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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 2011 
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

REKAYASA MESIN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SEBAGAI UPAYA UNTUK 
MENINGKATKAN IPTEKS BAGI INOVASI DAN KREATIVITAS KAMPUS (IBIKK) 

TEKNIK MESIN UNNES.

Hadromi

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat IbIKK Sumber Dana DP2M Tahun 2011

Pelaksanaan Iptek bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK) Universitas Negeri 
Semarang (UNNES) bertujuan meningkatkan peran Universitas dalam pengembangan 
teknologi tepat guna melalui penerapan IPTEKS, meningkatkan kandungan nilai 
komersial dan akademis hasil-hasil penelitian dan penerapan IPTEKS yang dapat 
dikomersialisasikan, meningkatkan kepakaran dan kompetensi staf pengajar dalam 
melaksanakan IPTEKS bagi inovasi dan kreatifitas kampus. IbIKK oleh UNNES 
merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran, pengembangan 
ilmu dan teknologi, peningkatan jaringan kerja dan merupakan wahana berwirausaha 
yang efektif bagi dosen dan mahasiswa. IbIKK oleh Universitas Negeri Semarang sudah 
dirintis melalui wadah yaitu Unit Produksi dan Jasa yang dikembangkan dalam bentuk 
Unit IbIKK. Unit Produksi dan Jasa yang dirintis oleh UNNES ditingkat lembaga. Di 
tingkat jurusan juga terdapat Unit Produksi dan Jasa Jurusan yang dikoordinir oleh Unit 
Produksi dan Jasa Universitas Negeri Semarang. Unit Produksi dan Jasa Jurusan Teknik 
Mesin menghasilkan teknologi yang berupa mesin-mesin teknologi tepat guna yang dapat 
ditransferkan ke berbagai pihak yang dapat memberikan income (revenue generating) 
bagi Universitas Negeri Semarang, maka Unit IbIKK mesin teknologi tepat guna yang 
mempunyai tugas utama mengelola kegiatan transfer teknologi. Mesin-mesin teknologi 
tepat guna yang merupakan hasil penelitian oleh dosen dikarenakan keterbatasan 
pengelolaan. Basis data informasi belum lengkap dan terbatas sehingga mitra atau calon 
mitra sulit untuk mengakses data. Demikian juga sinergi antar laboratorium, antar jurusan 
belum optimal dilakukan. Setelah satu tahun pelaksanaan IbIKK Mesin Teknologi Tepat 
Guna UNNES telah menjual berbagai mesin tepat guna, mengusulkan HaKI untuk bor 
biopori. Hasil-hasil ini telah disebarluaskan dalam bentuk tulisan dalam jurnal professional Teknik 
Mesin FT. Unnes. Saran yang disampaikan untuk pengembangan produk dan pemasaran yang 
lebih luas diharapkan IbIKK lebih aktif mengikuti kegiatan pameran, dan temu bisnis di tingkat 
nasional, serta selalu meng-up-date web IbIKK.
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IBM PERAJIN ENCENG GONDOK KAWASAN RAWAPENING KABUPATEN 
SEMARANG DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK, MENERAPKAN TEKNOLOGI 

TEPAT GUNA DAN MANAJEMEN INDUSTRI

M. Ibnan Syarif, Eko Haryanto, Sunyoto, Margunani

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat IbM Sumber Dana Eks Proyek Tahun 2011

Regions Rawapening Semarang District is a center water hyacinth handicraft 
industry that produces a variety of products. In general,the resulting product quality is 
poor and stagnant. Crafts water hyacinth in the region likely to be a superior product 
Rawapaning Semarang regency. Therefore there is need for quality improvementand 
product development through the application of appropriate technology and marketing 
management. The purpose of this activity are: (1) Improve the ability of craftsmen, (2) 
Improve the quality and developing products, and (3) Applyingthe appropriate technology, 
(4) Develop product marketing through the application of management. Activities 
carried out in two stages: formation and implementation. The method used is: coaching 
and mentoring. This program activities are concluded successfully, as seen from: (1) 
Increasing the ability of craftsmen, (2) the production of new products that have a chance 
to be unique and superior productquality, (3) implementation of appropriate technology 
in the production process; (4) adoption of marketing management in order to develop the 
market, (5) factors inhibiting the activity of craftsmen and artisans that prejudice against 
the application of science and technology programs. While the supporting factors are: the 
existence of good cooperation between the craftsmen and the implementation team, and 
the high motivation of crafters. Based on the results of activities, it is advisable to crafters 
to: (1) continue to develop products to compete, (2) forming a containerfor a long term 
cooperation between craftsmen.

IBM KELOMPOK PENGRAJIN MINYAK CENGKEH DI DESA KALISIDI KECAMATAN 
UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

Prima Astuti Handayani, Wara Dyah Pita Rengga, Widi Widayat, Jumeri

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat IbM Sumber Dana Eks Proyek Tahun 2011

Teknik penyulingan yang dilakukan pengrajin minyak cengkeh di Kecamatan 
Ungaran Barat belum baik sehingga minyak atsiri yang dihasilkan masih berkualitas crude. 
Minyak yang dihasilkan akan terlihat lebih gelap dan berwarna kehitaman atau sedikit 
kehijauan akibat kontaminasi dari logam Fe dan Cu, yang akan berpengaruh terhadap 
sifat fisika kimia minyak. Kualitas atau mutu minyak atsiri ditentukan oleh karakteristik 
alamiah dari masing-masing minyak dan bahan-bahan asing yang tercampur di dalamnya. 
Adanya bahan-bahan asing akan merusak mutu minyak atsiri, yang menyebabkan harga jual 
minyak atsiri turun. Permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah 1).Kualitas 
produk minyak atsiri yang dihasilkan berwarna kehitaman sehingga kualitasnya masih 
rendah diperlukan teknik pemurnian untuk menghasilkan minyak cengkeh murni 2). 
Pengetahuan dari para pengrajin minyak atsiri perlu ditingkatkan mengenai pengolahan 
minyak atsiri. Tujuan spesifik kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini adalah pengrajin minyak 
cengkeh dapat memproduksi minyak cengkeh dengan kualitas murni (purified) melalui 
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perbaikan dari alat suling yang digunakan dan melalui pemurnian minyak cengkeh dengan 
metode adsorbsi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan 
nilai jual dari minyak cengkeh yang dihasilkan. Metode kegiatan yang digunakan dalam 
pengabdian kepada masyarakat adalah metode ceramah mengenai teknik penyulingan 
minyak atsiri dan teknik pemurnian dengan metode adsorbsi, metode praktek tentang 
proses pemurnian dengan metode adsorbsi, metode tanya jawab untuk mengetahui 
sampai sejauh mana peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan Ipteks bagi 
Masyarakat, dan Evaluasi untuk memperoleh gambaran dalam rangka penafsiran dan 
analisis untuk memperoleh simpulan dari semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
yang sudah dilaksanakan Hasil dari kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini menunjukkan 
perajin minyak cengkeh dapat memproduksi minyak cengkeh murni (purified) melalui 
teknik penyulingan yang benar dan melalui proses pemurnian dengan metode adsorbsi. 
Perlu dilakukan inovasi dan kreativitas bahan atsiri yang akan disuling sehingga akan 
meningkatkan produktivitas.

PENGEMBANGAN ALAT PEMASAK BANDENG DURI LUNAK UNTUK 
MENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI DAN KUALITAS

Sunyoto, Nana Kariada, Margunani, Meddiyati Fajri Putri

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat IbM Sumber Dana Eks Proyek Tahun 2011

Tujuan kegiatan ini adalah menerapan Ipteks, dengan khalayak sasaran produsen 
bandeng duri lunak yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
”Bandeng Duri Lunak” di Kota Semarang. Tulisan ini dibatasi pada penerapan aspek 
teknologi, dalam hal ini pengembangan alat pemasak bandeng duri lunak. Kegiatan ini 
melibatkan dosen dan mahasiswa dengan berbagai bidang keahlian, serta didukung oleh 
sarana laboratorium serta workshop Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unnes. Hasil 
kegiatan berupa satu set alat pemasak bandeng duri lunak dengan beberapa kelebihan, 
antara lain lebih hemat bahan bakar, kapasitas produksi lebih besar, serta kualitas bandeng 
duri lunak lebih baik. Selain itu dengan pemakaian alat baru ini mampu meningkatkan 
keuntungan produsen bandeng duri lunak.

RANCANG BANGUN ALAT PEMBANGKIT GELOMBANG ULTRASONIK UNTUK 
PENGENDALIAN HAMA TIKUS

Agus Suryanto, Lina Herlina 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Usaha pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama di desa Sambirejo. 
Bermacam-macam tanaman tumbuh dan dibudidayakan di sini, diantarnya adalah padi, 
kakao, palawija, tomat, kopi selebihnya di tanaman tanaman perkebunan dan holtikultura. 
Dalam pertumbuhannya sampai masa panen atau petik, banyak gangguan yang di alami 
para petani salah satu gangguan yang sulit di atasi adalah hama tikus. Serangan hama tikus 
ini cukup luas, tercakup di hampir semua lahan pertanian yang ada di desa sambirejo. 
Dengan demikian perlu adanya pengendalian hama tikus ini sebelum daerah terserang 
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bertambah banyak. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah : Pertama Memberi wawasan 
cara penanganan serangan hama tikus untuk mencegah penurunan produktifitas tanaman 
pertanian. Kedua; Menciptakan suatu alat pengusir tikus berbasis gelombang ultrasonik 
yang dapat membantu mengusir serangan hama tikus di daerah pertanian padi. Metode 
Pemecahan masalah yang digunakan dalam Kegiatan ini adalah :Pertama; Memberika 
penyuluhan cara mengatasi hama tikus dengan tujuan memberi wawasan cara penanganan 
serangan hama tikus untuk mencegah penurunan produktifitas tanaman pertanian. Kedua; 
Workshop (Pelatihan) Pembuatan Alat Pengusir Tikus berbasis gelombang ultrasonic. 
Hasil yang di peroleh melalui kegiatan ini adalah : Pertama; Tim pengabdian dan 
warga peserta palatihan mampu menyelesaikan Alat pengusir tikus berbasis gelombang 
ultrasonik yang berfungsi dengan baik. Kedua; Alat Pengusir tikus berbasis gelombang 
ultrasonik hasil peltihan telah di pasang di areal sawah warga desa Sambirejo, Kecamatan 
Beringin Kabupaten Semarang.

ANTISIPASI DINI KORUPSI MELALUI MEDIA FILM PENDEK (PENDIDIKAN 
ANTIKORUPSI TERHADAP SISWA-SISWI MAN DEMAK)

Ali Masyhar, Rasdi

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pendidikan antikorupsi akhir-akhir ini menjadi sebuah agenda yang mendesak. 
Sebagai investasi menuju Indonesia ke depan yang bersih KKN, maka pendidikan antikorupsi 
menjadi sangat bernilai positif bagi generasi muda pemegang estafet kepemimpinan masa 
yang akan datang. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Antisipasi 
Dini Korupsi Melalui Media Film Pendek (Pendidikan Antikorupsi terhadap Siswa-Siswi 
MAN Demak) ini tergolong sukses, dilihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti 
keseluruhan rangkaian acara yang diagendakan. Respons masyarakat / peserta sangat 
positif karena langsung berkaitan dengan harapan masa depan Indonesia sebagai negara 
bersih tanpa korupsi. Pengabdian kepada Masyarakat ini juga berhasil mencetuskan 
sebuah rekomendasi agar pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dengan tegas berupaya keras dalam memberantas korupsi dalam bentuk sekecil apapun. 
Korupsi di Indonesia pada masa-masa yang akan datang sangat ditentukan oleh sikap 
para pemuda sekarang. Apabila pemudanya sekarang memiliki kesadaran, kemauan dan 
kemampuan tinggi untuk bersikap antikoruptif, maka Indonesia masa depan –InsyaAlloh- 
akan menjadi bangsa tanpa korupsi. Sebaliknya jika generasi mudanya bersifat permissif 
terhadap korupsi, maka dapat dipastikan masa depan Indonesia akan diisi oleh orang-
orang yang bermental koruptif. 
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PENCEGAHAN CEDERA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA GANGGUAN 
MUSKULOSKELETAL ( OTOT – TULANG RANGKA ) PADA PENGRAJIN TERASI 

MELALUI PERBAIKAN SIKAP DAN CARA KERJA YANG BENAR DI RW XVI TAMBAK 
REJO SEMARANG UTARA 

Anik Setyo W, RR.Sri Ratna Rahayu

Jurusan Ilmu kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Cedera dan penyakit akibat kerja gangguan muskuloskeletal merupakan salah satu 
resiko kerja yang dapat terjadi pada hampir semua jenis pekerjaan, pun pada pengrajin 
terasi. RW XVI Kelurahan Tambak Rejo dengan penduduk 669 jiwa, 50% nelayan, dan 
25% adalah pekerja lepas yang bekerja sebagai pengrajin terasi, dengan keluhan penyakit 
akibat hubungan kerjanya berupa gangguan musculoskeletal. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya pengrajin 
trasi di RW XVI Tambak Rejo dalam rangka mencegah cedera dan gangguan muskuloskeletal 
yang banyak dialami oleh para pengrajin trasi. Metode pendidikan masyarakat yang 
digunakan dalam pengabdian ini berupa ,penyuluhan,demonstrasi pemecahan masalah 
dan pendampingan. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian,diperoleh hasil adanya 
peningkatan pengetahuan mengenai penyakit dan pencegahan penyakit akibat hubungan 
kerja gangguan musculoskeletal ( nilai rata – rata post test meningkat 49,20 % ) dan 
menurunnya keluhan gangguan musculoskeletal serta dilaksanakannya praktek sikap dan 
cara kerja yang benar.

MEMBENTUK GENERASI QUR’ANI MELALUI PELATIHAN SENI BACA AL-QUR’AN 
BAGI ANAK SEKOLAH DASAR 

Anirotul Qoriah, Zaim El-Mubaroq, Hamidun

Jurusan Ilmu kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Memupuk anak untuk mencintai dan mempelajari Al-Qu’an sangat penting, karena 
Al-Qur’an merupakan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat, 
mu’jizat yang abadi sepanjang zaman serta merupakan sumber ilmu pengetahuan, sejarah 
telah membuktikan kecemerlangan generasi yang mengamalkan ajaran Al-Qur’an.  Masa 
anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian, 
maka perlu usaha untuk anak bersemangat dalam mempelajari dan mengamalkan Al-
Qur’an dalam kehidupan sehari-hari; membentuk generasi Qur’ani melalui seni baca Al-
Qur’an. Seni baca Al-Qur’an adalah bacaan Al-Qur’an yang bertajwid diperindah oleh 
irama dan lagu-lagu Al-Qur’an. Dengan seni baca Al-Qur’an yang diajarkan sejak dini 
(usia anak-anak) akan menggugah semangat anak untuk mencintai dan mengagungkan Al-
Qur’an, mempunyai kehalusan budi dan perasaan dengan senantiasa membaca Al-Qur’an 
dengan lagu yang indah dan suara merdu yang menyejukkan hati dapat menggugah jiwa 
untuk senantiasa mendekatkan diri pada-Nya dan beramar ma’ruf nahi mungkar; apabila 
hal ini sudah tertanam sejak dini maka diharapkan dapat terbentuk generasi Qur’ani yang 
cinta dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan.
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PENYADARAN PENTINGNYA PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN 
GOOD GOVERNANCE PARA PERANGKAT DESA DI DESA JETIS KECAMATAN 

BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Arif Hidayat, Rofi Wahanisa, Nurul Fibrianti

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Penerapan otonomi daerah hendaknya diarahkan sebagai upaya mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkattan pelayanan, pemberdayaan, dan 
peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Perwujudan nilai kesejahteraan itu, nilai-
nilai dalam otonomi daerah yang harus dikembangkan adalah, partisipasi, transparansi, 
dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara oleh pemerintahan. Nilai-nilai dalam 
otonomi tersebut merupakan unsure-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan Negara. 
Berangkat dari hal yang demikian, potensi yang ada pada wilayah jetis ini memungkinkan 
banyaknya berkembangnya investor dan keinginan bagi swasta untuk mengembangkan 
usaha di bidang pariwisata. Kesempatan ini harus ditangkap sebagai suatu peluang untuk 
mengembangkan daerah, namun disisi lain juga harus diikuti dengan kesiapan para 
aparatur / perangkat desa untuk memberikan pelayanan public yang baik, santun, optimal 
agar terwujud apa yang menjadi tujuan dari pengembangan daerah dan terwujudnya good 
governance di lingkup perangkat desa Jetis kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. 
Pemaknaan otonomi seringkali kita terjebak pada pemahaman bahwa otonomi sebagai 
tujuan. Tujuan penyelenggaraan Negara adalah sebuah kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian otonomi daerah merupakan salah satu instrument dalam penyelenggaraan Negara 
untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan 
penerapan otonomi daerah perlu dukungan berupa perilaku penyelenggara pemerintah 
(pejabat) yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dukungan seperangkat peraturan 
yang bisa diarahkan penyelenggara pemerintah melakukan perubahan. Untuk mengubah 
pola perilaku penyelenggara pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat ke perilaku 
baru yang berpihak kepada rakyat dalam suatu komunitas desa yang demokratis. Sehingga 
memang penyadaran tentang pelayanan public sangat diperlukan, dengan memperhatikan 
kondisi-kondisi spesifik yang riil ada di masyarakat baik karakter, sumber daya alam, dan 
social budaya

PELATIHAN PENGEMBANGAN MATERI AJAR SEJARAH TEMATIK UNTUK 
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SEJARAH SMA DI KABUPATEN KENDAL

Arif Purnomo, Jayusman 

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Dalam pembelajaran sejarah, guru dianggap kurang optimal memanfaatkan 
sumber belajar yang tersedia. Materi pembelajaran kurang dikembangkan sendiri oleh 
guru, sehingga tidak ada dialog antara pengajar dan peserta didik. Oleh karena itu tidak 
dapat dipersalahkan apabila siswa menganggap belajar sejarah sebagai sesuatu yang 
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membosankan, banyak hapalan, kurang variatif, dan pelbagai keluhan lainnya. Untuk 
mengatasi permasalahan di atas, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menarik 
minat siswa mempelajari sejarah melalui pengembangan materi ajar sejarah tematik. 
Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan: (1) bagaimana meningkatkan 
pengetahuan guru-guru sejarah SMA di Kabupaten Kendal dalam mengembangkan 
materi ajar sejarah tematis?, dan (2) bagaimana melatihkan keterampilan pengembangan 
materi ajar sejarah tematis untuk memperbaiki proses belajar sejarah kepada guru-
guru yang mengikuti kegiatan pelatihan?. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
diberikan kepada guru-guru sejarah SMA di Kabupaten Kendal yang tergabung dalam 
forum MGMP, sejumlah 20 orang. Metode yang digunakan adalah PRA (Partisipasi Riset 
Aksi). Aspek yang dievaluasi dalam kegiatan ini meliputi aspek pengetahuan dan aspek 
keterampilan. Dari kegiatan pengabdian dapat disimpulkan bahwa tujuan pengabdian 
telah tercapai. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari dua hal, yakni hasil perolehan secara 
kuantitatif berupa penugasan yang diberikan tim pengabdian dan tanggapan yang muncul 
dari peserta pelatihan tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Di samping itu 
selama kegiatan berlangsung, peserta pelatihan sangat responsif dan aktif mengikuti 
kegiatan, yang tampak pada kegiatan tanya jawab yang semarak. Saran yang diberikan dari 
kegiatan pelatihan ini adalah perlunya kegiatan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan 
pelatihan yang lebih mendalam agar pemahaman guru menjadi lebih komprehensif. Di 
samping itu sekolah perlu untuk memberikan dukungan bagi pengembangan materi ajar 
yang dibuat oleh guru-gurunya.

SOCIALIZATION GYMNASTICS CONSERVATION UNNES  MOTHER-MOTHER FOR 
VILLAGE NGIJO DISTRIC PKK MOUNTAINPATI 

Arif Setiawan, Ipang Setyawan

Jurusan Ilmu PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Gymnastics in Indonesia is known as one of the sport, known in English Gymnastic 
with term, which comes from the greek word Gymson which means naked. The term is 
used for gymnastics, indicating physical activities that require flexibility of movement, 
so it needs to be done with half-naked naked atu. This can happen because at the time 
of making the technology has not made apparel fabrics that are flexible and follow the 
movements of its use (Hidayat, 1995:14). While (Agus Mahendra, 2001:2) defines it as 
an exercise gym body is selected and constructed by intentionally, knowingly conducted 
and planned, arranged systematically with the aim of improving physical fitness, develop 
skill and inculcate spiritual values. Gymnastics is packaged in a beautiful and their 
implementation with Javanese gamelan music accompaniment. After that just popping up 
a lot of gymnastics, gymnastics Another Gymnastics Conservation one of them is coming 
out mid december 2011. Gymnastics are physical exercises that were created deliberately, 
systematically arranged and done consciously in order to establish and develop personally 
in harmony (Imam Hidayat, 1970:2). Gymnastics gymnastics general conservation 
including the movement created by one of the lecturers of Education Faculty of Sport 
coaching Sports, State University of Semarang, namely Arif Setiawan. Conservation 
Gymnastics musical accompaniment designed by the Faculty of Languages and Art that 
nurtured and mentored by Widodo. Conservation is a series of motion Gymnastics Aerobic 
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Gymnastics with a blend of Javanese gamelan music. This reflects that the Conservation 
Gymnastics would like to preserve Javanese culture in accordance with the vision and 
mission of the University of Semarang State University is making that puts the greening 
of the environment and preserve and promote the culture of Java, especially Central Java  
National sports coaching basically become the collective responsibility of government 
and society. As part of the community, village mothers PKK Ngijo Gunungpati district has 
a strategic role in helping the development of sports, especially pemassalan activities in 
the community. Through socialization is expected to begin to recognize the conservation 
gymnastics basic gymnastics general motion correctly, and ultimately foster interest and 
motivation to perform an exercise, which raises a lot of seeds sportsman. With proper 
conservation gymnastics, fitness is expected to wake community

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG RUMAH SEHAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 
PENYAKIT BERBASIS SANITASI LINGKUNGAN RUMAH DI DESA JAWISARI 

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL 

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang, Mardiana 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Terjadinya penyakit akibat buruknya sanitasi rumah akan mengurangi daya kerja 
atau daya produktivitas seseorang. Untuk itu, pembangunan gedung-gedung dan perumahan 
selain memerlukan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknis konstruksi, juga harus 
memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan tersebut secara teknis disebut 
sebagai higiene bagunan yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai ”rumah sehat”. 
Hasil survey kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Ilmu 
Kesehatan Masyarakat (IKM) FIK UNNES dalam kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) 
di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan tahun 2009 menunjukkan bahwa 80% dari KK 
yang menjadi responden masih menempati rumah yang belum sepenuhnya memenuhi 
persyaratan rumah sehat. Kegiatan pengabdian dilaksanakan tanggal 25 September 2011. 
Dari 20 orang peserta yang hadir didapatkan untuk pengetahuan rata-rata pre test sebesar 
6,25 dan rata-rata post test sebesar 11,05 (meningkat 43,44%). Saat dilakukan diskusi 
kelompok untuk pemecahan masalah, dari seluruh peserta yang terbagi dalam 5 kelompok 
didapatkan 1 kelompok yang pemecahan masalahnya kurang sempurna.

PENINGKATAN MUTU KELULUSAN SMA/MA MELALUI WORKSHOP BEDAH SKL 
(STANDAR KOMPETENSILULUSAN) DI KABUPATEN KENDAL 

Muhammad Asikin, Iwan Junaedi, Adi Nur Cahyono

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

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
Tahun 2011

Ujian Nasional (UN/UNAS) merupakan salah satu agenda tahunan untuk 
semua satuan pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu guru belum optimal 
dalam membimbing peserta didik dalam menyiapkan UN, guru belum memfokuskan 
pembelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), materi 
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dan pelajaran tambahkan belum difokuskan ada SKL, dan guru belum memetakan 
kemampuan peserta didik dengan beracuan pada SKL. Situasi tersebut terjadi juga pada 
SMA di Kabupaten Kendal. Karena itu diperlukan kegiatan yang bertujuan adalah untuk 
membedah SKL (Standar Kompetensi Lulusan) mata pelajaran matematika bagi guru 
matematikaSMA/MA di Kabupaten Kendal sedemikian hingga SMA/MA di Kabupaten 
Kendal berhasil dalam UN/UNAS. Untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan 
metode kegiatan: (a) workshop tentangbagaimanamenyiapkan UN/UNAS bagi guru 
matematika sedemikianhinggasiswa berhasil dalam UN/UNAS melaluibedah SKL 
(StandarKompetensiLulusan) mata pelajaran matematika dan (b) menerapkanapa yang 
diperolehdalam workshop padapesertadidik di sekolah. Khalayak Sasaran adalah guru 
SMA/MAdi Kabupaten Kendal. Peserta berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten 
Kendal untuk mata pelajaran matematika. Metode yang digunakan adalah diskusi tukar 
pengalaman, demonstrasi, simulasi, dan praktik menyusun soal prediksi UN matematika. 
Hasil pengamatan pada saat workshop berlangsung diperoleh: (a) pada umumnya peserta 
belum memahami SKL, tetapi setelah diskusi, demonstrasi, simulasi dan parktik peserta 
workshop dapat membuat soal prediksi UN dan bahan ajar matematika yang sesuai 
dengan SKL, (b) para peserta umumnya menyatakan kegiatan ini akan menambah 
profesionalisme guru khususnya dalam membuat soal-soal prediksi UN, (c) para peserta 
memiliki motivasi dan percaya dirinya bertambah, karena memperoleh pengetahuna baru 
dan mempersiapkan diri untuk lebih profesional, dan (d) peserta siap melangsungkan 
kegiatan di sekolah khususnya terkait dengan penerapan tambahan pembelajaran yang 
difokuskan pada SKL, dan melaksanakan Uji Coba dari soal yang dibuat oleh peserta 
sendiri.

PEMANFAATAN ENCENG GONDOK MENJADI MEDIA TANAM JAMUR TIRAM 
PUTIH SEBAGAI PENGGANTI GRAJEN KAYU DI LINGKUNGAN KELURAHAN 

KALIGAWE KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG 

Astrilia Damayanti, Megawati, dan Meddiati Fajri Putri 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Ilmu Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Beberapa bahan yang dapat dipakai sebagai alternatif mengganti grajen kayu 
untuk media tanam jamur adalah enceng gondok, alang-alang, daun sereh, dan ampas 
kopi (Yok, 1994). Diantara bahan-bahan tersebut, enceng gondok merupakan pilihan yang 
relatif lebih baik (Warsana, 1994). Mengingat enceng gondok sebagai tanaman gulma 
air yang pertumbuhannya begitu cepat dan menimbulkan dampak negatif pada habitat 
air yang lain. Oleh karena itu pemanfaatan enceng gondok sebagai media tanam jamur 
tiram putih akan mengurangi jumlah enceng gondok dan dapat menggantikan grajen yang 
langka. Ketersediaan enceng gondok disekitar Kelurahan Kaligawe belum termanfaatkan 
semaksimal mungkin, sehingga potensi enceng gondok untuk dapat dijadikan media 
tanam jamur tiram putih sangatlah mungkin. Usaha yang paling tepat untuk meningkatkan 
nilai tambah enceng gondok melalui penyuluhan dengan memberi pengetahuan tentang 
pemanfaatan enceng gondok sebagai bahan baku pembuatan media tanam jamur tiram 
putih kepada kelompok masyarakat di lingkungan Kelurahan untuk mengatasi kelangkaan 
grajen kayu. Dengan mengolah enceng gondok menjadi media tanam jamur tiram putih, 
maka warga dapat mengurangi keberadaan enceng gondok bahkan dapat memanfaatkan 
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jamur tiram putihnya untuk dikonsumsi sebagai lauk-pauk sehari-hari seerta dapat 
dijual di pasar tradisional.  Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada 
masyarakat adalah metode ceramah mengenai cara pemanfaatan dan peningkatan nilai 
tambah enceng gondok sebagai media tanam jamur tiram putih dan metode pelatihan 
pembuatan media tanam jamur tiram putih dengan pengomposan, sterilisasi, penanaman 
bibit, dan pemeliharaan sampai tumbuh jamur. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini menunjukkan masyarakat sangat antusias sangat antusias sekali untuk 
memanfaatkan enceng gondok menjadi media tanam jamur tiram putih sebagai pengganti 
grajen kayu. Masyarakat Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Semarang agar 
dapat memanfaatkan limbah enceng gondok menjadi media tanam jamur tiram putih 
sebagai pengganti grajen kayu.

PELATIHAN KONSELOR SEBAYA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN 
SISWA DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI 

REMAJA DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL 

Bambang Wahyono, Muhammad Azinar

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Kasus remaja yang hamil di luar nikah atau kasus kehamilan tidak dikehendaki 
(KTD) pada remaja yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini meningkat signifikan. Data 
PILAR PKBI Jawa Tengah, kasus KTD tersebut 28,5% dialami oleh remaja berpendidikan 
SMP atau sederajatnya (tahun 2009) dan 17,4% (tahun 2010). KTD juga terjadi di wilayah 
kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Berdasarkan laporan Kesehatan Reproduksi 
Remaja di Puskesmas, ditemukan 7 kasus remaja SMP mengalami KTD. Masih rendahnya 
pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang 
mempengeruhi perilaku seksual pra nikah. Selain itu, pandangan bahwa seks adalah tabu, 
yang telah sekian lama tertanam, menjadikan remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan 
reproduksi dengan orang lain. Tidak tersedianya informasi yang akurat dan benar tentang 
kesehatan reproduksi memaksa remaja bergerilya mencari akses dan melakukan eksplorasi 
sendiri. Majalah, buku, dan film pornografi yang memaparkan kenikmatan hubungan 
seks tanpa mengajarkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan risiko yang harus 
dihadapi, menjadi acuan utama mereka. Pelatihan sebagai salah satu metode pendidikan 
terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku. 
Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji rerata tingkat pengetahuan, sikap dan penguasaan 
teknik dan metode dalam konseling sebaya pada post test mengalami peningkatan dari 
rata-rata pada saat pre test. Melalui metode pelatihan yang interaktif dan dikemas dengan 
media yang tepat, informasi atau pesan yang disampaikan dapat secara mudah diterima 
dan dipahami oleh peserta. Metode ini dapat menambah ketertarikan audiens terhadap 
pesan/informasi yang disampaikan sehingga peserta dapat mengikutinya dan mengetahui 
materi yang disampaikan secara lengkap. Beberapa saran yang dapat diajukan adalah: 
1) Pihak sekolah, dapat menindaklajuti dengan penyediaan sarana yang representatif 
untuk keberlanjutan program konseling sebaya khususnya terkait masalah kesehatan 
reproduksi, serta aktif memberikan dampingan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap program tersebut. 2) Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan kegiatan 
pelatihan ini dapat dikembangkan dalam bentuk metode dan media yang lebih variatif 
sehingga mampu menumbuhkan minat dan motivasi siswa menjadi konselor sebaya di 
sekolah.
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PELATIHAN REFLEKSI DAYA SERAP UASBN MAPEL IPA BAGI GURU-GURU KELAS 
VI SD/MI DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Budi Naini Mindyarto, Ani Rusilowati

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Ujian akhir sekolah untuk beberapa mata pelajaran tertentu untuk Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) mulai tahun pelajaran 
2007/2008 diselenggarakan secara nasional. Penyelenggaraan UASBN dalam waktu yang 
bersamaan secara nasional ini berakibat pada pengelolaan dan pengolahan data respon 
dari peserta ujian dalam jumlah yang sangat besar yang harus dilakukan secara akurat 
dan efisien. Untuk keperluan ini maka fasilitasi komputer menjadi sangat penting dalam 
pengembangan desain UASBN. Pemindaian (scanning) lembar jawaban (LJUASBN) 
harus dapat segera dilakukan untuk mendapatkan data respon siswa. Setelah diperoleh 
data respon siswa, data ini juga harus segera disekor dan dianalisis untuk mendapatkan 
hasil yang akurat. Guru-guru kelas VI di tingkat satuan pendidikan mempunyai peran 
yang sangat strategis. Sebagai institusi dengan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, 
UNNES perlu berperan serta dalam kegiatan sosialisasi ini. Jadi suatu intervensi kegiatan 
dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mensosialisasikan 
teknis penskoran data respon UASBN kepada guru-guru kelas VI di kecamatan Limbangan 
kabupaten Kendal. Dengan bekal wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang 
memadahi dari para guru kelas VI ini diharapkan dapat ditularkan kepada guru-guru 
di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Kegiatan pengabdian ini diharapkan juga 
dapat merupakan sebuah model sosialisasi yang dapat diterapkan pada PK3SD dan KKM 
di tingkat kabupaten Semarang dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia dalam rangka 
mendukung keberhasilan penyelenggaraan UASBN yang baru diselenggarakan pertama 
kali ini. Kegiatan ini diharapkan dapat ikut berperan juga dalam mengurangi adanya kontra 
terhadap penyelenggaraan UASBN di masyarakat terutama di jajaran dunia pendidikan 
sendiri.

PEMBERDAYAAN PEMUDA PENGANGGURAN MELALUI WIRAUSAHA PEMBUATAN 
SEPATU DAN SANDAL DI KELURAHAN JANGLI KECAMATAN TEMBALANG KOTA 

SEMARANG

Daman, S. Edy Mulyono

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

The economic crisis led to increased poverty rate in Indonesia, was no exception in 
the Central Java City of Semarang in particular. Jangli is one of the wards in Tembalang, 
Semarang city subdistrict, which is one of the pockets of poverty in Semarang. Therefore, the 
community service team PLS FIP UNNES set as the location of the village Jangli devotion 
community. The purpose of the implementation of this community gives dedication is the 
lack of skill to make boots and shoes slippers to youth unemployment in the town, and 
subsequently made Jangli they were able to entrepreneur either individually or in groups/
self help. With entrepreneur expected they could increase the extent of his life, both for 
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himself and his family. The training process begins with the selection and recruitment 
trainee by involving law enforcement and community leaders around the village with the 
intent to keep it going wrong target. The targets in this programme are unemployed youth 
who have low educational background, social economy, but has a high motivation to 
change for the better. The implementation of the early training with opening event at the 
same time carried out a contract study between an instructor with the trainees. Evaluation 
is carried out either at the time of the training process takes place which is called the 
evaluation process or at the time of the end of the training or the evaluation of the results. 
The impact of this training was very beneficial to improve the living standards of the 
community. This is demonstrated by the attendance conditions change that originally 
don’t have jobs (unemployed) is now a good entrepreneurial groups with independent 
or a pretty decent income and sufficient. Due to the impact of the program is very useful 
to improve the living standards of the community, then we recommend this programme 
continued with the expansion of areas such as training body spa, cellular phone service 
training and so on.

SUBSTITUSI PENGASAPAN IKAN SEGAR KONVENSIONAL DENGAN TEKNOLOGI 
PENGASAPAN OVEN

Danang Dwi Saputro, Wara Dyah Pita Rengga,Rusiyanto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pengasapan dengan jenis cara penambahan asam asetat dan asam propionat sudah 
pernah dilakukan di Tambaklorok, Semarang, namun nelayan tidak menyukai karena uji 
organoleptis terhadap warna ikan yang tetap seperti mentah (coklat pucat) tanpa berubah 
coklat keemasan, tekstur ikan tidak ada perubahan signifikan, ikan tidak berbau amis, uji 
mikrobiologis (E.coli dan jamur) menunjukkan bahwa adanya E. coli pada 5 hari setelah 
pengasapan pada kontrol. Sanitasi dan higienitas dari ikan asap biasa kurang diperhatikan 
hal ini disebabkan prosrs dan pengasapan yang tidak baik. Tujuan yang akan dicapai pada 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah dilaksanakan adalah memberdayakan 
pengrajin pengasapan ikan melalui pemberian pengetahuan (wawasan) mengenai 
pemanfaatan sampah organik untuk briket., memberikan keterampilan/pelatihan mengenai 
teknologi pengasapan ikan oven-briket konservasi, membandingkan hasil ikan asap 
tradisional dan ikan asap dengan teknologi oven-briket konservasi. Kerangka pemecahan 
masalah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah adalah melakukan penyuluhan 
dengan memberikan informasi (wawasan) tentang pemanfaatan sampah organik menjadi 
briket dan proses efisiensi energi pentingnya menjaga sanitasi dan higienitas produk. Pada 
kegiatan ini perlu disampaikan secara ilmiah dan landasan mental yang benar kepada 
khalayak sasaran, pelatihan dan praktek kegiatan sampai dengan d dari point 1, yaitu 
cara teknologi oven-briket konservasi mulai dari penyiapan, pembuatan, penyimpanan, 
pengujian, dan pengemasan secara benar sesuai yang telah direncanakan tim pengabdian. 
Hasil yang dicapai adalah elah dihasilkan oven pengasapan ikan yang diberikan kepada 
pengrajin ikan asap yang yang berada di Tambaklorok, Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang 
Utara dan produktivitas atau kapasitas produksi per satuan waktu oven pengasap ikan 
sebesar 60 kg/jam
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAMBAK LOROK MELALUI PENGADAAN 
RUMAH PINTAR : UPAYA UNTUK MENINGKATKAN GEMAR MEMBACA PADA 

MASYARAKAT

Dedeh Mulyati
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Tahun 2011

Kelurahan Tanjung Mas adalah salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah 
kecamatan Semarang Utara. Peran kawasan yang mempunyai aktifitas cukup tinggi ini, 
karena, mempunyai nilai akses yang tinggi, lokasinya yang strategis, dekat dengan pusat 
kegiatan, pusat kota, dan pusat transportasi. Adanya penurunan tanah (land subsidence) 
dan/atau kenaikan muka air pasang yang setiap tahun berkisar antara 0,15 m hingga 0,25 
m; maka satu-satunya cara adaptasi yang bisa dilakukan oleh penduduk adalah dengan 
meninggikan/mengurug halaman dan lantai bangunan. Proses peninggian/pengurugan 
dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Tentu saja situasi ini sangat 
mengganggu kehidupan warga Kelurahan Tanjung Mas terutama di wilayah Kampung 
Tambak Lorok sehingga mereka kurang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. 
Selain itu, menyebabkan minat membaca pada masyarakat menjadi rendah. Padahal 
pengetahuan sangat penting bagi masyarakat agar mereka bisa tetap bertahan dalam situasi 
yang sesulit apapun. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya rumah pintar yang 
berguna bagi masyarakat dalam menimba ilmu. Untuk itulah, pada kegiatan pengabdian 
masyarakat kali ini, tim pengabdi dari Unnes melaksanakan kegiatan dengan pendirian 
rumah pintar untuk meningkatkan gemar membaca pada masyarakat kampung Tambak 
Lorok. Sesuai dengan uraian analisis situasi di atas, perumusan masalah dalam kegiatan 
ini adalah bagaimana pengadaan rumah pintar dapat meningkatkan kegemaran membaca 
pada masyarakat Tambak Lorok? Tujuan dari pengabdian ini adalah berdirinya rumah 
pintar di Kampung Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas. Manfaat dari pengabdian ini 
adalah dengan berdirinya rumah pintar di Kampung Tambak Lorok Kelurahan Tanjung 
Mas maka minat membaca masyarakat menjadi meningkat. Hasil kegiatan pengabdian 
adalah disepakati kegiatan pengelolaan rumah pintar akan dilaksanakan pada hari Selasa 
minggu kedua bulan September setelah lebaran. Hal ini dilakukan karena biasanya setelah 
lebaran banyak orang sibuk bersilaturahmi sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan 
pada minggu kedua bulan September. Sesuai dengan kesepakatan, Tim Pengabdi datang 
untuk memberikan pelatihan pengelolaan rumah pintar kepada warga RW XIV Kelurahan 
Tambaklorok. Dimana kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu RW XIV Kelurahan Tambaklorok. 
Mereka sangat antusias mendengarkan penjelasan dari Tim Pengabdi. Setelah tanya jawab, 
Tim Pengabdi memberikan pelatihan kepada pengurus PKK RW XIV yang ditunjuk 
sebagai pengelola rumah pintar. Karena materinya tidak sulit, dalam waktu singkat 
peserta mampu memahami dan bisa mempraktekkan yang diajarkan oleh Tim Pengabdi. 
Hal ini sangat menggembirakan karena kebetulan pengelola masih muda sehingga 
mudah menerima materi dan mempraktekkannya. Simpulan kegiatan : pengetahuan dan 
keterampilan warga Tambaklorok mengenai rumah pintar, dan Terbentuknya rumah pintar 
Sifana di Kelurahan Tambaklorok. Saran : Perlu adanya kegiatan berkelanjutan supaya 
kegiatan ini bukan sekedar kegiatan yang tidak bermakna.
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EFFICIENCY SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BAGI PENGUSAHA KECIL 
DAN MENENGAH DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

Dewi Sulistianingsih, Pujiono 

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 
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Tahun 2011

Perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang semakin 
ketat, sehingga perlu diambil langkah-langkah nyata untuk meningkatkan produktifitas dan 
efisiensi secara nasional. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah wajib memberikan 
perlindungan terhadap para pengusaha yang ada di Indonesia, baik pengusaha besar maupun 
pengusaha kecil dan menengah. Badan usaha yang sudah berdiri dan sudah disahkan oleh 
notaris dan pengadilan, belum siap untuk melakukan usaha tanpa adanya dokumen dan 
perizinan usaha lainnya, misalnya suatu usaha perdagangan memerlukan surat ijin usaha 
perdagangan atau SIUP dan usaha industri maka memerlukan surat ijin usaha industri 
atau SUII. Badan usaha yang sudah dibentuk juga perlu untuk didaftarkan dan akan 
memperoleh tanda daftar perusahaan atau TDP. Ada banyak perijinan yang harus diurus 
untuk melengkapi perijinan badan usaha sebelum usaha bisa dilakukan. Hal ini harus 
dilakukan untuk melengkapi dan menaungi usaha kita, sehingga mendapatkan legalitas 
dan tidak berbenturan dengan peraturan. Salah satu langkah awal bagi orang yang ingin 
melakukan kegiatan usaha perdagangan secara legal adalah dengan mengurus ijin usaha 
perdagangan yang dikenal dengan nama SIUP. Surat ijin tersebut dapat diperoleh, baik 
secara perorangan maupun badan hukum. Permohonan ijin mendirikan usaha tidak hanya 
bagi perusahaan yang melakukan perdagangan lintas batas dan usaha yang berskalabesar, 
tetapi juga bagi perusahaan regional dan berskala kecil. Pengurusan berbagai surat ijin 
usaha dapat dilakukan di kantor dinas perindustrian setiap daerah Kabupaten / Kota. 
Permasalahan yang terjadi dirumuskan sebagai berikut : (1) Hambatan-Hambatan apa saja 
yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan pendaftaran 
SIUP ? (2) Bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran bagi para pengusaha untuk 
melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan SIUP ? Adapun tujuan dari kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah : (1) Memberikan informasi dan pengetahuan 
praktis mengenai tata cara melakukan pendaftaran SIUP., (2) Memberikan solusi terhadap 
hambatan-hambatan yang dialami oleh para pengusaha dalam melakukan pengurusan 
SIUP, (3) Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran SIUP. 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
pengusaha kecil dan menengah, Instansi yang terkait dengan bidang perindustrian dan 
perdagangan, masyarakat umum. Kegiatan ini diharapakan akan memberikan manfaat 
bagi para pengusaha kecil dan menengah guna memperoleh informasi dan pengetahuan 
mengenai wajib Daftar Perusahaan. Kegiatan ini diharapkan juga dapat memberikan 
manfaat yang besar bagi semua pihak yang terkait dengan dunia usaha, sehingga mampu 
memberikan pelayanan dan bantuan demi perkembangan dunia usaha di daerah, maupun 
nasional.
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PENINGKATAN PENYADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TENTANG 
PENCEMARAN AIR BAWAH TANAH AKIBAT INTRUSI AIR LAUT DI DESA KEL. 

DADAPSARI KOTA SEMARANG

Dian Latifiani, Anis Widyawati
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Ketersediaan air sebagai kebutuhan sehari-hari selain dari air PDAM juga berasal 
dari air bawah tanah dengan cara membuat sumur bor. Namun sayangnya daerah Semarang 
Utara yang merupakan pemukiman padat penduduk dan industri dalam pembuatan sumur 
tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pembuatan dan pengeboran sumur secara besar-
besaran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Akibat dari pengambilan air bawah tanah 
secara berlebihan yaitu terjadi penurunan ketinggian tanah yang berdampak pada turunnya 
permukaan air bawah tanah dan juga kualitas dari air bawah tanah tersebut. Pada daerah 
kecamatan Semarang Utara yang merupakan daerah yang berbatasan dengan laut Jawa, 
sangat dimungkinkan terjadinya intrusi air laut, akibat dari pembuatan sumur bor secara 
besar-besaran. Air laut yang mengandung clorida (air asin) apabila merembes kedalam air 
tanah pada tingkatan tertentu, akan menyebabkan kualitas air bawah tanah turun dan tidak 
layak untuk dikonsumsi. Dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air bawah tanah karena 
intrusi air laut. Berdasarkan dari analisis situasi inilah Pengabdi ingin melakukan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi peningkatan penyadaran hukum bagi 
masyarakat tentang pencemaran air bawah tanah akibat intrusi air laut. Model sosialisasi 
ini di pilih dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perijinan 
dalam membuat sumur bor. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian, tim 
melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai penyebab 
terjadinya pencemaran air bawah tanah, akibat dari pencemaran air bawah tanah, 
mekanisme hukum untuk mencegah pencemaran air bawah tanah. Peserta pengabdian Pro 
aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan 
saran agar kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta 
melibatkan stake holders yang terkait yaitu Pemerintah Kota Semarang, Dinas ESDM dan 
SDA kota Semarang.

PEMBERDAYAAN GURU DALAM PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN PROGRAM POWER POINT DI SMA NEGERI 1 

BANJARHARJO KABUPATEN BREBES. 

Dwijanto, Riza Arifuddin

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pembuatan media pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kompetensi 
pedagogik guru dalam pengembangan profesionalismenya. Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua pihak dapat memperoleh informasi 
dengan cepat dan mudah dari berbagai sumber dan tempat di dunia ini. Untuk itu perlu 
dikembangkan pemikiran logis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan bekerjasama 
melalui belajar. Berdasarkan analisis situasi dapat diketahui permasalahan utama yang 
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dihadapi dari hasil observasi awal hanya 20% guru yang mengetahui tentang Power Point 
tersebut namun kurang optimal penggunaannya dalam pembelajaran. Oleh karena itu 
permasalahan dalam situasi tersebut adalah (1) bagaimanakah pemahaman guru tentang 
media pembelajaran, khususnya media pembelajaran dengan model presentasi, (2) 
bagaimanakan kemampuan guru dalam membuat skrip pembelajaran, (3) bagaimanakah 
pemahaman guru tentang Power Point, dan (4) bagaimanakah kemampuan guru dalam 
membuat Media Pembelajaran dengan Program Microsoft Power Point. Metode kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan Ilmu Pengetahuan, dengan memakai 
metode pelatihan dan pendampingan: (1) kegiatan teoritis praktis untuk meningkatkan 
kompetensi guru dalam pembuatan media pembelajaran, melalui pelatihan, workshop, 
dan praktek dengan langkah-langkahnya secara rinci dijelaskan oleh tim pengabdian 
kepada masyarakat, (2) kegiatan pendampingan pembuatan media pembelajaran berbasis 
teknologi informasi, agar guru dapat meningkatkan kompetensi pedagogik sesuai dengan 
tuntutan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Guru. Hasil akhir adanya pendidikan dan pelatihan ini adalah pembuatan 
media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan 
antara masyarakat sasaran yaitu para guru SMA Negeri 1 Banjarharjo Kabupaten Brebes 
dengan pengabdi yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam karya pengembangan 
profesi dan kompetensi pedagogik melalui pembuatan media pembelajaran. Untuk 
menunjang program ini dibutuhkan peran serta seluruh guru di SMA tersebut yang 
pelaksanaannya didukung oleh kepala sekolah. Pemberdayaan guru dalam pembuatan 
media berbasis teknologi informasi oleh Tim pengabdi Unnes merupakan hasil nyata dan 
adanya kepedulian Unnes terhadap stakeholder pendidikan. Disarankan kepala sekolah 
maupun pengawas satuan pendidikan dapat memantau dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Pemahaman guru diharapkan dapat disebarluaskan pada guru lain yang belum begitu 
paham, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah pembuatan media berbasis 
teknologi informasi. Selain itu guru diharapkan aktif dan mau mengembangkan 
kompetensinya melalui berbagai kegiatan, forum MGMP atau workshop maupun seminar 
yang dapat meningkatkan kompetensi guru pada gilirannya menjadi guru profesional.

PELATIHAN PEMBUATAN OVITRAP DALAM RANGKA PENCEGAHAN DEMAM 
BERDARAH DENGUE DI KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN GUNUNGPATI

Dyah Mahendrasari Sukendra, Yunita Dyah Puspita Santik

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Demam berdarah dengue ialah penyakit yang terutama terddapat pada anak 
dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi, yang biasanya memburuk setelah 
dua hari pertama. Penyebab DBD adalah virus dengue yang sampai sekarang dikenal 
4 serotipe (Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3, dan Dengue-4), termasuk dalam group B 
Arthopod Borne Virus (Arbovirus). Nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penular 
utama penyakit ini, tersebar luas di seluruh pelosok tanah air. Kejadian DBD di wilayah 
kerja Puskesmas Sekaran Desember tahun 2010 yang dilaporkan menduduki salah satu 
peringkat tertinggi dari 38 Puskesmas se kota Semarang. Kelurahan Sukorejo terdapat 
di wilayah kerja Puskesmas Sekaran dan dilaporkan kelurahan ini termasuk kategori 10 



17Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2011

besar IR DBD, dengan IR 890, 45. Wilayah daerah kerja Puskesmas Sekaran merupakan 
daerah yang padat dengan penghuni. Kondisi lingkungan yang seperti inilah yang 
membuat wilayah kerja Puskesmas Sekaran menjadi sangat rawan terhadap terjangkitnya 
wabah penyakit demam berdarah di masyarakat. Cara untuk menanggulangi wabah 
penyakit ini di masyarakat yaitu dengan memberantas penularnya berupa nyamuk Aedes 
aegypti. Penanggulangan wabah yang efektif yaitu dengan memberantas jentik nyamuk 
yang dikenal dengan istilah pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue 
(PSN DBD). Salah satu upaya pemberantasan siklus nyamuk dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat ovitrap. Ovitrap yaitu salah satu alat yang digunakan untuk memutus 
siklus perkembangan nyamuk. Ovitrap bisa disebut juga sebagai perangkap telur dan 
larva nyamuk, khusus untuk Aedes aegypti. Mengingat nyamuk Aedes aegypti tersebar 
luas di masyarakat, maka untuk memberantas penyakit ini perlu dilakukan PSN oleh 
seluruh lapisan masyarakat di rumah dan di tempat umum serta lingkungannya masing-
masing secara terus menerus. Setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
para kader didapatkan hasil peningkatan pengetahuan tentang DBD dan juga ketrampilan 
peserta dalam membuat ovitrap sebagai alat pencegahan kejadian DBD.

PEMBERDAYAAN PEMUDA PEDESAAN MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI CETAK 
PRINTING (SABLON) 

Eko Budi Santoso, Agus Suryanto 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Sebagian besar penduduk desa Krandegan memiliki mata pencaharian utama 
sebagai petani. Selain sebagai petani, warga desa Krandegan juga ada yang bekerja 
sebagai pengrajin, pegawai negeri, buruh swasta, serta pedagang dan sebagian pendidikan 
masyarakat desa Krandegan tergolong rendah. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah 
: Pertama; memberi wawasan cara mendesain, membuat dan mencetak teknik printing 
(sablon) dan strategi pemasarannya. Kedua; Memberi keterampilan cara mendesain, 
membuat dan mencetak teknik printing (sablon). Ketiga; Menciptakan peluang usaha 
tanpa meniggalkan lingkungan desa sebagai melatih jiwa kemandirian pemuda pedesaan. 
Metode Pemecahan masalah yang digunakan dalam Kegiatan ini adalah memberikan 
pelatihan teknik printing (sablon) yang berisi :Pertama; Penyuluhan tentang seluk beluk 
teknik printing (sablon) setelah itu di lakukan dengan cara memberikan materi teknik 
cetak sablon. Kedua; Pelatihan cara mendesain dan cetak sablon dengan cara melakukan 
mempraktekan materi cetak sablon yang sudah di jelaskan sebelumnya. Ketiga; 
Penyuluhan dan pelatihan berjalan simultan dan di akhiri dengan pendalaman. Hasil yang 
di peroleh melalui kegiatan ini adalah : Pertama; Pelatihan cetak sablon dapat dilaksanakan 
dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Kedua; Lebih dari 90 % peserta memiliki 
komitmen untuk membuka usaha mandiri di bidang sablon pasca pelatihan. Ketiga; 
Program pengabdian ini memberi sentuhan langsung kepada masyarakat yang masih 
menganggur dalam bentuk keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan untuk 
memasuki dunia kerja baik secara mandiri (wirausaha), maupun bekerja pada perusahaan 
yang sudah ada.
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PENGENALAN USAHA INOVATIF KERUPUK GENDAR ANEKA RASA DAN TINGGI 
KALSIUM UNTUK MENINGKATKAN NILAI JUAL DI KELURAHAN LAMPER LOR 

KECAMATAN SEMARANG SELATAN
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Kerupuk gendar merupakan makanan kudapan yang bersifat kering, ringan, dan 
porous, yang terbuat dari beras (nasi), disukai oleh segala lapisan usia dan suku bangsa 
di Indonesia ini. Namun selama ini kerupuk gendar hanya digunakan sebagai makanan 
kudapan yang bersifat hiburan saja dan nyaris tanpa memperhatikan nilai maupun mutu 
gizinya. Dengan adanya kegiatan pengenalan manfaat cangkang kerang yang dibuat menjadi 
tepung kaya kalsium dan diaplikasikan sebagai bahan tambahan dalam produk kerupuk 
gendar, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah yang berguna bagi masyarakat. Proses 
produksi kerupuk gendar juga belum menerapkan cara produksi pangan yang baik untuk 
industri rumah tangga (CPPB-IRT). Pengrajin belum menggunakan alat pelindung diri 
dalam bekerja seperti sarung tangan, penutup kepala, celemek, dll. Kegiatan pengabdian 
ini juga berhasil mensosialisasikan CPPB-IRT kepada pengrajin kerupuk gendar. Seluruh 
peserta yang hadir dalam kegiatan yaitu 9 pengrajin terlihat antusias dalam mengikuti 
kegiatan. Dari hasil pre test dan post test dapat diketahui adanya peningkatan pengetahuan 
pengrajin yang ditandai dengan peningkatan nilai pada hasil post test sebanyak 100% 
dari total peserta yang hadir pada kegiatan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengrajin tentang materi yang disampaikan.

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU IPA DALAM PENYUSUNAN ARTIKEL 

PUBLIKASI ILMIAH DI KABUPATEN PEMALANG

Endah Peniati, Eling Purwantoyo, Sri Mulyani ES, Retno Sri Iswari, Sri Sukaesih

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahauan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

The role of teacher professional learning is essential to realize the IPA. Education 
Unit Level Curriculum emphasis on students’ learning experience directly. IPA provides 
a learning experience to learn to understand concepts and processes of science. Training 
to support the scientific publication of scientific articles can be done with the science 
teacher facilitated by the State University of Semarang. Scientific publications as a means 
of communication, in order to achieve a more stable teacher professionalism, it would 
require the ability of teachers in preparing the article. The Science teacher SMP / MTs 
who are members of Congress Subject Teachers (MGMP) Pemalang gain knowledge and 
skills to make a scientific article. Training activities and practices implemented in SMP 
Negeri 2 Pemalang during October (one month). Activities conducted on every Saturday, 
when the meeting MGMP IPA. The participants have been able to make the publication of 
scientific articles and preparations made orally with power point slides. The participants 
expressed very interested to submit articles that are made to appropriate scientific journals.
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PELATIHAN PENGUASAAN TEHNIK DASAR MASSAGE PENYEMBUHAN BAGI 
GURU PENJAS DI KABUPATEN SEMARANG DALAM RANGKA MENGATASI SALAH 

SATU HAMBATAN PEMBINAAN PRESTASI 
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Cedera adalah keadaan yang tidak harmonis pada bagian tubuh manusia yang 
menimbulkan rasa nyeri sehingga fungsinya berkurang bahkan hilang sama sekali. 
Banyak penderita cedera melarikan cederanya kepada guru penjas agar dapat segera 
sembuh, penanganan cedera dengan massase therapi yang tepat akan mempercepat 
pemulihan /sembuh, tetapi penanganan yang tidak tepat membuat cedera sakit yang 
berlarut-larut. Pada umumnya guru Penjas dengan percaya diri menanganinya dengan 
memassase. Padahal jumlah guru penjas yang mampu melakukan massase therapi cedera 
dengan prosedur pemijatan yang benar kurang dari 5 prosen. Permasalahan yang diangkat 
adalah “Bagaimana meningkatkan jumlah Guru Penjas yang menguasai massase therapi 
cedera akibat kegiatan Olahraga”, untuk itulah pada kesempatan ini penulis bersama tim 
akan menyelenggarakan pelatihan dengan menyajikan materi teori dan praktek prosedur 
pemijatan yang benar pada cedera sendi khususnya sendi pada tangan dan kaki bagi guru-
guru penjas di kabupaten Semarang dalam bentuk pelatihan Massage therapi.Khalayak 
sasaran kegiatan ini adalah guru pendidikan jasmani di kabupaten Semarang yang 
mempunyai minat untuk meningkatkan penguasaan tehnik dasar massage yang benar 
efektif dan efisien. Jumlah khalayak sasaran yang mendaftarkan pada tahap ini adalah 22 
orang peserta. Melalui metode ceramah, demontrasi, penugasan dan pemecahan masalah 
serta diskusi, pelatihan dengan penyajian materi teori dan praktek sesuai jadwal yang telah 
disusun diharapkan peserta dapat memiliki pengetahuan serta menguasai ketrampilan 
melakukan massase therapi cedera dengan baik dan benar. pertama-tama dengan 
penjelasan teori dasar dan ilmu pendukung massase kepada peserta agar mengetahui 
prinsip-prinsip dasar dan pola urutan yang harus diperhatikan, selanjutnya latihan praktek 
dengan demontrasi ,penugasan serta diskusi maka peserta menguasai /dapat melakukan 
tehnik massage therapi dengan baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari (18 jam 
tatap muka). Hasil evaluasi berupa tes ketrampilan melakukan massase therapi cedera 
dinyatakan terdapat 21 peserta lulus dengan predikat sangat memuaskan, 1 orang peserta 
gagal karena mengundurkan diri. Kesimpulan : 1).Kegiatan pelatihan ini berhasil dengan 
baik dan disarankan agar peserta dapat aktif membantu atlit/siswa yang cedera dengan 
massase therapi disertai mencatat tindakan yang telah dilakukan ,cederanya apa dan 
memantau perkembangan proses penyembuhan pada pasien yang bersangkutan. 2). 
Kecermatan dalam menangani cedera dengan mengikuti pola tindakan yang benar akan 
mempercepat pemulihan yang tuntas sehingga atlit/ siswa dapat segera berlatih kembali 
untuk meningkatkan prestasinya.
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PELATIHAN PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK KEMASAN MENJADI KREASI 
UNIK LAKU JUAL PADA IBU-IBU PKK DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN 
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Erna Setyowati, Uchiyah Achmad, Marwiyah, Sri Endah Wahyuningsih

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pola hidup yang instant mempengaruhi mental perikehidupan masyarakat dalam 
mengkonsumsi bahan siap saji yang sebagian besar pembungkusnya dari plastik seperti 
kebutuhan sehari-hari : sabun, molto, gula, indomi, kopi dan lain-lain menggunakan plastik 
kemasan yang beraneka warna dan menarik, sehingga menimbulkan penumpukan sampah 
yang menyebabkan banjir dan bahaya terhadap kesehatan karena tidak dapat terurai. 
Untuk mengatasi hal tersebut perlu pemikiran dan penanganan limbah plastik kemasan 
tersebut di daur ulang atau dibuat menjadi kreasi unik seperti tas, dompet, tempat pensil, 
tempat leptop dan lain-lain yang dapat bermanfaat. Kegiatan pengabdian masyarakat 
tentang pelatihan pemanfaatan limbah plastik kemasan menjadi kreasi unik laku jual 
pada ibu-ibu PKK di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang dilaksanakan 
beberapa pertemuan, yang diawali dengan pemberian penjelasan materi teori. Selanjutnya 
demonstrasi pembuatan tas dari bungkus rinso, diikuti peserta. Pertemuan berikutnya 
membuat dompet dan tempat pensil , peserta ditugasi menyelesaikan pekerjaan dan 
hasilnya dievaluasi oleh tim pengabdi dengan kriteria : model, teknik dan kerapihan. 
Peserta sangat antusias karena benda yang dianggap sampah dapat dimanfaatkan dalam 
bentuk yang unik dan laku jual, sehingga peserta dapat memberdayakan kesejahteraan 
keluarga melalui pengembangan produk limbah tersebut menjadi barang yang dapat 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun dijual. Keterampilan ini diharapkan dapat ditularkan 
pada anggota PKK yang lain ataupun orang yang membutuhkan.

PEMANFAATAN KOTORAN KAMBING SEBAGAI PUPUK KOMPOS UNTUK 
MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN MANGUNSARI 

KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

F. Widhi Mahatmanti, Puji Lestari, Rini Susanti Wulandari 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahauan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Masalah yang akan diungkap adalah bagaimana menerapkan teknologi pembuatan 
pupuk kompos dari kotoran kambing dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan 
di Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Tujuan utama dari 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberi wawasan dan mengenalkan 
serta memasyarakatkan penerapan teknologi pembuatan pupuk kompos dari kotoran 
kambing kepada masyarakat sekitar Kelurahan Mangunsari. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat untuk warga Kelurahan Mangunsari telah dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 
dengan 31 Juli 2011. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 
langkah metodologis yang meliputi identifikasi, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, 
program aksi dan evaluasi. Metode penyuluhan digunakan untuk memberi wawasan yang 
bersifat teoritis dan praktis tentang materi pengabdian yaitu proses pembuatan pupuk 
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kompos. Materi pelatihan diberikan dalam bentuk variatif yaitu ceramah, diskusi dan 
tanya jawab, demonstrasi dan praktek pembuatan pupuk kompos. Alokasi waktu dalam 
program aksi dibuat yang paling besar.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PRONUNCIATION GURU-GURU PAUD: UPAYA 
MENCIPTAKAN CONTOH YANG BAIK DAN BENAR MENGENAI PENGUCAPAN 
KATA DAN PELAFALAN BUNYI DALAM BAHASA INGGRIS BAGI SISWA-SISWA 

PAUD DI TEMAN SEJATI SARI HUSADA (TSS) CENTER SEMARANG

Fatma Hetami, Puji Astuti

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Tujuan pengabdian kepada masayarakat ini adalah memberikan pelatihan terhadap 
guru-guru/tenaga pengajar PAUD di lembaga pendidikan non formal Teman Sejati Sari 
Husada (TSS) Center Semarang dalam meningkatkan kemampuan English pronunciation 
mereka sebagai upaya menciptakan contoh yang baik dan benar kepada anak didik 
mereka. Metode pelatihan yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan 
praktek. Hasil pelatihan menunjukkan adanya keberhasilan peningkatan pemahaman 
dan kemampuan oleh peserta. Dari 15 orang peserta yangyang mengikuti pre-test dan 
post-test terdapat kenaikan rata-rata skor/nilai dari 68 menjadi 76. Atau dengan kata lain 
terdapat prosentase rata-rata kenaikan tingkat pemahaman sebesar 13,60%. Keberhasilan 
juga ditunjukkan dengan antusiasme para peserta selama mengikuti pelatihan. Mereka 
membuktikan pemahaman dan kemampuan mereka dengan menunjukkan sedikit 
kesalahan yang mereka buat pada saat praktek pengucapan kata dan pelafalan bunyi. 
Dari hasil wawancara dan refleksi diperoleh kesan bahwa Para peserta pada umumnya 
merasa senang dengan diadakannya kegiatan ini karena dapat menambah wawasan, 
pengetahuan, dan kemampuan mereka berbahasa Inggris khususnya secara aktif. Mereka 
merasa lebih percaya diri ketika mengajar setelah memperoleh pelatihan ini. Para peserta 
juga menginginkan adanya pelatihan lanjutan karena bermanfaat bagi pengembangan diri 
(self development) dan bagi kemajuan institusi.

PENINGKATAN KETRAMPILAN PRAKTIK SENAM PENCEGAHAN OSTEOPOROSIS 
BAGI KADER KESEHATAN DESA DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN 

KENDAL

Hadi Setyo Subiyono, Arif Setyawan

Jurusan Ilmu Keolahrahaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Osteoporosis merupakan salah satu masalah kesehatan yang umumnya dialami oleh 
kelompok usia lanjut khususnya wanita. Di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, 
jumlah penduduk wanita prosentasenya lebih dari 50% total penduduk, dan komposisi 
penduduknya menunjukkan kelompok usia dewasa tua cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 
bahwa suatu saat yang akan datang osteoporosis merupakan ancaman bagi kesehatan. 
Sementara itu berdasarkan laporan Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal, olahraga 
sebagai bagian upaya pencegahan osteoporosis belum digarap secara maksimal. Oleh 
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karena itu perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui upaya pengenalan 
senam pencegahan osteoporosis. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode 
ceramah dan praktik senam. Khalayak sasaran adalah kader kesehatan desa di Kecamatan 
Limbangan Kabupaten Kendal. Kegiatan melibatkan 40 orang kader kesehatan. Kegiatan 
pengabdian masyarakat melalui penyuluhan dan praktik senam osteoporosis ini dapat 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan desa dalam pencegahan 
penyakit osteoporosis. Untuk membantu upaya pencegahan penyakit osteoporosis, 
disarankan pihak terkait khususnya Puskesmas Limbangan untuk membangun kembali 
komitmen kader yang telah bersedia untuk menjadi anggota kelompok senam osteoporosis 
agar tetap mengikuti senam secara rutin.

PELATIHAN BUDIDAYA DAN PEMELIHARAAN BELUT (SYNBRANCHUS) BAGI 
PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH

Hadromi, Wirawan Sumbodo, Sunyoto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Permintaan belut yang semakin banyak, sebagai contoh perminaan belut di restoran 
siap saji dan rumah makan di Indonesia saja mencapai 1 ton/bulan. Hal membuat sebgaian 
komunitas dan kalangan masyarakat tertarik untuk membudidayakan belut, salah satunya 
adalah komunitas penyandang cacat di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Klaten merupakan 
sentra kripik belut, akan tetapi produsen kripik terkadah harus “gigit jari” karena bahan 
baku yaitu belut segar tidak terdapat di Klaten dan harus di datangkan dari daerah lain. 
Hal inilah yang kemudian membuatr harga kripik belut mahal. Akan tetapi komunitas ini 
terkendala pada minimnya informasi dan pendidikan tentang bagaimana membudidayakan 
belut. Komunitas ini berharap adanya pelatihan budidaya dan pemeliharaan belut agar 
komunitas ini dapat lebih mandiri serta dengan adanya program Pengabdian pada 
Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2011. Pelatihan budidaya ini terbagi 
dalam tiga tahap, yaitu: pertama terdiri dari kegiatan pelatihan secara klasikal, dimana para 
pakar akan memberikan materi secara intensif pada para peserta pelatihan. Gelombang 
ke-dua, lebih ditekankan pada praktikum dilapangan dengan pembuatan kolam budidaya 
belut sederhana. Gelombang ke-tiga, lebih ditekankan pada pemeliharaan dan perawatan 
belut. Dengan adanya pelatihan ini, penyandang cacat yang ikut pelatihan dibagi dalam 
beberapa kelompok yang masing-masing bertugas dalam bidang dan minatnya, natara 
lain: persiapan pembuatan kolam belut, persiapan pakan belut, persiapan pembuatan 
cacing untuk pakan belut, dll.
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PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CEDERA OLAHRAGA BAGI 
MAHASISWA PRODI PJKR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Harry Pramono, Intan Zainafree

Jurusan PJKR, Fakultas ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Cedera sering dialami oleh seorang atlet, seperti cedera goresan, robek pada 
ligamen, atau patah tulang karena terjatuh. Cedera tersebut biasanya memerlukan 
pertolongan yang profesional dengan segera. Banyak sekali permasalahan yang dialami 
oleh atlet olahraga, tidak terkecuali dengan sindrom ini. Sindrom ini bermula dari adanya 
suatu kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan, namun berlangsung secara 
berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Jenis cedera ini terkadang memberikan respon 
yang baik bagi pengobatan sendiri. Tak ada yang menyangkal jika olahraga baik untuk 
kebugaran tubuh dan melindungi kita dari berbagai penyakit. Namun, berolahraga secara 
berlebihan dan mengabaikan aturan berolahraga yang benar, malah mendatangkan cedera 
yang membahayakan dirinya sendiri. Cara yang lebih efektif dalam mengatasi cedera 
adalah dengan memahami beberapa jenis cedera dan mengenali bagaimana tubuh kita 
memberikan respon terhadap cedera tersebut. Juga akan dapat untuk memahami tubuh, 
sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera, 
bagaimana mendeteksi suatu cedera agar tidak terjadi parah, bagaimana mengobatinya 
dan kapan meminta pengobatan secara profesional (memeriksakan diri ke dokter) 
(Mohamad, 2008). Mahasiswa prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi perlu 
memahami tentang cara perawatan dan pencegahan cedera di perguruan tinggi. Kegiatan 
pengabdian masyarakat ini diharapkan agar mahasiswa mampu melaksanakan dan faham 
tentang prinsip-prinsip, faktor-faktor perawatan, pencegahan cedera dalam olahraga serta 
dapat mempraktikkanya pada saat menempuh perkuliahan maupun setelah lulus dan 
menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian, 
didapatkan peningkatan nilai post test dari peserta sebesar 26,1 %. Hal ini membuktikan 
adanya peningkatan pengetahuan mahasiswa PJKR terhadap pencegahan dan penanganan 
cedera olahraga.

PELATIHAN MATERI PEMBELAJARAN SIG DAN PJ BAGI GURU SMA DI 
KABUPATEN TEMANGGUNG

Heri Tjahjono

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

This community service has overcome issues as follows; (1) the lacking of knowledge 
on SIG/GIS (Geography Information System) and PJ/RS ; (2) the lacking of skills in 
operating SIG program. Thus, this community service is aimed to; (1) increase knowledge 
on SIG and PJ/RS (Remote Sensing) to teachers of SMA/MA in Kab. Temanggung; (2) 
introduce how to make a map using SiG program; (3) apply how to operate SiG prigram 
for making thematic Map. The program is dedicated for 21 teachers of sma/Ma in kab 
Temanggung . The service is conducted at once so that it can be applied more efective 
and efficient.the method used are (1) explanation (2) demonstration, to give example of 
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Sig and pj program (3) training of skill / practising to operate SIG and PJ program (4) 
evaluation, to measure the result of the participants who follow the training. The results 
obtained from this activity are (1) the knowledge on SiG and PJ is increasing (2) the 
participants are able to operate SIG program. to make a simple map. It is suggested 
that this training activity can be continued in the future since there are still many of 
Geography teachers who have not participated in the training.

PELATIHAN PENGEMBANGAN WEBSITE PRIBADI BAGI GURU SMP DI KABUPATEN 
KUDUS 

Heri Triluqman BS 

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Website pribadi (blog) sekarang merupakan trend baru dalam penggunaan media 
pembelajaran dalam masyarakat digital termasuk dalam penerapan didunia pembelajaran 
dapat diterapkan memalui blog. Media pembelajaran merupakan suatu unsur penting dalam 
pembelajaran sehingga dapat mempermudah pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran 
tersebut bias lebih efektif dan efisien. Tip dan trik dalam memilih media pembelajaran 
adalah sebagai berikut ; (1) Ketepatan media yang digunakan dengan tujuan pembelajaran; 
(2) Kesesuaian media dengan karakteristik sasaran; (3) Kemudahan memperoleh media; 
(4) Media harus meningkatkan sistematika istruksional; (5) Hemat Biaya. Guru perlu 
terbuka terhadap perkembangan teknologi, serta memanfaatkannya untuk kepentingan 
pembelajaran. 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 guru dalam mengakses informasi serta mengaktualisasikan tulisannya melalui 
situs pribadi (blog).

PELATIHAN PEMBUATAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN (ANTISIPASI 
KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENGAKUAN SURAT KUASA DI BAWAH 
TANGAN) DI DESA TAMPINGAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Herry Subondo

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Apabila pemberi kuasa tiba-tiba menggugat karena tidak pernah merasa memberikan 
kuasa yang dimaksud, padahal notaris telah membuat aktanya dan mungkin aktanya pun 
telah digunakan untuk sesuatu hal. Tentu hal ini akan merugikan banyak pihak termasuk 
notaris yang bersangkutan, karena ada ketidakpastian hukum dalam hal ini. Bertolak dari 
paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam pengabdian 
ini yaitu : Bagaimana upaya pelatihan pembuatan surat kuasa sederhana bagi perangkat 
desa dan warga desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal? Tujuan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan pembuatan surat kuasa 
di bawah tangan dan mengantisipasi terjadinya pemalsuan surat kuasa di bawah tangan. 
Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan dan 
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antusias peserta (perangkat Desa Tampingan dan warga desa Tampingan), dalam mengikuti 
penjelasan mengenai Pemaparan Materi tentang pentingnya surat kuasa dan akibat-akibat 
hukum yang kemingkinan terjadi akibat tidak diakuinya surat kuasa di bawah tangan serta 
pelatihan secara langsung pembuatan surat kuasa. Peserta Pro aktif dalam menanggapi 
dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan 
sosialisasi pelatihan pembuatan surat kuasa dilaksanakan secara berkelanjutan ataupun 
sosialisasi kesadaran hukum dengan materi yang lain karena di masyarakat pedesaan 
ternyata banyak pemahaman hukum yang belum diketahui. 

OPTIMALISASI PROFESIONALISME GURU-GURU SD SE-KABUPATEN KLATEN 
MELALUI PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH KONSEPTUAL

Ibnu Sodiq, Santi Muji Utami

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Fenomena yang sering dialami oleh guru adalah ketidak mampuan guru membuat 
karya tulis ilmiah. Kondisi tersebut menyebabkan guru tidak pernah membuat tulisan 
karya ilmiah, sehingga profesionalisme guru sering dipertanyakan dan guru tidak berupaya 
mengembangkan kemampuannya. Dari gambaran tersebut guru perlu mendapatkan 
pelatihan awal yaitu membuat artikel ilmiah berupa artikel ilmiah konseptual. Oleh karena 
itu, Tim Pengabdian kepada Masyarakat melakukan kegiatan pelatihan penulisan artikel 
ilmiah konseptual. 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 yaitu 60 orang melebihi 
target (40 orang) menunjukkan bahwa pelatihan penulisan artikel ilmiah konseptual 
memberikan tambahan pengetahuan bagi guru untuk meningkatkan profesionalime guru. 
Di samping itu, guru semakin terampil membuat karya tulis ilmiah.

PELATIHAN PENGEMBANGAN LAPORAN HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
MENJADI ARTIKEL ILMIAH UNTUK JURNAL BAGI GURU GURU SEKOLAH DASAR 
KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL 

Insan Fahmi Siregar

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

penulisan karya ilmiah belum pernah dilakukan. Seorang guru mengetahui bahwa 
dirinya diharapkan dapat berkomunikasi dengan teman seprofesi tentang berbagai 
persoalan dan pemecahan yang dihadapinya secara timbal balik melalui artikel ilmiah yang 
ditulisnya dan dipublikasikan dalam jurnal. Dengan demikian guru dituntut untuk bisa 
memperbaiki kualitas profesionalnya agar memiliki kompetensi seperti yang diharapkan. 
Permasalahan yang dicari pemecahannya adalah memacu kreativitas guru untuk menulis 
karya ilmiah sebagai aktualisasi bentuk evaluasi, inovasi dan solusi meningkatkan kualitas 
sebagai pendidik, berbekal pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Tujuannya 
adalah memberikan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan kreativitas guru, 
yang tertuang dalam karya ilmiah hasil penelitian tindakan kelas atau hasil pemikiran/ 
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konseptual yang siap dipublikasikan dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. 
Pelatihan bagi para guru SD 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. 
Pengabdian masyarakat ini berhasil memberdayakan guru-guru SD yang berada di Kota 
Semarang. Mereka tergabung dalam KKG. Keberhasilan dilihat dari penyerapan hasil 
pelatihan mencapai sekitar 80% yaitu 30 dari 35 dari peserta hadir dalam pelatihan, dapat 
merancang penulisan karya ilmiah Peserta pelatihan berjumlah 35 orang, terdiri dari guru 
SD. Oleh karenanya pelatihan penulisan karya ilmiah hasil penelitian dan atau konseptual 
sangat bervariasi. Pelatihan penulisan karya ilmiah bagi para guru SD ini diharapkan 
dapat mendukung profesionalitas sebagai pendidik.

PENINGKATAN KETRAMPILAN KADER KESEHATAN DESA DALAM PEMERIKSAAN 
KANDUNGAN BORAK PADA MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR DI 

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL 

Irwan Budiono, Oktia Woro Handayani
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Tahun 2011

Studi pendahuluan di Kecamatan Limbangan menunjukkan ditemukannya makanan 
jajanan anak sekolah dasar yang positif mengandung borak. Kurangnya upaya skrening 
pemeriksaan borak pada makanan jajanan anak sekolah yang dilakukan oleh dinas terkait, 
memerlukan partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan tersebut. Metode pemeriksaan 
borak yang standar biayanya mahal, serta ketersedian alat dan bahannya belum tentu 
terdapat di semua daerah, sehingga perlu dikenalkan metode sederhana pendeteksi borak 
yang murah dan mudah didapat. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah 
dan praktik identifikasi borak. Khalayak sasaran adalah kader kesehatan desa di Kecamatan 
Limbangan Kabupaten Kendal. Kegiatan melibatkan 40 orang kader kesehatan. Kegiatan 
pengabdian masyarakat melalui penyuluhan dan praktik identifikasi borak pada makanan 
jajanan anak sekolah ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan 
desa dalam identifikasi borak. Untuk membantu upaya pencegahan penggunaan borak, 
disarankan pihak terkait khususnya Puskesmas Limbangan untuk mendorong agar kader 
yang telah dilatih bersedia untuk melakukan skrening pemeriksaan borak pada makanan 
jajanan anak sekolah secara berkala.

PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TERTIB 
ADMINISTRASI DALAM MENINGKATKAN LAYANAN MASYARAKAT SE-

KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG

Jayusman

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pengelolaan administrasi yang tertib akan mempermudah masyarakat dalam 
mengakses informasi yang sewaktu-waktu diperlukan. Akses informasi akan dapat 
tersaji dengan cepat dan tepat, apabila aparatur desa siap dan mempunyai kemampuan 
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dalam menemukan kembali dokumen yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. 
Karena dokumen pemerintah atau arsip merupakan salah satu komponen esensial dalam 
mendukung kinerja pemerintahan desa. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah 
terus, aparat desa dituntut untuk mengelola administrasi dengan cepat dan rapi. Proses 
administrasi membawa konsekuensi terhadap pengarsipan, yang pada gilirannya bermuara 
pada pelayanan masyarakat. Setiap pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dan 
kewajiban memberikan layanan publik yang prosesnya harus melalui administrasi desa. 
Proses administrasi membawa konsekuensi terhadap pengarsipan, yang pada gilirannya 
bermuara pada pelayanan masyarakat.

SPORT MASSAGE TO TEACHER DEVELOPMENT IN THE DISTRICT PENJASORKES 
DEMAK 

Joko Hartono, Arif Setiawan 

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Knowledge of Massage, in particular S ports Massage, it is important for those 
who engaged in sports, health, and for those working in the field of social work, especially 
people with disabilities in rehabilitation efforts. Including the trainers and coaches in 
sports clubs and sports training center, needs to master the knowledge of massage, both 
theoretical knowledge and mastery of skills in practice. For Sport Massage is important 
for athletes in their care in an effort to improve and maintain physical condition and 
performance. Although it is unfortunate that many athletes do not want to use massage 
in the training activities and games. In the health sector, Massage definitely gives a 
positive aid to try to cure some kinds of chronic diseases and functional disorders and 
abnormalities in the body. Massage is an art of hand gestures that aim to have fun and 
maintain physical health. This mechanical motion of the hand will cause a sense of calm 
and comfortable for the recipient. Massage can be given to all people, male, female, old, 
young, adults and children alike. Can be given to friends, family, people we love Massage 
in massage for sportsmen or sportsmen generally intended to improve physical fitness for 
athletes and muscle relaxation, sports massage is known as a sports massage and sports 
massage in general contraindications for pathologic staging of acute injury. According 
to KBBI massage is an activity with a media push hands and fingers or body parts to 
massage both local and general in order to relax the soft tissues in order to smooth blood 
circulation

PEMBELAJARAN MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP RESIKO PENGGUNAAN 
ZAT ADITIF PADA MAKANAN DAN MEMBERIKAN KETRAMPILAN 

BERWIRAUSAHA

Kasmadi Imam Supardi, Woro Sumarni, Sri Wahyuni
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Masyarakat kelurahan Sukorejo memiliki penduduk yang mempunyai 
matapencaharian dan tingkat pendidikan yang beragam. Pengetahuan masyarakat tentang 
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zat additive pada makanan masih rendah. Sebagian kecil mengetahui dari media cetak dan 
elektronik namun pada umumnya pengetahuan mereka tentang zat additive pada makanan 
masih sangat minim dan awam. Berdasarkan latarbelakang tersebut, tim pengabdian 
bermaksud menyelenggarakan suatu penyuluhan dan pembelajaran tentang manfaat dan 
bahaya pemakaian zat additive pada makanan. Selain itu tim juga bermaksud memberikan 
sedikit ketrampilan cara mengolah makanan yang memerlukan zat additive dengan tujuan 
agar ketrampilan tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang untuk berwirausaha. Tim 
pengabdian memberikan penjelasan tentang manfaat dan bahaya penggunaan zat additive 
yang tidak sesuai aturan kepada tim PKK inti Kelurahan Sukorejo dengan tujuan supaya 
tim PKK Kelurahan inilah yang nanti menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh 
kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukorejo. Materi yang disampaikan 
meliputi: bahan pengawet, pengenyal, pewarna, pemanis dan beberapa zat aditif lainnya. 
Penjelasan materi meliputi jenis jenis zat additive yang diperbolehkan untuk makanan 
dan zat yang dilarang. Selain itu tim juga menjelaskan tentang takaran yang benar pada 
pemakaian zat additive, cara mengenali makanan yang mengandung zat berbahaya serta 
pengaruhnya pada kesehatan apabila mengkonsumsinya. Adapun pelatihan pembuatan 
makanan dengan zat additive dipilih pembuatan saos tomat Warga sasaran mengikuti 
pelatihan dengan tertib dan cukup antusias

PEMBUATAN BIOFERTILIZER TRICHODERMA SEBAGAI USAHA UNTUK 
MENYEDIAKAN PUPUK ALTERNATIF 

Krispinus Kedati Pukan, Lina Herlina, Wulan Christijanti

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahauan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Masalah utama dalam budidaya tanaman adalah tingginya serangan hama/penyakit 
yang secara ekonomis dapat menurunkan produkitifitas, penggunaan pestisida kimia yang 
kurang bijaksana berdampak pada lingkungan dan tidak aman untuk dikonsumsi. Untuk 
mengurangi penggunaan pestisida kimia diperlukan teknologi inovasi penggunaan pupuk 
dan pestisida organik. Budidaya organik tidak terlepas dari penggunaan pupuk organik 
dan pestisida organik, untuk itu kondisi lahan harus diketahui agar produktifitas dari 
cabai yang diusahakan tidak menurun. Kelurahan Patemon secara administrasi termasuk 
wilayah kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Pada umumnya penduduk di wilayah 
Kelurahan Patemon mempunyai pekarangan yang luas, yang banyak ditanami dengan 
pohon buah-buahan dan sayuran. Selama ini pemupukan sayuran dan buah-buahan 
dengan menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan produksi dan ada sebagian yang 
menggunakan kompos. Penggunaan pupuk kimia secara berlebih lama-kelamaan akan 
merusak lingkungan. Pengabdian masyarakat di kelurahan Patemon akan mengenalkan 
cara pembuatan biofertilizer Trichoderma Dengan pengenalan pembuatan biofertilizer 
Trichoderma diharapkan petani dapat memperoleh keterampilan dalam membuat 
biofertilizer Trichoderma sehingga hasilnya selain digunakan sendiri , dapat juga di jual 
untuk menambah pendapatan keluarga. Realisasi pemecahan masalah dilakukan sesuai 
program yang sudah disusun. Pertama penyukuhan teknik tempat pembutan kompos aktif 
atau alat dan bahan dalam pembuatan Biofertilizer Trichoderma sp .Kedua, membicarakan 
tentang Biofertilizer Trichoderma sp yang meliputi pembuatan serta manfaat Biofertilizer 
Trichoderma sp Kemudian membicarakan pembuatan Biofertilizer Trichoderma 
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sp Biofertilizer Trichoderma sp. Kegiatan selanjutnya adalah praktek Biofertilizer 
Trichoderma sp dengan cara memberi contoh, pendampingan dan pemantauan hasil. 
Khalayak sasaran antara yang stratergis adalah petani yang tergabung dalam kelompok 
tani dengan pertimbangan antara lain mereka mempunyai potensi untuk dapat menerima 
materi, sehingga informasi yang diterima dapat diteruskan kepada anggota kelompoknya. 
Dari program kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan 
dan keterampilan yang diberikan dapat membuka wawasan peserta tentang Biofertilizer 
Trichoderma sp yang dapat meningkatkan produksi tanaman kangkung . Pengetahuan 
tentang bahan dan pembuatan Biofertilizer Trichoderma sp yang dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan produksi tanaman

MENINGKATKAN GEOMETRIC THINKING DAN GEOMETRIC CONCEPTS MELALUI 
PELATIHAN PEMANFAATAN DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE DI MGMP 

MATEMATIKA SMP DAN SMA DI KOTA SEMARANG

Hery Sutarto, Kusni
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Pengabdian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 
guru-guru dilapangan berkaitan dengan geometri, yaitu Apakah pelatihan pemanfaatan 
Dynamic Geometry Software di MGMP matematika SMP dan SMA di kota Semarang 
dapat meningkatkan geometric thinking dan geometric concept?. Pelaksanaan pengabdian 
terdiri dari dua periode, yaitu peride pertama untuk MGMP matematika SMA sedangkan 
untuk periode kedua yaitu untuk MGMP Matematika SMP. Khalayak Sasaran pengabdian 
ini adalah Forum MGMP matematika merupakan khalayak sasaran yang sangat strategis. 
Dengan ini, guru pasca pelaksanaan pengabdian ini diharapkan dapat mengimplementasikan 
pengetahuan-pengetahuan baru yang di dapat, baik konsep, pemanfaatan dynamic software 
dalam kelas, sampai kepada kemampuan menciptakan thinking classroom. Memiliki efek 
horizontal dimaksudkan bahaw para peserta pasca pengabdian ini dapat “meneruskan” 
pengetahuan yang didapat kepada sejawat. Pelaksanaan pengabdian ini menyimpulkan 
bahwa melalui pelatihan pemanfaatan Dynamic Geometry Software di MGMP matematika 
SMP dan SMA di kota Semarang dapat meningkatkan geometric thinking dan geometric 
concept. 

PENANNGGULANGAN HAMA LALAT BUAH DI GUNUNGPATI DENGAN ATRAKTAN 
METIL EUGENOL DAN DIHIDRO METIL EUGENOL

Kusoro Siadi, Edy Cahyono, Subiyanto, Ersanghono, Supartono, Amin Retnoningsih
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Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
dan keterampilan kepada masyarakat Gunungpati Semarang tentang usaha penanggulangan 
hama tanaman buah khususnya lalat buah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
kepada masyarakat Gunungpati Semarang tentang teknik penggunaan metil eugenol dan 
dihidrometil eugenol sebagai atraktan lalat buah. Khalayak sasaran antara yang strategis 
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adalah 15 orang petani buah dari kelompok ibu-ibu warga Gunungpati khususnya di 
Kelurahan Sekaran Semarang yang mendapat bantuan bibit cabe dari Dinas Pertanian. 
Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan adalah: 1) Penyuluhan tentang 
usaha penanggulangan hama buah yang ramah lingkungan dan budidaya tanaman bersama 
penyuluh dari Dinas Pertanian; 2) Pelatihan dan praktik melakukan penjebakan lalat buah 
dengan atraktan metil eugenol dan dehidrometil eugenol.3) Evaluasi: pengukuran tingkat 
pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan cara pemantauan berkala 
setiap bulan terhitung mulai kegiatan utamanya terkait daya serap, motivasi dan semangat 
peserta; dan menilai semua hasil keterampilan selama mengikuti kegiatan penyuluhan 
dan pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan peserta sangat antusias dan memahami materi 
yang disampaikan. Peserta juga dengan mudah mengaplikasikan pengetahuan yang mereka 
terima dengan mempraktekkan di lapangan dengan memasang perangkap lalat buah di 
sekitar rumah masing-masing. Pemantauan menunjukkan jumlah lalat yang terperangkap 
dalam satu minggu lebih dari 60 ekor.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DETEKSI DINI PENYAKIT DIABETES 
MELITUS (PENGABDIAN DI KAWASAN TAMBAK LOROK, KELURAHAN TANJUNG 

MAS, SEMARANG UTARA) 

Mahalul Azam, RR Sri Ratna Rahayu 
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Lifestyle changes in modern humans led to increase prevalence of degenerative 
diseases, such as coronary heart disease, hypertension, stroke, hiperlidemia, and diabetes 
mellitus. Epidemiological data indicate there is a minimum of 110.4 million people with 
diabetes mellitus (DM) in the world with a prevalence of 1.2 to 22.0% for adults. In 2000 
increased 1.5 times to 175.4 million and in the next 2015 is expected to increase two 
times to 239.3 million. In 1994 in Indonesia the number of people with diabetes mellitus 
at least 2.5 million, and increased in 2000 to four million and in 2015 an estimated 
minimum of five million. Kawasan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Semarang is the target 
area in the pilot project UNNES Corporate Social Responsibility (CSR) cooperation with 
PT Pertamina. From these two facts mentioned above this region is a region with a major 
concern in a comprehensive implementation of development where the existing problems 
of development in this area should be identified and resolved, including the problems of 
development in the field of health. From the initial survey data and secondary data from 
the CSR Team UNNES-PT Pertamina no less than 30 people suffering DM. From the 
number of patients were almost all known already in a state of information, even in recent 
time, more than 5 people with diabetes experience complications, even death. From the 
above description then formulated the problem of “How is actively seeking community 
empowerment in the early detection and prevention of DM complications in Tambak 
Lorok, Tanjung Mas, Semarang?” Activities conducted in the form of socialization of early 
detection of DM and group discussions with health cadres in the area of Tambak Lorok, 
Tanjung Mas, North Semarang. The results showed that post test scores increased 45% 
from the average. On pre test average score was 61.03 an being increased to 88.59 on the 
post test. It is suggested that knowledge and understanding gained can be disseminated 
to the public, so it can participate in improving knowledge about early detection of DM 
disease.
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Dusun Banaran merupakan dusun di sekitar Kampus Universitas Negeri Semarang 
(Unnes) dan nerupakan jalur utama dari Kota Semarang yang selalu dilewati apabila 
menuju Kampus Unnes.Berbagai permasalahan yang terlihat di dusun tersebut antara lain 
adalah ketika musim hujan tiba beberapa ruas jalan Banaran tergenang air bahkan banjir. 
Sampah juga terlihat ada dimana-mana, beberapa toko, rumah makan, cafe semakin lama 
semakin banyak dan tidak teratur. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi program 
lingkungan hijau secara efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mendukung komitmen Unnes sebagai Universitas konservasi, 
memberikan informasi tentang kebijakan terbaru program Universitas Konservasi yang 
sudah ditentukan Unnes, dan menyamakan persepsi masyarakat tentang pengertian dan 
masalah-masalah lingkungan yang sedang berlangsung serta dampak yang ditimbulkan 
dari masalah-masalah lingkungan tersebut. Hasil kegiatan ini secara umum berjalan dengan 
baik, para peserta sangat antusias dan menginginkan kegiatan ini selalu berkelanjutan.

SOCIALIZATION FOR TEACHERS SQUASH SD PENJASORKES SE-CITY SEMARANG

Margono, Arif setiawan
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Development of sport in Indonesia today are encouraging and indicate the 
conditions leading to a change for the better, in this case can be seen with the influence of 
technology, with the establishment of sports facilities of international standards to offset 
the development of the sports world today, as well as professionals in their field with 
innovative programs . Many who have the talent, potential and the ability of qualified 
in their field. Sport England Squash originated from country to country like a colony, 
Pakistan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Australia, India, to our Indonesiasekalipun 
(Replubik Indonesia) is not long, they had namaun wake of Indonesia’s oldest field 
located at the Embong Sawo Surabaya. But the sport Squash is not growing rapidly, in 
1978 provided several new Childrens Hotel and Club in Jakarta, Bandung, and foreign 
companies such as International Sport Club of Indonesia (ISCI) 2 field, Country Wood 1 
pitch, Hotel Borobudur 2 Field, New York Squash Club 1 field, 2 tennis Manarin, Unocal 
Aberdeen 2 courts. Squash is a sport like tennis racket and Badminton as a bat. Squash is 
played by two players in one room without limiting the net or nets. Field Squash measuring 
32 feet long, width of 21 feet, height front and rear walls are 15 and 7 feet. Both players 
take turns playing or hitting balls to the wall, either side wall, rear or directly to the front 
wall. Unlike in the game of badminton and tennis, players hit the ball or shuttlecock into 
the opponent’s territory, but the squash take advantage of the wall (wall) as a medium 
for play. Each player turns awaiting the results of the reflection from the wall at the other 
side. To that end, the player must always be; standby to take a hit from the opponent, the 
player must move majumundur, jump, run, and self control, to avoid collision with the 
opponent.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PERAWATAN WAJAH 
SECARA BERKALA DAN MERIAS WAJAH SEHARI-HARI PADA IBU-IBU PKK DI 

DESA BANARAN KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG
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Kegiatan pengabdian masyarakat tentang peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan perawatan wajah secara berkala dan merias wajah sehari-hari pada Ibu-ibu 
PKK di Desa Banaran Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang, ditujukan 
agar para ibu-ibu memiliki pengetahuan dan keterampilan khususnya merawat wajah 
secara berkala dan merias wajah sehari-hari dan sebagainya, dalam berpenampilan 
mempengaruhi wacana pengetahuan maupun keterampilan terutama kaum perempuan, 
dalam hal ini kaitannya dengan berpenampilan untuk pribadinya sebagai seorang wanita, 
baik merawat wajah dan merias diri. Namun mereka belum memiliki dasar keterampilan 
tersebut. Ibu-ibu anggota PKK akan merasa lebih percaya diri dari hasil keterampilan 
yang dimiliki. Dengan demikian harapan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ikut 
berpartisipasi memberdayakan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui sosialisasi 
pengetahuan dan keterampilan khususnya merawat wajah secara berkala dan merias wajah 
sehari-hari. Hasil kegiatan ini memperoleh tanggapan positif dari para peserta dan ketua 
penggerak PKK Desa Banaran Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. 
Dalam pelaksanaan pengabdian ini tidak mengalami hambatan yang berarti.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DAN KEPALA MTS BOJA DALAM 
MENGGUNAKAN METODE “ELEVEN PRINCIPLES” UNTUK MENUMBUHKAN 

KARAKTER DAN TOLERANSI SISWA.

Moh Yasir Alimi, MS, Mustofa, Atika Wijaya, Tri Astuti
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Pendidikan karakter adalah proses menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada 
anak didik secara sengaja sehingga anak-anak memahami nilai yang baik, mencintai 
melakukan hal yang baik dan bertindak dan bersikap berdasar nilai-nilai yang baik. Anak 
yang berkarakter akan percaya diri, berpikiran positif dan peduli. Ada sebelas prinsip 
agar pendidikan karakter berhasil. Sebelas prinsip itu adalah (1) sekolah mempromosikan 
nilai-nilai utama yang ditetapkan sebagai pondasi karakter; (2) sekolah mendefinisikan 
karakter secara komprehensif, yang meliputi pikiran, perasaan dan tindakan; (3) 
sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, intensional dan proaktif untuk 
mengembangkan karakter; (4) sekolah mewujudkan dirinya sebagai komunitas yang 
saling memperhatikan; (5) sekolah memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan 
tindakan moral ; (6) sekolah mengembangkan kurikulum akademis yang mengembangkan 
karakter siswa dan kompetensi moral mereka; (7) sekolah menanamkan motivasi yang 
kuat pada diri siswa; (8) sekolah melibatkan seluruh staff sebagai pendidik karakter ; (9) 
sekolah menanamkan kepemimpinan moral dan dukungan lebih luas terhadap inisiatif 
pendidikan karakter; (10) sekolah melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian 
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dalam pendidikan karakter; dan (11) sekolah mengevaluasi sejauh mana sekolah berfungsi 
sebagai pendidik karakter dan sejauh mana karakter-karakter itu termanifestasikan 
dalam sikap siswa. Madrasah Tsanawiyah Boja sudah menerapkan pendidikan karakter 
akan tetapi pelaksanaan tidak sistematis, tidak komprehensif dan hanya slogan semata. 
Pendekatan sebelas prinsip memberikan pendekatan, konsep dan metode yang praktis 
tentang pelaksanaan pendidikan karakter. Sebelas prinsip ini mampu menampung cirri 
khas sekolah masing-masing.

KOMPETENSI GURU MENYUSUN BAHAN AJAR MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 
JENJANG SEKOLAH DASAR

Mujimin
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Ketergantungan guru sekolah dasar terhadap buku pelajaran sangat tinggi. Hal ini 
juga terjadi pada mata pelajaran bahasa Jawa. Padahal, materi pada buku-buku pelajaran 
bahasa Jawa yang beredar dipasaran belum tentu sesuai dengan kondisi siswa. Demikian 
juga guru sekolah dasar yang umumnya guru kelas belum tentu semua memikili kompetensi 
pada mata pelajaran bahasa Jawa. Pada akhirnya, guru terkadang mengalami kesulitan 
dalam menggunakan buku pelajaran yang telah dipilihnya. Untuk menanggulangi hal 
tersebut perlu dilakukan pelatihan menyusun bahan ajar mata pelajaran bahasa Jawa bagi 
guru sekolah dasar. Melalui kegiatan ini diharapkan guru dapat menyusun sendiri bahan 
ajar mata pelajaran bahasa Jawa yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi siswanya.

PENERAPAN VARIASI MEDIA DAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS 
BAGI GURU DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Novia Trisanti, M. J. Ari Widayanti, Galuh Kirana D.A

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan (sharing) pelatihan 
dan pendampingan terhadap guru- guru bahasa Inggris di sekolah dasar, tepatnya di 
kecamatan Gayamsari kota Semarang dalam mengembangkan dan menerapkan variasi 
media dan strategi pembelajaran bahasa Inggris, untuk meningkatkan motivasi dan 
kemampuan siswa dalam belajar menggunakan bahasa Inggris baik itu secara lisan 
maupun tertulis. 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, diketahui 70% 
pemahaman tentang TEYL, paa hari kedua menjadi 100%. Pemahaman strategi pengajaran 
naik dari 75% menjadi 90%, kemudian pemahaman media pembelajarn naik dari 80% 
menjadi 100%. Diharapkan peserta pelatihan menularkan pada kolega guru lain dan 
mengembangkan dan menerapkan variasi strategi dan media pembelajaran di sekolah 
mereka sehingga bisa meningkatkan kemampuan siswa terhadap pemahaman materi 
bahasa Inggris.
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PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS ARTIKEL 
ILMIAH BAGI MAHASISWA PGSD UNNES

Nugraheti Sismulyasih, Arif Widagdo, Fitria Dwi Prasetyaningtyas, Sukardi

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Mahasiswa 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 mahasiswa (calon guru) tatkala mereka 
menulis suatu artikel ilmiah dalam jurnal, yaitu secara akademik guru dapat menularkan 
hasil penelitian dan analisisnya guna menyumbang kemajuan informasi, khususnya di 
bidang pendidikan. Kedua, secara profesional bagi mahasiswa yang sekaligus sebagai 
guru, mereka akan mendapatkan “kredit poin” yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
karir dan profesionalisme kinerjanya. Permasalahan riil yang melatarbelakangi kegiatan 
ini yaitu belum banyak mahasiswa (calon 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 mahasiswa 
dalam menulis artikel ilmiah secara tepat, dan (2) menambah wawasan dan meningkatkan 
keterampilan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya melalui 
jurnal ilmiah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mahasiswa 
PGSD UNNES. Peserta kegiatan berjumlah 100 mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan ini 
dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan 
beberapa kali, yang dapat memberikan masukan dan manfaat, diantaranya yaitu: (1) 
mahasiswa PGSD mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam menulis artikel ilmiah dan 
hal-hal yang terkait dengan artikel ilmiah, dan (2) wawasan dan keterampilan mahasiswa 
PGSD meningkat dalam menulis artikel ilmiah.

WORKSHOP STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 
PEMBELAJARAN DI KELAS

Nugroho, Yuli Utanto, Heri Triluqman BS.

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Sasaran kegiatan ini adalah Kepala Sekolah dan guru di beberapa sekolah di 
kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Alasan diprioritaskan diwilayah ini adalah 
bahwa selama ini sekolah-sekolah yang berada di wilayah kecamatan Kradenan belum 
banyak atau masih minim pengetahuannya terhadap konsep, informasi dan strategi 
mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas dan selain itu 
kegiatan ini sekaligus sebagai program rintisan, diharapkan kepala sekolah dan guru 
telah mengikuti workshop ini dapat menjadi kader dan pilot project untuk menularkan 
informasi yang telah diperoleh setelah mengikuti workshop kepada guru-guru lain di 
sekolah sekitarnya. Dengan Workshop Pendidikan Karakter, maka peserta mendapatkan 
pengetahuan yang lebih mendalam tentang pendidikan karakter di sekolah, sehingga 
berpengaruh pada peningkatan kinerja sekolah khususnya dalam mengimplementasikan 
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pendidikan karakter dan harapannya proses pembelajaran akan semakin efektif. Workshop 
ini berdampak pada kemandirian sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi pendidikan karakter yang akan diterapkan oleh sekolah. Program Workshop 
yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar, 
memberikan manfaat bagi peserta Peserta memiliki cara pandang yang positif tentang 
urgensi pendidikan karakter dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter 
baik. Peserta workshop dapat menambah informasi melalui diskusi/tukar pikiran dengan 
antar peserta.

UPAYA PENINGKATAN NILAI JUAL PRODUKSI SALE PISANG MELALUI 
PELATIHAN TEKNIK KEMASAN DAN LABELING PRODUK 

R. Kartono, Agus Suryanto 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Penghasil utama dari desa Tenogo ini adalah pisang dan jagung. Pisang yang telah 
dipanen banyak dibuat makanan seperti Sale pisang dan kripik pisang yang dijual ke 
warung dan toko bahkan sampai ke luar desa tenogo. Oleh karena itu, banyak sekali UMKM 
(Usaha Mandiri Kecil Menengah) yang terdapat di desa ini. Warga sudah cukup terampil 
dalam mengolah pisang dan jagung menjadi pendapatan tambahan. Tujuan Pelaksanaan 
Kegiatan ini adalah : Pertama; Memberi pengetahuan kepada warga pembuat sale pisang 
fungsi teknis dan fungsi komersial tentang kemasan dan labeling produk. Kedua; Memberi 
keterampilan kepada warga pembuat sale pisang cara membuat kemasan dan labeling 
yang memenuhi fungsi teknis dan fungsi komersial tentang kemasan dan labeling produk 
Metode Pemecahan masalah yang digunakan dalam Kegiatan ini memberikan alternatif 
pemecahan masalah yang bisa dilakukan yang dijadikan pilihan untuk membuat kemasan 
dan labeling yaitu :Pertama; Penyuluhan dan Keterampilan dengan memakai bahan 
kemasan alami. Kedua; Penyuluhan dan Keterampilan dengan memakai bahan kemasan 
buatan. Hasil yang di peroleh melalui kegiatan ini adalah : Pertama; Peserta pelatihan 
mampu memilih jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan, harus mempertimbangkan 
syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut, juga karakteristik produk yang 
akan dikemas. Kedua; Peserta pelatihan memahami syarat-syarat melakukan pengemasan 
produk makanan. Ketiga; Peserta pelatihan mampu membuat kemasan dengan bentuk 
kemasan yang menarik dan mempunyai daya saing pasar serta mempunyai ukuran, bentuk 
dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah 
dibentuk atau dicetak.

PELATIHAN ONLINE SHOP BAGI PENGUSAHA HOME INDUSTRI DI REJOMULYO 
KOTA SEMARANG. 

Rafika Bayu Kusumandari

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Rejomulyo adalah kelurahan di kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa 
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Tengah, Indonesia. Wilayah Rejomulyo sepenuhnya berada di Kawasan Kota Lama 
Semarang. Di Kelurahan Rejomulyo, banyak berdiri home indsutri seperti sepatu, batik 
semarangan, dan pembuatan kerupuk tengiri. Pengrajin batik tinggal di kampung Kelurahan 
Rejomulyo. Industri ini menjadi salah satu industri kebanggaan Kota Semarang. Namun 
demikian, pemasaran produk dari home industry di Kelurahan Rejomulyo mengalami 
kesulitan. Hal ini disebabkan karena para pengusaha hanya melakukan secara mulut ke 
mulut dari para pembeli yang datang ke tokonya. Tentu saja pemasaran cara konvensional 
semacam ini kurang bisa menggenjot daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkan. 
Untuk itulah perlu adanya pola pemasaran baru yaitu dengan memanfaatkan online shop. 
Rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana 
pelatihan online shop bagi para pengusaha home industri di Kelurahan Rejomulyo Kota 
Semarang ? Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan 
kepada para pengusaha home industri di Kelurahan Rejomulyo untuk memanfaatkan 
online shop dalam memasarkan produknya. Manfaat dari kegiatan pengabdian 
masyarakat ini adalah para pengusaha home industri di Kelurahan Rejomulyo mampu 
memanfaatkan online shop dalam memasarkan produknya. Pelatihan selesai dengan hasil 
yang menggembirakan dimana seluruh perserta dapat melekukan penjualan toko online. 
Namun demikian, pelatihan ini akan terus berlanjut walaupun sudah dibuat laporan 
kegiatan, mengingat masih ada 36 orang pengusaha batik yang mendaftar jadi peserta. 
Hal ini disetujui oleh Tim Pengabdi untuk menjaga hubungan baik dengan pengusaha 
batik Semarangan. Selain itu, Tim Pengabdi merasa bangga bisa menularkan sedikit 
pengetahuannya untuk memajukan batik semarangan yang selama ini belum dikenal 
secara luas oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Walaupun banyak terobosan yang sudah 
dilakukan para pengusaha batik semarangan, namun usaha mereka masih konvensional 
belum memanfaatkan teknologi. Simpulan : 1. Pada pelatihan pertama seluruh peserta 
mampu melakukan penjualan online, 2. Bentuk pelatihan yang dilakukan seperti privat 
menjadikan kegiatan berjalan sangat optimal, dan 3. Antusiasme peserta dalam mengikuti 
pelatihan sangat membanggakan Tim Pengabdi. Saran : Perlu adanya dukungan dari 
berbagai pihak agar pelatihan semacam ini diberikan kepada para pengusaha,terutama 
pengusaha batik semarangan.

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PEMELIHARAAN DATA ATAS 
TANAH DI KELURAHAN BANYUMANIK KECAMATAN BANYUMANIK KOTA 

SEMARANG 

Rahayu Fery Anitasari 

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan dan papan. Papan/rumah 
pastilah berdiri di atas suatu tanah. Tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan 
meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan 
dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian 
hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, 
pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas 
yang dilaksanakan secara konsisten. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya 
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pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Bagi masyarakat awam 
baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, tanah yang didiami olehnya adalah 
tanah miliknya tanpa perlu ada bukti tertulis yang menunjukkan kepemilikannya tersebut. 
Bahkan banyak diantara masyarakat yang telah memiliki sertipikat atas tanah merasa 
cukup sampai disitu tanpa melakukan pemeliharaan data atas tanah yang dipunyainya. 
Padahal tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan baik yang menyangkut perubahan 
atas data fisik maupun data yuridis suatu bidang tanah. Hal tersebutlah yang mendasari 
dari dilakukannya pengabdian ini, yaitu untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman 
warga masyarakat akan pentingnya pemeliharaan data atas tanah untuk mendapatkan 
jaminan perlindungan hukum. Metode yang dilakukan adalah sosialisasi dan dialog 
interaktif. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian meliputi banyaknya 
kasus yang terjadi di dalam masyarakat, hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang 
harus melakukan pemeliharaan data atas tanah, tata cara melakukan pemeliharan data atas 
tanah dan pentingnya pemeliharaan data atas tanah sebagai upaya untuk mendapatkan 
perlindungan hukum. Dari pengabdian yang dilakukan dapat ditarik suatu simpulan 
bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pemeliharaan data atas tanah yang 
dimiliknya sekalipun dia tinggal di daerah perkotaan. Diperlukan adanya pemahaman 
akan pentingnya pemeliharaan data atas tanah

PELATIHAN PERBENGKELAN SEPEDA MOTOR RODA TIGA DI KABUPATEN 
KLATEN

Rahmat Doni Widodo, Sunyoto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Sepeda motor roda tiga merupakan kendaraan yang digunakan oleh para 
penyandang cacat di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Sepeda motor tersebut merupakan 
alat transportasi yang sangat penting oleh para penyandang cacat karena digunakan untuk 
bermobilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Keuntungan tersebut memungkinkan para 
penyandang cacat kaki untuk dapat menggunakannya dengan mudah. Sepeda motor ini 
sangat membantu para penyandang cacat dalam bermobilitas untuk melakukan aktivitas dan 
bekerja. Pelaksanaan pelatihan perbengkelan ini mempunyai tujuan untuk: 1) Bagaimana 
memberikan pelatihan perbengkelan sepeda motor roda tiga yang benar?, 2) Bagaimana 
menumbuhkembangkan jiwa mandiri masyarakat melalui pelatihan perbengkelan sepeda 
motor roda tiga?, 3) Bagaimana meningkatkan keterampilan perbengkelan melalui 
pelatihan perbengkelan roda tiga di daerah Klaten? Pelatihan ini, dibagi menajdi dua 
tahap. Tahap pertama adalah pengenalan tentang teori tentang perawatan dan service 
sepeda motor. Tahap kedua, yaitu simulasi dan peragaan tune-up sepeda motor riil. Hasil 
dari kegiatan ini adalah: 1) dikuasainya teknik perbengkelan dan perawatan sepeda motor 
roda tiga dengan benar, 2) timbulnya kemandiriran dan semangat untuk meningkatkan 
kesejahteraan penyandang cacat dengan berwirausaha, 3) meningkatnya keterampilan 
peserta pelatihan perbengkelan melalui pembinaan yang intensif.
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SOSIALISASI INFORMASI GIZI DAN OLAHRAGA UNTUK REMAJA KARANG 
TARUNA CIPTO WENING DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2011 

Ranu Baskora Aji Putra, Fajar Awang, Galuh Nita 
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Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
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Ketersediaan Informasi Kesehatan dan Olahraga yang cukup bagi masyarakat 
sangat diperlukan guna menunjang peningkatan kualitas hidupnya sehari-hari.Dengan 
Informasi tersebut diharapkan masyarakat bisa memprakirakan pola hidup yang akan 
dijalani untuk mensikapi informasi tersebut. Informasi yang akurat dan baik akan 
menghasilkan tindakan yang positif , demikian juga sebaliknya informasi yang salah 
dapat menyesatkan bahkan akan memperburuk situasi. Pengabdian ini menghasilkan 
transfer informasi masalah kesehatan dan olahraga kepada masyarakat khususnya remaja 
penggerak pembangunan pedesaan. Karangtaruna Ciptowening desa Lerep Kecamatan 
Ungaran Barat. Informasi yang disampaikan berupa masalah Kebutuhan energi tubuh kita 
sehari-hari, keseimbangan asupan makanan yang diperlukan, Pemilihan gizi masyarakat, 
sosialisasi olahraga masyarakat dan konsultasi gizi dan olahraga. Hasil yang diharapkan 
pada pengabdian ini berupa pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya pemuda 
penggerak pembangunan Karang taruna Ciptowening untuk meningkatkan pola hidup 
yang sehat dan seimbang.

PENYADARAN HUKUM PENTINGNYA PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH 
HAK GUNA BANGUNAN UNTUK MEMPEROLEH STATUS HAK MILIK ATAS TANAH 

SEBAGAI HAK TERKUAT DAN TERPENUH DI DESA JEMBUNGAN, KECAMATAN 
UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG

Aprila Niravita, Suhadi, Rofi Wahanisa, Rahayu Fery Anitasari
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Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman mendorong dan 
memperkukuh demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan 
saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas 
kekeluargaan. Untuk perumahan biasanya status tanah yang diberikan oleh Badan 
Pertanahan Nasional adalah Hak Guna Bangunan, mengingat sesuai dengan fungsi dari 
Hak Guna Bangunan adalah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah 
negara atau tanah milik pihak lain. Hak tersebut dibatasi oleh adanya jangka waktu ( Pasal 
35 ayat 1 UUPA ). Dibutuhkan pemahaman yang lebih dari masyarakat khususnya yang 
tinggal di perumahan untuk memahami tanda bukti hak atas tanah yang dimilikinya. Agar 
dapat dihindari hapusnya hak atas tanah mereka, sedangkan biaya untuk pembaharuan 
hak –tanah Hak Guna Bangunan yang telah habis jangka waktunya- jauh lebih mahal 
dari biaya peningkatan hak (permohonan Hak Milik atas tanah Hak Guna Bangunan yang 
belum habis jangka waktunya). Sebagai khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian 
ini adalah warga Desa Jembungan, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 
Sasaran strategisnya adalah pengurus RT / RW di wilayah Desa Jembungan, Kecamatan 
Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Dengan harapan agar para pengurus RT / RW dapat 
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menyebarluaskan hasil sosialisasi mengenai pentingnya proses permohonan hak milik 
atas tanah Hak Guna Bangunan ini di lingkungan masing-masing. Semua pengajuan 
peningkatan hak atas tanah pasti diberikan selama berkas tidak bermasalah dan tanahnya 
dipergunakan untuk rumah tinggal maka pengajuan peningkatan hak diberikan, tetapi 
apabila tanahnya dipergunakan untuk usaha atau tanahnya terkena blokir oleh pihak lain 
ataupun kondisi dilapangan masih berupa tanah kosong maka tidak dapat diberikan Hak 
Milik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan 
dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai proses permohonan hak 
milik atas tanah Hak Guna Bangunan. Peserta pengabdian juga terlihat proaktif dalam 
menanggapi dan merespon pemaparan dari pemateri. Tim pengabdian memberikan saran 
agar kegiatan sosialisasi proses permohonan hak milik atas tanah Hak Guna Bangunan ini 
dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan instansi yang terkait 
yaitu Kantor Pertanahan dan juga Notaris-PPAT.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGUASAAN METODOLOGI PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF-DEDUKTIF BERNUANSA 

KONSTRUKTIVISME BAGI GURU-GURU MATEMATIKA SMP/MTS DI KECAMATAN 
PARAKAN DAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
Rochmad, Arief Agoestanto, Sugiman 
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Berdasar analisis data yang diperoleh dalam surveya awal dalam pelaksanaan 
pembelajaran matematika di beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten 
Temanggung, khususnya di Kecamatan Parakan dan Bansari , dan juga berdasar tinjauan 
teori-teori pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama, 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 
menengah pertama 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 
membuat suatu alat peraga matematika sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di 
lingkungan sekolah. Berdasar identifikasi permasalahan dalam pembelajaran matematika 
di sekolah menengah pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 
untuk; (1) meningkatkan kemampuan guru SMP/MTs dalam pengusaan konsep-konsep 
matematika; (2) menanamkan pengetahuan tentang pembelajaran matematika SMP/
MTS 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 58 orang guru 
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matematika sekolah menengah pertama di kecamatan Parakan dan Bansari, Temanggung. 
Kegiatan dilakukan pada tanggal 21 September sampai 22 September 2011, bertempat di 
SMP Negeri 1 Temanggung. Untuk mengatasi masalah digunakan metode pelatihan dan 
workshop. Materi pelatihan meliputi kurikulum matematika sekolah menengah pertama, 
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 menengah pertama 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 khususnya dengan bantuan Program Geometer’s 
Sketchpad.untuk pembelajaran matematika dengan metode induktif-deduktif di sekolah 
menengah pertama.

PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS 
UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Rofi Wahanisa, Arif Hidayat, Nurul Fibrianti

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

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 
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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.

PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN KECIL LAYAK JUAL PADA IBU –IBU PKK 
DESA BARUKAN KECAMATAN TENGARANKABUPATEN SEMARANG

Rosidah, Titin Agustina, Puji Astuti

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Desa Barukan kecamatan Tengaran Kabupaten semarang berada di wilayah yang 
strategis,karena berada di jalur jalan pintas yang menghubungkan daerah Jawa tengah 
dengan Jawa Timur, sehingga potensial untuk mengembangkan kegiatan ekonomi 
produktif, namun masyarakat setempat kurang dapat menangkap peluang tersebut 
karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan membuka usaha, 
khususnya di bidang makanan. Kami tim pengabdi dari Unnes memberikan pelatihan 
pembuatan makanan kecil layak jual, pada ibu – ibu PKK, yang tujuannya agar peserta 
memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat makanan kecil layak jual dan 
dapat mengembangkan sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat. Pelatihan membuat kue terang bulan, kue donat isi, kue brownies 
dan cup cake, diikuti oleh 22 peserta dengan sangat antusias, karena sangat relevan 
dengan kebutuhan mereka sehingga tepat guna.Sejalan dengan itu diperlukan dukungan 
dari Kepala Desa untuk memfasilitasi minat yang tinggi dari peserta sehingga mendorong 
tumbuhnya kegiatan usaha skala rumah tangga. Bagi pengabdi yang lain dapat menambah 
bentuk pelatihan lain sehingga menambah ragam kegiatan ekonomi di desa Barukan.

DEVELOPMENT FOR TEACHERS AEROBICS  IN THE DISTRICT PENJASORKES 
DEMAK 

Hadi Rubianto, Arif Setiawan 

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Aerobic exercise is a way to get as much oxygen. According to Amrum Buatman: 
(1995:5) Aerobic Gymnastics is a series of aerobic exercises such as jogging, running, 
walking and jumping are highly structured with connective movement that blends 
harmoniously with the movement, taking into account the movements of the arms, waist, 
limbs that can be done alone or in groups. One major problem in health in Indonesia is 
to start increasing incidence and mortality caused by excess weight or obesity, the excess 
weight will arise hipokenetik diseases such as coronary heart disease, hipokenetik, stroke 
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and diabetes. Being overweight is caused by lifestyle and eating patterns are not regular 
people Periodization is the division of athletes training program into several levels of time 
in which each level has a goal of training time in particular. In the book periodization: 
theory and methodology of training 4 th edition works of Tudor O. Bompa, P. Hd say 
that periodization is a long-term planning of an exercise program and a variation of the 
dynamics of volume and intensity of exercises aimed at preventing the occurrence of over-
training, as well as accommodate athletes achieve the best performance in accordance 
with the desired time. While the exercise by Harsono (1988:101) stated that the training 
or practice is a systematic process of a coach or work, done repeatedly, with increasingly 
add to the amount of exercise or work load. So with a systematic and programmed exercise 
will probably be able to produce optimal performance. Systematic understanding here 
is planned, according to a schedule, according to the pattern, and a specific system, 
methodically, from easy to difficult, regular exercises from simple to complex.

PELATIHAN MENGEMUDI BAGI TEKNISI DAN LABORAN JURUSAN TEKNIK MESIN 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Rusiyanto, Wirawan Sumbodo, Sunyoto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
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Pada pengembangan produk micro car yang terbaru, terdapat berbagai hambatan 
salah satunya adalah: “bagaimana cara test drive yang benar, sehingga dari hasil test drive 
tersebut dihasilkan kendaraan yang nyaman dan aman”?. Pengabdian ini bertujuan untuk 
melatih dan mengembangkan keterampilan mengemudi bagi para teknisi dan laboran 
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pelaksanaan 
pelatihan mengemudi ini, dibagi menajdi dua tahap. Tahap yang pertama adalah pemberian 
teori dan pengetahuan tentang tata cara mengemudi dan berlalulintas yang baik dengan 
menggunakan kendaraan roda empat. Tahap yang kedua adalah praktikum mengemudi 
langsung, yang meliputi materi praktikum tentang: 1) pengenalan dasar instrumen mobil, 
2) pengetahuan dasar mengemudi, 3) pengetahuan rambu-rambu lalulintas, 4) pengetahuan 
undang-undang lalulintas, 5) teknik mengemudi, 6) jalan mundur/parkir. Pelatihan 
mengemudi ini melibatkan lembaga pelatihan keterampilan (LPK) Kartika, yang sudah 
mempunyai. Pelatihan mengemudi ini diikuti oleh 5 orang laboran dan teknisi Jurusan 
Teknik Mesin Fakultas Teknik. Pelatihan dilaksanakan didaerah Gunungpati, Ungaran, 
Ambarawa, Bandungan dan daerah sekitarnya. Hasil dari pengabdian ini adalah, teasahnya 
keterampilan mengemudi bagi laboran dan teknisi guna ikut serta mengembangkan micro 
car.
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PELATIHAN PENYUNTINGAN BAHASA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 
KUALITAS MAJALAH SEKOLAH PADA ANGGOTA FORUM MAJALAH SEKOLAH SE-

SURAKARTA (FORMASTA)

Santi Pratiwi Tri Utami, Ahmad Syaifudin
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Tahun 2011

Schools should provide avenues for students who want to develop talents and 
interests through extracurricular activities, such as journalism. Currently, one of the 
outputs of the journalistic field extracurricular activities are still being developed at 
several schools in the municipality of Surakarta is the school magazine. In fact, had formed 
a forum that aims to stretching or echo the journalism school namely the Forum of School 
Magazine in Surakarta (Formasta). The school magazine has a quality language school 
which is still a concern. Errors that were encountered by the application of standards 
implementation Improved Spelling (EYD), choice of words (diction), the preparation of 
an effective sentence and paragraph development. The activities were carried out by a 
team of devotees pre activity, a pretest to determine the competence of language writing 
workshop participants who are members of editorial the school magazine. During the 
activity, the form of materials and information about the world of editing, but its not 
focused on language editing. Post activity filled with postest, a practice done by the 
participants of the language editing.

ENINGKATAN KEMAMPUAN GURU KIMIA MA DI KABUPATEN DEMAK DALAM 
PENULISAN ARTIKEL ILMIAH UNTUK DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL 

NASIONAL

Saptorini, A.T. Widodo, S. Kadarwati

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
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Beberapa faktor penyebab rendahnya jumlah publikasi guru kimia MA di 
Kabupaten Demak adalah rendahnya kemampuan dalam menyusun artikel ilmiah, 
kurangnya rasa percaya diri untuk mempublikasikannya, dan keterbatasan waktu yang 
dimiliki. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pelaksana merasa perlu untuk memberikan 
pengetahuan sekaligus bimbingan agar para guru kimia MA di Kabupaten Demak mampu 
menyusun artikel ilmiah hasil penelitian untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah 
nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menginformasikan dan melatih para guru 
kimia MA di Kabupaten Demak agar mereka mampu menyusun artikel ilmiah untuk 
dipublikasikan dalam jurnal nasional. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan (1) 
workshop penyusunan artikel ilmiah, (2) penyusunan terkoordinasi, (3) pendampingan 
peserta, dan (4) evaluasi kegiatan. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan kegiatan ini 
guru-guru kimia MA di Kabupaten Demak dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan 
keterampilan dalam menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional. 
Selain itu, diperoleh tujuh buah artikel hasil penelitian sebagai hasil kegiatan ini. Dua 
artikel diantaranya layak muat dalam JIPK Vol.5 No.2 2011, tiga artikel layak muat dalam 
JIPK Vol.3 No.1 2012, sedangkan dua artikel masih dalam tahap penyempurnaan.
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PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS PROGRAM EXCEL 
DAN POWER POINT BAGI GURU-GURU PONDOK PESANTREN 

Sarwi, Kasmui, Bambang Subali
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Pembelajaran di pondok pesantren Baitussalam dilaksanakan dengan metode 
konvensional, yakni ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas, dengan menggunakan 
media pembelajaran yakni chart/gambar dan sebagian kecil menggunakan power point. 
Subjek kegiatan adalah 20 guru (ustadz) pondok pesantren Baitussalam. Metode ekspositori, 
simulasi, dan praktik pembuatan multimedia CD interaktif berbasis program Excel dan 
Power Point diterapkan pada kegiatan ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner, lembar pengamatan, dan wawancara. Hasil kegiatan berupa CD pembelajaran 
yang bercirikan menu link dan dilengkapi suara dalam kategori baik. Berdasarkan data yang 
telah dikumpulkan, dinyatakan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan para guru PP Baitussalam berbagai mata pelajaran sehingga guru diharapkan 
dapat memotivasi dan menciptakan iklim yang kondusif dalam kelas. Di samping itu 
dengan teknik presentasi mengajar di depan kelas yang siswanya peserta lebih mudah 
meningkatkan dalam penyerapan dan pemahaman yang benar terhadap materi pelajaran, 
sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman konsep. 

PELATIHAN MODEL PARTISIPATIF PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR 
KELURAHAN DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Setiajid

Jurusan Hkn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pemberian layanan kepada masyarakat pada hakikatnya adalah suatu proses sadar 
dan terencana untuk mempartisipasikan masyarakat demi peningkatan kemampuan untuk 
mencapai kondisi hidup dan masa depan mereka yang lebih baik. Layanan publik yang 
berperspektif partisipasi diperlukan tiga prasarat, adanya keterlibatan mental dan emosional 
daripada keterlibatan secara fisik, adanya dorongan untuk menyumbang atau mendukung 
(to contribute) dalam situasi tertentu, adanya dorongan untuk ikut bertanggung jawab 
dalam suatu ide atau kegiatan, karena apa yang disumbangkan atas dasar sukarela. Tujuan 
pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur kelurahan 
mengenai kebijakan publik (public policy) beserta produk-produknya, danmeningkatkan 
wawasan dan kemampuan aparatur kelurahan di dalam penyelenggaraan layanan publik 
yang partisipatif. Sasaran dari program pelatihan perumusan kebijakan layanan publik 
yang partisipatif adalah aparatur kelurahan dan tokoh masyarakat kelurahan di Kecamatan 
Gunungpati Kota Semarang. Berdasarkan evaluasi di akhir pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh tim pengabdian, menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman proses 
kebijakan layanan umum, model–modelnya, serta langkah-langkah dalam perencanaan 
dan pelaksanaan kebijakan layanan publik di kelurahan dari peserta pengabdian, antara 
lain: (1) Pemahaman peserta pengabdian tentang kebijakan publik (public policy) beserta 
produk-produknya menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum 
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dilaksanakannya pengabdian. (2) Kemampuan peserta pengabdian dalam penyusunan 
penyelenggaraan layanan publik yang partisipatif jika dibandingkan dengan sebelum 
dilaksanakannya pengabdian menunjukkan adanya peningkatan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARHARJO KOTA SEMARANG 
DENGAN PELATIHAN PEMBUATAN ABON IKAN SEBAGAI ALTERNATIF 

PERBAIKAN GIZI DAN PROTEIN PADA KELUARGA NELAYAN

Sigit Priatmoko, Nanik Wijayati, Nurwachid Budi Santoso
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Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Timur merupakan kawasan 
dengan mayoritas kepala keluarganya berprofesi sebagai nelayan kecil dengan 
pendapatan yang minim. Selama ini hasil tangkapan hanya dijual dalam keadaan ikan 
segar, sehingga kalau ikan tidak terjual maka akan dibuang karena busuk. Abon ikan 
merupakan alternatif makanan awetan yang terbuat dari ikan laut yang diberi bumbu, 
diolah dengan cara perebusan dan penggorengan. Produk yang dihasilkan mempunyai 
bentuk lembut, rasa enak, bau khas, dan mempunyai daya awet yang relatif lamaTujuan 
dari program ini adalah meningkatkan pemanfaatan ikan segar menjadi sebuah produk 
dengan nilai lebih di kelurahan Bandarharjo kota Semarang Metode kegiatan yang akan 
digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah metode ceramah mengenai 
manfaat ikan, metode praktek membuat abon dari ikan segar, metode tanya jawab untuk 
mengetahui sampai sejauh mana peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat, dan 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 abon ikan. Perlu 
dilakukan inovasi dan kreativitas dalam proses pengolahan ikan agar dihasilkan produk 
yang bervariasi.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN GIZI DAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL DI 
PUSKESMAS PEGANDAN, GAJAH MUNGKUR 

Siti Fathonah, Dyah Nurani Setyaningsih, Sulistyawati dan Hanna Lestari 
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Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

The purpose community services for pregnant women is to improve the status 
nutrition through nutrition education and health . The target participant are pregnant 
women, as much 30 an active pregnant women healthty examination at Pegandan 
Puskesmas, Gajahmungkur, Semarang. Improving nutrition status was done by nutrition 
education and health and the practice of processing additional food for pregnant women 
trimester 1, trimester 2, and trimester 3. Presence of participant in this activity reached 
83,3 %, and increase their knowledge of nutrition and health of 74,5 to 85,8. Pregnant 
women have been able to process addition food ie chicken nuget green beans, sweet patel 
purple cup, and pangsit with potato salad, with preference level is preferred. Activity 
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of community services provided to increase knowledge nutrition and health in sufficient 
category with N-gain 0,42 , and productive activities and beneficial for pregnant women.

MENGIRINGI LAGU ANAK-ANAK

Slamet Haryono, Wadiyo
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Tahun 2011

Kegiatan bernyanyi di Taman Kanak-Kanak (TK) pada umumnya hanya diiringi 
dengan tepuk tangan, dan jarang dengan iringan alat musik. Penyebab utamanya adalah 
pengetahuan dan ketrampilan bermain musik Guru TK yang masih rendah. Oleh karena 
itu permasalahan yang diajukan adalah “Bagaimanakah proses Peningkatan Kompetensi 
Guru Taman Kanak Kanak Kabupaten Semarang melalui Pelatihan Mengiringi Lagu Anak-
Anak?”. Metode yang digunakan adalah Workshop melalui tiga tahap. Tahap I adalah 
Pendahuluan yang mencakup kegiatan Kajian lagu dan musik untuk TK, Identifikasi 
pengetahuan dan ketrampilan bermain musik guru TK, Kajian literatur dan penyusunan 
panduan. Tahap II meliputi kegiatan pembekalan pengetahuan musik dan ketrampilan 
bermain alat musik ukulele untuk mengiringi lagu anak-anak. Kegiatan diikuti oleh 220 
guru TK yang berasal dari 17 Kecamatan di Kabupaten Semarang. Lagu yang berhasil 
diiringi sebanyak 10 lagu anak dengan kategori grade I dan 20 lagu anak kategori grade 2. 
Workshop diakhiri dengan evaluasi yang merupakan kegiatan tahap III dari keseluruhan 
kegiatan yang telah dilakukan di tahap I dan II. 

PENINGKATAN PENYADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TENTANG 
MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA (UPAYA PREVENTIF TERHADAP 

PENCEMARAN LINGKUNGAN) DI BANDARHARJO KOTA SEMARANG 

Sonny Saptoajie W, Dian Latifiani, Rahayu Ferry Anitasari, Windiahsari Cahya Wulandari
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Meskipun pada hakekatnya manusia memiliki hubungan sosiologis secara langsung 
dengan lingkungan hidup, namun kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun 
pengelolaannya masih menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu 
permasalahan lingkungan adalah kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada 
tempatnya masih sangat rendah. Persepsi mengenai tidak pentingnya membuang sampah 
pada tempatnya tidak terlepas dari kultur atau budaya yang berkembang di masyarakat, 
selain itu juga karena ketidaktahuan mereka mengenai dampak dari pencemaran 
lingkungan yang ditimbulkan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang membuang sampah 
pada tempatnya sebagai upaya preventif terhadap pencemaran lingkungan. Berdasarkan 
pengamatan selama melakukan pengbdian tim melihat keseriusan dan antusiasme peserta, 
mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup kritis kepada tim pengabdian. 
Peserta cukup pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Tim 
pengabdian memberikan saran agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara kontinu atau 



47Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2011

berkesinambungan dan diharapkan agar ke depannya dapat bekerjasama dengan para 
pihak yang terkait.

PELATIHAN KOMPUTER AUTOCAD UNTUK PERBAIKAN PENGAJARAN DI 
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK NEGERI 2 SALATIGA

Sri Handayani, Triono Subagio, Endah Kanti Pangestuti

Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Menggambar teknik merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus ditempuh 
pada jurusan bangunan pada SMK kelompok teknologi dan industri. Pergeseran metode 
penggambaran yg berawal dari gambar manual menggunakan komputer membutuhkan 
pemahaman dan keterampilan pengoperasian kmputer secara baik dan benar. Pergeseran 
tersebut menuntut adanya kualitas produk gambar dengan tingkat akurasi yang tinggi. 
Di saming itu, tingkat produktivitas selama proses pengerjaan gambar juga menentukan 
kualitas gambar itu sendiri. AutoCAD, sebagai salah satu software untuk membantu dalam 
menggambar teknik. Penggunaan autoCAD yang terprogram dan terstruktur, disertai 
dengan pemahaman skala yang baikmenjadikan dasar untuk meningkatkan produktivitas 
penggambaran. Faktor-faktor lain, seperti manajemen layer memegang peranan penting 
ketika gambar akan dilakukan proses editing. Pelatihan ini bertujuan dalam rangka 
mensosialisasikan pengoperasian autoCAD secara benar. Pengoperasian autoCAD ini 
adalah untuk mengukur efisiensi dan efektivitas menggambar dengan menggunakan 
autoCAD. Metode yang digunakan adalah berupa pelatihan secara terprogram. Peserta 
pelatihan adalah guru SMK Negeri 2 Salatiga dan siswa-siswa dari jurusan bangunan. 
Pelatihan ini digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan dasar dalam menggunakan 
autoCAD. Permasalahan-permasalahan digali dan dipecahkan dengan langsung 
mempraktikkan di dalam kelas. Hasil pelatihan menujukkan bahwa tingkat efisiensi 
penggambaran dengan autoCAD adalah sebesar 90. sedangkan tingkat efektivitasnya 
adalah sebesar 87. Kategori ini termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil pelatihan ini 
menujukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas penggambaran dengan autoCAD akan 
meningkatkan bila didasari oleh sikap kerja dan pemahaman pengoperasian autoCAD 
secara baik dan benar.

UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN GURU-GURU KIMIA DALAM 
MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH MELALUI 

KEGIATAN MGMP

Sri Haryani, Agung Tri Prasetya, Sri Wardani

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan tujuan untuk 
meningkatkan pemahaman dan pengimplementasian dalam mengembangkan perangkat 
pembelajaran berbasis masalah utamanya RPP sebagai implementasi KTSP bagi 
Guru-guru Kimia SMA di kota Semarang. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini 
meliputi ceramah dan tanya jawab untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis 
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masalah, penyuluhan, praktek serta demonstrasi/presentasi hasil diskusi kelompok 
mengenai pembuatan masalah dan langkah-langkah pembelajarannya. Hasil kegiatan 
pengabdian ini menunjukkan diperolehannya pengetahuan, wawasan dan keterampilan 
mengimplementasikan mengenai pembelajaran berbasis masalah. Presentasi hasil diskusi 
kelompok tentang pembuatan masalah dan langkah-langkah pembelajarannya selanjutnya 
dapat digunakan untuk menyususun RPP, namun demikian untuk cara mengases masih 
belum bisa dilakukan pada kegiatan ini.

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEMANDUAN BAKAT OLAHRAGA SISWA 
DENGAN SPORT SEARCH SOFTWARE BAGI GURU PENJASORKES SMP DI 

KABUPATEN SEMARANG 

Sri Haryono, Khomsin, Karwarganti Rahayu

Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
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Pembinaan olahraga untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi perlu dilakukan 
dengan upaya yang sungguh-sungguh dan melibatkan semua komponen yang diperlukan. 
Pembinaan itu harus dimulai kepada anak sejak usia dini dengan pendekatan multilateral 
dan memperhatikan aspek fisik dan psikologis, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat 
memperoleh hasil yang optimal. Sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) merupakan sasaran kegiatan pemassalan dan pembibitan 
olahraga yang tepat. Demikian halnya Guru Penjasorkes pada dasarnya memiliki peran 
strategis dalam membantu program pembinaan olahraga di sekolah. Melalui kegiatan 
pembelajaran Penjasorkes anak mulai mengenal gerak dasar olahraga yang benar dan pada 
akhirnya menumbuhkan minat serta motivasi untuk melakukan aktivitas olahraga, sehingga 
dapat membantu menumbuhkan banyak bibit olahragawan, didukung pemanduan bakat 
yang tepat dan dilakukan secara baik, diharapkan menghasilkan bibit atlit yang memiliki 
potensi prestasi olahraga yang tinggi. Upaya pemanduan bakat dan potensi olahraga 
telah dikembangkan di beberapa negara dengan pendekatan IPTEK, seperti Australia 
mengembangkan program Sport Search. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan 
uji coba langsung, bahwa program sport search ini memiliki tingkat keakuratan yang 
tinggi dalam hubungannya dengan kesesuaian antara minat dan bakat dengan potensi 
yang ada pada diri anak. Dengan mengembangkan suatu potensi yang sesuai dengan 
minat anak dan didukung kelengkapan penunjang yang lain, maka kesempatan untuk 
meraih prestasi olahraga yang tinggi akan lebih mudah dicapai. Sehubungan dengan hal 
itu, maka perlu upaya meningkatkan kompetensi Guru Penjasorkes di sekolah dalam 
melakukan pemanduan bakat olahraga yang baik melalui program kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan yang telah dilaksanakan pada tangal 29-
30 Juli 2011, dilanjutkan dengan kegiatan mandiri di sekolah masing-masing. Dengan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
dan keterampilan kepada Guru Penjasorkes di Kabupaten Semarang tentang program 
pemanduan bakat olahraga siswa dengan Sport Search Software. Pada akhirnya Guru 
Penjasorkes diharapkan dapat berperan lebih nyata dalam pembinaan olahraga. Hasil 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti 46 Guru Penjasorkes di Kabupaten 
Semarang adalah; 1) Guru Penjasorkes di Kabupaten Semarang memiliki pengetahuan 
tentang program pemanduan bakat olahraga siswa dengan Sport Search Software, dan 
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2) Guru Penjasorkes di Kabupaten Semarang memiliki kemampuan dan keterampilan 
melaksanakan kegiatan tes pemanduan bakat olahraga siswa dengan program Sport 
Search Software.

PENINGKATAN NILAI TAMBAH BIJI RAMBUTAN MENJADI EMPING ANEKA RASA 
SEBAGAI CEMILAN SEHAT PENDERITA DIABETES MELLITUS

S. Kadarwati, S. Nurhayati

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Selama ini orang hanya memanfaatkan daging buah rambutan saja, tanpa 
memanfaatkan biji buahnya. Uji fitokimia biji rambutan menunjukkan bahwa biji 
rambutan mengandung lemak dan polifenol yang cukup tinggi yang dapat menghasilkan 
khasiat hipoglikemik. Untuk itu, perlu dilakukan pemanfaatan cemilan sehat emping 
aneka rasa dari biji rambutan sebagai salah satu bentuk diversifikasi makanan olahan 
dari biji rambutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang 
bahaya penyakit DM dan memberikan keterampilan membuat emping biji rambutan 
sebagai cemilan sehat penderita diabetes mellitus di Kelurahan Mangunsari Gunungpati 
Semarang. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian metode yaitu (1) penyuluhan 
terkoordinasi, (2) praktik demonstratif, (3) praktik mandiri, dan (4) evaluasi kegiatan. 
Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
tentang pembuatan emping aneka rasa berbahan baku biji rambutan sebagai cemilan 
sehat penderita DM. Selain itu, masyarakat mampu menciptakan hasil kreasi emping biji 
rambutan dengan cita rasa yang enak dan kemasan yang layak jual.

PEMBERDAYAAN GURU DAN SISWA SMA N 11 SEMARANG DALAM PEMBUATAN 
BIOPORI SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. TELAH 

DILAKSANAKAN OLEH TIM PELAKSANA: 

Sri Mulyani E.S., Kukuh Santosa, dan Sri Sukaesih

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
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Tahun 2011

SMA N 11 Semarang yang berlokasi di Lamper tengah, Semarang selatan memiliki 
lingkungan yang luas dan strategis. Sekolah ini baru mengembangkan diri menjadi 
sekolah Adiwiyata, dengan melakukan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengelola 
lingkungan hidup. Siswa dan guru SMA N 11 Semarang merupakan bagian masyarakat yang 
bisa diajak untuk bekerjasama, dan memikirkan berbagai upaya mengatasi permasalahan 
lingkungan, seperti masalah sampah dan banjir. Salah satu teknologi inovatif untuk 
mengatasi sampah dan banjir dengan pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB). Biopori 
merupakan lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme di 
dalamnya, seperti perakaran tanaman, cacing, rayap, dan fauna tanah lainnya. Pengabdian 
kepada masyarakat ini bertujuan: (1) Menambah pengetahuan guru dan siswa SMA 11 
Semarang mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan 
memanfaatkan biopori; (2) Siswa dan guru SMA N 11 Semarang memiliki keterampilan 
membuat lubang resapan biopori, serta dapat menerapkan pembuatannya di lingkungannya 
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masing-masingm dan (3) Menumbuhkan kesadaran siswa dan guru tentang perannya 
dalam pengelolaan lingkungan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan 
metode: (1) memberikan penyuluhan/ceramah tentang pengelolaan lingkungan hidup 
yang berkelanjutan; (2) memberikan ceramah tentang peran siswa dalam pengelolaan 
lingkungan dengan memanfaatkan lubang resapan biopori; (3) memberikan keterampilan 
dan praktek pembuatan lubang resapan biopori. dan (4) memanfaatkan kader terlatih 
(perwakilan siswa dan guru) sebagai pembimbing melalui kegiatan yang terjadwal dan 
terorganisir dengan bimbingan yang lebih intensif. Simpulan dari kegiatan ini adalah, 
(1) meningkatkan pengetahuan/pemahaman peserta tentang manfaat lubang resapan 
biopori; (2) memperbaiki sikap dan tindakan peserta dalam hal pengelolaan sampah; (3) 
memperbaiki sikap dan tindakan peserta dalam mengatasi permasalahan air limpasan 
(banjir) melalui pembuatan lubang resapan biopori; (4) menambah keterampilan peserta 
dalam membuat lubang resapan biopori; (5) menumbuhkan kepedulian peserta terhadap 
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan cara mereka akan menyebarluaskan 
dan memberi bimbingan kepada masyarakat sekitar mereka untuk membuat lubang resapan 
biopori; dan (6) menumbuhkan keinginan peserta untuk menyebarluaskan informasi 
tentang lubang resapan biopori baik secara lisan maupun melalui blog/internet. Saran 
yang diberikan untuk mewujudkan Semarang sebagai kota yang bersih dan bebas banjir 
perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya: (1) menumbuhkan kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang salah satu caranya melalui 
pembuatan lubang resapan biopori; (2) sosialisasi tentang manfaat lubang resapan biopori 
dan cara pembuatannya perlu digalakkan; (3) sosialisasi tentang manfaat lubang resapan 
biopori dan cara pembuatannya dapat diberikan melalui sekolah-sekolah formal maupun 
langsung ke masyarakat; dan (4) sosialisasi tidak hanya teoritis tetapi perlu diberikan 
pelatihan praktek pembuatan lubang resapan biopori.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMBAH REJO BLORA MELALUI 
PELATIHAN PEMBUATAN MINUMAN TRADISIONAL DARI RIMPANG KUNIR, 

MENGKUDU DAN TEMULAWAK SERTA SOSIALISASI PEMANFAATANNYA
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Kelurahan Tambah Rejo Kecamatan Blora merupakan wilayah pemerintah 
Kabupaten Blora yang terletak di bagian barat dan bercirikan pedesaan. Wilayah yang 
ber-cirikan pedesaan, maka Kelurahan Tambah Rejo masih banyak dijumpai tanaman 
tradisional berkhasiat obat; namun kenyataannya tanaman obat tradisional tersebut banyak 
di-manfaatkan masyarakat sebagai peluang usaha. Pada kegiatan ini akan dilakukan 
pelatihan pembuatan obat tradisional ekstrak buah mengkudu, ekstrak rimpang lempuyang 
dan temulawak serta sosialisasinya pemanfaatannya kepada ibu-ibu anggota PKK sehingga 
berimplikasi terhadap peningkatan nilai tambah tanaman obat tradisional dan menujang 
tercapainya kesehatan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah memberdayakan potensi 
ibu-ibu pedesaan sebagai anggota PKK dengan memberikan keterampilan pembuatan 
obat tradisional ekstrak buah mengkudu, ekstrak rimpang lempuyang dan temulawak. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah diperolehnya sejumlah pengetahuan, 
wawasan, dan ke-terampilan bagi anggota PKK tentang pembuatan obat tradisional dari 
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mengudu, lempuyang, dan temulawak, sehingga dapat sebagai alternatif wira usaha baru. 
Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, pelatihkan, 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 Tambah Rejo. Selama pelaksanaan kegiatan ini para ibu-ibu anggota PKK juga 
diberikan kesempatan untuk mempraktekkan pembuatan ekstrak mengkudu, lempuyang, 
dan temulawak, setelah itu juga diberikan hasil-hasil kegiatan pembuatan ekstrak meng-
kudu, lempuyang, dan temulawak dengan mereka mersakan kemanfaatan obta tradisional 
bagi kese-hatannya. Hasil kegiatan terapan IPTEKS menunjukkan diperolehannya 
mengenai tersampai-nya pengetahuan, wawasan dan keterampilan mengenai pembuatan 
obat tradisional dari buah mengkudu, rimpang lempuyang 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-ibu anggota PKK kelurahan Tambah Rejo.

PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD DI LINGKUP GUGUS MUHAMMAD SYAFII 
KECAMATAN SEMARANG SELATAN MELALUI PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL 

ILMIAH

Sri Sukasih, Sukarir Nuryanto, Arif Widagdo, Masitah, A. Zaenal Abidin

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
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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 Gugus Muhammad Syafii Kecamatan Semarang Selatan. Peserta kegiatan 
berjumlah 45 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.
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MENGUBAH MUSIBAH MENJADI ANUGRAH : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
SIDODADI KELURAHAN TANJUNG MAS MELALUI PELATIHAN PENGOLAHAN 

SAMPAH MENJADI BARANG YANG BERNILAI EKONOMIS. 

Sri Susilaningsih
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Sebagai bagian dari wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kampung Sidodadi 
mengalami permasalahan pelik dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah. Sampah 
bertebaran dimana-mana mengotori lingkungan dan menimbulkan bau menyengat 
sehingga lingkungan menjadi sangat kotor dan tidak sehat. Sampah yang mengotori 
pemukiman warga berasal sampah rumah tangga dan kiriman yang terbawa banjir rob 
yang datang setiap hari. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
ini, namun belum menampakkan hasil yang maksimal. Untuk itu, perlu adanya upaya 
untuk mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis sehingga dapat merubah 
musibah menjadi anugrah. Rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah bagaimana upaya mengolah limbah sampah menjadi barang yang 
bernilai ekonomis ? Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan 
pelatihan kepada masyarakat untuk dapat mengolah sampah menjadi barang yang bernilai 
ekonomis. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat mampu 
mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Para peserta praktek satu 
persatu dari penjelasan, contoh dan pembimbingan dari Tim Pengabdi. Salah satu warga 
malah ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan membuat tas dari sampah plastik, 
sehingga pada waktu dilatih membuat tas dari bungkus sarimi, jadi sebuah tas plastik. 
Hal ini sangat menggembirakan dan memotivasi peserta lainnya untuk mendaurulang 
sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan mereka. Dari 16 peserta yang datang, 
sebagian besar sudah bisa membuat bunga dari sedotan dan tempat botol minuman dari 
kertas Koran. Sedangkan untuk membuat tas dari bungkus sarimi baru ada dua orang 
peserta yang bekerjasama dan menghasilkan satu buah tas plastik. Tentu saja hal ini sudah 
cukup melegakan dan menggembirakan Tim Pengabdi, baru satu kali pelatihan, mereka 
mampu mempraktekkan materi yang diberikan. Ibu ketua RW meminta Tim Pengabdi 
memberikan kembali pelatihan pengolahan sampah pada pertengahan November besok. 
Tim Pengabdi menyanggupi permintaan warga. Simpulan (1) Banyak peserta yang 
antusias untuk mendaurulang sampah, namun kebanyakan dari mereka yang meminta 
Tim Pengabdi mencarikan pengumpul barang bekas sehingga ibu-ibu tidak susah-susah 
mendaurulang sendiri, namun sampah yang sudah dikumpulkan mereka tinggal dipilah-
pilah kemudian setiap seminggu sekali ada pengumpul yang datang dan membayar sampah 
yang sudah dikumpulkan warga. Tentu saja permintaan ini tidak serta merta ditolak Tim 
Pengabdi, hanya saja kami menjawab akan mencarikan solusinya, dan (2) Dari 16 peserta 
yang datang, sebagian besar sudah bisa membuat bunga dari sedotan dan tempat botol 
minuman dari kertas Koran. Sedangkan untuk membuat tas dari bungkus sarimi baru ada 
dua orang peserta yang bekerjasama dan menghasilkan satu buah tas plastik. Saran : Perlu 
adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan sampah.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENGENTASAN 
KEMISKINAN PERKOTAAN DI KELURAHAN CABEAN KECAMATAN SEMARANG 

BARAT KOTA SEMARANG

St. Sunarto, S. Martono dan Deky Aji Suseno

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Beberapa program yang diimplementasikan untuk pengentasan kemiskinan, 
salah satu diantaranya ialah apa yang disebut sebagai Program Pengentasan Kemiskinan 
Perkotaan (P2KP). Disamping untuk peningkatan kualitas sarana prasarana program 
ini juga menyediakan bantuan pinjaman lunak bagi kelompok usaha kecil. Tujuan 
pinjaman tersebut ialah untuk mendukung pengembangan usaha kecil yang dikelola 
secara kelompok. Dalam rangka pelaksanaannya program ini (P2KP) menyediakan 
fasilitator (pendamping) yang bertugas untuk memberikan fasilitasi bagi kelompok bukan 
saja dalam hal memahami masalah yang dijumpai melainkan juga memberikan saran 
pemikiran untuk mengatasi masalah yang dijumpai serta juga melakukan pengawasan 
dan monitoring bagaimana dana pinjaman digunakan. Berdasar hasil wawancara dengan 
pengelola program ini baik di kelurahan Cabean diperoleh informasi fasilitasi dinilai 
belum terlaksana dengan optimal antara lain tampak dari intensitas pendampingan yang 
diberikan kepada kelompok, dana pinjaman yang harus dikembalikan secara bertahap tidak 
terealisasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, terdapat sejumlah tunggakan angsuran 
yang relatif sulit untuk ditarik kembali mencapai tidak kurang dari 60 %, dan diperlukan 
semacam penyegaran mengenai tehnik fasilitasi. Oleh karena itu tim pengabdian kepada 
masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian guna meningkatkan keterampilan dalam 
pendampingan P2KP. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya 
brainstorming yang menghasilkan kesepakatan – kesepakatan untuk mengatasi kendala – 
kendala internal dan eksternal BKM.3 Kegiatan dapat berjalan dengan baik dilihat dari 
indikator kehadiran sebesar 66,67% dan indikator partisipasi/keaktifan peserta yang hadir 
sebesar 100%. Pengabdian kepada masyarakat ini dirasakan oleh peserta ada manfaatnya 
dan diharapkan untuk bisa diteruskan seiring dengan kegiatan BKM.

PELATIHAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DI KELURAHAN SEKARAN, 
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Sudarmin , Winarni dan Woro Sumarni

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Sekaran 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang bertujuan mensosialisasikan dan memberikan 
ketrampilan kepada ibu-ibu anggota PKK dalam mengolah hasil kebun seperti durian 
dan rambutan agar memiliki nilai tambah. Metode Kegiatan yang dilakukan meliputi 
identifikasi, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, , program aksi dan evaluasi. Dari 
hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik 
dengan indikator tersampaikannya konsep, teori, dan pola implementasi pelaksanaan 
pengolahan aneka olahan buah durian dan rambutan menjadi selai, dodol, dan sirup yang 
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layak jual dan aman bagi kesehatan. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut maka perlunya 
tindak lanjut dari kegiatan ini pengabdian ini sehingga pola kerjasama ini akan menjalin 
hubungan yang kuat antara kedua institusi tersebut yaitu Unnes dengan pihak Kelurahan 
Sekaran

DESIMINASI REGULASI PENGGUNAAN KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN 
BAGI PENGUSAHA KECIL DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

Dewi Sulistianingsih, Pujiono

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pada umumnya masyarakat memahami bahwa kemasan adalah pelindung dari 
makanan dan minuman yang terdapat di dalam kemasan tersebut. Peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kemasan makanan dan minuman mulai dari UU No. 7 
Tahun 1996 tentang Pangan, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri 
Kesehan, Keputusan Kepala BPOM perlu untuk dipahami dan diimplementasikan oleh 
masyarakat khususnya bagi produsen. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut 
: (1) Bagaimana mendiseminasi regulasi kemasan makanan dan minuman bagi pengusaha 
kecil di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ? (2) Bagaimana penggunaan kemasaan 
makanan dan minuman yang baik ? (3) Bagaimana bila ketentuan mengenai penggunaan 
kemasan makanan dan minuman telah dilanggar oleh produsen atau pengusaha kecil? 
Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : (1) Memberikan 
pemahaman tentang kesadaran hukum atas penggunaan kemasan makanan dan minuman 
pada pengusaha kecil di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (2) Memberikan 
penyadaran hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan 
kemasan makanan dan minuman. (3) Mencegah terjadinya akibat yang ditimbulkan dari 
penyalahgunaan penggunaan kemasan makanan dan minuman (4) Membentuk ketertiban 
dalam masyarakat dengan menghindarkan terjadinya konflik dan akibat hukum dalam 
penyalahgunaan penggunaan kemasan makanan dan minuman (5) Meningkatkan kesehatan 
masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan yang 
telah dilakukan oleh pengabdian, maka tim pengabdian berkesimpulan bahwa kegiatan 
pengabdian ini cukup berhasil, dilihat dari besarnya minat dan perhatian dari para peserta 
pengabdian, meski ditemui adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan 
diseminasi regulasi 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. Kegiatan 
ini juga berdampak mengurangi terjadinya perselisihan yang terjadi di masyarakat sebagai 
akibat dari penyalahgunaan kemasan makanan dan minuman.
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BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN 
PROFESIONALISME GURU PEMBIMBING DI MGP SMP - SMA KOTA SEMARANG 

Sugiyo, Sunawan, Mulawarman, Muslikah

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Kompetensi profesional guru yang belum dikuasai dan dilaksanakan oleh guru 
termasuk guru pembimbing yaitu penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Hal 
ini nampak pada saat penilaian penelitian tindakan bimbingan dan konseling guru 
pembimbing banyak yang tidak melakukan kegiatan profesional yang berupa penelitian. 
Demikian pula pada saat PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) masih banyak 
yang belum mampu menyusun dan melakukan penelitian tindakan kelas bimbingan dan 
konseling. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru melalui pelatihan penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling. Adapun tujuan 
akhir kegiatan ini adalah terciptanya guru profesional, dengan terlebih dahulu memahami 
cara penyusunan dan pelaksanaan penelitian tindakan bimbingan konseling yang sesuai 
dengan standart penyusunan yang sesuai dengan acuan kemendiknas. Berdasarkan 
pemahaman tersebut maka kinerja guru pembimbing akan semakin meningkat lebih 
profesional melalui penelitian tindakan kelas. Indikator keberhasilan dalam pelatihan 
penelitian tindakan bimbingan konseling berupa para guru pembimbing mengalami 
peningkatan dalam penyusunan proposal penelitian tindakan bimbingan dan konseling

PENYADARAN HUKUM PENTINGNYA PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH 
HAK GUNA BANGUNAN UNTUK MEMPEROLEH STATUS HAK MILIK ATAS TANAH 
SEBAGAI HAK TERKUAT DAN TERPENUH DI DESA KEJI, KECAMATAN UNGARAN 

BARAT, KABUPATEN SEMARANG

Aprila Niravita, Suhadi, Rofi Wahanisa, Rahayu Fery Anitasari

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman mendorong dan 
memperkukuh demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan 
saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas 
kekeluargaan. Untuk perumahan biasanya status tanah yang diberikan oleh Badan 
Pertanahan Nasional adalah Hak Guna Bangunan, mengingat sesuai dengan fungsi dari 
Hak Guna Bangunan adalah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah 
negara atau tanah milik pihak lain. Hak tersebut dibatasi oleh adanya jangka waktu ( Pasal 
35 ayat 1 UUPA ). Dibutuhkan pemahaman yang lebih dari masyarakat khususnya yang 
tinggal di perumahan untuk memahami tanda bukti hak atas tanah yang dimilikinya. Agar 
dapat dihindari hapusnya hak atas tanah mereka, sedangkan biaya untuk pembaharuan 
hak –tanah Hak Guna Bangunan yang telah habis jangka waktunya- jauh lebih mahal 
dari biaya peningkatan hak (permohonan Hak Milik atas tanah Hak Guna Bangunan yang 
belum habis jangka waktunya). Sebagai khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian 
ini adalah warga Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sasaran 
strategisnya adalah pengurus RT / RW di wilayah Desa Keji, Kecamatan Ungaran 
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Barat, Kabupaten Semarang. Dengan harapan agar para pengurus RT / RW dapat 
menyebarluaskan hasil sosialisasi mengenai pentingnya proses permohonan hak milik 
atas tanah Hak Guna Bangunan ini di lingkungan masing-masing. Semua pengajuan 
peningkatan hak atas tanah pasti diberikan selama berkas tidak bermasalah dan tanahnya 
dipergunakan untuk rumah tinggal maka pengajuan peningkatan hak diberikan, tetapi 
apabila tanahnya dipergunakan untuk usaha atau tanahnya terkena blokir oleh pihak lain 
ataupun kondisi dilapangan masih berupa tanah kosong maka tidak dapat diberikan Hak 
Milik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan 
dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai proses permohonan hak 
milik atas tanah Hak Guna Bangunan. Peserta pengabdian juga terlihat proaktif dalam 
menanggapi dan merespon pemaparan dari pemateri. Tim pengabdian memberikan saran 
agar kegiatan sosialisasi proses permohonan hak milik atas tanah Hak Guna Bangunan ini 
dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan instansi yang terkait 
yaitu Kantor Pertanahan dan juga Notaris-PPAT

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENGUASAAN TEKNIK DASAR RENANG 
PADA GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT DI KEC.GUNUNGPATI SEMARANG

Sungkowo,Kaswarganti Rahayu

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Swimm has entered the physical education curriculum of primary schools (SD) as 
a teacher of choice. In addition, some schools chose swimming as a branch of choice in 
extra-curricular physical education teacher who Amnestied respectively. Their education 
consists of graduates SGO, PKGO, PGPJSD and some degree. Seen from an educational 
background that it can be said that among the teachers who never learned to swim there 
specifically so that the procurement of basic engineering knowledge and pool felt very 
less, given the knowledge and basic techniques of swimming overs they only can in school 
or college is very limited time. Lack of knowledge of the causes of errors basic techniques. 
By having the knowledge and techniques to the procurement of the proper basic swim then 
a teacher will be able to do a pool with an effective and efficient and beautiful views. 
At the time of swimming teaching materials for learners in school and extra mengampu 
knowledge pool in the afternoon presented not misleading, while the skills being taught 
are also easily emulated. Based on the above description is deemed necessary to improve 
knowledge and mastery of basic techniques of swimming for the elementary physical 
education teachers. Expected by the service activities by the Community Services Team 
UNNES can improve their knowledge and mastery of basic swimming techniques so 
as to minimize the occurrence of errors and finally the basic techniques they can swim 
efficiently. The average value of pre-test participants for community service activities 
76.4 shows the level of basic technical skills pool styles penjas elementary teachers with 
a good level. After them followed the activities of community services on improving the 
ability of the basic techniques of swimming styles penjas Gunungpati elementary teachers 
use the lecture method, simulation and practice the basic level of technical ability to 
increase their swimming style. It is presented with the average value of 85.1 post test 
higher than the average pre-test of 76.4 which indicates an increase in capacity by 8.7%
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PEMBUATAN PAKAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT BERTEKNOLOGI SEDERHANA 
DI DESA BARUKAN KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
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Petani ternak lele dumbo 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. Analisis keekonomisan pakan menunjukkan bahwa pakan dapat dibuat sendiri 
oleh petani peternak ikan dengan biaya pembuatan lebih rendah dibanding pakan buatan 
pabrik. Diperlukan pelatihan untuk membuat pakan ikan menggunakan alat berteknologi 
sederhana. Pelatihan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan ketrampilan kepada 
kelompok tani ternak Desa Barukan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam 
membuat pakan ikan menggunakan alat berteknologi sederhana. Peserta penyuluhan dan 
pelatihan aktif dan antusias mengikuti seluruh kegiatan. Peserta trampil memproduksi 
sendiri pakan ikan. Pertumbuhan lele dumbo menunjukkan angka pertumbuhan signifikan 
yaitu 7,55 kali bobot awal dalam kurun waktu pemeliharaan 10 minggu. Kelulushidupan 
mencapai 75 % dan FCR 0,57. Dapat disimpulkan, bahwa peserta trampil membuat pakan 
ikan menggunakan alat berteknologi sederhana, sehingga peserta dapat memperoleh 
penghasilan tambahan dari ketrampilan yang diperoleh.

PELATIHAN PEMAHAMAN DAN PEMANFAATAN HASIL TES KECERDASAN PADA 
GURU SD KEMBANGARUM 2 KOTA SEMARANG

Supriyo, Sinta Saraswati
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Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Di SD Kembangarum 2 Kota Semarang belum pernah dilaksanakan psikotes 
bagi para siswa. Guru-guru di sekolah tersebut juga belum pernah mengikuti pelatihan 
pemanfaatan hasil tes kecerdasan. Permasalahannya adalah, “Bagaimana meningkatkan 
kemampuan guru Sekolah Dasar Kembangarum 2 Kota Semarang dalam memahami 
dan memanfaatkan hasil psikotes?” Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini adalah, “Meningkatkan kemampuan guru Kembangarum 2 Kota Semarang dalam 
memahami dan memanfaatkan hasil tes kecerdasan.”  Upaya peningkatan pemahaman 
dan pemanfaatan hasil tes kecerdasan dilakukan dengan beberapa tahapan. (1) dilakukan 
dengan mengadministrasi tes kecerdasan, (2) analisis hasil tes kecerdasan siswa, (3) 
menyusun laporan hasil tes kecerdasan siswa, (4) tahap terakhir, dikomunikasikan kepada 
guru terutama yang berkaitan dengan makna hasil tes kecerdasan dan cara memanfaatkan 
hasilnya. Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan ini sesuai dengan kerangka 
pemecahan masalah, yaitu: (1) melaksanakan tes kecerdasan kepada siswa kelas VA yang 
diikuti 34 siswa dan kelas VB diikuti 36 siswa, (2) mengoreksi hasil tes dan menganalisis 
serta menetapkan tingkat kecerdasan siswa berdasarkan norma, (3) menyusun laporan hasil 
tes secara kelompok, (4) menginformasikan hasil tes kepada semua guru yang berjumlah 
20 orang, tentang bagaimana menggunakan hasil tes tersebut untuk membimbing siswa.  
Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapt dilaporkan sebagai berikut: (1) Hasil 
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tes kecerdasan siswa kelas VA, kategori Cerdas 2 Siswa, Cukup Cerdas 15 Siswa dan 
Sedang/Rerata 14 Siswa, (2) Hasil tes kecerdasan siswa VB, kategori Cerdas 1 Siswa, 
Cukup Cerdas 9 Siswa, Sedang/Rerata 25 Siswa, dan Agak Kurang Cerdas 1 Siswa. Hasil 
pelatihan dinamika yang muncul dalam proses pelatihan sangat dinamis, seluruh peserta 
mengambil bagian dalam kegiatan tanya jawab, sehingga suasana pelatihan hidup. Bentuk-
bentuk bimbingan berdasarkan taraf inteligensi yang akan dipraktekkan para guru adalah: 
(1) Taraf Inteligensi Tinggi, siswa diberi tugas-tugas akan tanggung jawab yang lebih 
sering dibanding teman-teman lainnya, sehingga siswa akan menjadi lebih serius dalam 
proses belajar mengajar. (2) Taraf Inteligensi Sedang, siswa perlu diberikan pengarahan 
untuk meningkatkan potensi dan kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar. (3) 
Taraf Inteligensi di Bawah Rata-Rata, perlu perlakuan yang lebih, dalam hal bimbingan 
dan perhatian oleh guru, seperti halnya kesabaran dan pengertian dalam proses belajar 
pembelajaran. Dari hasil kuesioner yang kami sampaikan kepada 20 orang guru setelah 
selesai pelatihan adalah sebagai berikut: (1) materi sajian bermanfaat (100%), (2) materi 
sajian baru (95%), (3) metode penyampaian menarik (90%), (4) mudah difahami (85%), 
(5) minat menerapkan di sekolah (95%), (6) membutuhkan topik lain (85%), (7) waktu 
penyampain materi cukup (80%), (8) waktu tanya jawab cukup, (9) waktu berlatih cukup 
(65%), (10) perlu tindak lanjut kegiatan ini (100%) Berdasarkan hasil dan pembahasan 
kegiatan pada masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pemahaman tentang 
perlakuan bimbingan berdasarkan kecerdasan, telah dikuasi oleh sebagian besar peserta, 
(2) Para peserta sangat merasakan manfaat dari pelatihan ini untuk membimbing para 
siswa. Dari simpulan yang tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah 
sebagai berikut: (1) Agar guru dapat memberikan perlakuan yang tepat kepada para siswa, 
maka perlu dilakukan tes kecerdasan bagi siswa, (2) Perlu kerjasama dengan orang tua 
dalam membimbing dan memotivasi anak.

PENINGKATAN KETERAMPILAN BERMAIN BULUTANGKIS SISWA-SISWI SMP 
ISLAM AL AZHAR 14 SEMARANG PENGABDIAN DI SMP ISLAM AL AZHAR 14 

SEMARANG

Suratman, Moch Senoadji Karjadi
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Tahun 2011

The purpose of this community service activity is to provide an understanding 
of the importance of controlling and improving the skills to play badminton as well as 
reduces the occurrence of errors and technical mastery of basic techniques Badminton 
blow for junior high students of Al Azhar Islamic Semarang 14 The method used in this 
service is a method of explanation (lecture), demonstrations, drills and play. Community 
services to improve the skills of playing badminton Students of Al-Azhar Islamic Junior 
High School 14 Semarang obtained results: the initial test results obtained by an average 
of 3.4 (moderate) and the final test results on average 4.48 (good). They have increased by 
31.76% results. These results concluded that all participants are able to play badminton 
with better skills than on skills before the dedication was held. To improve the skills of 
playing badminton should they continue to practice badminton through extra that has 
been formed through this community service.
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UPAYA MENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PELATIHAN 
PENYUSUNAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAGI GURU-GURU SD DINAS 
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Upaya meningkatkan kompetensi pendidik untuk menyelesaikan masalah 
pembelajaran yang dihadapi saat menjalankan tugasnya dapat dilakukan melalui penelitian 
tindakan kelas. Upaya PTK diharapkan dapat menciptakan sebuah budaya belajar (learning 
culture) di kalangan guru-siswa di sekolah. 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. Masalah yang 
menjadi pokok kajian dalam kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana 
memberikan keterampilan menyusun penelitian tindakan kelas pada guru-guru SD di 
Dinas Pendidikan Pringsurat Kabupaten Temanggung ? Keterampilan yang akan diberikan 
adalah keterampilan menyusun penelitian tindakan kelas. Tujuan yang diharapkan dapat 
dicapai setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai adalah sebagai 
berikut. (1) Memberi bekal keterampilan (dalam bentuk penyusunan penelitian tindakan 
kelas) kepada guru-guru SD di Dinas Pendidikan Pringsurat Kabupaten Temanggung. 
Dan (2) Memberikan stimulan kepada guru-guru untuk berusaha mengembangkan 
kemampuan profesionalnya di bidang penelitian terutama penelitian tindakan kelas. 
Setelah rangkaian kegiatan ini dilaksanakan, diharapkan dapat mengembangkan potensi 
guru dibidang penelitian terutama penelitian tindakan kelas sehingga dapat meningkatkan 
profesionalisme guru. Peserta sangat antusias membuat proposal PTK dengan dibimbing 
Tim Pengabdi. Pertamakali mereka diminta untuk menuliskan permasalahan yang sering 
ditemui selama mengajar di kelas. Setelah semua menuliskan masalah, dipilih salah satu 
masalah yang penting untuk segera diselesaikan dan mampu untuk dilaksanakan PTK. 
Walaupun sebagian peserta sudah berusia lanjut, namun mereka sangat antusias dalam 
mengikuti pelatihan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang bertanya. Satu 
persatu Tim menjawab seluruh pertanyaan peserta. Dalam pemuatan proposal PTK, Tim 
Pengabdi memberi lembar kerja untuk memudahkan peserta dalam menyusun proposal 
PTK. Mereka hanya mengisi sesuai dengan panduan yang ada. Setelah selesai, satu per 
satu proposal yang dibuat peserta dikritisi oleh Tim Pengabdi. Dari 15 proposal yang 
dbuat peserta, sebagian besar sudah sesuai dengan panduan, hanya ada 4 proposal yang 
judulnya salah. Kesalahan pembuatan judul PTK karena ada yang tidak menuliskan 
tindakan yang akan dikenakan, ada yang menuliskan tindakan namun permasalahan tidak 
ditulis. Setelah diperbaiki oleh Tim Pengabdi, proposal dikembalikan kepada peserta untuk 
dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan PTK dan pembuatan 
laporan PTK. Dengan demikian, pengetahuan peserta mengenai PTK sudah lengkap. Batas 
waktu pengumpulan proposal adalah 27 November 2011 sekaligus pembagian sertifikat 
bagi mereka yang sudah mengumpulkan proposal PTK. Simpulan : 1. Antusiasme peserta 
dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi sehingga hal ini menunjukkan bahwa guru-
guru sebenarnya sangat berminat untuk melakukan PTK, dan (2) Dari 15 proposal yang 
dibuat hanya ada 4 judul PTK yang kurang benar, sehingga pelatihan dapat dikatakan 
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berjalan dengan baik. Saran : (1) Perlu adanya pendampingan intensif sehingga guru lebih 
menguasai pembuatan PTK, dan (2) Dinas terkait harus memfasilitasi kebutuhan guru 
akan pelatihan PTK.

PEMBERDAYAAAN OLAHRAGA-KESEHATAN PURNAKARYA KELURAHAN 
SRONDOL WETAN KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2011

Sutardji, Tri Nurharsono, Ranu Baskora A.P.

Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

”Kesehatan” adalah fondasi hidup penting bagi manusia. Dengan status kesehatan 
yang baik, manusia mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai warga masyarakat, 
yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di Desa 
Sondol Wetan, terutama di Perumnas Banyumanik, populasi purnakarya cukup tinggi 
di banding daerah lain. Para purnakarya sering mempersepsikan dirinya sebagai warga 
negara yang terhormat dan berprestasi karena merasa telah berhasil mengabdikan dirinya 
pada negaranya . Tetapi di sisi lain tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa dirinya 
sudah uzhur dan sudah tak terpakai lagi. Persepsi negatif yang di biarkan berlarut-larut 
dapat menimbulkan gangguan kesehatannya. Olahraga-kesehatan memiliki nilai-nilai 
mulia, sebab olahraga-kesehatan secara sistematis mampu mendorong, membina serta 
mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial pada manusia. Kegiatan pengabdian 
masyarakat, yang mengambil thema “ Pemberdayaaan Olahraga-Kesehatan Purnakarya 
Kelurahan Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik Tahun 2011” diharapkan dapat 
memberi manfaat kepada para purnakarya dalam menjalin komunikasi sosial, menjaga 
kesehatan dan meningkatkan gairah dan semangat hidupnya. Metode yang digunakan 
dalam pengabdian masyarakat ini adalah melakukakan aktifitas jasmani yang berbentuk 
praktek olahraga masyarakat dan pemberian penyuluhan kesehatan,  Hasil yang di 
capai dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :ada peningkatan hubungan 
sosial antara para purnakarya, para purnakarya merasa kondisi kesehatan terjaga bahkan 
beberapa menyatakan berkurang dan bahkan hilangnya gangguan kesehatan yang tadinya 
sering di alami, Ada peningkatan pengetahuan tentang cara olahraga yang benar dan cara 
pemeliharaan kesehatan yang benar bagi purnarkarya

PEMBUATAN PLASTIK BIODEGRADABLE DARI TEPUNG PATI UBI JALAR UNTUK 
APLIKASI KEMASAN MAKANAN 

Sutikno, Sukiswo Supeni Edi,Nikola Febrian Firstikesuma

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahua Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Lembaran plastik biodegradable untuk pengemasan makanan telah berhasil dibuat 
dari tepung pati ubi jalar, khitosan dan pemlastis gliserol menggunakan metode penuangan 
larutan. Beberapa lembaran plastik telah dibuat dengan variasi kadar gliserol mulai dari 
2% smpai dengan 15% dari volume suspensi pati. Lembaran plastik dengan sifat mekanik, 
laju transmisi uap, porositas dan transparansi yang baik ditemukan pada lembaran plastik 
dengan kadar gliserol paling rendah yaitu 2-3%.



61Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2011

PELATIHAN PENGOLAHAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA 
PENINGKATAN KETRAMPILAN MENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN KOTA SEMARANG 

Sutrisno, Murgono, Dedeh Mulyati 

UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Seiring 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. Akses informasi melalui internet diperlukan untuk menambah dan melengkapi 
informasi yang didapatkan oleh pengguna (siswa), dari sumber lain yang tidak dimiliki 
oleh perpustakaan sekolah. Menyikapi hal tersebut maka guru, pengelola perpustakaan 
serta pustakawan perlu mengajarkan kepada siswa untuk dapat mengenali jenis informasi 
apa saja yang diperlukan dan cara-cara penelusurannya. Untuk mendukung hal tersebut 
maka diperlukan suatu langkah guna mendukung program literasi (melek) informasi di 
sekolah, yang bertujuan agar siswa mampu memecahkan masalah yang mereka temukan 
dalam kegiatan pembelajaran melalui informasi yang diperoleh dari perpustakaan. 
Supaya pengguna bisa mengakses informasi secara efisien maka koleksi bahan pustaka 
perlu dikelola atau diolah dengan baik dan benar, sesuai pedoman yang telah dibakukan, 
sehingga buku atau bahan pustaka di perpustakaan dapat diakses dengan mudah, cepat 
dan tepat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pustakawan Perpustakaan 
Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengadakan pembinaan pengolahan bahan 
pustaka bagi pengelola perpustakaan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 
lingkungan kota Semarang, yang telah dilaksanakan oleh tiga orang Pustakawan Tingkat 
Ahli yang masing-masing memiliki keahlian tentang perpustakaan  Sasaran kegiatan 
adalah para pengelola perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di lingkunan kota 
Semarang yang terdiri dari para guru dan karyawan.

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PKN MELALUI PELATIHAN MODEL-
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH BAGI 

GURU PKN SMP DI KOTA SEMARANG

Suyahmo

Jurusan PPkn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Ada tiga alasan mengapa pendidikan karakter begitu sulit diterapkan dalam 
kinerja dunia pendidikan kita. Pertama, ketidak pahaman konseptual tentang apa yang 
disebut dengan pendidikan karakter. Kedua, ketidak jelasan konseptual ini mengakibatkan 
kebijakan ditingkat lokal yang mengatasnamakan pendidikan karakter tidak tepat sasaran 
dan tidak integral, Ketiga, ketika diterapkan dalam kerangka lembaga kependidikan, 
pendidikan karakter mengalami persoalan serius seputar tata cara evaluasi Berdasarkan 
analisis kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bermaksud 
malaksanakan pelatihan model-model pembelajaran berbasis pendidikan karakter bagi 
guru PKn di Kota Semarang untuk memberikan pemahaman serta memotivasi bagi 
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guru PKn SMP di Kota Semarang dalam mengimplementasikan pendidikan karakter 
di sekolahnya. Kegiatan pelatihan model-model pembelajaran berbasis pendidikan 
karakter ini dilaksanakan dengan metode seminar dan dialog serta penugasan pembuatan 
desain pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Hasil dari kegiatan ini adalah peserta 
kegiatan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam model pendidikan karakter 
dalam pembelajaran serta mampu menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas. 
Berdasarkan pengamatan dan evaluasi tim pengabdian pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kegiatan pengabdian ini dapat 
diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan 
wawasan terhadap peserta tentang model pembelajaran berbasis pendidikan karakter. (2) 
Partisipasi dan tanggapan peserta kegiatan pengabdian sangat baik terlihat dari antusias 
peserta pengabdian dalam mengikuti kegiatan, hal ini dapat dilihat dari tingginya 
partisipasi peserta dalam kegiatan ini. (3) Peserta kegiatan mempunyai pengetahuan 
dan ketrampilan dalam mengimplementasikan moel pembelajaran berbasis pendidikan 
karakter dalam pembelajaran.

PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DAN 
PENERAPANNYA BAGI SISWA SMA NEGERI 11 KOTA SEMARANG

Talitha Widiatningrum, Aditya Marianti dan Wulan Christijanti

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

SMA Negeri 11 merupakan sekolah dengan program Adiwiyata. Program ini 
memberikan permasalahan yang perlu dikaji yaitu bagaimana menerapkan kelestarian 
fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam kepada para siswa dari sekolah ini. 
Alternatif pemecahan masalah adalah dengan memberikan pendidikan mengenai 
pembuatan dan penerapan pupuk organik. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan 
pendidikan kepada siswa terutama calon siswa kader mengenai penerapan dan pembuatan 
pupuk organik serta dengan memberikan pelatihan calon siswa kader tentang pembuatan 
pupuk organik dari sampah tanaman secara cepat dan berkualitas serta penerapannya ke 
tanaman.Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara tutorial dan diskusi dengan hasil 
yang positif. Kegiatan ini juga telah membuka wawasan bagi para siswa yang selanjutnya 
dapat menjadi kader yang akan membagikan pengetahuan dan keterampilan baru dalam 
membuat pupuk organik. Antusiasme dan partisipasi siswa untuk mencoba membuat 
dan mengaplikasikan pupuk organik menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan 
pengabdian ini.
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PERANCANGAN MODEL PERANGKAT PENDUKUNG PAMERAN DALAM RANGKA 
MENUNJANG KEGIATAN PUBLIKASI HASIL TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Teguh Prihanto, Sunyoto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Keberhasilan sebuah pameran tidak terlepas dari perangkat-perangkat pameran 
yang layak, informatif, nyaman serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Untuk 
mencapai hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan yang bertujuan supaya pameran 
Unnes berlangsung sukses melalui perancangan model perangkat-perangkat pameran 
berstandar khusus guna menunjang pameran hasil-hasil tridarma civitas akademika Unnes 
yang layak dan berestetika. Dengan model perangkat-perangkat pameran berstandar 
khusus, diharapkan dapat menjadi dasar pembuatan perangkat pameran yang dapat 
mendukung kegiatan pameran yang sering diadakan di lingkup kampus hingga berskala 
nasional. Kegiatan perancangan model perangkat pendukung pameran menggunakan 
metode pengembangan sebagai berikut: klasifikasi materi, koordinasi dengan lembaga, 
standarisasi perangkat pameran dan teknis pelaksanaan. Hasil pengamatan di lapangan 
menunjukkan bahwa Unnes termasuk lembaga pendidikan yang aktif mengikuti kegiatan 
pameran, baik lokal maupun nasional. Klasifikasi materi pameran yang berasal dari unit 
kerja di Unnes berupa: (1) poster, materi amatan 2 dimensional ; (2) model, materi amatan 
3 dimensional; (3) alat peraga, materi yang dapat diperagakan; (4) produk jadi, materi jadi 
yang siap jual. Berdasarkan hal tersebut maka jenis perangkat pameran yang dirancang 
untuk mendukung terselenggaranya pameran antara lain: gerbang, background, banner, 
meja, rak; dan lampu. Kesimpulan tentang pelaksanaan kegiatan pameran yang diikuti 
Unnes adalah: (1) belum adanya program khusus penyelenggaraan pameran; (2) adanya 
koordinasi yang baik antar lembaga terkait pameran; (3) kurangnya perangkat pendukung 
pameran; (4) belum adanya satuan kerja khusus pelaksana pameran. Melihat kondisi 
ini, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah: (1) adanya pengelolaan program 
pameran secara khusus; (2) meningkatkan koordinasi LP2M dan fakultas terkait dengan 
kompetensi tridarma; (3) perlu adanya penyiapan perangkat pameran yang siap pakai; (4) 
perlu dibentuk satuan khusus sebagai pelaksana inti kegiatan pameran.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI WIRAUSAHA PEMBUATAN MAKANAN 
KECIL BERBASIS PISANG DI KELURAHAN TLOGOSARI WETAN KECAMATAN 

PEDURUNGAN KODYA SEMARANG

Titin Agustina, Rosidah
Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
Tahun 2011

Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan kodya Semarang adalah 
suatu wilayah potensial penghasil pisang karena karena keadaan alam tanaman pisang 
tumbuh subur di wilayah tersebut Pada umumnya penduduk setelah panen pisang dijual 
segar begitu saja di pasar – pasar setelah melalui pemeraman.Akan tetapi tidak semua 
pisang hasil panen tidak selamanya bisa diperam sehingga pisang tersebut masih mentah. 
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Demikian pula pisang yang sudah masak dari pemeraman tidak semuanya laku terjual 
pada saat itu juga, karena sifat yang mudah busuk akan mempengaruhi kualitas pisang 
dan sekaligus mempengaruhi nilai jualnya. Sampai saat ini umumnya pemanfaatan pisang 
hanya dikonsumsi dalam bentuk segar ataupun direbus hal ini dikarenakan kurangnya 
pengetahuan dan ketrampilan tentang pengolahan makanan kecil berbahan dasar pisang. 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan pasca 
panen yang melimpah seperti pisang dapat diolah menjadi variasi makanan yang menarik 
maupun menjadi produk setengah jadi yaitu tepung, sehingga dapat meningkatkan nilai 
jualnya dan memberikan nilai tambah dari komoditas pisang, dengan meningkatnya 
kreativitas makanan berbahan dasar pisang diharapkan dapat membuka peluang usaha 
baru, terutama masyarakat khususnya kaum perempuan di Keluraahan Tlogosari Wetan, 
Kecamatan Pedurungan, Kodya Semarang, untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu 
memberdayakan perempuan melalui wirausaha pembuatan makakanan kecil berbasis 
pisang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
adalah:1. Meningkatkan pengetahuan peserta dalam pembuatan makanan kecil berbasis 
pisang.2. Memberikan ketrampilan cara pembuatan makanan kecil berbasis pisang.3. 
Memberikan pengetahuan dan ketrampilan cara menghitung biaya produksi dan harga 
jualnya untuk dipasarkan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini dapat berjalan 
dengan baik dan sesuaidengan rencana , berdasarkan evaluasi kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang berupa pelatihan Pemberdayaan Perempuan Melalui Wirausaha 
Pembuatan Makanan Kecil Berbasis Pisang di Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan 
Pedurungan Kodya Semarang melalui metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi 
oleh tim pengabdian, maka para peserta dapat memahami materi pelatihan. Sehingga 
melalui metode latihan/praktek ibu –ibu membuat makanan kecil, adapun hasinyal 100 
% dikatakan berhasil,hendaknya pelatihan tersebut dapatlah sebagai dasar pengetahuan 
dan keterampilan, yang selanjutnya dapat ditekuni dan dikembangkan menjadi salah satu 
alternatif untuk membuka usaha dengan berwirausaha.

PEMANFAATAN BAHAN DAN LIMBAH DAPUR PADA PEMBELAJARAN 
BIOTEKNOLOGI BERBASIS PENGALAMAN

Tuti Widianti, Siti Harnina Bintari, Noor Aini Habibah, Dewi Mustikaningtyas

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pembelajaran bioteknologi di SMA selama ini belum banyak dilakukan dengan 
kegiatan praktikum, padahal salah satu indikator ketercapaian KD adalah ”siswa dapat 
membuat produk bioteknologi konvensional” Pembelajaran berbasis pengalaman dengan 
mengisolasi DNA, serta membuat protein sel tunggal (PST) dapat memberikan pengalaman 
langsung dan memberikan ketrampilan sain pada siswa. Tujuan kegiatan ini adalah 
memberikan ketrampilan pada guru-guru Biologi untuk melaksanakan pembelajaran 
Bioteknologi berbasis pengalaman melalui kegiatan praktek mengisolasi DNA metode 
Kitchen Preparation dan membuat PST menggunakan bahan dan limbah dapur. Metode 
yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah diskusi dan berbagi 
pendapat tentang pembelajaran Bioteknologi berbasis pengalaman, praktek mengisolasi 
DNA metode Kitchen Preparation dan praktek membuat PST Hasil yang diperoleh dari 
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 80% guru memiliki 



65Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2011

kinerja sangat baik dan 20% kinerjanya baik. Sikap dan tanggapan guru positif ditandai 
98 % guru bersedia mencobakan praktek ini dalam pembelajaran materi bioteknologi 
di sekolah. Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa bahan dan 
limbah dapur dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Bioteknologi berbasis pengalaman 
melalui kegiatan membuat PST dan mengisolasi DNA

PELATIHAN TEKNIK MENDONGENG BERBAHASA JAWA BAGI GURU TK DI 
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG SEBAGAI METODE EFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN MENYIMAK ANAK USIA DINI

Ucik Fuadhiyah, Mujimin

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Mendongeng merupakan salah satu metode dalam menyimak. Menyimak dongeng 
sangat efektif karena sesuai dengan dunia anak yang sedang penuh imajinasi dasan fantasi. 
Dongeng banyak memeuat pesan-pesan moral yang bermanfaat bagi kehidupan anak 
sekarang maupun di kemudian hari. Ada beberapa alasan kenapa dongeng dipilih sebagai 
bahan materi pelatihan. Alasan tersebut antara lain :1) keterampilan berbahasa pertama yg 
diperoleh seorang bayi/anak adalah menyimak, 2) Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu 
yang kuat, 3) Daya fantasi yang tinggi, 4) Anak usia dini menyukai tantangan, imajinasi, 
kreasi, 5) Anak usia dini cenderung ekspresif, kadang hiperaktif, 6) Merangsang anak 
berfikir kritis, 7) Melatih konsentrasi, 8) Mendorong anak mencintai buku, dan 9) Hiburan 
yang menyehatkan otak. Untuk itu maka kami melaksanakan program pengabdian 
kepada masyarakat melalui Pelatihan Teknik Mendongeng . Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang sangat efektif dengan adanya dukungan 
pihak-pihak terkait. Berdasarkan pembahasan hasil kegiatan pengabdian ini maka dapat 
dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 1) Mendongeng merupakan salah satu upaya 
untuk meningkatkan daya tarik dan daya nalar anak terhadap pembelajaran menyimak 
yang merupakan keterampilan awal dari pembelajaran bahasa. 2) Materi dongeng bahasa 
jawa (lokal daerah) masih sangat kurang dan terbatas. Hal ini mengakibatkan guru-guru 
kesulitan dalam memperoleh bahan dongeng. 3) Program pengabdian kepada masyarakat 
ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru 
dalam mendongeng. 

MODEL PEMBERDAYAAN BAGI GURU DAN SISWA SMA DI KABUPATEN 
SEMARANG DENGAN MEMANFAATKAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI SUMBER 

BELAJAR YANG TERINTEGRATIF DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KARAKTER 
DAN BUDAYA BANGSA

Ufi Saraswati

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Pembelajaran sejarah melalui ceramah hasilnya tidak dapat tercapai secara 
optimal. para guru juga menyatakan bahwa selama ini, rasa kebangsaan Indonesia dan 
kesadaran dirasa sudah mulai luntur. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan derasnya arus 
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globalisasi, yang mengakibatkan adanya penurunan rasa kebangsaan karena rendahnya 
kesadaran sedarah dan pemahaman terhadap budaya bangsa. Permasalahan yang 
dicari pemecahannya adalah pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber belajar yang 
terintegratif dalam upaya mengembangkan kesadaran sejarah dan Karakter Bangsa, 
sebagai upaya bertukar pikiran, pengalaman dalam proses pembelajaran. Tujuannya 
adalah memberikan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan kreativitas guru, agar 
memiliki kemampuan memanfaatkan benda cagar budaya dalam pembelajaran dalam 
upaya mengembangkan kesadaran sejarah dan karakter bangsa . Pelatihan bagi para guru 
SMA di Kabupatan 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 hasilPelatihan ini 
dimaksudkan pula sebagai salah satu upaya meningkatkan profesionalitas bagi guru-guru 
SMA agar mereka memiliki wawasan luas, sikap profesional, selalu melibatkan siswa 
dalam pembelajaran. Pengabdian masyarakat ini berhasil memberdayakan guru-guru SMA 
yang berada di Kabupaten Semarang. Mereka tergabung dalam MGMP. Keberhasilan 
dilihat dari penyerapan hasil pelatihan mencapai sekitar 80% yaitu 12 dari 15 peserta hadir 
dalam pelatihan, dapat merancang perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan benda 
cagar budaya yang ada di kabupaten Semarang sebagai sumber balajar secara efektif dan 
menyenangkan, bersifat kontekstual melalui model lawatan sejarah. Kegiatan ini bagi 
para guru SMA diharapkan dapat meninkatkan kompetensi profesional.

WORKSHOP PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES PERBUATAN DENGAN POLA 
TRAINING OF TRAINER (TOT) PADA GURU BAHASA INDONESIA SMP JAWA TENGAH

Wagiran 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Kompetensi pedagogik guru berkaitan dengan pelaksanaan tugas ada tiga, yakni 
ngrancang, mulang, lan nimbang (merencanakan, mengajar, dan menilai). Berdasarkan 
beberapa hasil penelitian terungkap bahwa kompetensi menilai yang paling rendah. Hal 
ini mengkhawatirkan karena kesalahan dalam menilai bisa menimbulkan efek negatif 
terhadap cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Berdasarkan kondisi tersebut 
permasalahan pengabdian ini dibatasi pada upaya meningkatkan kemampuan para guru 
dalam mengembangkan instrument tes perbuatan pada mata pelajaran bahasa Indonesia 
SMP dengan workshop. Pengabdian dilakukan di Kabupaten Pekalongan dengan sasaran 
guru bahasa Indonesia SMP dan MTs berjumlah 124 orang. Workshop dilaksanakan 
selama tiga minggu, yakni 25 Oktober s.d. 8 November 2011 di Rumah Makan Sarirasa 
Wonosobo dan SMPN 2 Wonosobo. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan serta hasil 
kegiatan dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan judul “Workshop Pengembangan Instrumen Penilaian Tes Perbuatan 
yang Dikemas dalam Bentuk Training of Trainer (ToT)” dapat dilaksanakan dengan baik. 
Keberhasilan kegiatan ini ditandai oleh (a) tingkat kehadiran peserta workshop tercapai 
100% dari minimal 90% yang ditargetkan, (b) semua peserta workshop berdasarkan hasil 
observasi terlibat secara aktif, kreatif, antusias, dan patuh dalam mengikuti serangkaian 
kegiatan workshop mulai dari pembukaan sampai penutup. Hal ini ditandai oleh rata-rata 
skor kualitas proses workshop 94 (sangat baik). Peserta workshop telah dinyatakan lulus 
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100%, melebihi target dari ketuntasan minimal 80% yang direncanakan. Hal ini juga 
ditandai oleh kualitas produk workshop yang mencapai skor rata-rata 89 (sangat baik). 
Oleh karena itu, semua peserta workshop berhak mendapat sertifikat. 

PEMANFAATAN GARAM KROSOK MENJADI GARAM AROMATERAPI

Wara Dyah Pita Rengga, Alfa Narendra, Prima Astuti Handayani

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Garam krosok adalah garam kristal yang masih banyak mengandung pengotor. 
Garam krosok dimanfaatkan sebagai garam dapur dan garam mandi atau garam spa 
untuk perawatan kesehatan. Di Desa Purworejo, Kabupaten Rembang, petani garam dan 
pencari ikan menghasil panen garam krosok tidak menjanjikan nilai rupiah yang tinggi, 
sehingga perlu pemberdayaan wanit apetani garam untuk melakukan peningkatan kualitas 
dan pemanfaatan garam krosok menjadi garam aromaterapi. Teknologi pembuatan garam 
krosok menjadi garam mandi, melalui proses pemurnian dengan metode rekristalisasi. 
Garam mandi beraroma terapi perlu ditambahkan minyak atsiri (essential oil), dan zat 
pewarna. Efek wangi parfum memberikan efek khusus terhadap kesehatan. Minyak atsiri 
kenanga, lavender, jasmine, dan rose mempunyai manfaat sebagai antideoresi, body relax, 
penenang pikiran dan jiwa. Garam mandi aromaterapi dapat mengangkat kulit mati. 
Dari hasil uji laboratorium garam aromaterapi menunjukan adanya kandungan Natrium 
(98,5%), Magnesium (8,6 ppm), Kalsium (64 ppm), Zink (2600 ppm) dan Iodin (40 ppm). 
Keunggulan garam mandi aroma terapi adalah lebih bersih, spa dapat dilakukan di rumah, 
memberikan efek rileks (karena adanya aroma terapi), bau wangi, serta lebih praktis. 

PELATIHAN MODEL PENYADARAN GENDER MELALUI BUDAYA SEKOLAH /
MADRASAH BERWAWASAN GENDER DI MTS NEGERI PEMALANG

Waspiah

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
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Berbagai permasalahan kesetaraan dan keadilan gender sering terjadi berawal 
dari pemahaman dan kesadaran gender yang belum terjadi di masyarakat. Hal ini 
menimbulkan permasalahan krusial dalam masyarakat terhadap apresiasi hak asasi antara 
lain memunculkan buta gender, bias gender. Kondisi tersebut terjadi juga pada sekolah/
madrasah masih adanya budaya sekolah yang belum mencerminkan sensitifitas wawasan 
gender yang memposisikan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan. Dibutuhkan 
semua elemen masyarakat ikut serta melalui aktifitas kesehariannya dan profesinya untuk 
membantu masyarakat menjadi sadar gender. Lembaga Pendidikan mempunyai peran 
yang penting dan strategis dalam upaya penyadaran gender. Sekolah terutama sekolah 
agama yang merupakan gabungan pesanten seperti MI, MTs dan MA merupakan sasaran 
strategis untuk menciptakan budaya sekolah yang berwawasan gender. Maka peserta 
didik pada SMP atau MTs secara logis dan empiris mempunyai kekuatan yang lebih 
efektif dan efisien dalam mempercepat budaya sekolah yang berwawasan gender, karena 
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usia siswa MTs adalah usia remaja yang sedang mencari identitas diri dalam rangka self 
image (pencitraan diri). Model penyadaran gender melalui budaya sekolah/madrasah 
berwawasan gender lebih efektif dan efisien dalam pencapaian penyadaran gender yang 
menciptakan kesetaraan gender secara proporsional berbasis pada kearifan nilai lokal.

RANCANG BANGUN ALAT PEMBUAT PROFIL RANGKA PADA INDUSTRI TAS 

Widi Widayat, Danang Dwi Saputro, Sunyoto, Aris Budiyono

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2011

Penggunaan metode pemukulan untuk meluruskan kawat rangka tas memerlukan 
waktu yang lama, tidak efisien karena harus mengulang-ulang proses, dan berpotensi 
mengubah penampang kawat atau bahkan merusaknya. Prinsip kerja yang diterapkan pada 
alat pelurus kawat adalah proses pelurusan yang kontinyu menggunakan rangkaian rol 
beralur untuk memberikan gaya yang mampu mendeformasi kawat menjadi lurus kembali 
tanpa merusak kawat itu. Alat ini memberikan keuntungan yang tidak dapat diperoleh 
dengan cara lama. Dalam penerapannya, proses pelurusan dapat berjalan sangat efektif 
dan efisien, dengan kualitas yang homogen, serta tidak membebani pengusaha karena alat 
ini bekerja menggunakan tenaga manusia. Pengoperasiannya tidak memerlukan keahlian 
khusus dan yang juga penting, tidak menghilangkan peran operator.

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI 
PADA REMAJA DI DESA MARGOSARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN 

KENDAL

Widya Hary Cahyati, Muhammad Azinar
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Menurut Biro Pusat Statistik jumlah total penduduk propinsi Jawa Tengah 
mencapai lebih dari 31.896.114 jiwa. Dari jumlah tersebut ternyata remaja umur 10-14 
tahun mencapai 5%, umur 15-19 tahun mencapai 8,9% dan remaja umur 20-24 tahun 
mencapai 8%. Remaja di Jawa Tengah banyak yang sudah aktif secara seksual meski 
tidak selalu atas pilihan sendiri. Kegiatan seksual menempatkan remaja pada tantangan 
resiko terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi. Pusat Informasi dan Layanan 
Remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pilar PKBI) Jawa Tengah 2004 
mengungkapkan bahwa 43,22 % pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 
rendah, 37,28 % cukup, dan 19,50 % memadai. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui 
pendidikan kesehatan masyarakat pada remaja di Kecamatan Limbangan diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi 
yang baik, sehingga dapat menurunkan kejadian praktik seksual yang kurang benar. 
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.
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PEMBUATAN KRUPUK GENDAR YANG AMAN DAN BERGIZI DI KELURAHAN 
LAMPER LOR KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Winarni, Warlan Sugiyo dan Ella Kusumastuti
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Telah dilakasanakan program pengabian kepada masyarakat tentang pembuatan 
kerupuk gendar yang aman dan bergizi di kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang 
Selatan. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan memperkenalkan teknologi 
bahan pangan pada masyarakat Lamper Lor, memberikan pengetahuan tentang bahan 
aditif dan pengawetan bahan pangan, melatih warga dalam pembuatan kerupuk gendar 
menggunakan tepung tapioka dan udang serta menyebarluaskan pembuatan kerupuk 
gendar tersebut pada masyarakat pedesaan. Hal ini penting karena pemakaian bahan aditif 
seperti garam bleng pada pembuatan kerupuk gendar sudah sangat umum di masyarakat, 
sedangkan garam bleng sendiri merupakan senyawa kimia boraks yang berbahaya bila 
dikonsumsi. Dalam program ini dilakukan pembuatan kerupuk gendar tanpa garam bleng, 
menggantinya dengan tapioka dan ditambah nilai gizinya dengan memberikan campuran 
berupa udang. Pelaksanaan program ini lancar dan mendapat sambutan dari masyarakat. 
Pembuatan kerupuk gendar dengan tapioka ini berhasil dilaksanakan, hanya semula 
kerupuk kurang baik dibentuk. Setelah berkali-kali pembuatan dengan variasi komposisi 
tepung tapioka yang ditambahkan, barulah didapatkan kerupuk gendar yang bisa dibentuk 
dengan mudah dan menghasilkan tekstur yang halus pula.

PENINGKATAN LIFE SKILL SISWA SMA/MA DI KOTA BLORA DENGAN 
PENDEKATAN CHEMOENTREPRENEURSHIP (CEP) MELALUI KEGIATAN LESSON 

STUDY

Wisnu Sunarto, Nanik Wijayati, Sri Nurhayati
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Kegiatan lesson study sangat potensial dalam membangun komunitas insan 
pendidikan secara efektif serta membangun kolaborasi antara Dosen dengan Dosen (baik 
dalam satu bidang studi maupun lintas bidang studi), antara sekolah dengan sekolah serta 
antara perDosenan tinggi sebagai penghasil calon Dosen dengan sekolah dan stakeholder 
lainnya di lapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran 
Kimia di Kota Blora dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) dengan menggunakan model pembelajaran CEP (Chemo entrepreneurship); 
Metode kegiatan yang akan digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah 
metode ceramah mengenai lesson study, metode praktek membuat sabun transparan, 
metode tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta mampu menerima atau 
terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan 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 bahwa guru dan siswa SMA sangat 
antusias untuk membuat sabun transparan dalam pembelajaran kimia. Perlu dilakukan 
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inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran, sehingga siswa SMA menjadi tertatik 
dengan pelajaran kimia.

PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR BERBASIS LINGKUNGAN MELALUI 
KEMANDIRIAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PELAKSANAAN HIGIENE SANITASI 

DI DESA LEDOK SAMBONG BLORA

Yuni Wijayanti, Anik Setyo Wahyuningsih
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Penyakit berbasis lingkungan yang menjadi pola kesakitan dan kematian di 
Indonesia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan 
masih rendah yang mengakibatkan berbagai penyakit mudah muncul dan berkembang. 
Penyakit menular berbasis Lingkungan merupakan penyakit yang disebabkan oleh 
interaksi manusia dengan segala sesuatu disekitarnya yang memiliki potensi penyakit. 
Batasan sederhana tentang penyakit lingkungan adalah penyakit sebagai akibat interaksi 
manusia dengan lingkungan fisik, kimia, atau biologi, yang dapat menyebabkan, sebagai 
media transmisi atau memperberat kondisi penyakit. Melalui kegiatan pengabdian 
masyarakat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah 
tangga di Desa Ledok Kecamatan Sambong Blora untuk meningkatkan kewaspadaan 
terhadap terjadinya penyakit melalui pelaksanaan higiene sanitasi. Ibu-ibu rumah tangga 
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan 
untuk dapat ikut mencegah penyakit menular yangyang berbasis lingkungan secara 
mandiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
yaitu melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. 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 21,39%, dan peserta dapat menyelesaikan atau 
memecahkan masalah-masalah penyakit menular berbasis lingkungan yang diberikan 
selama kegiatan. Pengetahuan dan pemahaman peserta diharapkan dapat disebarluaskan 
kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat ikut serta dalam rangka pencegahan 
penyakit menular berbasis lingkungan.

INCREASED KNOWLEDGE ABOUT BABY BOTTLE CARIES IN THE VILLAGE 
DISTRICT SUMBEREJO SUB KALIWUNGU KENDAL

Yunita Dyah Puspita Santik, Dyah Mahendrasari Sukendra
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Tahun 2011

Your child’s baby teeth are at risk for caries as soon as they first appear-which 
is typically around age six months. Tooth caries in infants and toddlers is often referred 
to as Baby Bottle Caries. It most often occurs in the upper front teeth, but other teeth 
may also be affected. In some unfortunate cases, infants and toddlers have experienced 
caries so severe that the teeth cannot be repaired and need to be removed. These cavities 
may look like dark pits, holes or broken teeth and may cause toothaches and make it 
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hard for the child to eat. It happens when liquids that contain sugar are left in a baby’s 
or toddlers mouth for long or frequent periods of time. Even breast milk and formula 
contain sugar. The good news is that caries is preventable. Increased knowledge about 
baby bottle caries program is followed by mom’s that have baby’s, toddlers and kids. 
Activities conducted in the Village Hall Sumberejo, District Kaliwungu, Kendal District. 
The number of participants of this programs was 70 people. The result of pretest is 5.8, 
it is before they are have knowledge about baby bottle caries. The result of posttest after 
their have knowledge about baby bottle caries is 8.5. Thus the data obtained are known 
to an increase in the value of pre-test of participants (30%) knowledge and skills to 
prevented of baby bottle caries.
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PENGABDIAN BAGI MAHASISWA

PELATIHAN PEMANFAATAN PESTISIDA “AMAL” (ALAMI, MURAH, DAN RAMAH 
LINGKUNGAN) UNTUK MENCEGAH HAMA ULAT BULU PADA MASYARAKAT DESA 

GUCI 

Aan Dwi Alfriyanto,Nanang Sholikhin, Arief Juang Nugraha 

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Wabah ulat bulu sangat mengganggu aktivitas warga, tidak hanya memberikan rasa 
gatal, tetapi banyak tanaman mati karena diserang ulat bulu. Kondisi serupa meskipun 
tidak menjangkiti wilayah Desa Guci Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sebagai 
langkah antisipatif terhadap mewabahnya hama ulat bulu tentu saja perlu tindakan preventif 
dalam menangani hama ulat bulu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pada 
umumnya petani dalam mencegah dan menanggulangi ulat bulu sering kali menggunakan 
pestisida sintesis yang mengandung bahan kimia. Cukup tingginya dampak negatif dari 
penggunaan pestisida sintesis, mendorong berbagai usaha untuk menekuni pemberdayaan 
/ pemanfaatan pestisida alami sebagai alternatif pengganti pestisida sinttesis. Salah 
satu pestisida alami yang dapat digunakan adalah adalah ekstrak daun pepaya. Selain 
murah dan ramah lingkungan, pestisida alami merupakan pestisida yang relatif aman 
alam penggunaannya dan lebih ekonomis. Tujuan pengabdian ini yaitu mencegah hama 
ulat bulu pada masyarakat desa Guci melalui pelatihan pemanfaatan pestisida AMAL 
(Alami, Murah, dan Ramah Lingkungan). Pelatihan terhadap masyarakat Desa Guci yang 
dilaksanakan tanggal 28 Juli 2011.dengan 3 (tiga) siklus pengabdian yaitu persiapan, 
pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hasil yang dicapai yaitu 1) Hama ulat bulu tidak 
menyerang pertanian di Desa Guci setelah menggunakan pestisida AMAL. 2) Masyarakat 
Desa Guci mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang pestisida alami dalam pertanian 
mereka 3) Masyarakat Desa Guci mendapatkan pengetahuan tambahan dengan mengikuti 
program pengabdian masyarakat LP2M UNNES tentang pelatihan pembuatan pestisida 
AMAL. Saran yang diajukan adalah perlu adanya bantuan dari masyarakat desa Guci 
untuk ikut serta mensosialisikan pestisida AMAL agar semakin banyak masyarakat yang 
menggunakan pestisida alami daripada pestisida bahan kimia.

PELATIHAN PEMBUATAN SELAI KAWIS (LIMONIA ACIDISSIMA SYNFERONIA) 
SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN HARGA JUAL KAWIS DI DESA LANDOH 

KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

Abdul Qohhar, Muhammad Burhanudin, Nur Mutmainah

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Rembang 
juga mempunyai potensi di bidang pertanian dan perkebunan, misalnya perkebunan kawis 
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(Limonia acidissima synferonia) yang banyak terdapat di Rembang. Dengan potensi 
perkebunan yang menjanjikan, seharusnya berdampak positif bagi masyarakat sekitar. 
Namun, hal tersebut belum ditemukan di Desa Landoh pada khususnya. Sebab masyarakat 
yang pada umumnya memiliki perkebunan hanya menjual hasil perkebunan kawis, atau 
mengolahnya menjadi sirup. Padahal dewasa ini berbagai hasil perkebunan dan pertanian 
sudah mulai diupayakan peningkatan nilai ekonomisnya. Perlu dirumuskan suatu pemikiran 
baru untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan mencari inovasi baru dibidang 
sosial ekonomi yang bisa dikembangkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 
yakni memberikan alternatif peningkatan harga jual kawis melalui pengolahan buah kawis 
menjadi selai kawis yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi masyarakat 
Landoh. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan program ini sebagai berikut. (1) 
Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat terhadap peningkatan harga jual kawis 
dan (2) Memberdayakan masyarakat Desa Landoh dalam pengembangan/pembuatan 
selai kawis. Sasaran penelitian ini yaitu para ibu rumah tangga di Desa Landoh. Secara 
umum program ini terdiri atas tiga pokok kegiatan, yaitu (1) penyuluhan dan pelatihan, 
(2) mediasi, (3) pendampingan. Ketiganya merupakan kegiatan yang integral dan saling 
melengkapi satu sama lain. Untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya suatu pengendalian sebagai 
satu rangkaian kegiatan manajemen. Pengendalian dilakukan terhadap masukan, keluaran 
dan hasil dari suatu kegiatan. Pengendalian dapat diartikan untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana dengan 
capaian pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan yang telah berjalan, terjadi dialog antar 
masyarakat dengan aparat setempat guna mendiskusikan tindak lanjut mengenai program 
yang difasilitasi oleh tim pengabdian. Aparat setempat mengajak kepada para warga 
khususnya kaum muda dan Ibu rumah tangga (PKK) untuk mengembangkan potensi 
mereka khususnya dalam bidang pembuatan Selai Kawis mengingat pengetahuan mereka 
yang telah diperoleh pasca penyuluhan dan pelatihan. Pelatihan Pembuatan Selai Kawis 
(Borassus flabellifer), merupakan salah satu upaya untuk meningkatan Perekonomian Desa 
Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Model pembinaan bagi masyarakat Desa 
Landoh adalah dengan melibatkan banyak unsur yang terdiri dari golongan pemerintah 
(khususnya pemerintah daerah, dan aparat setempat) maupun non pemerintah yang saling 
aktif dalam menindak lanjuti pelaksanaan program.

DEWABOTA (DONGENG BERBAHASA JAWA MENGGUNAKAN BONEKA TANGAN) 
SEBAGAI SARANA MEMPERKENALKAN BAHASA JAWA PADA ANAK.

Ana Wiji Anggraeni

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa 
Jawa pada anak-anak. Melalui pengenalan ini diharapkan anak mampu menggunakan 
bahasa Jawa dengan memperhatikan unggah-ungguh.Kegiatan ini dilakukan di kelompok 
bermain Tunas Harapan, Desa Pagenteran, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. 
Dengan jumlah peserta laki-laki 17 anak dan peserta perempuan 23 anak didampingi 4 
orang guru.Hasil dari kegiatan ini adalah anak mampu mengetahui kosakata-kosakata 
dalam bahasa Jawa. tentunya hanya kosakata-kosakata yang mudah saja. Mengingat 
sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. Lebih jauh diharapkan anak mampu menggunakan 
kosakata bahasa Jawa dalam tuturan baik dengan teman sebaya, maupun dengan orang 
yang lebih tua.
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PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK PISANG “FRUITY” SEBAGAI UPAYA 
MENCIPTAKAN USAHA MANDIRI MASYARAKAT DESA SALIT KECAMATAN KAJEN 

KABUPATEN PEKALONGAN 

Annisa Rahayu, Ayu Andini, Vivi Suzzana

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Keripik pisang adalah salah satu produk pisang yang memiliki banyak kandungan 
gizi, diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Keripik Pisang 
“Fruity” adalah inovasi keripik pisang dengan rasa aneka buah. Variasi yang unik, 
menarik dengan harga terjangkau, rasa yang enak merupakan komponen potensial untuk 
dijadikan produk usaha. Ditunjang dengan ketersediaan bahan baku pisang yang sangat 
melimpah di Indonesia. Desa Salit adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan 
Kajen Kabupaten Pekalongan yang menjadi tempat terselenggaranya pelatihan 
pembuatan keripik pisang “fruity”. Di Desa tersebut sebanyak 51 % warganya tergolong 
miskin, 35 % tergolong sedang, dan 14 % tergolong kaya. Kecenderungan kemiskinan 
disebabkan oleh penghasilan masyarakat yang kurang sehingga perlu adanya peningkatan. 
Pengabdian masyarakat tersebut diharapkan mampu menciptakan keripik pisang “fruity” 
sebagai pendorong munculnya usaha mandiri masyarakat Desa Salit untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat. kegiatan ini juga bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana 
untuk meningkatkan jiwa sosial serta bermanfaat bagi pengurangan pengangguran. 
Pelatihan ini diikuti oleh 15 ibu-ibu yang dibagi dalam 3 kelompok. Pembuatan keripik 
pisang dengan menggunakan 3 metode, yaitu dengan metode dicelup, dengan metode 
dibesta, dan dengan metode ditabur bubuk rasa buah. Sebanyak 15 ibu-ibu tersebut dapat 
membuat keripik pisang “Fruity” setelah pelatihan serta terdapat satu kelompok yang 
tertarik sebagai usaha. Harapannya terdapat tindak lanjut pembinaan wirausaha bagi 
mereka.

PELATIHAN MENCIPTA LAGU BAGI GURU TAMAN KANAK – KANAK SE-
KECAMATAN KARANGMONCOL DENGAN CARA PENGGUNAAN POLA AKORD 

PADA LAGU LAIN.

Aris Sriyanto Putra

Jurusan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Pendidikan di lingkungan taman kanak – kanak di Indonesia umumnya telah 
banyak yang menggunakan metode bernyanyi dan belajar. Namun pada pelaksanaanya 
banyak sekali ditemukan kesulitan – kesulitan yang dialami oleh guru atau pendidik 
di tingkat taman kanak – kanak, diantaranya dalam pemilihan lagu yang dihubungkan 
dengan pelajaran yang akan diberikan pada siswa. Pendidikan yang sebenarnya mengatur 
kedua otak secara maksimal justru terjadi ketika berada pada jenjang prasekolah atau 
taman kanak – kanak, banyak hasil penelitian – penelitian yang telah dipublikasikan 
dalam berbagai jurnal, Dulcie Ireland dalam Bernhard(2007) Pelatihan terhadap guru TK 
untuk mencipta lagu dengan menggunakan pola akord pada lagu lain, maka kegiatan ini 
menggunakan metode seminar pelatihan dengan ceramah dan praktek, karena guru harus 
mencipta sebuah lagu untuk nantinya dievaluasi. Sebelumnya guru diberi materi tentang 
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akord dan hubungannya dengan perjalanan melodi. Selanjutnya guru dikelompokkan 
dan mempraktekkan tentang materi yang telah diberikan yaitu mencipta sebuah lagu 
dengan pola akord lagu lain. Materi yang disampaikan antara lain:Pengetahuan tentang 
Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia, di dalamnya disampaikan tentang Petunjuk dan 
pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang seharusnya, Pengetahuan dasar musik, di 
dalamnya disampaikan tentang Aspek –aspek kemampuan dasar musik, Penerapan Konsep 
dasar musik pada anak TK, di dalamnya disampaikan kegiatan yang harus disampaikan 
pada anak TK, Pengenalan Notasi Musik/ Teori Musik, di dalamnya disampaikan tentang 
notasi angka, birama, dan harga not.Penciptaan lagu dengan cara mengambil pola ritmis 
melodi dan akord pada lagu lain, di dalamnya disampaikan tentang cara membuat lagudan 
cara mengganti lagu lain. Setelah kegiatan seminar dan pelatihan dihasilkan beberapa 
buah lagu ciptaan dari guru – guru TK dengan lagu asli Bintang Kecil.

GEMBANGAN APLIKASI MENULIS SURAT DINAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN 
PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) BERBASIS KONSERVASI PENDIDIKAN DI 

KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Asri Wijayanti

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Manajeman pengaturan kearsipan lembaga memang sangat diperlukan. Hal 
ini dilakukan untuk memudahkan dalam mencari, mengatur, memanfaatkan, dan 
menginventaris arsip. Tujuan kearsipan adalah penyediaan data dan informasi secara cepat, 
tepat, dan akurat (Wicaksana 2010:2). Ketidakteraturan dalam penyimpanan arsip suatu 
lembaga akan sangat merugikan desa tersebut karena segala sesuatu dalam desa tersebut 
tidak dapat terekam dengan rapi. Kesulitan mengoperasikan komputer untuk kepentingan 
surat menyurat dinas di tingkat desa dapat diatasi dengan tersedianya software aplikatif 
penulisan surat dinas pemerintahan desa. Format surat sudah tersedia melalui aplikasi 
tersebut dan aparat desa hanya mengisi format yang tersedia dalam software. Berdasarkan 
gambaran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah 
kebutuhan masyarakat dan perangkat desa terhadap aplikasi menulis surat dinas 
pemerintahan desa dengan perangkat lunak (software) berbasis konservasi pendidikan 
di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus? (2) Bagaimanakah prinsip-prinsip pengembangan 
aplikasi menulis surat dinas pemerintahan desa dengan perangkat lunak (software) 
berbasis konservasi pendidikan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus? (3) Bagaimanakah 
profil atau prototype aplikasi menulis surat dinas pemerintahan desa dengan perangkat 
lunak (software) berbasis konservasi pendidikan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus? 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kebutuhan kebutuhan masyarakat dan 
perangkat desa terhadap aplikasi menulis surat dinas pemerintahan desa dengan perangkat 
lunak (software) berbasis konservasi pendidikan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, (2) 
mendeskripsikan prinsip-prinsip pengembangan aplikasi menulis surat dinas pemerintahan 
desa dengan perangkat lunak (software) berbasis konservasi pendidikan di Kecamatan 
Jati Kabupaten Kudus, (3) mendeskripsikan profil atau prototype aplikasi menulis 
surat dinas pemerintahan desa dengan perangkat lunak (software) berbasis konservasi 
pendidikan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Teori-teori yang akan dipaparkan 
berkaitan dengan penelitian ini meliputi perangkat lunak (software), surat dinas, dan surat 
dinas pemerintahan desa, konservasi pendidikan, dan pengembangan aplikasi menulis 
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surat dinas pemerintahan desa dengan perangkat lunak (software) berbasis konservasi 
pendidikan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
research and develophment (R & D) yang dilakukan dalam enam tahap, yaitu: (1) survey 
pendahuluan, (2) awal pengembangan prototipe buku panduan, (3) desain Produk, dan 
(4) deskripsi hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu manusia yaitu perangkat 
desa, latar (seting), kejadian, dan proses. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang 
perangkat desa Pasuruhan Lor dan 6 orang perangkat desa Jati Wetan. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan angket untuk memperoleh data kebutuhan aplikasi 
menulis surat dinas pemerintahan desa dengan perangkat lunak berbasis konservasi 
pendidikan. Setelah penelitian dilaksanakan, diperoleh hasil-hasil penelitian sebagai 
berikut: (1) Berdasarkan analisis kebutuhan, masyarakat dan perangkat desa Kecamatan 
Jati Kabupaten Kudus membutuhkan aplikasi menulis surat dinas pemerintahan desa 
dengan perangkat lunak (software) berbasis konservasi pendidikan, (2) Karateristik 
pengembangan alikasi perangka menulis surat dinas meliputi beberapa dimensi, yaitu 
(a) bentuk aplikasi, (b) materi atau isi, (c) penyajian aplikasi, dan (d) tampilan aplikasi, 
(3) Prototipe aplikasi menulis surat dinas meliputi beberapa dimensi, yaitu (a) dimensi 
bentuk aplikasi yang berupa kolom-kolom yang terisi bagian-bagian surat dengan disertai 
pilihan-pilihan, dibuat dengan Microsoft Excel, dan dibagi atas 2 sheet, (b) Materi atau 
isi, terdiri atas jenis surat dinas, seperti surat keterangan, surat permohonan, dan surat 
izin, dan bagian-bagian surat dinas, (c) Penyajian aplikasi berupa format surat yang sudah 
tersusun rapi sehingga pengguna hanya mengisi format tersebut, dan (d) tampilan aplikasi, 
berupa F4 (folio) dan A5. Saran yang penulis rekomendasikan adalah: (1) Bagi aparat 
desa, hendaknya menggunakan aplikasi menulis surat dinas menggunakan perangkan 
lunak (software) berbasis konservasi pendidikan ini dalam sistem tata persuratan desa, dan 
(2) Bagi peneliti lain, hendaknya melakukan penelitian lajutan untuk menguji efektivitas 
penggunaan aplikasi menulis surat dinas berbasis konservasi pendidikan ini.

PENGGUNAAN VIDEO SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MORAL UNTUK 
MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN KARAKTER PELAJAR ANTI KORUPSI 

PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 19 SEMARANG

Danang Januar

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Usia 13-16 tahun disebut sebagai masa remaja awal. Menurut Hurlock (1980:225), 
pada masa remaja ada dua kondisi yang membuat pergantian konsep moral khusus ke 
dalam konsep yang berlaku umum tentang benar atau salah yang lebih sulit daripada 
seharusnya. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa pergantian konsep moral dari 
anak-anak ke remaja terjadi ketidak konsistenan. Ketidakkonsistenan membuat remaja 
bingung dan terhalang dalam proses pembentukan moral yang tidak hanya memuaskan 
tetapi akan membimbingnya untuk memperoleh dukungan sosial. Perkembangan remaja 
awal merupakan tahap perkembangan yang juga sangat menentukan perkembangan 
kepribadian selanjutnya salah satunya pembentukan dan pengembangan moral anak 
salahsatunya pembentukan karakter pelajar anti korupsi. Pada hakikatnya korupsi adalah 
“benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama 
terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dalam praktiknya, korupsi, kolusi, 
dan nepotisme tidak mudah diberantas dan telah ada di pemerintahan Indonesia ini. 
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Oleh karena itu selain tindakan reprentif yang perlu dilakukan ada tindakan lain yaitu 
preventif. Preventif adalah salah satu tindakan pencegahan agar perbuatan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme tidak terjadi. Nilai-nilai anti korupsi yang perlu dikembangkan 
kepada siswa seperti tanggung jawab, jujur, disiplin, sederhana dan kerja keras harus 
selalu dimunculkan oleh semua waga sekolah khususnya siswa sebagai penerus bangsa 
ini. Dengan berlandaskan pada fakta tersebut, maka media video diharapkan menjadi 
sebuah alternatif pengembangan media pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama 
sebagai pembelajaran moral untuk membentuk dan mengembangkan karakter pelajar anti 
korupsi. Oleh karena itu diperlukan adanya pemberdayaan siswa melalui video sebagai 
media pembelajaran moral di Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Semarang khususnya 
dalam membentuk dan mengembangkan karakter pelajar anti korupsi. Tahap pelaksanaan 
atau metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahapan yaitu: 
Pembuatan Video, pelaksanaan pemutaran video (pra kegiatan, pemutaran video, evaluasi-
kegiatan dan penanaman diri sebagai pelajar anti korupsi). Adapun judul video yang 
telah dibuat adalah “Kecil-kecil Kok Korupsi” karena sesuai dengan tema, tujuan dan 
isi video yaitu untuk membentuk dan mengembangkan karakter pelajar anti korupsi pada 
siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Semarang. Selain video juga slide presentasi agar siswa 
juga tertnam dalam diri siswa agar terbentuk karakter pelajar anti korupsi. Berdasarkan 
pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di SMP Negeri 19 
Semarang dapat diketahui bahwa penggunaan media video sebagai media pembelajaran 
moral untuk membentuk dan menggembangkan pelajar anti korupsi pada siswa sangat 
efektif untuk membentuk dan menggembangkan pelajar anti korupsi. 

PELATIHAN PEMBUATAN “DOYONG”; DONAT GANYONG BERBAHAN DASAR 
UBI GANYONG (CANNAL EDULIS) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN 

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DESA COLO KECAMATAN DAWE 
KABUPATEN KUDUS

Dewi Setyaningrum, Ridwan Edi Saputro, YuwonoTribawanto

Jurusan PPKn, Fakultas lmu Sosial, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Pelatihan pembuatan ”Doyong” (Donat Ganyong), merupakan salah satu wujud 
nyata kepedulian kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, bertujuan 
untuk memanfaatkan potensi alam, pemanfaatan ubi ganyong yang hanya dijadikan 
nyamikan yang hanya direbus menjadi makanan yang mempunyai peluang bisnis dan 
bernilai jual tinggi, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi 
pangan dan penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya dapat mengurangi angka 
kemiskinan. Pelatihan keterampilan pembuatan ”DOYONG”(Donat Ganyong) ini 
diselenggarakan pada hari senin tanggal 25 Juli 20011 di Desa Colo, Kecamatan Dawe, 
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, karena di desa Colo ini terdapat objek wisata religius 
yang ramai dikunjungi para peziarah sunan Muria dan juga penghasil ubi ganyong terbesar 
di Kudus. Peserta pelatihan keterampilan pembuatan ”DOYONG”(Donat Ganyong) ini 
diikuti oleh 33 orang yang terdiri dari perwakilan penggerak PKK. Peserta pelatihan 
selain diberi bekal pengetahuan dan wawasan oleh Instruktur dari tim, juga diberi fasilitas 
guna kelancaran dalam mengikuti pelatihan keterampilan ini, yaitu hand out pembuatan 
”DOYONG”(Donat Ganyong) serta produk ”DOYONG”(Donat Ganyong) itu sendiri.
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PENGENALAN “JOSPISCOK” SEBAGAI MAKANAN TRADISIONAL DARI PISANG 
KEPOK DIKALANGAN IBU-IBU PKK DESA KEMANTRAN KRAMAT-TEGAL

Dina Ikhwanti

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Pisang adalah buah yang tumbuh berkelompok. Tanaman dari keluarga Musaceae 
ini hidup di daerah tropis dengan jenis yang berbeda-beda. Salah satu pisang yang 
dihasilkan di Desa Kemantran Kabupaten Tegal yaitu pisang kepok. Bentuk buah pisang 
kepok agak gepeng dan bersegi. Karena bentuknya yang gepeng, ada yang menyebutnya 
pisang gepeng. Hasil olahan dari pisang kepok ini hanya berupa pisang yang direbus 
dan dibuat kolak. Belum ada inovasi makanan baru dari pisang kepok tersebut. Oleh 
karena itu, kami ingin mengadakan kegiatan pengenalan “Jospiscok, gejos pisang rasa 
coklat” sebagai sarana dalam mengembangkan inovasi baru berupa makanan dari pisang 
kepok. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di pertemuan ibu-ibu PKK. Karena kegiatan 
PKK merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Kemantran. 
yang hanya membahas masalah pendidikan anak, rumah tangga, agama ataupun masalah 
keterampilan. Penulis ingin memberi referensi baru kegiatan di pertemuan PKK tersebut. 
Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk membuktikan bahwa pisang kepok dapat dijadikan 
inovasi makanan baru berupa “jospiscok”. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan 
bagi masyarakat di Desa Kemantran, terutama Ibu-Ibu PKK. Hasil dari pelaksanaan 
kegiatan pengenalan ini yaitu sebuah produk makanan baru yang disebut dengan nama 
“Jospiscok” Gejos Pisang rasa Coklat yang berbahan dasar dari pisang kepok.

PELATIHAN PEMBUATAN AKSESORIS “IVANOV PETROV” UNTUK 
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA TANJANG KECAMATAN 

GABUS KABUPATEN PATI

Eka Yuliani

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Kerang “Ivanov Petrov” merupakan jenis kerang yang hidup disungai dan tubuhnya 
dilindungi oleh cangkang. Hewan ini memiliki ciri khas, yaitu kaki berbentuk pipih seperti 
kapak. Kaki Ivanov Petrov dapat dijulurkan dan digunakan untuk melekat atau menggali 
pasir dan lumpur. Ia ada yang hidup menetap dan membenamkan diri di dasar perairan dan 
mampu melekat pada bebatuan, cangkang hewan lain, atau perahu karena mensekresikan 
zat perekat. Kebetulan Ivanov Petrov atau kerang kecil ini banyak dijumpai di Desa 
Tanjang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati yang mana daerahnya merupakan dataran 
paling rendah dan dekat dengan sungai. Maka, tak jarang terkena banjir bila musim 
hujan tiba karena luapan sungai Tanjang. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap 
masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Banyak kerugian 
yang dialami. Hanya pada kerang “Ivanov Petrov” ini masyarakat bergantung mengais 
rezeki. Setelah itu cangkangnya pun tak berguna. Dari pemikiran ini sangat menarik 
dibuat aksesoris dan disalurkan pada masyarakat. Dalam program pelatihan pembuatan 
aksesoris “Ivanov Petrov” yang akan dilaksanakan, tujuan yang ingin dicapai adalah 
masyarakat bisa memanfatkan limbah kerang yang bervariasi dan menambah pendapatan 
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masyarakat Desa Tanjang. Metode pelaksaannya meliputi pematangan konsep pelatihan, 
persiapan pelatihan meliputi perizinan tempat serta persiapan alat bahan, selanjutnya 
pelaksanaan pelatihan, kemudian evaluasi dan yang terakhir penulisan laporan. Pelatihan 
pembuatan aksesoris dengan pemanfaatan cangkang “Ivanov Petrov” difokuskan pada 
aksesoris jilbab terlebih dahulu. Disamping lebih mudah, dari segi pembuatannya pun 
sangat sederhana. Dengan bentuk bunga atau kupu-kupu dan masih banyak lagi bila sudah 
terampil. Tahap perizinan dan persiapannya akan dilakukan pada bulan Juli, pelaksanaan 
pelatihan dilakukan pada bulan Agustus, dan penyusunan laporan akhir pada bulan 
September. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat tentu hasil dari pelatihan 
tersebut akan diperdagangkan. Untuk melakukan semua itu butuh strategi pemasaran dan 
promosi yang tepat. Maka, penyusunan dan perhitungan yang cermat sangat dibutuhkan. 
Jadi kesimpulannya, pemantapan konsep dibutuhkan sebelum terjun ke masyarakat dan 
pemasaran yang tepat.

ALPARALI (ALAT PENJERNIH AIR RAMAH LINGKUNGAN): SOLUSI TEPAT 
MENINGKATKAN KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DI DESA TASIK AGUNG 

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

Eko Ahmad Riyanto. Ahmad Nurrohim. Muhammad Zabidin

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Desa Tasik Agung merupakan desa yang memiliki kualitas sumber air tanah yang 
buruk, hal ini dikarenakan letaknya yang dekat dengan laut sehingga air tanahnya banyak 
yang terpengaruh air laut sehingga rasa, bau, dan warnanya seperti air laut (air asin). 
Selain itu terdapat banyak industri ikan pindang yang menghasilkan limbah cair. Sehingga 
limbah tersebut mencemari sumber air (sumur) di daerah tersebut. Kondisi tersebut jika 
tidak diatasi secara tepat maka akan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Berdasarkan 
kondisi tersebut kami berinisiatif memberikan penyuluhan dan pelatihan pembuatan 
ALPARALI (Alat Penjernih Air Ramah Lingkungan) di Desa Tasik Agung. Tujuan 
program pengabdian masyarakat ini yaitu; (1) meningkatkan pemahaman masyarakat 
Desa Tasik Agung tentang air minum yang berkualitas. (2) Terciptanya ALPARALI, (3) 
meningkatkan kualitas air minum rumah tangga di Desa Tasik Agung. Metode program; 
(1) Pra Pelatihan Program, meliputi perizinan, persiapan bahan dan peralatan, dan 
sosialisasi,; (2) Pelaksanaan program, program ini dilaksanakan di Desa Tasik Agung. 
Inti dari program ini yaitu pelatihan pembuatan ALPA dan mensosialisasikan tentang 
pentingnya air yang berkualitas; (3) Pasca pelaksanaan program, meliputi monitoring dan 
evaluasi. Hasil program pengabdian masyarakat ini yaitu (1) Terciptanya ALPARALI, 
adanya pelatihan teknik pembuatan ALPARALI masyarakat Desa Tasik Agung dapat 
membuat ALPARALI, selain itu masyarakat memiliki antusias dan kreativitas dalam 
membuat alat penjernih air. Proses pembuatan ALPARALI terdiri dari tiga tahap yaitu: 
pembuatan bak penampungan, tabung filter penjernih, dan tabung water sterillizer; (2) 
Meningkatnya kualitas air minum dan pemahaman masyarakat Desa Tasik Agung tentang 
air minum yang berkualitas. Masyarakat hendaknya meningkatkan kualitas air minumnya, 
karena air yang dikonsumsi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan.
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PELATIHAN CABRI 3D, SOFTWARE GEOMETRI INTERAKTIF BAGI SISWA SMA 
NEGERI 1 SLAWI, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH GUNA MENINGKATKAN 

SPATIAL ABILITY 

Eri Kristiani, Lina Agustina, Melia Juniarti, 

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Spatial ability atau dapat juga disebut dengan kemampuan keruangan adalah 
kemampuan untuk melihat dengan tepat gambaran visual di sekitar mereka dan 
memperhatikan rincian kecil yang kebanyakan orang lain mungkin tidak memperhatikan. 
Pada pembelajaran geometri sekolah, spatial ability dibutuhkan untuk memecahkan 
masalah yang berhubungan dengan penggunaan ruang dimensi tiga. Penulis berinisiatif 
mengadakan pelatihan Cabri 3D yang merupakan software geometri interaktif guna 
membantu siswa-siswa SMA Negeri 1 Slawi dalam meningkatkan spatial ability. Pelatihan 
Cabri 3D dilaksanakan di SMA Negeri 1 Slawi sebanyak tiga kali. Pelatihan ini diikuti 
oleh 32 siswa dari kelas XI tahun pelajaran 2011/ 2012 semester 1. Diperoleh kesimpulan 
bahwa pelatihan Cabri 3D ini ternyata dapat membantu siswa SMA Negeri 1 Slawi dalam 
meningkatkan spatial ability yang dimiliki meliputi spatial perception, visualisation, 
mental rotation, spatial relations, dan spatial orientations yang ditandai dengan rata-rata 
hasil post-test dengan nilai 75 lebih tinggi daripada rata-rata hasil pre-test dengan nilai 
69.

CARA PRAKTIS BUDIDAYA JAMUR TIRAM (OYSTER MUSHROOM) SEBAGAI USAHA 
EKONOMI SKALA KECIL DENGAN MEMANFAATKAN BERBAGAI LIMBAH DI DESA 

KALIPUCANG KULON KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

Imam Khabib, Nafis Herowati, Nurul Fakhriah

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Pada dasarnya limbah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil 
aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Ecolink, 
1996). Banyak jenis limbah dapat dimanfaatkan kembali melalui daur ulang ataupun 
dikonversikan ke produk lain yang berguna, misalnya limbah dari industri pangan. 
Sekarang ini banyak sekali limbah kayu dan limbah hasil pertanian yang kurang terolah 
dengan baik, sehingga tidak ada pemanfaatan kembali dari limbah tersebut. Padahal 
limbah tersebut menyimpan sejuta potensi bisnis yang memberikan banyak keuntungan 
Sebagian besar penduduk desa Kalipucang kulon, kecamatan Welahan, kabupaten Jepara 
bermata pencaharian sebagai petani dan wiraswasta. Petani setempat merupakan petani 
padi, yang setiap panennya menghasilkan berton-ton jerami padi. Ironisnya, nasib jerami 
padi tersebut berakhir pada pembakaran atau hanya dibuang saja. Sedangkan masyarakat 
wiraswasta, sebagian besar berkecimpung di dunia kayu, yaitu sebagai pengusaha mebel 
kayu. Setiap hari mereka menghasilkan berkarung-karung serbuk gergaji. Serbuk gergaji 
tersebut hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar memasak. Melihat kenyataan bahwa 
kurangnya pemanfaatan dari limbah tersebut karena msyrakat belum tahu dan tidak ada 
yang memberi tahu bagaimana pemanfaatan lain yang mampu meningkatkan nilai ekonomi 
dari limbah itu sendiri. Padahal, jerami padi dan limbah gergaji merupakan media tumbuh 
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yang baik bagi jamur tiram. Berdasarkan persentase angket, rata- rata persentase yang 
diperoleh dari masing- masing pertanyaan telah mencapai > 50%, hal ini membuktikan 
bahwa kegiatan pelatihan budidaya jamur tiram ini tercapai.

UPAYA MELIPAT GANDAKAN HASIL PANEN KENTANG DENGAN “ACER” DI DESA 
BEJI, KECAMATAN PEJAWARAN, BANJARNEGARA

Karyadi, Andri Yuli Kurniawan, Syaiful Zamroni

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Beji adalah sebuah desa di kecamatan pejawaran kabupaten banjarnegara yang 
letaknnya di dataran tinggi dieng yang tingkat ketinggiannya di atas 1300 meter diatas 
permukaan laut. Lokasi ini sangat cocok untuk bertani sayur-sayuran, khususnya bertani 
kentang dan mayoritas masyarakatnya becocok tanam kentang hampir 95% karena 
mengingat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari bercocok tanam kentang di samping 
penghasilannya juga karena gizi tinggi yang terkandung didalamnya. Acer adalah sebuah 
benda yang terbuat dari bambu yang panjangnya antara 60-100 cm dan lebarnya sekitar 
3-4 cm atau sesuai dengan keinginan pengguna. Alat ini di gunakan untuk menjaga setiap 
pohon kentang agar tidak roboh sampa masa panen dan tahan terhadap berbagai serangan 
bentuk penyakit kentang yang diakibatkan baik oleh tingkat curah hujan yang terlalu 
tinggi, angin yang kencang, busuk daun, dll. Oleh karena itu penulis ingin mengabdikan 
diri pada masyarakat untuk melatih dalam pembuatan acer dalam upaya melipatgandakan 
hasil panen kentang di daerah sekitar.dengan menerapkan beberapa tahapan metode 
pelaksanaan pengabdian ini yang menitik beratkan pada pembuatan acer, masyarakat 
merasa terbantu akan meningkatnya hasil produksi tanaman kentang ini. Hasil yang 
dicapai sudah sangat memuaskan, setidaknya sebesar 10% dari hasil tanaman kentang 
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan teknologi 
acer.

PELATIHAN TARI BAGI ANAK-ANAK DI DUSUN SURUHAN DESA KEJI KECAMATAN 
UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

Lesa Paranti

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Suruhan Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat 
Kabupaten Semarang. Pengabdian mengambil judul Pelatihan Tari bagi Anak-anak di 
Dusun Suruhan Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Berdasarkan 
analisis kebutuhan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dusun Suruhan merupakan 
salah satu dusun yang masih menunjung tinggi seni, hal ini dibuktikan dengan adanya 
piagam pengesahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah sebagai desa 
wisata pada tahun 2008. Dusun Suruhan berpotensi sebagai desa wisata, karena upaya 
masyarakat Dusun Suruhan dalam melestarikan kesenian tradisional Dusun Suruhan. 
Adanya label desa wisata ini memberikan tantangan yang besar bagi masyarakat Dusun 
Suruhan untuk melestarikan kesenian tradisional. Mereka telah berupaya melakukan 
regenerasi agar anak-anak di Dusun Suruhan dapat mengenal dan melestarikan kesenian 
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tradisional Dusun Suruhan, namun tampaknya upaya regenerasi ini belum berjalan 
dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain (1) faktor SDM (pelatih dan 
peserta pelatihan) dan (2) faktor kepentingan. Kegiatan pelatihan tari di Dusun Suruhan 
telah meningkatkan proses regenerasi pelestari kesenian di Dusun Suruhan. Anak-anak di 
Dusun Suruhan kini telah memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam hal berkesenian, 
berorganisasi, dan berlatih tanggung jawab. Terciptanya Tari Sapu Regge juga telah 
membuat warna baru dalam dunis seni tradisional kerakyatan di Dusun Suruhan, sehingga 
memberikan inspirasi pada masyarakat Dusun Suruhan untuk terus melestarikan dan 
mengembangkan kesenian yang ada di daerahnya secara kreatif. Kegiatan pengabdian ini 
juga memberikan kontribusi yang besar bagi objek wisata Yoss Traditional Center sebagai 
sanggar pelestari kesenian tradisional Dusun Suruhan karena kesenian yang ada di Dusun 
Suruhan menjadi lebih berkembang.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETERNAK SAPI MELALUI PELATIHAN 
PEMBUATAN BIOGAS SKALA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN GUNUNGPATI

Mujianto, Suyono, Zaen Nugroho 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Dalam rangka pemenuhan keperluan energi rumah tangga khususnya di pedesaan 
maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk menerapkan berbagai alternatif 
energi yang layak bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu 
upaya terobosan yang ingin dilaksanakan adalah membuat program Bio Energi (biogas) 
skala rumah tangga, yaitu suatu upaya pemenuhan energi secara swadaya (self production) 
untuk membantu masyarakat pedesaan. Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati 
merupakan suatu daerah yang sangat mendukung dalam pengadaan program biogas skala 
rumah tangga, karena 70% masyarakat memelihara sapi dan sudah dibentuk kelompok 
ternak dimana di daerah tersebut menerima bantuan pinjaman modal dari pemerintah 
dalam usaha pengembangan ternak sapi. Berdasarkan tinjauan awal terhadap Desa 
Kalisegoro, jumlah minimal ternak sapi pada tiap-tiap warga desa tersebut sebanyak 3 
ekor sapi, maka jumlah tersebut sudah memenuhi untuk pengembangan program biogas 
skala rumah tangga karena persyaratan jumlah minimal sapi sebanyak 2-3 ekor sapi, dan 
gas bio yang dihasilkan 4 m3 atau setara 2,5 liter minyak tanah. Pembuatan pilot project 
reaktor biogas di Kecamatan Gunungpati berhasil dilakukan tepatnya di Kelurahan 
Kalisegoro pada peternakan sapi milik Bapak Arif dengan dimensi panjang 5 m, lebar 2,5 
m, dan kedalaman 1,5 m berkapasitas 8000 liter dimana pengamanan reaktor biogas dan 
salurannya dari kebocoran dilakukan dengan menggunakan air sabun sedangkan untuk 
kapasitas gas yang berlebihan diamankan dengan adanya manometer yang berfungsi 
ganda, selain sebagai alat penunjuk besarnya gas yang dihasilkan, berfungsi pula untuk 
mengeluarkan gas jika berlebihan dan lama tidak digunakan. Pembuatan reaktor biogas 
dari kotoran sapi di daerah Kecamatan Gunungpati menghasilkan sebuah teknologi 
ramah lingkungan dimana dari hasil percobaan penggunaan biogas untuk memasak dapat 
bertahan hingga 3 jam dengan nyala api kompor gas yang biru dengan polusi yang rendah 
sedangkan untuk penggunaan penerangan dengan menggunakan petromak dapat bertahan 
selama satu malam. Sosialisasi dilakukan setelah reaktor biogas selesai dibuat dengan 
pengamanan yang memadai. Hasil sosialisasi menyebutkan bahwa masyarakat masih 
enggan untuk membuat rekator biogas karena pembuatan sarananya membutuhkan dana 
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yang cukup besar namun jika pemerintah mendukung pengadaan reaktor ini maka warga 
dengan sukarela bergotong royng dalam membuatnya. Monitoring juga dilakukan untuk 
memantau perkembangan pemanfaatan reaktor biogas yang telah dibuat untuk memastikan 
bahwa rekator tersebut masih aman digunakan dan berfungsi dengan baik.

PELATIHAN KETERAMPILAN BAHASA INGGRIS BAGI KOMUNITAS PRENJAK 
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN MANGROVE EDUCATION CENTER (MEC). 

PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK MAHASISWA, DIDANAI LP2M 
UNNES, 2011.

Nia Martiana, Ika Mardhiyaningsih, Dewi Nebula

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Menyandang predikat sebagai Universitas Konservasi memicu Unnes untuk terus 
berkiprah dalam upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
yakni menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Hal inilah yang melandasi munculnya ide melaksanakan pelatihan keterampilan Bahasa 
Inggris bagi komunitas prenjak sebagai upaya mewujudkan Mangrove Education Center. 
Tidak dapat dipungkiri peranan keterampilan berbahasa Inggris dan penguasaan teknologi 
informasi sangat bermanfaat untuk mewujudkan MEC. Metode yang digunakan dalam 
pelatihan ini adalah metode pengajaran Bahasa Inggris dengan objek pengajaran dari 
latar belakang yang variatif. Metode pengajaran tersebut berupa pengajaran inovativ 
dengan menggunakan multimedia berupa video, gambar dan field trip di lokasi konservasi 
mangrove. Evaluasi dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara umum, hasil dari 
evaluasi tahap 2 menunjukkan adanya peningkatan yang baik. Peserta dapat menyambut 
tamu menggunakan bahasa Inggris sederhana, dan dapat mempraktekkan langsung 
bahasa Inggris mereka dengan sesama peserta pelatihan, dan tim pelaksana program. 
Secara kognitif, kemampuan peserta menggunakan bahasa Inggris sederhana cukup bagus 
ditambah lagi dengan penguasaan beberapa istilah yang berhubungan dengan konservasi 
mangrove. Program pelatihan ini memberikan kontribusi dalam perintisan Mangrove 
Education Centre dengan membantu pemberdayaan sumber daya manusia Komunitas 
prenjak. Oleh karena itu, Unnes, yang dijembatani oleh LP2M secara tidak langsung telah 
ikut serta dalam perintisannya.

 “EDU- MONOPOLY” EDUKATIF GAME-BOARD RAMAH LINGKUNGAN DARI 
SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK BERBASIS LEARNING BY PLAYING

Nilam Puspa Juvita Ardi, Anggun Zuhaida, Nurwedi

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Kesadaran masyarakat di Indonesia akan kebersihan lingkungan memang masih 
rendah, contohnya seperti di Juwana, banyak masyarakat membuang sambah sembarangan 
yaitu di sungai. Akibatnya setiap musim hujan meraka terkena imbasnya yaitu kebanjiran. 
Masalah sampah yang ada di Indonesia sulit sekali di atasi, terutama sampah anorganik. 
Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, namun sampah anorganik sulit 
diolah. Tapi sekarang ini memang sudah ada peningkatan kreativitas dan ketrampilan 
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masyarakat di Indonesia untuk mengolah sampah anorganik menjadi kerajian yang 
menarik. Melihat bentuknya terdapat bermacam-macam sampah, akan tetapi bila kita 
teliti dari sudut zatnya maka sampah terdiri dari zat anorganik dan organic. Permainan 
adalah salah satu sarana anak belajar mengenal kehidupan dengan segala hal yang 
berkaitan dengannya. Konsep bermain anak menurut Dr. Endang Warzili Ghazali kepala 
UPF psikiatri RSUP Dr. Soetomo adalah memberi kebebasan rasa ingin tahu anak serta 
pada akhirnya meningkatkan kreativitasnya. Edu-Monopoly adalah mainan game-board 
yang bernilai edukatif dan ramah lingkungan. Permainan ini hasil modifikasi permainan 
Monopoli biasa yang sudah dikenal oleh anak-anak Indonesia, namun pendekatan yang 
diambil ialah berbasis lingkungan hidup. Sasaran dari Program Pengabdian Masyarakat 
ini adalah masyarakat di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati khususnya 
pelajar sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan pelatihan 
akan diberikan kepada masyarakat umum yang diantaranya adalah remaja SMP dan murid 
SD di DesaBakaran Wetan RT 11/III, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Pemilihan 
sasaran masyarakat pada golongan ini dikarenakan untuk menumbukan sikap cinta akan 
lingkungan harus dimulai sejak dini maupun saat remaja. Berdasarkan persentase angket 
diatas, rata- rata persentase yang diperoleh dari masing- masing pertanyaan telah mencapai 
> 50%, hal ini membuktikan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan edu-monopoly ini 
tercapai.

PELATIHAN PEMBUATAN BROWN-CASAVA, SI-HITAM MANIS LEZAT NAN SEHAT 
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA 

SIMBANG WETAN KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

Nur Apsari Apatiya, Eni Purwati, Slamet Budianto

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan ALam, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Indonesia merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara yang memiliki kekayaan 
alam yang beranekaragam. Tanaman pisang banyak sekali terdapat di kawasan Asia 
Tenggara salah satunya di Indonesia. Pisang merupakan salah satu tanaman yang hampir 
seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, mulai dari buah dan daunnya, bahkan ternyata 
batang pohon pisang dan kulitnyapun dapat dimanfaatkan. Akan tetapi banyak di antara 
mereka yang kurang mengetahui tentang pemanfaatan dan cara pengolahan kulit pisang 
sehingga mereka hanya membuang kulit pisang. Mereka tidak tahu bahwa ternyata kulit 
pisang yang selama ini mereka buang sebagai limbah, ternyata dapat bernilai guna. Desa 
Simbang Wetan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang daerah penghasil pisang. Banyak 
sekali warga yang menanam pohon pisang di kebun mereka atau di halaman belakang 
rumah mereka. Jenis pisang yang mereka tanam juga beragam. Warga hanya mengambil 
daun pisang dan buah pisang untuk mereka jual atau untuk konsumsi sehari-hari. Hasil 
penjualan buah pisang ataupun daun pisang hanya dijadikan sekedar penghasilan 
tambahan saja, karena kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh. Akan tetapi, 
dengan penghasilan sebagai buruh belum dapat mengentaskan mereka dari batas garis 
kemiskinan. Mereka tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai 
pemanfaatan sisi lain dari buah pisang. Dewasa ini lahan pekerjaan semakin bertambah, 
tetapi dengan banyaknya jumlah penduduk, peluang untuk mendapatkan pekerjaan jadi 
semakin kecil. Untuk itu, ada baiknya setiap manusia mampu berdiri sendiri dengan 
usahanya dalam bertahan hidup. Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut maka perlu 
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adanya inisiatif untuk melakukan usaha pengolahan Brownies dari singkong yang lezat 
sehingga dapat menambah nilai ekonomis dari kulit pisang sehingga diharapkan mampu 
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Tulis 
Kabupaten Batang jika diolah dan dipasarkan secara professional.

PELATIHAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF SEBAGAI MEDIA PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DALAM KTSP BAGI GURU-GURU 

SD 

Puji Astuti 

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

This community service program was carried out through training to equip 
the target participants, i.e. elementary school teachers of Peterongan Semarang, with 
knowledge and skills to implement Cooperative Learning as a medium of character 
development in the present curriculum, School-Based Curriculum or Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan. The training involved interactive discussion, workshop, peer teaching, 
evaluation, and reflection. Cooperative Learning is written in the Process Standard 
of Primary and Secondary Education, decree of National Education Minister number 
41 year 2007. Curriculum Approach to character development which is adopted by 
Indonesian education system is hardly efective; on the other hand, Structural Approach to 
Character Education (Kagan, 2000) prescribing the instructional strategies or structures 
of Cooperative Leraning offers more advantages for students‟ character development. 
At the end of the program, the participants gain understanding of what, why, and how to 
implement Cooperative Learning and how it accomodates character development. On the 
implementation of Cooperative Learning, they look forward to have their class observed. 
They are also willing to disperse what they learnt in the traning to other teachers through 
Kelompok Kerja Guru or Teacher Work Group.

“WASTE FASHION AND ACCESSORIES” UNTUK MENCIPTAKAN INDUSTRI 
KREATIF RAMAH LINGKUNGAN DI DESA JETIS KELURAHAN KALISEGORO 

KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

Roudlotus Sholikhah, Tuti Nila Amalia, Zumrotul Munawaroh, Muh Fakhrihun 

Jurusan Teknologi Jasa Produksi, Fakultas Teknik, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Limbah industri sampah (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 
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dan di dalam wilayah ini misalnya memanfaatkan matrial dari limbah industri sampah 
(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 sampah (waste) untuk produk kerajinan 
kayu atau kriya ini akan berpeluang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Program ini 
memiliki beberapa tujuan dan manfaat yaitu untuk mengembangkan kreativitas warga 
desa Jetis Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Semarang, melatih warga dalam 
pembuatan fashion accessories dari limbah sampah, 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 sampah, praktik perancangan fashion 
accessories, praktik membuat fashion accessories, dan motivasi berusaha.

PELATIHAN MEMBUAT LAMPU HEMAT ENERGI DARI LED DI AMBALAN GAJAH 
MADA/CUT NYAK DIEN SEBAGAI APLIKASI ILMU FISIKA DI ORGANISASI 

KEPRAMUKAAN

Taufik Yulianto, Ratna Lestari, Akhmad Nurul Mu’min

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahaun Alam, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi Anggota 
Ambalan Gajah Mada/ Cut Nyak Dien yaitu membuat lampu hemat energy dari LED 
sehingga dapat menjadi bekal ketika terjun di masyarakat. Objek yang digunakkan dalam 
program pengabdian ini adalah anggota Ambalan Gajah Mada/Cut Nyak Dien, yang 
merupakan Organisasi Kepramukaan yang berpangkalan di SMA N 1 Kradenan. Adapun 
prosedur kegiatan yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap 
pemberian pelatihan, dan memproduksi lampu hemat energy dari LED. Setelah lampu 
hemat energy dari LED selesai kemudian lampu diujicobakan apabila ada lampu yang 
tidak menyala kemudian dianalisis apa kesalahannya setelah itu diperbaiki. Dari hasil uji 
coba lampu hemat energi, lampu yang dapat berfungsi ada 70% lebih. Dari data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari 
ilmu fisika ini berhasil sehingga dapat digunakkan sebagai salah satu ketrampilan yang 
diajarkan kepada anggotanya yang dapat menjadi bekal anggotanya dalam hidup di 
masyarakat.

 “BENGKEL PLAZORE (PLAZTIC GORENG)”PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH 
PLASTIK MENJADI MULTI PRODUK SEBAGAI PELUANG TECHNOPRENEURSHIP 

KERAJINAN RAMAH LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PONGANGAN 
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Wahyu Sektiyono, Aji Cristian Bani Adam, Yulianto Wijaya

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahaun Alam, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Kondisi lingkungan Kelurahan Pongangan sebagian besar masih kurang terawat, 
terutama dalam hal pembuangan sampah dan pemanfaatannya, khususnya sampah plastik 
seperti kantung plastik, kemasan plastik dan lain-lain. Kegiatan program dilaksanakan 
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pada tanggal 15 Maret s.d 30 April 2011. Kegiatan ini bertempat di RW IV dan RW 
V Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Pendekatan yang 
kami lakukan dalam pelaksanaan program pengabdian adalah observasi, wawancara 
dan pemanfaatan teknologi.Program utama dalam pelaksanaan program pengabdian ini 
adalah bengkel plastik goreng (plazore). Adapun program tambahan/ pendukung dalam 
pelaksanaan program pengabdian ini adalah outbond lingkungan, pembutan kompos 
cair dan pelabelan produk kerajinan.Kegiatan bengkel plazore dilaksanakan setiap hari 
Minggu pagi (RW IV) dan sore (RW V). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11, 18, 
25 September, 2, 9, 16, 23, dan 30 Oktober 2011. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 
15 Oktober 2011.Hasil yang dicapai: masyarakat (ibu-ibu PKK dan karang taruna remaja) 
dapat membuat kerajinan plazore (plaztic goreng) tanpa terkendala apapun karena proses 
pembuatannya yang sangat mudah. Produk-produk yang sudah dihasilkan dari bengkel 
plazore ini adalah kalung, gelang, anting-anting, bros dan lampu interior.Dari hasil 
observasi dan pelaksanaan program kerja program pengabdian di KelurahanPongangan, 
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang dilaksanakan selama 50 hari dimulai pada 
tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011, maka dapat kami 
dapat menarik simpulan sebagai berikutbagi masyarakat desa, memperoleh bantuan 
tenaga dan pemikiran serta motivasi untuk melaksanakan pembangunan desa.

PELATIHAN IMPLEMENTASI KONSERVASI LINGKUNGAN DI SD KANISIUS 
BERINGIN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG 

Yubaedi Siron, Aan Dwi Alfriyanto,Dian Marta Wijayanti 

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Pendidikan lingkungan hidup (PLH) merupakan upaya mengubah perilaku dan 
sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran mayarakat tentang nilai-nilai 
lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan 
masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan 
untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Pendidikan lingkungan hidup 
diperlukan untuk dapat mengelola secara bijaksana sumber daya kita dan menumbuhkan 
rasa tanggung jawab terhadap kepentingan generasi yang akan datang diperlukan 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan atau perilaku yang membuat sumber daya kita 
tetap dapat dimanfaatkan secara lestari atau dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 
(sustainable used). Tujuan pengabdian ini yaitu memberikan memberikan sharing pelatihan 
serta menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan kepada stakeholder (guru, 
siswa, dan karyawan) SD Kanisius Beringin dalam konservasi lingkungan secara tepat. 
Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2011 sampai tanggal 5 Agustus 2011 dengan 
3 (tiga) siklus pengabdian yaitu pelatihan, implementasi pelatihan, serta monitoring dari 
hasil implementasi pelatihan. Hasil yang dicapai yaitu 1) respon positif sekolah, dari 95 % 
dari seluruh civitas sekolah baik guru dan siswa mengikuti pelatihan. 2) Sekolah mampu 
membuat inovasi upaya konservasi lingkungan di sekolah. 3) Upaya konservasi lingkungan 
berkembang dari lingkungan sekolah ke masyarakat sekitar sekolah. 4) Serta sekolah bisa 
secara mandiri mengadakan agenda rutin dalam upaya konservasi lingkungan. Saran yang 
diajukan adalah agar sekolah dapat menjalankan program upaya konservasi lingkungan 
secara berkesinambungan di kemudian hari, baik melalui kerjasama sponsorship maupun 
secara mandiri.
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GERAKAN SERIBU BIOPORI UNTUK MENGURANGI BANJIR DAN 
MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK DI KELURAHAN 

WONOSARI, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG

Yulia Dwisetyaningrum, Muhammad Nur Kholiq, Erit Kamiswara, Taufiq Kurniawan, Mustafirin

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahaun Alam, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Masalah banjir bukanlah masalah baru bagi Kota Semarang karena kondisi 
geografis dan laju pertumbuhan kota, tetapi merupakan masalah besar karena sudah terjadi 
sejak lama dan pada beberapa tahun terakhir ini mulai merambah ke tengah kota. Salah 
satu wilayah di Kota Semarang yang sering mengalami banjir bandang adalah Semarang 
Barat terutama Kelurahan Wonosari. Salah satu penanganan dari permasalahan tersebut 
adalah dengan menggunakan teknologi lubang resapan biopori (LRB). LRB selain 
bermanfaat untuk memperluas daerah serapan air, juga bermanfaat untuk menyuburkan 
tanah karena di dalamnya terisi sampah organik untuk makanan fauna tanah. Metode 
pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 
Kerjasama dijalin dengan berbagai pihak seperti BEM KM Unnes, Badan SAR Nasional, 
Jurusan Teknik Mesin Unnes, dan beberapa UKM di Unnes. Kegiatan dilakukan dengan 
awal penyuluhan tanggap bencana kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi, simulasi 
dan praktek langsung pembuatan LRB di lingkungan rumah warga. Hasil kegiatan yaitu 
sejumlah + 10 % warga yang berpartisipasi dalam pembuatan LRB dan + 20 % rumah 
warga telah menggunakan teknologi LRB. Jumlah ini masih jauh dari target capaian. Hal 
ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperi luasnya wilayah Wonosari, kondisi 
tanah yang kering, terbatasnya jumlah SDM karena masih belum optimalnya pendekatan 
terhadap warga.

PENINGKATAN PERSONAL CAPACITY BUILDING MELALUI TRAINING 
PENGOLAHAN AMPAS TAHU MENJADI KERIPIK GEMBUS BAGI IBU RUMAH 

TANGGA DI DESA WONOYOSO, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN 
SEMARANG

Yunus Arifudin, Muhamad Iksan Suseno, Mohammad Ilmiawan El Tsani

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIP PNBP Universitas negeri Semarang Tahun 2011

Desa Wonoyoso adalah salah satu desa dengan potensi kemajuan perekonomian 
cukup tinggi. Industri tahu merupakan industri rumah tangga yang paling besar kapasitas 
produksinya jika dibandingkan dengan industri kecil lain yang sejenis di Desa Wonoyoso. 
Industri tahu merupakan industri rumah tangga yang paling besar kapasitas produksinya 
jika dibandingkan dengan industri kecil lain yang sejenis di Desa Wonoyoso. Masyarakat 
memanfaatkan ampas tahu sisa hasil produksi ini sebagai pakan ternak. Dengan 
menggunakan metode on the job training diharapkan pengolahan ampas tahu ini bisa 
menjadi lebih bermanfaat untuk menopang perekonomian masyarakat Wonoyoso. Metode 
ini menuntut peserta pelatihan agar aktif sesuai dengan kemampuan individu setiap 
orang. Hasil yang dicapai setelah dilaksanakan metode ini berada dalam kriteria yang 
bagus. Tingkat keberhasilan bila dibandingkan dengan target awal semuanya berada di 
atas 50%. Dengan hasil seperti ini diharapkan Perlu dilaksanakan pelatihan lain dalam 
rangka penyaluran ide yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu Pemerintah perlu 
melakukan survey daerah-daerah yang mempunyai potensi SDM namun terhambat karena 
alasan keterbatasan modal dan pelatihan.


