adalah: bagaimana cara
memberikan keterampilan sebagai upaya untuk menumbuhkan serta meningkatkan
kreatifitas dan kemandirian pada siswa MTs Al Asror Gunung Pati Semarang. Tujuan
kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan sebagai upaya untuk meningkatkan
kreatifitas menggunakan kain felt dengan teknik aplikasi pada siswa MTs Al Asror
Gunung Pati, yang meliputi: penciptaan gambar, cara pengutipan gambar, cara
pengguntingan gambar pada kain felt, cara menempel kain felt pada bahan, cara
pembuatan aplikasi. Kegiatan pelatihan peningkatan kreatifitas siswa ini menggunakan
metode ceramah dan tanya jawab untuk menjelaskan proses penciptaan gambar dan urutan
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proses pembuatan secara keseluruhan, sedang metode demonstrasi dgunakan untuk
memperjelas cara menggambar, menggunting dan penggunaan teknik aplikasi pada bahan.
Sasaran kegitan ini adalah siswa MTs Al Asror Gunung Pati Semarang sejumlah 25 orang
yang terdiri dari kelas VII dan VIII. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
adanya peningkatan keterampilan dan kreatifitas menggunakan kain felt dengan teknik
aplikasi belum pernah diberikan pada siswa MTs Al Asror. Keterampilan yang sudah
pernah diberikan berupa pembuatan pola busana. Hasil pengamatan menunjukkan 85%
berhasil dengan sangat baik dan 15%  berhasil baik, hal tersebut selain diperoleh dari
pernyataan siswa yang sangat senang dengan pemberian keterampilan ini juga oleh hasil
praktek. Saran yang dapat disumbangkan adalah agar para siswa perlu banyak berlatih
menggunakan teknik aplikasi yang dapat dilakukan pada bentuk yang sederhana mulai
dari tas sekolah, perlengkapan sekolah, kerudung ataupun busana. Apabila keterampilan
tersebut semakin baik maka dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mencari
tambahan uang saku dan mencukupi kebutuhan sendiri.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PELATIHAN KETRAMPILAN MAKRAME
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN  DI DAERAH BANGKONG DESA

SEKARAN GUNUNGPATI KOTAMADIA SEMARANG
Urip Wahyuningsih, Musdalifah, Siti Nurrohmah

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Permasalahan yang di daerah Bangkong dan Bandardowo adalah bagainama cara
memberikan ketrampilan pada masyarakat khususnya warga perempuan yang kesulitan
mencari  lapangan kerja karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan. Tujuan kegiatan
ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan masyarakat setempat
melalui pelatihan keterampilan makrame, peningkatan pengetahuann dan ketrampilan
membuat pernak-pernik dari makrame sebagai salah satu upaya untuk menciptakan
lapangan pekerjaan sehingga dapat menumbuhkan peluang usaha dikalangan masyarakat
di sekitar kampus UNNES khususnya warga Bangkong .Kegiatan pelatihan membuat
pernak-pernik makrame menggunakan metode ceramah tanya jawab dan demontrasi.
Dalam rangka menumbuhkan pengetahuan dan ketrampilan tangan dilakukan praktek
secara langsung membuat ikat pinggang dan sovenir dari makrame. Khalayak sasaran
adalah ibu-ibu atau remaja yang mempunyai semangat untuk maju di lingkungan desa
Bangkong kecamatan Gunungpati Semarang sejumlah 18 orang yang saat ini masih
menganggur atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat
diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan membuat pernak-
pernik dari makrame, Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan beberapa
teknik dasar makrame. berbagai contoh pembuatan benda (aksesori dan sabuk),
selanjutnya para peserta berlatih menerapkan teknik makrame dengan kreasi sendiri. Saran
yang dapat disumbangkan agar peserta dapat mengembangkan keasi benda dari makrame
sehingga menjadi bekal untuk melakukan usaha dan menambah dapatan keluarga.
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LIMBAH KAYU LAPIS SEBAGAI BAHAN MEDIA GEOLOGI UNTUK MENGATASI
KESULITAN PEMAHAMAN STRUKTUR GEOLOGI PADA PROSES PEMBELAJARAN

GEOGRAFI DI SMA KABUPATEN SEMARANG
Wahyu Setyaningsih

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Keberadaan alat peraga dan media pembelajaran geologi sebagai alat penunjang
kegiatan belajar mengajar di kelas sangat terbatas jumlahnya, bahkan  banyak sekolah
yang tidak mempunyai alat peraga geologi sama sekali. Karena peraga geologi jarang
dijual di pasaran maka guru mengalami kesulitan dalam pengadaannya. Alat peraga
Geologi berupa peraga struktur geologi sederhana dapat dibuat sendiri dengan biaya
murah. Limbah kayu lapis merupakan salah satu alternatif bahan baku yang dapat
digunakan untuk membuat media struktur geologi yang sederhana dan murah. Limbah
kayu lapis banyak terdapat disekitar pabrik pengolahan kayu lapis TKPI yang ada di
Pingit, Kabupaten Semarang. Limbah ini dijual dengan harga sangat murah yaitu Rp.
30.000 per kg. Menurut Spencer (1977), mempelajari struktur geologi meliputi primary
structural features (struktur primer) dan secondary structural features (struktur sekunder).
Struktur primer adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan Berdasarkan saat
pembentukan struktur geologi dalam suatu batuan maka dapat dibedakan adanya dua
macam struktur yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Pelaksanaan pengabdian
dapat dikatakan berhasil, para peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan
ketrampilan tentang struktur geologi, yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan
secara langsung. Kegiatan ini berdampak positif karena guru memperoleh pengetahuan
membuat media alat peraga struktur geologi yang dapat dimanfaatkan dalam pengajaran di
sekolah dengan biaya murah dan mudah bahan bakunya dari limbah kayu lapis.

PEMANFAATAN LIMBAH BUAH BUSUK SEBAGAI PUPUK CAIR BERAROMA FRUTY
Wara Dyah Pita Rengga, Alfa Narendra, dan Prima Astuti Handayani

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kebutuhan pupuk organik dalam sistem produksi pertanian cukup banyak, padahal
kotoran ternak yang dihasilkan belum memadai. Salah satu upaya untuk meningkatkan
kandungan hara pada pupuk kandang, yang sekaligus mengatasi masalah bulky adalah
dengan mengolahnya menjadi pupuk cair. Inovasi teknologi pupuk cair dengan kandungan
hara tinggi berbahan limbah buah busuk. Adapun tujuan pengabdian masyarakat ini adalah
memberdayakan pedagang buah sekitar kampus melalui pemberian pengetahuan
(wawasan) mengenai pemanfaatan limbah buah busuk, memberikan
keterampilan/pelatihan mengenai teknologi pemanfaatan limbah buah busuk sekitar
kampus sebagai pupuk cair beraroma fruty. Metode kegiatan yang digunakan dalam
pengabdian kepada masyarakat adalah metode eksperimen yang ditekankan pada
pelatihan. Metode ceramah mengenai pengetahuan tentang manfaat pupuk cair dan proses
pembuatannya. Metode eksperimen mengenai pembuatan bioaktivator, pupuk cair dari
limbah buah busuk, dan komposter. Tahap evaluasi, tingkat efisiensi pengolahan, yaitu
hasil produk yang berupa pupuk cair dan pembuatan komposter. Hasil dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan masyarakat sangat antusias untuk
membuat pupuk cair dari limbah buah busuk dengan cara memotong buah busuk dalam
ukuran kecil kemudian ditambahkan bioaktivator. Bioaktivator dibuat dari campuran EM4,
air, dan gula merah/molasses. Potongan buah busuk dan bioaktivator difermasikan ke
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dalam komposter yang dibuat dari ember bekas cat tembok dilengkapi pralon, net/jaring
plastik dan kran. Selama 2 minggu pupuk sudah dapat dipanen dari keluaran komposter.
Pupuk cair berwarna kuning segar dan beraroma buah, uji laboratorium terhadap
kandungan N, P, dan K pada pupuk cair adalah 0,74%; 0,41%; 0,0532%. Masyarakat
praktek mencoba membuat pupuk cair. Hasil pupuk cair digunakan sendiri untuk
tanamannya. Dengan demikian limbah buah busuk dapat dibuat pupuk cair yang beraroma
fruty, namun perlu juga dilakukan inovasi pemanfaatan limbah selain buah busuk menjadi
pupuk cair dan digunakan sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan di lingkungan
sendiri.

INNOVATION OF THE MAKING OF VIRGIN COCONUT OIL USING RAGI TEMPE
Widi Astuti, Heny Kusumayanti, W.D. Pita Rengga

Univeritas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

To improve the value of coconut,it was changed to virgin coconut oil (VICO).
VICO  is rich in medium chain fatty acid, so it is called lauric oil. VICO can use to treat
some diseases, like cholesterol, heart, AIDS and to increase ASI production. The skill to
make VICO was demonstrated to PKK community of Mangunsari Semarang through
lecturing and practising methods. The steps in making of VICO are making of milk
squeezed from coconut, inoculation and filtration of oil. The result of this activity shows
that VICO is one alternative of food having medium chain fatty acid, vitamin E so it is
good for human body and our healthy. Production of VICO that does not use heating
causes originality of VICO, while the using of ragi tempe to increase quality of VICO is
very cheap and simple so it can be applied in community.

RANCANG BANGUN ALAT PENGHANCUR BAHAN UMPAN PANCING
Widi Widayat dan Danang Dwi Saputro

Email: widiwdyt@yahoo.com, dwis05@yahoo.com Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Household blender is not efficient to crush pellets. The process requires a long
time since it requires repeatition to produce a fine powder. Modification has change the
working principle to be a continuous process from feeding, crushing, filtering, and
ejecting out the product. In order to perform these functions, modifications is performed
to some parts of the miller instead of blender. In single process, the modified miller is able
to produce 1 kg fish powder within 5 minutes, faster than the ordinary one, which may
take up to 20 minutes. This is due to the efficiency of processing steps. In the new device, 4
steps is done simultaneously. There is no intermission time between the steps, resulting in
time efficiency. Time efficiency result in electricity consumption saving.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
PADA IBU HAMIL DAN CALON IBU DI DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL
Widya Hary Cahyati, Anik Setyo Wahyuningsih

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

Dana DIPA PNBP

Berdasarkan data yang didapatkan dari Poliklinik Kesehatan Desa dan observasi
langsung di lapangan, masalah kesehatan yang timbul di Desa Peron adalah cakupan ASI
Eksklusif. Dimana dari 33 bayi yang terdaftar di posyandu balita hanya 13 bayi yang
mendapatkan ASI Ekskusif. Cakupan ASI Eksklusif di Desa Peron masih sangat rendah
jika dibandingkan dengan standar cakupan ASI Eksklusif yang seharusnya mencapai 80%.
Padahal ASI sebagai makanan tunggal harus diberikan sampai bayi berusia enam bulan.
Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat pada ibu
hamil dan calon ibu di Kecamatan Limbangan diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya ASI eksklusif, sehingga dapat
meningkatkan kekebalan pada bayi, atau menurunkan angka kejadian penyakit infeksi
pada anak. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian, didapatkan hasil adanya
peningkatan nilai pre test dari peserta sebesar 32 % serta kemampuan menyelesaikan
masalah pada tingkat kelompok serta usaha untuk mempraktekan pengetahuan yang
didapat pada kegiatan kerja sehari-hari.

PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA MELALUI PENGOLAHAN UBI KAYU
MENJADI TEPUNG TAPIOKA FERMENTASI (FERMENTED CASSAVA FLOUR) DAN

PEMANFAATANNYA SEBAGAI PRODUK PANGAN
Woro Sumarni, Sri Susilogati Sumarti, Sri Mantini RS

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk
memberdayakan potensi ibu-ibu anggota kelompok PKK Kelurahan Kandri Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang dengan memberi wawasan dan praktek mengolah ubi kayu
menjadi tepung tapioka fermentasi (fermented cassava flour) dan melatihkan cara
pembuatan produk pangan  berbahan baku tepung tapioka fermentasi. Beberapa langkah
konkrit yang telah dilakukan adalah penyuluhan, pelatihan/ demonstrasi, praktek dan
evaluasi program . Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan
dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berhasil menambah pengetahuan dan
ketrampilan para ibu dalam upaya meningkatkan nilai tambah ubi kayu (manihot esculenta
crantz), khususnya dalam hal produksi tepung cassava dan berbagai produk olahan
berbahan dasar tepung cassava sebagai pengganti tepung terigu.
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PELATIHAN TEKNIS OPERASIONAL APLIKASI KOMPUTER UNTUK
MENINGKATKAN KEGIATAN PRODUKTIF BAGI PENGURUS ORGANISASI KARANG

TARUNA, PKK DAN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN KALISEGORO KEC.
GUNUNGPATI

Y. Primadiyono, Said Sunardiyo

Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam upaya Jurusan
Teknik Elektro FT Unnes membantu meningkatkan kegiatan produktif bagi Pengurus
Organisasi Karang Taruna, PKK, dan Aparatur pemerintah kelurahan Kalisegoro
Kecamatan Gunungpati Semarang melalui pelatihan aplikasi komputer. Tujuan utama
kegiatan ini ialah memberi bekal kepada pengurus Organisasi Karang Taruna, PKK, dan
Aparatur pemerintah kelurahan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
menggunakan berbagai aplikasi komputer unuk meningkatkan kegiatan produktif. Metode
pelaksanaan bimbingan teknis ini pemberian pelatihan komputer secara teori dan praktek
langsung baik untuk program MS word, MS Excel, dan MS Powerpoint. Peserta
pengabdian kepada masyarakat sejumlah 18 orang. Di awal kegiatan peserta mengerjakan
pre-tes. Setelah diadakan pelatihan teori peserta melaksanakan praktek dengan bimbingan
instruktur. Peserta aktif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh instruktur. Pada
akhir program peserta diminta mengerjakan post-tes. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil
dengan baik dan berhasil. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya target yang ditetapkan.
Selain itu peserta mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan minat yang
tinggi.

PENINGKATAN KOMPETENSI KOMUNIKASI BAHASA PRANCIS MELALUI PUBLIC
SPEAKING BAGI ALUMNI PRODI BAHASA DAN SASTRA PRANCIS

D. Yahya Khan

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Komunikasi yang efektif adalah cara sukses menyampaikan pesan, kita akan sukses
jika kita telah menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan.
Pengembangan materi pemanduan ini di susun berdasarkan hasil analisis kebutuhan
pelanggan, dan analisis materi pelatihan.

STRATEGI MENINGKATKAN KINERJA SEKOLAH MENUJU SEKOLAH YANG
BERMUTU MELALUI WORKSHOP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

Yuli Utanto, Daniel Purnomo, Heri Triluqman B.S.

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Alasan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dari
sentralistik menjadi desentralistik adalah karena sistem sentralistik menyebabkan
tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi sehingga sekolah kehilangan
kemandirian, inisiatif, dan kreativitas yang akhirnya berdampak kurangnya motivasi untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan layanan pendidikan di sekolah. Selain itu kebijakan
penyelenggaraan pendidikan terlalu berorientasi pada out-put pendidikan dan input,
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sehingga kurang memperhatikan proses pendidikan. Alasan yang mendasar, peran serta
masyarakat terutama orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan masih
kurang. Karena itu dilakukan workshop yang mampu membekali kompetensi kepala
sekolah, guru dan staf di SDN Wonolopo 01 Jl. Kemantren KM.0.75 Kel. Wonolopo Kec.
Mijen dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah diperlukan program yang mampu
memberikan pengetahuan dalam bidang manajemen berbasis sekolah (MBS).
Permasalahan yang diungkap dalam workshop ini adalah bagaimana strategi
mengoptimalkan kinerja sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan?
Tujuannya meningkatkan kemampuan profesional pengelola sekolah dalam
mengoptimalkan kinerja sekolah. Metodenya: (1) workshop MBS, (2) focus group
disccussion dan (3)Evaluasi program (evaluasi proses dan evaluasi angket). Hasilnya
program yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan
lancar, peserta memiliki cara pandang yang positif tentang urgensi MBS dalam
mengoptimalkan kinerja sekolah. Peserta pelatihan mendiseminasikan kompetensi yang
telah dikuasainya kepada guru-guru di lingkungan sekolahnya dan masing-masing sekolah
segera menerapkan MBS agar kinerja sekolah semakin optimal.

PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE MELALUI KEMANDIRIAN SISWA
SEKOLAH DASAR DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI DESA

PERON LIMBANGAN KENDAL
Yuni Wijayanti, ER Rustiana

Email: yuniwija@gmail.com, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Demam berdarah dengue ialah penyakit yang terutama terdapat pada anak dengan
gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi, yang biasanya memburuk setelah dua hari
pertama. Untuk memutuskan rantai penularan , pemberantasan vektor dianggap cara yang
paling mamadai saat ini. Vektor dengue khususnya A aegypti sebenarnya mudah dibrantas
karena sarang-sarangnya terbatas di tempat-tempat yang berisi air bersih dan jarak
terbangnya maksimum 100 meter. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya siswa sekolah dasar di Desa Peron untuk
meningkatkan Kewaspadaan terhadap terjadinya penyakit demam berdarah melalui
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Siswa Sekolah Dasar diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk dapat ikut mencegah penyakit
demam berdarah di lingkungannya secara mandiri. Metode yang digunakan dalam
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu melalui komunikasi, informasi, dan
edukasi serta pendampingan oleh mahasiswa. Metode-metode tersebut yaitu metode
ceramah yang berupa penyuluhan, metode demonstrasi dan metode pemecahan masalah
(problem solving), serta pendampingan. Hasil yang didapatkan yaitu adanya peningkatan
nilai pretes dari peserta kegiatan sebesar 19,28%, dan peserta dapat menyelesaikan atau
memecahkan masalah-masalah penyakit demam berdarah yang diberikan selama kegiatan.
Pengetahuan dan pemahaman peserta diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat
di sekitarnya, sehingga dapat ikut serta dalam rangka pencegahan penyakit demam
berdarah dengue.
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PENGABDIAN MAHASISWA
JELAJAH NUSANTARA DENGAN GEOSMART INDONESIA

Ainuddin Mukhlis, Yuli Handayani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pentingnya pendidikan tentang wawasan nusantara berguna untuk menanamkan
rasa cinta tanah air, sehingga akan sangat baik jika sudah mulai ditanamkan mulai sejak
dini yaitu dengan membuat suatu media belajar sambil bermain Geosmart Indonesia.
Dengan menyediakan suatu media yang masuk kedalam kehidupan anak yang masih suka
dengan permainan, akan meningkatkan minat anak untuk belajar. Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sekaran dengan khalayak sasarannya
adalah seluruh siswa kelas 5. Menggunakan geosmart Indonesia yang merupakan media
belajar dalam bentuk permainan yang menarik ini, anak dapat belajar mengenai letak,
pengetahuan seputar nusantara, meningkatkan daya ingat, dan cinta tanah air. di dalam
permainan ini terdapat 33 nama provinsi di Indonesia lengkap dengan informasi dari tiap
provinsi. Sehingga selain menyenangkan untuk dimainkan, media ini juga sarat dengan
informasi seputar nusantara yang dipelajari oleh siswa. Kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan media belajar Geosmart Indonesia terlihat aktivitas siswa yang sangat
antusias, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terlihat sangat menyenangkan.
Jenis media yang berupa permainan yang menarik dengan aturan main yang sederhana
namun sarat akan informasi, akan sangat baik jika media ini dapat dijadikan sebagai
permainan umum bagi setiap anak bangsa. Permainan ini dapat dilakukan dimana saja dan
terdapat konsep belajar sambil bermain.

PELATIHAN PEMBUATAN GETHUK LABU KUNING GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PINGIT KECAMATAN PRINGSURAT

KABUPATEN TEMANGGUNG
Ali Shodikin, Mualimin, Karunia Galih Permadani, Alfa Bayu Sanjaya, Aulia Azizah.

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Labu kuning atau waluh (Cucurbita moschata) merupakan bahan makanan yang
kaya akan vitamin A dan C, mineral, serta karbohidrat. Daging buahnya pun mengandung
antioksidan sebagai penangkal radikal bebas dan segala jenis kanker, terutama kanker
prostat. Bahkan daya tahan buahnya mencapai 12 bulan, sehingga tergolong jenis buah
yang memiliki daya tahan tinggi. Produksi buahnya pun sangat tinggi. Dengan penanaman
secara monokultur, mampu menghasilkan tiap hektar lahan dengan kisaran 5000 tanaman
dapat menghasilkan buah sekitar 50 ton per musim. Namun jumlah produksi yang tinggi
tidak diimbangi dengan pemanfaatannya. Tingkat konsumsi labu kuning di Indonesia
masih sangat rendah, kurang dari 5 kg per kapita per tahun. Dari segi teksturnya, buah
labu kuning memiliki tekstur yang agak lembut dan berserat. Selain itu, hasil rebusan
buah ini mudah dibentuk dan melekat. Buah dengan tekstur seperti ini memungkinkan
dijadikan makanan olahan sebagai gethuk. Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten
Temanggung merupakan daerah penghasil labu kuning. Masyarakat biasanya hanya
memanfaatkan labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai campuran sayur dan makanan
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seperti kolak dan sup buah, padahal kalau kita cermati buah labu memiliki prospek pasar yang
menjanjikan bila diolah menjadi salah satu bahan makanan. Hal ini yang menjadi faktor kuat
untuk memberikan kegiatan pelatihan kepada ibu-ibu PKK dan pemuda-pemudi Karang
Taruna Desa Pingit.

LAUNDRY SAMPAH : MENGUBAH SAMPAH ORGANIK MENJADI BARANG – BARANG
PESONA INTERIOR KANTOR SEBAGAI PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

DI KELURAHAN GUNUNGPATI
Ardian Sufandi, Itsna Fajar Zuliana, Erwin Budi Pamungkas

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kecamatan Gunungpati terletak pada ketinggian 259 meter dari permukaan laut.
Dimana kecamatan ini memiliki luas lahan kosong dan terletak 12 Km dari Kota yang
memiliki jalur hijau, luasnya perkebunan dengan perkebunan yang bervariasi seperti
rambutan, durian, mangga, kelengkeng dan lain sebagainya, Kelurahan Gunungpati ini
juga dijuluki sebagai Ikon Paru – Paru Kota Semarang, dan menjadi pemasok aneka jenis
produk buah – buahan di Kotamadya Semarang. Karena dengan banyaknya pohon yang
penduduk tanam untuk perkebunan maka hasil sampah organik yang dihasilkan juga
bertambah dan hal ini menjadi permasalahan bagi para penduduk di Kelurahan
Gunungpati karena mereka belum bisa mengelola sampah organik menjadi tambahan
pendapatan bagi mereka. Saat ini sekitar 6,25 % dari penduduk hanya memanfaatkan daun
yang diolah menjadi pupuk organik saja. Untuk memecahkan permasalahan pada keluarga
miskin dan memberi keterampilan serta menciptakan tambahan pendapatan kepada ibu –
ibu PKK di kelurahan Gunungpati, melalui proposal pengabdian masyarakat ini, kami
mengusulkan kegiatan pengelolaan sampah organik yang tersedia di sekeliling mereka
untuk dijadikan  barang – barang pesona interior kantor berbasis Uniqueness Naturalistis
(keunikan yang bersifat alam) yang bernilai jual tinggi melalui kegiatan Laundry Sampah.
Adapun Tujuan dari program  ini adalah Memberikan pembekalan cara, trik dan tips
tentang mengelola sampah organik di lingkungan kelurahan Gunungpati  menjadi barang –
barang pesona interior kantor berbasis Uniqueness Naturalistis melalui “ Loundry
Sampah” kepada warga masyarakat kelurahan Gunungpati, dan juga memberikan
pengetahuan tentang kegiatan Loundry Sampah melalui pelatihan, dan dilanjutkan dengan
tahap pemproduksian dan pemasaran barang – barang pesona interior kantor berbasis
Uniqueness Naturalistis. Hasil dari program ini adalah Masyarakat mampu menglolah
sampah menjadikan barang – barang pesona interior kantor berbasis Uniqueness
Naturalistis yang sangat berguna bagi para desainer ruangan kantor. Terciptanya desain
barang – barang kantor yang unik, baru, kreatif, inovatif, dan bernilai jual tinggi serta
ramah lingkungan, seperti tempat Tisu, Bunga Sampah, Tempat Pensil, Dompet, Vas
Bunga, dan lain sebagainya. Terbentuknya soft skill sebagai upaya peningkatan tambahan
pendapatan bagi warga di Kelurahan Gunungpati.
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PELATIHAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA BAGI
GURU SEKOLAH DASAR DI DESA TAMAN, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN

PEMALANG, JAWA TENGAH GUNA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL
GURU DAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PESERTA DIDIK SEKOLAH

DASAR
DiahRahmawati, MeliaJuniarti, RifaAtulMahmudah

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Konsep-konsep dalam matematika itu abstrak. Padahal tingkat perkembangan
intelektual anak sekolah dasar masih dalam tahap operasi konkret. Untuk membantu hal
tersebut dilakukan manipulasi-manipulasi obyek yang digunakan untuk belajar
matematika yang lazim disebut alat peraga. Dengan alat peraga diharapkan konsep yang
abstrak akan lebih bermakna dan mengendap dalam benak peserta didik, bukan hanya
mengingat fakta. Oleh karena itu, penulis berinisiatif mengadakan pelatihan pembuatan
alat peraga dan media beserta cara penggunaannya guna membantu guru-guru sekolah
dasar sehingga proses pembelajaran matematika lebih baik agar tujuan pendidikan
matematika di sekolah dasar dapat tercapai dengan optimal. Pelatihan ini dilaksanakan di
desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Adapun tujuan dari pelatihan ini
adalah untuk: (1) meningkatkan kompetensi profesional guru sekolah dasar di desa Taman,
kecamatan Taman, kabupaten Pemalang dalam mengajar pelajaran matematika, (2)
meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik sekolah dasar di desa Taman,
kecamatan Taman, kabupaten Pemalang. Pelatihan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan
peserta sebanyak 25 orang guru sekolah dasar. Kegiatan pelatihan berupa pelatihan
pembuatan dan penggunaan alat peraga matematika bagi guru sekolah dasar yang meliputi
: (a) penjelasan cara pembuatan alat peraga matematika sekolah dasar, (b) penjelasan
langkah-langkah penggunaan alat peraga matematika sekolah dasar. Alat peraga
matematika sekolah dasar yang menjadi objek pelatihan meliputi : (a) alat peraga luas
daerah persegi panjang, (b) alat peraga luas daerah segitiga dengan pendekatan luas
daerah persegi panjang, (c) alat peraga keliling lingkaran, (d) alat peraga luas daerah
lingkaran dengan pendekatan luas daerah segitiga, dan (e) alat peraga perkalian susun ke
bawah.

PEMANFAATAN AMPAS TEBU MENJADI BAGAS BIOBRIKET SEBAGAI INOVASI
BARU BAHAN BAKAR  RAMAH LINGKUNGAN DI DESA KARANGAYU KEC.

CEPIRING KAB. KENDAL
Dwi Septiana Sari

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

Dana DIPA PNBP

Salah satu energi alternatif yang bisa dikembangkan sebagai pengganti dari minyak
bumi adalah biomass. Biomassa merupakan bahan alami yang biasanya dianggap sebagai
sampah dan sering dimusnahkan dengan cara dibakar. Biomassa tersebut dapat diolah
menjadi bioarang, yang merupakan bahan bakar dengan tingkat nilai kalor yang cukup
tinggi dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Limbah pertanian yang selama
ini merupakan masalah umum didaerah pedesaan dan sering menimbulkan permasalahan,
karena menjadi satu penyebab pencemaran lingkungan. Sebagai contohnya adalah ampas
tebu. Tiap berproduksi, pabrik gula selalu menghasilkan dua macam limbah padat, yaitu:
ampas tebu (bagas) dan blotong (filter cake). Ampas tebu merupakan hasil samping dari
proses ekstraksi (pemerahan) cairan tebu (niranya). Limbah ini banyak mengandung serat
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dan gabus. Ampas tebu ini memiliki aroma yang segar dan mudah dikeringkan sehingga
tidak menimbulkan bau busuk. Dari satu pabrik dapat dihasilkan ampas tebu sekitar 35% -
40% dari berat tebu yang digiling. (Sumber dari tim penulis penebar swadaya, 1992 “
pembudidayaan tebu di sawah dan tegalan “ hal: 97 ) Umumnya masyarakat desa
Karangayu kurang memanfaatkan ampas tebu limbah produksi pabrik gula Cepiring.
Padahal jika dimanfaatkan lebih lanjut dapat menjadi komoditi usaha yang menjanjikan
jika diolah menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan dan bernilai jual tinggi. Metode
yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi materi dan kegiatan praktik secara
langsung. Kegiatan terdiri dari tahap materi dan praktik pembuatan Bagas Biobriket dari
ampas tebu. Program Pelatihan pembuatan “Bagas Biobriket” merupakan serangkaian
program untuk memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan ampas tebu yang
dilakukan baik secara teoritis mapun praktis di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kab.
Kendal. Dengan adanya program ini, maka limbah pabrik gula Cepiring yang berupa
ampas tebu dapat termanfaatkan secara optimal.Pelaksanaan program ini dilaksanakan
secara bertahap yang meliputi: tahap pra pelaksanaan yaitu perijinan, persiapan tempat,
persiapan alat dan bahan, serta penyusunan alat evaluasi; dan tahap pelaksanaan yaitu
pemberian materi pembuatan Bagas Biobriket dan pelatihan pembuatannya, serta tahap
pasca pelaksanaan yaitu penyusunan laporan akhir. Saran yang dapat kami
rekomendasikan adalah dengan terlaksananya program ini, diharapkan masyarakat Desa
Karangayu Kecamatan Cepiring dapat mengembangkan keterampilan yang telah diberikan
yaitu memanfaatkan ampas tebu menjadi suatu produk bahan bakar alternatif menjadi
wirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

PELATIHAN PEMBUATAN KERTAS DAUR ULANG BAGI MAHASISWA UNNES
SEBAGAI SALAH SATU DUKUNGAN TERHADAP UNNES SEBAGAI UNIVERSITAS

KONSERVASI 2010
Eko Nur Saekti, Farida Nursyahidah, Dian Mayasari

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tanah di
Indonesia juga subur sehingga biji apapun jika ditanam di Indonesia bisa tumbuh. Namun,
seiring dengan perkembangan zaman, kesuburan tanah mulai berkurang. Hal ini
dikarenakan banyaknya sampah yang dihasilkan oleh warga Indonesia tanpa diikuti
dengan pengelolaan sampah tersebut. Salah satu sampah yang dihasilkan adalah sampah
kertas. Warga masyarakat dalam mengatasi sampah kertas biasanya langsung dibakar.
Sampah kertas ini dapat di daur ulang kembali. Universitas Negeri Semarang telah
menetapkan diri sebagai universitas konservasi sehingga perlu suatu tindakan sebagai
upaya meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar
konservasi. Membekali mahasiswanya dalam pengelolaan sampah kertas merupakan salah
satu bentuk upaya tersebut. Karena mahasiswa adalah pelaku pendidikan di Universitas
Negeri Semarang yang akan membawa konsep konservasi dimana ia berada setelah lulus
nanti. Alat dan Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kertas daur ulang: kertas, blender,
ember, spon, meja, kain, screen sablon, papan dan alat pemberat. Cara Membuat kertas
daur ulang: robek kecil-kecil kertas bekas dan rendam didalam air selama 1 hari, blender
kertas sampai menjadi bubur (halus), tuangkan kedalam ember yang berisi air dan diaduk,
letakan spons di atas meja lalu taruh kain yang sudah dibasahi diatasnya, saring campuran
(jangan terlalu tebal) di ember memakai screen sablon, letakan diatas spons yang sudah
dilapisi kain dengan posisi terbalik, gosok sedikit screennya dan angkat dengan hati-hati,
tutup dengan kain yang sudah dibasahi, tambah satu lapis lagi kain basah, ulangi langkah,
sesudah beberapa lapis press dengan menaruh papan besar diatasnya dan beri pemberat
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(batako atau batu), biarkan selama sekitar 1 jam agar airnya berkurang, sebelum diangkat
pastikan sudah cukup kering, angkat sepasang demi sepasang dan jemur ditempat yang
panas, lalu setrika sepasang demi sepasang kemudian buka kainnya pelan-pelan. Program
ini dilaksanakan pada hari sabtu, 9 Oktober 2010 bertempat di gedung PKMU lantai 2
Universitas Negeri Semarang. Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa Universitas
Negeri Semarang. Peserta yang mengikuti acara ini sebanyak 30 peserta karena hanya
sejumlah tersebut targetan dari panitia. 30 peserta ini berasal dari berbagai jurusan yang
ada di Universitas Negeri Semarang. 30 peserta ini kemudian dibuat kelompok. Tiap
kelompok tersidiri dari 6 orang. Pembicara dalam program ini adalah Drs. Ruswondho.
Beliau adalah dosen seni rupa. Pelaksanaan program ini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama
penyampaian materi oleh pembicara, berikutnya demo pembuatan kertas daur ulang dan
yang terakhir praktek pembuatan greeting card oleh peserta dengan dipandu pembicara.
Hasil greeting card terbagus akan memperoleh kenang-kenagan.

FOOD CHEM LAB GOES TO VILLAGE UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP
SEHAT BERBASIS KIMIA DI KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN GUNUNG PATI

Heni Widhi Prastanti, Putik Pribadi, Etik Rahayu, dan Dwi Alfiatun

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia terus melakukan perubahan-
perubahan dalam hal pengolahan bahan makanan dengan menggunakan aditif makanan
pada proses pengolahannya. Pada umumnya bahan sintetis mempunyai kelebihan, yaitu
lebih pekat, lebih stabil, dan lebih murah. Walaupun demikian ada kelemahannya yaitu
sering terjadi ketidaksempurnaan proses sehingga mengandung zat-zat berbahaya bagi
kesehatan, dan kadang-kadang bersifat karsinogen yang dapat merangsang terjadinya
kanker pada hewan dan manusia. Bentuk-bentuk penyuluhan yang tepat guna dalam
penyebarluasan informasi aditif makanan ini dapat disesuaikan dengan sosio-kultural
masyarakat setempat dan kemampuan dari tim penyuluh, salah satunya adalah dengan
melalui Food Chem Lab Goes to Village di kelurahan Sukorejo kecamatan Gunung Pati.
Bentuk dari penyuluhan ini sasarannya adalah ibu – ibu PKK kelurahan Sukorejo.
Diharapkan masyarakat akan dapat lebih cerdas dalam penggunaan dosis atau takaran dari
penggunaan aditif makanan dan dapat membedakan zat-zat aditif mana saja yang dapat
dikonsumsi dan zat-zat aditif yang berbahaya bagi manusia.

PEMBUATAN ES KRIM LABU SEBAGAI UPAYA WIRAUSAHA MASYARAKAT KOPENG
DALAM MENUNJANG PEMUNCULAN IMAGE OLEH-OLEH BARU KHAS DESA

WISATA KOPENG, KECAMATAN GETASAN, KABUPATEN SEMARANG
Jatmiko, Kusari, Firman Fajar Perdhana

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Tujuan program ini adalah: (1) mengusahakan penggunaan labu sebagai bahan
baku alternatif dalam pembuatan es krim, (2) mengupayakan peningkatan nilai jual hasil
panen labu dengan keterampilan pembuatan es krim labu di Desa Kopeng, Kecamatan
Getasan, Kabupaten Semarang, dan (3) mengembangkan inovasi wirausaha penduduk
Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang guna memunculkan suatu image
oleh-oleh baru khas Desa Wisata Kopeng. Khalayak sasaran dalam program ini adalah
anggota PKK Desa Kopeng dan penduduk pengangguran serta putus sekolah Desa Kopeng
yang tergabung dalam Kelompok Usaha Mandiri hasil panen labu. Metode yang ditempuh
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dalam kegiatan ini adalah: (1) metode observasi; pengamatan lapangan terhadap pola
kehidupan masyarakat Desa Wisata Kopeng. Dengan pengamatan yang mendalam,
diharapkan akan diketahui aspek-aspek permasalahan yang dialami oleh masyarakat
sasaran lebih jelas, (2) metode pendekatan Aplikatif dan Praktik, penyuluhan pro-aktif
pada peserta pelatihan dan praktik pembuatan es krim labu. Penyuluhan meliputi aspek
teoritis persiapan, pelaksanaan dan praktik pembuatan es krim labu, hingga perencanaan
pascapelatihan. Diadakan segmen diskusi antar peserta dan tanya jawab seputar ide
pemunculan kuliner unik khas Desa Wisata Kopeng dengan mrnggunakan labu. Dinamika
proses diskusi diarahkan secara tidak langsung guna memancing motivasi aktif peserta
agar tidak terjadi stagnasi dalam diskusi. Setelah ceramah dan diskusi teoritis, dilakukan
Team Building yang diisi permainan-permainan dinamika kelompok sebagai simulasi
usaha bersama secara berkelompok. Setelah itu, dilanjutkan praktik bersama oleh peserta
didampingi oleh Tim. Demonstrasi diperlukan untuk mempraktikkan pembuatan sirup
labu. Hasil yang dicapai adalah: (1) es krim berbahan dasar labu yang direncanakan akan
diusahakan sebagai kuliner baru oleh-oleh khas Desa Wisata Kopeng, (2) peserta mengerti
prinsip-prinsip dasar pengelolaan usaha secara berkelompok seperti yang telah
disimulasikan melalui permainan-permainan dinamika kelompok oleh Motivation Trainer
bersama tim, dan (3) peserta pelatihan mampu membuat rancangan Bussines Plan secara
sederhana secara individu maupun berkelompok.

PELATIHAN PEMBUATAN XANTHOSOMA STICK DI DESA RANDUSARI KECAMATAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Khairun, Eni Purwati, Miftahul Anwar

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kimpul (Xanthosoma violaceum) merupakan bahan makanan lokal yang masih
sedikit pemanfaatannya. Pada umumnya masyarakat mengolah kimpul secara langsung
yaitu dengan digodok kemudian langsung dikonsumsi. Padahal kimpul dapat diolah
menjadi makanan yang berkelas seperti stick yang sangat digemari oleh masyarakat dari
semua kalangan. Daerah Gunungpati merupakan daerah yang sangat cocok untuk
mengembangkan usaha ini karena terdapat Universitas yaitu Universitas Negeri Semarang
yang mahasiswanya berasal dari berbagai kalangan dan merupakan daerah penghasil
kimpul. Sasaran dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat
(PKMM) ini adalah masyarakat Desa Randusari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
yang merupakan petani penghasil kimpul. Kegiatan pelatihan akan diberikan kepada
masyarakat umum diantaranya adalah ibu-ibu PKK dan pemuda-pemudi Karang Taruna
Desa Randusari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dengan adanya pelatihan ini
diharapkan masyarakat Desa Randusari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memiliki
keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yaitu
mengembangkan potensi bahan makanan kimpul menjadi makanan berkelas yaitu stick.
Indikator ini sudah dapat tepenuhi dengan melihat banyaknya peserta pelatihan yang
paham cara membuat stick dari kimpul atau Xanthosoma Stick yaitu sebesar 86%. Selain
itu sebanyak 95% dari peserta juga sangat menginginkan usaha Xanthosoma Stick untuk
meningkatkan pendapatan mereka. Ini menunjukkan bahwa luaran yang diharapkan telah
tecapai.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI METODE GERAKAN PEDULI TB PARU
(GPT) UNTUK MENINGKATKAN CASE DETECTION RATE (CDR) TB PARU DI

KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA
Mohamad Anis Fahmi, Ervi Rachma Dewi, Eni Haryanti

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Setiap tahun terjadi 583.000 kasus baru TB paru dengan perkiraan 130.000
penderita baru infeksius. Di Indonesia, TB paru merupakan penyakit penyebab kematian
terbesar ke-2 dengan proporsi kematian 7,5%. Target global CDR TB paru (70%),
Kabupaten Jepara menempati posisi ketiga terendah dalam CDR TB paru di Jawa Tengah
(25,62%) dengan CDR terendah di Puskesmas Welahan I (10%). Permasalahan yang dikaji
dalam pengabdian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui metode Gerakan Peduli
TB paru  (GPT) untuk meningkatkan Case Detection Rate (CDR) TB paru di Kecamatan
Welahan Kabupaten Jepara. Tujuan dari pengabdian ini adalah mengetahui manfaat
pemberdayaan masyarakat melalui metode Gerakan Peduli TB paru (GPT) untuk
meningkatkan Case Detection Rate (CDR) TB paru di Kecamatan Welahan Kabupaten
Jepara. Metode pengabdian dengan cara melibatkan beberapa kepala keluarga (KK) yang
ada di Desa Teluk Wetan. Kepala keluarga diberi pengetahuan dengan Focus Group
Discussion (FGD) sebelum pengabdian. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan informasi
dan masukan-masukan yang berguna pada saat pengabdian. Jumlah kepala keluarga (KK)
dalam kegiatan pengabdian adalah 110 KK. Dimana rata-rata setiap keluarga terdapat 3-4
anggota keluarga. Hasil pengabdian terdapat 29 tersangka/suspek TB Paru yang
memeriksakan dahak ke puskesmas. Namun tidak ada satupun dari jumlah tersebut yang
menderita TB Paru BTA positif. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui
metode Gerakan Peduli TB paru (GPT) efektif untuk meningkatkan Case Detection Rate
(CDR) TB paru di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Saran untuk pemerintah agar
menciptakan metode yang lebih efektif dalam meningkatkan CDR TB paru agar penderita
segera mendapatkan pengobatan dan menghindari penularan kuman Tuberculosis yang
lebih luas.

KOMPOS CAIR DAN BRIKET DARI SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN
SAMPAH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Mohamad Aripin, Nur Fajar Nugrahanto, Oki nurhidayat

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Sampah merupakan material sisa/hasil sampingan yang dihasilkan dari suatu
kegiatan produksi. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi sampah organik dan
sampah anorganik. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh
pada volume sampah. Sampah apabila dibiarkan tidak dikelola dapat menjadi ancaman
yang serius bagi kelangsungan dan kelestarian alam. Sebaliknya, apabila dikelola dengan
baik, sampah memiliki nilai potensial, seperti penyediaan lapangan pekerjaan,
peningkatan kualitas dan estetika lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan
mengolah sampah organik yang selama ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi
pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dan
tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu sampah kering juga
dapat dimanfaatkan untuk pembuatan briket yang dapat digunakan sebagai bahan bakar
pengganti kayu dan minyak. Pembuatan pupuk organik dan briket sangatlah sederhana dan
mudah dikerjakan sehingga memungkinkan untuk dikembangkan. Metode yang digunakan
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dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pembentukan panitia kecil,
Musyawarah Mufakat Desa (MMD) dan penyuluhan mengenai sampah, penyuluhan dan
pelatihan, simulasi, penetapan tempat dan tim pelaksana, kegaitan praktik mandiri oleh
masyarakat, dan monitoring oleh tim. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan
bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan kompos cair dan briket dari sampah
organic dapat terlaksana dengan baik. Sampah organik yang belum terkelola dengan baik
dapat dimanfaatkan menjadi kompos cair dan briket sebagai upaya pengelolaan sampah
dan penyehatan lingkungan sekitar masyarakat. Oleh karena itu diharapkan melakukan
pembinaan terkait potensi yang dapat dikembangkan di wilayah Kelurahan Sriwulan
berupa kompos cair dan briket dari sampah, selain peduli terhadap lingkungan juga
diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada dari sumber-sumber yang tidak
bernilai menjadi barang yang bernilai.

PELATIHAN TERNAK CACING MULTIGUNA SEBAGAI PENAMBAH PENDAPATAN
MASYARAKAT DESA PAKINTELAN

Mualimin, Mahendra, Shela Rose Azmi, Uhwatul Hasanah

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

Dana DIPA PNBP

Desa Pekintelan merupakan desa yang warganya sebagian besar beternak sapi.
Setiap harinya 100 liter susu dihasilkan dari jumlah sapi 15 ekor. Selain menghasilkan
susu, sapi tersebut juga menghasilkan limbah kotoran ternak yang banyak. Kotoran sapi
tersebut hanya dibuang begitu Padahal limbah kotoran sapi dapat dikelola menjadi barang
bernilai ekomomi tinggi. Salah satu diantaranya sebagai subtrat tempat hidup cacing tanah
yang mempunyai banyak manfaat. Cacing tanah banyak manfaat bagi tatanan kehidupan
manusia.Multimanfaat cacing tanah adalah menyuburkan lahan pertanian, meningkatkan
daya serap air permukaan, bahan makanan ikan hias, bahkan sebagai industry obat dan
industri kosmetika. Potensi multimanfaat cacing itulah yang harus dikembangkan kearah
komersil agar dapat menambah pendapatan bagi masyarakat. Budidaya tersebut sangat
cocok dilakukan masyarakat peternak Pakintelan karena sudah mempunyai bahan baku
makanan cacing berupa limbah kotoran ternak sapi. Tujuan Program Pengabdian Kepada
Masyarakat ini adalah memanfaatkan limbah kotoran ternak bernilai ekonomi tinggi
sebagai pakan ternak cacing yang menghasilkan cacing dan pupuk bekas cacing ( kascing)
yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Pakintelan. Program ini dilakukan 3
tahap yaitu (1) tahap persiapan meliputi perizinan, persiapan tempat dan bahan, (2) tahap
pelaksanaan meliputi meliputi penyuluhan dan sosialisasi serta pelatihan langsung yang
diadakan di desa Pakintelan, ternak cacing dilakukan dengan cara menampung kotoran
cacing umur 2 minggu pada besek dan mencampur dengan cacing dengan  perbandingan
2:1 (3) tahap monitoring dilakukan oleh tim untuk memantau perkembangan ternak cacing
masyarakat Pakintelan. Hasil pengabdian menunjukkan masyarakat mempunyai
keterampilan dalam beternak cacing,terciptanya kader masyarakat yang dapat
melaksanakan kegiatan ternak cacing secara berkelanjutan, membuka usaha baru yang
dapat meningkatan pendapatan berupa cacing yang dapat dijual salah satu nya untuk
pakan ikan dan pupuk kompos berupa kascing.



Ringkasan Hasil Pengabdian 2010 72

PENINGKATAN PERSONAL CAPASITY BUILDING MELALUI TRAINING
PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI MEUBEL BAGI PEMUDA KARANG TARUNA DESA

DAWUNG, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG
Muhamad Iksan Suseno, Yunus Arifudin, Mohammad Ilmiawan El Tsani

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Desa Dawung, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adalah salah satu
tempat dimana produk-produk meubel tradisional mulai dikembangkan. Secara kumulatif,
produksi perusahaan-perusahaan meubel yang ada di desa ini omsetnya bisa mencapai Rp
5.000.000,00 / hari atau setara dengan 10 m3 balok kayu. Dari total produksi tadi, volume
limbah yang disisakan mencapai 1 m3 /hari seiring kuantitas balok kayu yang
dimanfaatkan. Produk yang dihasilkan seperti asbak, mangkuk, handle pintu, lembaran
papan ( barang setengah jadi ), dan lain sebagainya yang semuanya berbahan baku murni
dari sisa potongan kayu. Potensi keberhasilan usaha ini sangatlah besar, karena lokasi
usaha yang sangat dekat dengan bahan baku utama, pasar yang luas karena produk ini
masih dinilai cukup unik, dan ide yang lebih kompleks karena lingkungan usaha yang
mayoritas begerak dalam bidang meubel. Maka dari itu, penyaluran ide pemberian
pelatihan kepada masyarakat yang dengan judul “Peningkatan personal capasity building
melalui training pengolahan limbah industri meubel bagi pemuda karang taruna desa
Dawung, kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang” sangat diperlukan guna melatih
para pemuda agar mampu bekerja memanfaatkan segala potensi yang ada. Sprogram ni
merupakan program lanjutaan dari Program Kreatifitas Mahasiswa yang sudah berhasil di
terapkan di desa Wonoyoso dengan judul yang sama. Jadi, upaya untuk terus
meningkatkan kemampuan SDM sekali lagi dicoba dengan sasaran yang berbeda dan
akhirnya telah diperoleh hasil bahwa para pemuda mampu memproduksi 2 jenis barang
siap untuk dipasarkan dengan total 261 barang. Oleh karena itu selain untuk melatih
mental wirausaha, kegiatan ini juga merupakan pembelajaran bagi para pemuda agar lebih
peka dalam melihat segala jenis peluang usaha.

PILOT PROJECT PENGEMBANGAN PLASMA NUTFAH HERMADA (SORGUM BICOLOR)
SEBAGAI PANGAN POTENSIAL BERBASIS TEPUNG DI KAWASAN SEKITAR UNNES

Nur Mei Fitriati, Muhamad Imaduddin, Agus Sujadmiko, Nafis Herowati, Irna Maeka Wati

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Prediksi FAO menyebutkan, pada tahun 2015 kelaparan akan menimpa sekitar 500
juta penduduk dunia karena produksi dikuasai oleh negara-negara maju, sementara negara-
negara berkembang termasuk Indonesia, menjadi konsumennya (Gsianturi, 2002). Salah
satu upaya yang perlu dilakukan dalam mempercepat ketahanan pangan adalah
mengurangi ketergantungan pangan pokok berupa beras dan tepung impor, yaitu
memasyarakatkan pangan alternatif non beras dan berbahan baku lokal seperti hermada
(Sorgum Bicolor) kepada masyarakat. Kawasan Universitas Negeri Semarang dengan
ketinggian 259 m dpl sangat potensial untuk pengembangan plasma nutfah hermada.
Tujuan dari PKMM ini adalah 1) Merancang pilot project pengembangan plasma nutfah
hermada (sorgum bicolor) sebagai pangan potensial berbasis tepung di kawasan sekitar
Unnes. 2) Mengetahui pelaksanaan pilot project pengembangan plasma nutfah hermada
(sorgum bicolor) sebagai pangan potensial berbasis tepung di kawasan sekitar Unnes.
Metode pendekatan program yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan mengambil
populasi daerah kawasan sekitar Universitas Negeri Semarang. Teknik sampling dilakukan
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dengan menggunakan metode purposif sampling (berdasarkan kategori tertentu) sehingga
didapatkan sampel Kelompok Tani Teger II dan PKK RW 04 Kelurahan Mangunsari.
Pelaksanaan program ini dibagi menjadi tiga tahap program, yaitu pra program,
pelaksanaan program, dan pasca program. Salah satu hasil dari pelaksanaan program ini
adalah berupa percontohan budidaya tanaman hermada di lahan pertanian Kelurahan
Mangunsari seluas 500 m2, kemudian pembuatan kelompok asosiasi wanita sutera sebagai
kelompok binaan dari Tim PKMM. Uji laboratoris dan uji organoleptis dilakukan untuk
mengetahui kualitas dan kelayakan tepung serta hasil olahan dari kelompok asosiasi agar
lebih mudah dalam melakukan kegiatan promosi. Promosi dilakukan melalui kerjasama
dengan Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang. Adapun saran yang direkomendasikan
untuk program ini adalah 1) Adanya kaderisasi dari kelompok tani Teger II kepada
kelompok tani lain di sekitar Kota Semarang untuk mengembangkan tanaman hermada. 2)
Kelompok asosiasi dapat menciptakan produk dari hermada sebagai makanan khas Kota
Semarang sehingga memudahkan dalam kegiatan promosi.

PELATIHAN PEMBUATAN PEWARNA BATIK YANG RAMAH LINGKUNGAN DARI
ENCENG GONDOK GUNA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS BATIK BAKARAN DI

DESA BAKARAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI
Nurwedi, Ali Shodikin, Sahrul Mubarok, Mualimin

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pegetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya, salah satunya adalah
batik. Batik merupakan hasil produksi tekstil yang sangat diminati dan menjadi ciri khas
identitas pakaian bangsa. Hal ini didukung dengan ditetapkannya batik sebagai salah satu
warisan budaya asli Indonesia oleh UNESCO. Namun kebanyakan industri batik
Indonesia masih kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagai contohnya adalah
penggunaan pewarna batik. Pewarna batik yang sering digunakan adalah pewarna kimia.
Maka dari itu diperlukan suatu pengganti pewarna batik kimia menjadi pewarna batik
yang alami untuk mencegah kerusakan lingkungan. Penemuan baru mengenai bahan
pewarna alami di bidang industri masih sangat terbatas. Untuk itu perlu dilakukan
pengembangan temuan bahan tersebut. Salah satu temuan yang terbaru adalah
pemanfaatan eceng gondok (Eichornia crassipes) sebagai bahan pewarna alami. Eceng
gondok atau enceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Masyarakat
pada umumnya menganggap eceng gondok sebagai gulma karena memiliki kecepatan
tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dapat merusak lingkungan perairan. Sehingga
sampai saat ini kemanfaatan eceng gondok masih sangat terbatas dan tidak memiliki nilai
ekonomis. Cara pembuatan pewarna alami dari enceng gondok ini adalah daun enceng
gondok di blender atau dipotong kecil-kecil, setelah itu  potongan daun tersebut di tambah
alcohol dan direndam semalaman. Setelah itu, rendaman tersebut ditambah dengan dengan
air dan kemudian disaring. Tahap berikutnya adalah menyaring larutan tersebut dan
didihkan hingga volumenya berkurang menjadi setengah dari volume semula. Larutan
yang telah dididihkan kemudian di tambahkan larutan tawas mordan atau larutan pengunci
warna. Sasaran dari program pengabdian masyarakat ini adalah murid- murid SDN 03
Bakaran Wetan kelas Vc. Selain itu, program ini mempunyai luaran berupa terampilnya
masyarakat Desa Bakaran Wetan,Juwana,Pati.
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“MEUBEL WASTE” SEBAGAI FASHION ACCESSORIES UNTUK MENCIPTAKAN
INDUSTRI KREATIF RAMAH LINGKUNGAN DI KELURAHAN SAMPANGAN

KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG
Roudlotus Sholikhah, Laila Kusuma R, Anggun Zuhaida, Lilik Muflikah, Eni Muliatun R

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Limbah industri mebel (meubel waste) merupakan hal yang menarik untuk
dimanfaatkan karena disamping jumlahnya yang banyak juga belum dimanfaatkan atau
didaur ulang untuk produk dan karya baru. Ketika berbagai sektor jasa dan industri
goyang dihantam badai krisis keuangan global perlu adanya langkah inovatif untuk
mengantisipasi dampak dari krisis finansial global tersebut dalam hal ini sektor industri
kreatif diharapakan mampu menjadikan solusi yang berkontribusi positif terhadap
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Hal itu
merupakan wujud dari upaya mencari titik temu pembangunan ekonomi masyarakat yang
berkelanjutan melalui aspek kreatifitas. Terbentuk pula suatu kelestarian iklim
pereokonomian yang berdaya saing tinggi, didukung dengan cadangan sumber daya yang
tepat guna dan ramah lingkungan dan di dalam wilayah ini misalnya memanfaatkan
matrial dari limbah industri mebel (meubel waste) yang dimanfaatkan untuk karya dan
produk fashion accessories yang nantinya bisa dimanfaatkan selain sebagai barang seni
juga bisa sebagai element interior dan barang fungsional lainya. Pemanfatan Limbah
industri mebel (meubel waste) untuk produk kerajinan kayu atau kriya kayu ini akan
berpeluang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Program ini memiliki beberapa tujuan
dan manfaat yaitu untuk mengembangkan kreativitas warga desa Honggosoco Kecamatan
Jekulo Kabupaten Kudus, melatih warga dalam pembuatan fashion accessories dari
limbah mebel, dan memberi peluang untuk membuk usaha baru. Dalam pelaksanaan
program ini diikuti oleh kurang lebih 12 warga binaan yang mana peserta mengikuti
beberapa rangkaian program yang telah direncanakan. Diantaranya yaitu: sosialisasi,
pemberian materi tentang limbah mebel, praktik perancangan fashion accessories, praktik
membuat fashion accessories, dan motivasi berusaha.

MELATIH KEMAMPUAN TEAM WORK DAN LEADERSHIP MELALUI PERMAINAN
OUTBOUND PADA GURU DAN KARYAWAN DI SMP 1 BERGAS KAB. SEMARANG

Sigit Hariyadi , Siti Aminah, Agus Supriyanto, Fikie Saputra

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Penerapan konsep Team Work dalam pendidikan, khususnya di sekolah akan
muncul dalam berbagai bentuk. Snyder and Anderson, menyebutkan bahwa team work di
sekolah, dapat berbentuk team manajemen yang akan membantu kepala sekolah dalam
pengambilan keputusan atau memecahkan masalah-masalah yang muncul di sekolah. Atau
mungkin muncul dalam bentuk team khusus, yang mengerjakan tugas-tugas khusus pula.
Melihat hal tersebut selain team work peranan kepemimpinan atau leadership dalam
kelompok juga menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Oleh sebab itu maka
diperlukan sebuah usaha pelatihan untuk meningkatkan kedua hal tersebut untuk mencapai
tujuan sekolah. Salah satu bentuk pelatian yang dapat dilakukan adalah melalui permaian
outbond. Outbound training adalah bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan
manajemen di alam terbuka dengan pendekatan yang unik dan sederhana tetapi efektif
karena pelatihan ini tidak sarat dengan teori-teori melainkan langsung diterapkan pada
elemen-elemen yang mendasar yang bersifat sehari-hari, seperti saling percaya, saling
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memperhatikan serta sikap proaktif dan komunikatif. Berdasarkan paparan diatas maka
dilakukan pengambdian melalui permainan outbound di SMP N 1 Bergas yang diharapkan
dapat melatih kemampuan teamwork dan leadership di agar dalam menjalalankan
manajemen sekolah dengan lebih baik dan optimal. Dalam pelaksanaan pengabdian
tersebut dilakukan beberapa permaian yang ditujukan untuk melatih kepemimpinan dan
kerjasama kelompok antar lain, permainan membentuk kelompok, permainan roda
manusia, permainan menutup mata, permainan mengeluarkan bola dalam botol, dan
permainan rantai holahop. Dalam mempersiapkan permainan yang disajikan dalam
outbound team pengabdi mencoba menyusun dalam beberapa jenis permaian yang dapat
mencakup beberapa aspek, sehingga bukan hanya psikomotorik (fisik) peserta yang
’tersentuh’ tapi juga afeksi (emosi) dan kognisi (kemampuan berpikir).

VIDEO SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK
SEBAGAI PUPUK KOMPOS UNTUK MENINGKATKAN KEPEDULIAN SISWA

TERHADAP LINGKUNGAN PADA SISWA KELAS III SD SULTAN AGUNG
01SEMARANG

Siti Aminah, Sigit Hariyadi, Agus Supriyanto

Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Konsep belajar didekati menurut paradigma konstruktivisme. Belajar merupakan
hasil konstruksi sendiri (pebelajar) sebagai hasil interaksinya terhadap lingkungan belajar.
Pengkonstruksian pemahaman dalam event belajar dapat melalui proses asimilasi atau
akomodasi. Berdasarkan paradigma konstruktivisme tentang belajar tersebut, maka prinsip
media mediated instruction menempati posisi cukup strategis dalam rangka mewujudkan
event belajar secara optimal. Event belajar yang optimal merupakan salah satu indikator
untuk mewujudkan hasil belajar peserta didik yang optimal pula. Usia 6-12 Tahun  disebut
dengan masa golden age. Pada masa ini anak memiliki konsentrasi 100 persen dalam
ingatannya saat menerima informasi. Felicia Irene M.Psi, psikolog perkembangan anak
memaparkan, dalam rentang masa ini perkembangan fisik, motorik, dan berbahasa anak
tumbuh pesat. Perkembangan anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang sangat
menentukan perkembangan kepribadian selanjutnya. Begitu pentingnya tahap
perkembangan awal (golden age). Hal ini dikarenakan pada masa perkembangan delapan
tahun pertama merupakan dasar bagi perkembangan di masa-masa selanjutnya. Masa ini
merupakan masa perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang paling pesat
dibandingkan dengan masa-masa selanjutnya. Oleh karena usia 8 tahun pertama
merupakan masa yang penting maka diperlukan suatu teknik pengajaran dan media
pembelajaran yang tepat agar anak dapat mendapatkan pengalaman belajar yang baik
sebagai bekal pembentuk kepribadian di masa mendatang.Tumpukan sampah sering
menjadi tempat bermain anak atau menjadi tempat anak membuang hajat. Kenyataan ini
membuat anak terpapar dan rentan terhadap dampak dari akumulasi kuman penyakit yang
ada di sampah, sehingga anak mudah terkena penyakit yang dibawa oleh sampah. Selain
diare, anak dapat terkena tetanus yang dapat mengakibatkan kematian hanya karena
tergores oleh logam bekas di tempat sampah. Dengan berlandaskan pada fakta tersebut,
maka media video diharapkan menjadi sebuah alternatif pengembangan media
pembelajaran di Sekolah Dasar untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap
lingkungan dan pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos sesuai dengan
kurikulum kecintaan pada lingkungan yang ada di SD Sultan Agung 01 Semarang. Oleh
karena itu diperlukan adanya pemberdayaan siswa melalui video sebagai media
pembelajaran di Sekolah Dasar Sultan Agung 01 Semarang khususnya dalam
meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Tahap pelaksanaan atau metode



Ringkasan Hasil Pengabdian 2010 76

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui 2 tahapan yaitu: Pembuatan
Video, pelaksanaan pemutaran video (pra kegiatan, pemutaran video, kegiatan/praktek,
dan evaluasi kegiatan). Adapun judul video yang telah dibuat adalah “Pengolahan Sampah
Organik sebagai Pupuk Kompos” karena sesuai dengan tema, tujuan dan isi video yaitu
untuk membantu meningkatkan kecintaan siswa terhadap lingkungan. Berdasarkan pada
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di SD Sultan Agung 01
Semarang dapat diketahui bahwa penggunaan media video pemanfaatan sampah organik
sebagai pupuk kompos serta praktek langsung pembuatan kompos di sekolah sangat
efektif untuk mengembangkan kecintaan siswa terhadap lingkungan.

PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM DAN PENGOLAHANNYA MENJADI SATE
JAMUR TIRAM SEBAGAI WIRA USAHA ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT

PENGANGGURAN DI DUSUN KLEGEN DESA TAMANREJO KECAMATAN
LIMBANGAN

Siti Farikhah, Hartatik, Kunto Nurcahyoko

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Munculnya perdagangan bebas di indonesia telah memberi pengaruh pada
perubahan kualitas hidup di sebagian wilayah di Indonesia. Perlahan keadaan ekonomi di
indonesia mengalami kemajuan. Salah satu kemajuan ekonomi itu terlihat pada sektor
pertanian. Namun, kemajuan itu belum diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat
untuk melakukan wira usaha. Sehingga dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan
jiwa kwirausahaan, mahasiswa berperan penting karena di samping belajar dan
beraktivitas di kampus, mahasiswa seharusnya mampu mengatasi berbagai permasalahan
yang terdapat di lingkungan sekitar dengan mempergunakan ilmu dan pengalaman yang
tidak dimiliki masyarakat awam. Salah satu peran ini dapat diwujudkan melalui kegiatan
nyata dalam program pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wilayah yang masih
terdapat sejumlah besar pengangguran adalah di dusun Klegen, desa Tamanrejo,
kecamatan Limbangan. Dari kegiatan pengabdian yang penulis laksanakan sejak bulan 27
juni 2010 – 27 oktober 2010 di wilayah dusun Klegen ini ternyata baik untuk dijadikan
lahan budidaya jamur. Salah satunya adalah jamur tiram. Melalui program pengabdian
yang sumber dananya berasal dai internal unnes (DIPA) ini, penulis berupaya untuk
mengembangkan wira usaha bagi masyarakat pengangguran di desa Klegen melalui
pelatihan budi daya jamur tiran dan pengolahannya menjadi sate jamur tiram. Beberapa
masyarakat yang mengikuti pelatihan budi daya jamur tiram dan pengolahannya menjadi
sate jamur tiram menyambut baik kegiatan ini. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya
perubahan pola pikir masyarakat yang memulai memperbaiki ekonomi degan cara bewira
usaha jamur tiram. Artinya, masyarakat di desa Klegen tidak hanya melakukan budi daya
jamur melainkan juga sudah memulai wira usaha berupa pembuatan sate jamur tiram
sebagai sumber penghasilan secara berkelanjutan.
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PENGEMBANGAN TAMAN BACA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA
MAHASISWA DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAMPUS

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Tsalis Syaifuddin, Ahmad Fauzan Murabok, Himnil Khusna

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kecerdasan bangsa merupakan tujuan negara yang harus diwujudkan bersama.
Pendidikan yang dilakukan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas. Kelurahan Sekaran merupakan salah
satu tempat dengan banyak sumber daya mahasiswa. Akan tetapi sama sekali tidak ditemui
adanya fasilitas belajar bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran serta
mahasiswa dalam hal kependidikan kepada masyarakat sekitar. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan adalah dengan merintis sebuah taman baca masyarakat. Tujuan dari
program ini adalah peningkatan minat baca masyarakat, pemudahan akses informasi serta
peningakatan peran serta mahasiswa dalam pengembangan pendidikan bagi masyarakat.
Taman baca masyarakat (TBM) merupakan sarana peningkatan budaya membaca
masyarakat dengan ruang yang disediakan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis,
dan kegiatan sejenis lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan serta pengelola yang
berperan sebagai motivator. Metode kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan
perpustakaan umum dan kerjasama dengan sekolah untuk. Indikator keberhasilan dalam
pelaksanaan kegiatan TBM antara lain adanya perpustakaan bagi masyarakat dengan
koleksi minimal 200 judul buku, adanya surat kabar harian, adanya pengunjung tetap
perpustakaan serta terjalinnya kerjasama yang berkesinambungan dengan sekolah-sekolah.
Langkah awal yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat meliputi studi
pendahuluan terhadap masyarakat sekitar, promosi TBM serta mengundang para tokoh
masyarakat  dalam beberapa acara yang diselenggarakan oleh TBM. Sebagai upaya guna
mempermudah akses informasi, TBM  menyediakan peminjaman buku, layanan surat
kabar, layanan bagi anak usia dini dan tingkat pendidikan dasar serta pengadaan buku-
buku referensi tentang kreativitas dan pendidikan bagi anak. Program yang dikembangkan
di TBM meliputi pengembangan perpustakaan umum, pendidikan nonformal bagi anak-
anak serta kerjasama dengan instansi pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan demi
suksesnya program ini meskipun masih banyak kendala seperti masalah finansial dan
kurangnya SDM. Namun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan demi
keberlangsungan kegiatan TBM untuk masa yang akan datang.

PEMBERDAYAAN IBU-IBU PKK DI DESA KANDRI DENGAN MEMANFAATKAN
LIMBAH KULIT RAMBUTAN SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PEMBUATAN SAMPO

YANG MENGHITAMKAN RAMBUT
Ulya Fawaida, Ratna Susanti, Muhammad Anis Fuad, Alvian Lisdias Ismanto

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pebgetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Masyarakat indonesia merupakan masyarakat yang kaya akan sumber daya alam.
Di seluruh indonesia hampir tiap daerah memiliki buah tangan. Tak heran jika indinesia di
kenal dengan negara yang subur. Setiap tumbuhan yang ada dimuka bumi memiliki
manfaat salah satunya adalah rambutan. Rambutan selain dimanfaatkan untuk buah juga
dimanfaatkan untuk emping yaitu bijinya. Namun masih ada lagi yang bisa dimanfaatkan
yaitu kulitnya. Ketika musim rambutan, kulit menjadi sampah yang berserakan kemana-
mana. Padahal kulit buah rambutan memiliki manfaat yang banyak sekali diantaranya
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dimanfaatkan untuk obat demam, dan penghitam rambut karena didalamnya mengandung
tanin dan saponin. Berlatarbelakang di atas kami selaku mahasiswa unnes ingin
melakukan pengabdian dengan tujuan mengajak para ibu-ibu PKK desa Kandri untuk
membuat sampo dari kulit rambutan sehingga peredaran sampo palsu bisa dicegah. Selain
itu untuk mengurangi limbah rambutan yang ada dimana-mana. Subjek dari pengabdian
ini adalah ibu-ibu PKK didesa Kandri dan pengabdian ini dilaksanakna pada tanggal 10
agustus 2010. metode pelaksanan ini meliputi persiyapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil
dari pelatihan pembuatan sampo dari kulit rambutan dihadiri oleh 22 ibu-ibu PKK desa
Kandri. Dari hasil pengabdian diperoleh yaitu ibu-ibu PKK desa Kandri pandai membuat
sampo dari kulit rambutan sehingga nanti pada waktu musim rambutan akan bisa
memanfaatkan kulit rambutan sebagai sampo. Dari hasil pengabdian disimpulkan bahwa
ibu-ibu PKK desa Kandri telah bisa membuat sampo dari kulit rambutan.

”MADU MONGSO” PRODUK OPTIMALISASI PEMANFAATAN KETELA POHON
(MANIHOT UTILISSIMA) DI DESA MBANGKONG KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA

SEMARANG SEBAGAI PELUANG USAHA YANG BERORIENTASI PROFIT
Upik Dwi Susilo, Ning Jauharotul Farida, Khairun

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Perguruan tinggi merupakan satuan yang berkewajiban untuk menyelenggarakan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dua poin pertama telah
dilaksanakan dalam kegiatan formal dalam proses perkuliahan, sedangkan poin terakhir
belum begitu disentuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perguruan tinggi. Oleh karena
itulah, mahasiswa sebagai salah satu personil dalam perguruan tinggi harus ikut andil
dalam pelaksanaan poin ketiga tersebut diantaranya melalui program KKN (Kuliah Kerja
Nyata) atau melalui program pengabdian kepada masyarakat. Salah satu implementasi
poin ketiga ini adalah pelaksanaan program pengabdian  oleh mahasiswa di Desa
Mbangkong. Desa Mbangkong merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gunungpati,
tepatnya di belakang kampus FIK UNNES. Desa tersebut bisa dikatakan sebagai desa
yang terpencil karena lokasinya yang jauh dari pusat kota Semarang dan sulit dijangkau
oleh kendaraan. Desa ini banyak memproduksi Manihot utilissima (ketela pohon). Akan
tetapi sampai saat ini belum ada pengolahan lain dari ketela pohon selain direbus atau
dibuat kolak. Padahal potensi lokal ini dapat dioptimalkan menjadi produk baru yang lebih
bervariasi dan menarik sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu,
melalui program pengabdian masyarakat ini, kami memperkenalkan kepada penduduk
Desa Mbangkong dengan salah satu pendiversifikasian Manihot utilissima (ketela pohon)
menjadi ”Madu Mongso”. Madu mongso merupakan jenis makanan yang terbuat dari
adonan dari campuran tape ketela, santan, dan gula yang telah dipanaskan. Karena bahan
utama pembuatan ”Madu Mongso” adalah tape maka kami menggunakan aplikasi
teknologi fermentasi ketela pohon. Harapannya, melalui pendiversifikasian tersebut
diharapkan tercipta suatu produk baru berbahan dasar ketela pohon yang mempunyai nilai
jual tinggi di pasaran. Dengan demikian, desa Mbangkong dapat menjadi pusat usaha
Madu Mongso Manihot utilissima yang bisa dijadikan peluang bisnis penduduk setempat.
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BUDIDAYA BIBIT PEPAYA CALIFORNIA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUKOREJO, KECAMATAN

GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG
Wisnu Hidayat, Lukman Fauzi, Anggit Wicaksono

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari famili Caricaceae dan
merupakan komoditi hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu
jenis pepaya yang saat ini digemari petani untuk dikembangkan adalah pepaya California.
Pepaya California merupakan varietas pepaya baru yang kini digemari para petani karena
menjanjikan keuntungan. Keuntungan-keuntungan dari pembudidayaan pepaya California
tersebut seharusnya dapat menjadikan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Namun
demikian, tinggi rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para
petani untuk melakukan kegiatan usaha tani pepaya California tersebut, juga sangat
berpengaruh terhadap besarnya jumlah produksi yang dihasilkannya. Oleh karena itu,
diperlukan suatu pembimbingan dan pendampingan kepada calon petani oleh tenaga
profesional yang berkompeten di dalam pembudidayaan pepaya California sehingga
pepaya California dapat dibudidayakan secara efisien dan berbuah secara optimal.
Berdasarkan letak geografisnya, Kelurahan Sukorejo, khususnya KAPULAGA, masih
mempunyai lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk usaha argoindustri. Dengan kata
lain, Kelurahan Sukorejo sangat berpotensial sebagai tempat budidaya pepaya California.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk
memanfaatkan lahan yang tidak terpakai di Kelurahan Sukorejo menjadi lahan produktif
dan untuk mengenalkan usaha baru di bidang argobisnis melalui budidaya pepaya
California. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
adalah melalui 3 tahapan, yaitu penyuluhan dan pelatihan pembibitan, pembagian dan
penanaman bibit pepaya California, serta monitoring. Hasil yang diperoleh adalah
tanaman pepaya California yang tumbuh dengan baik hanya sebesar 5% (RW 06
Kelurahan Sukorejo) dan bibit pepaya California yang masih hidup hanya sebesar 42,9%
(RW 07 Kelurahan Sukorejo). Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan tanaman
pepaya California antara lain adanya hama itik/ menthok, adanya anomali cuaca, dan
adanya genangan air di sekitar tanaman.

PEMBUATAN BIOPORI UNTUK MENGEMBALIKAN FUNGSI DAERAH HULU SEBAGAI
DAERAH RESAPAN

Yuli Handayani, Ainuddin Mukhlis

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Keseimbangan lingkungan harus tetap dijaga karena lingkungan merupakan tempat
hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia
akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Permukaan bumi
yang dapat berfungsi untuk penyerepan air hujan yang jatuh ke tanah, kini tidak lagi dapat
berfungsi dengan semestinya karena lapisan muka bumi tersebut telah tertutupi oleh
bangunan-bangunan tempat hidup manusia. Tiada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oleh
air hujan untuk menyelusup ke dalam tanah dan akhirnya menjadi limpasan. Salah satu
cara untuk membantu penyerapan air ke dalam tanah adalah dengan membuat lubang
resapan biopori untuk mengembalikan fungsi daerah hulu sebagai daerah resapan air.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di RW.1Kelurahan Sekaran
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dengan khalayak sasarannya adalah warga RW.I Kelurahan Sekaran tersebut. Meembuat
biopori adalah salah satu cara untuk mengurangi adanya genangan air yang ada di
Kelurahan Sekaran khususnya di RW.I. Biopori dapat membantu penyerapan air ke dalam
tanah sehingga air hujan yang jatuh tidak mengalir begitu saja menjadi air limpasan.
Kegiatan pembuatan biopori di RW.I Sekaran ini sangat disambut baik oleh warga RW.I
Sekaran karena biopori dianggap penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan air
tanah. Walaupun pembuatan biopori ini masih sangat sederhana namun biopori ini sangat
bermanfaat bagi warga dan lingkungan.

MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT SEKARAN TERHADAP
LINGKUNGAN DENGAN PEMANFAATAN LIMBAH KERTAS SEBAGAI MEDIA TANAM

Zulfia Hanum A. S., Fitria Dwi Riyanti, Cahyo Budi Utomo

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Dana DIPA PNBP

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menumbuhkan jiwa kreativitas mahasiswa
untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan limbah
kertas sebagai media tanam serta meningkatkan kepedulian masyarakat Sekaran terhadap
lingkungannya untuk bersama-sama mengurangi pemanasan global dengan mendukung
program UNNES konservasi. Produk yang dibuat adalah bubur kertas sebagai media
tanam dengan sasaran program ini adalah masyarakat Sekaran. Program ini diharapkan
dapat meningkatkan kepedulian masyarakat Sekaran terhadap lingkungannya untuk tetap
menjaga kebersihan dan mengurangi pemanasan global dengan memperbanyak jumlah
tanaman di lingkungan sekitar. Terinspirasi dari banyaknya produksi sampah kertas di
Sekaran karena daerah ini dekat dengan kampus UNNES yang aktivitas sehari-harinya
tidak lepas dari penggunaaan kertas. Sehingga, timbul ide program pembuatan limbah
kertas sebagai media tanam untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah kertas dan
mendukung program UNNES konservasi untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat
Sekaran untuk peduli terhadap lingkungan. Program Pengabdian Masyarakat Oleh
Mahasiswa ini secara umum terbagi menjadi tiga tahap yaitu, (1) Tahap sosialisasi, (2)
Tahap pembuatan, (3) Tahap evaluasi. Dari program ini diperoleh hasil bahwa bubur
kertas hasil pengolahan limbah kertas dapat digunakan sebagai alternatif lain bertanam
secara hidroponik pada lahan sempit. Kegiatan ini juga telah menghasilkan produk bubur
kertas sebagai media tanam pengganti tanah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat
Sekaran terhadap lingkungan. Dengan demikian masyarakat Sekaran telah mampu
mengolah limbah kertas sebagai media tanam sehingga terjalin kerjasama yang baik antara
mahasiswa UNNES dan masyarakat Sekaran untuk bersama-sama menjaga keseimbangan
lingkungan.
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