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KATA PENGANTAR

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Abstrak 
Hasil Penelitian Tahun 2012 dapat diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Abstrak hasil penelitian yang terbit kali 
ini merupakan suntingan hasil-hasil penelitian Dosen UNNES pada tahun anggaran 2012 
yang dibiayai dari dana DIPA PNBP Unnes, DIPA Eks. Rutin,  DP2M dan sumber dana yang 
lain. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

Bidang Bahasa dan Seni : 8 judul
Bidang Ekonomi : 25 judul
Bidang Hukum : 12 judul
Bidang Kesehatan : 15 judul
Bidang Lingkungan : 2 judul
Bidang MIPA : 36 judul
Bidang Olahraga : 7 judul
Bidang Pendidikan : 90 judul
Bidang Psikologi : 3 Judul
Bidang Sosial dan Humaniora : 24 judul
Bidang Teknologi dan Rekayasa : 23 Judul
Bidang Pertanian : 3 Judul
Penelitian Mahasiswa : 47 Judul

 Abstrak hasil penelitian ini memuat hasil-hasil penelitian para dosen dari semua 
fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang : FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIK, FE 
dan FH. Ada beberapa tulisan yang tidak dapat disajikan karena alasan teknis dalam buku sari 
penelitian ini.
 Harapan kami kiranya civitas akademika yang berminat dalam penelitian, dapat 
menggunakan sari hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan 
penelitian. Selain itu kiranya abstrak hasil penelitian ini dapat pula meningkatkan pengetahuan 
dan wawasan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 Kami menyadari bahwa dalam penyuntingan abstrak hasil penelitian ini masih ada 
kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan pada edisi-edisi 
berikutnya.
 Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Unnes, Dosen yang hasil penelitiannya 
dapat diterbitkan pada edisi ini, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 
penyuntingan akhir. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang,       Januari 2013

Penyusun
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BIDANG BAHASA & SENI

HANDICRAFT BANTUL: MAKNA IDENTITAS DAN STATUS SOSIAL

Deni Setiawan, Jaino, Umar Samadhy

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Seni merupakan unsur integratif yang mengikat dan mempersatukan pedoman-
pedoman bertindak yang berbeda-beda menjadi suatu desain utuh, menyeluruh, dan 
operasional, serta dapat diterima sebagai hal bermakna. Kedudukan seni menjadi 
pengintegrasi yang merefleksi konfigurasi dari desain. Kesenian dapat juga menjadi 
satuan-satuan integrasi menyeluruh secara organik, di mana gaya-gaya, kaidah-kaidah 
estetik, organisasi sosial, dan agama, secara struktural saling berkaitan. Unsur kesenian 
ini berwujud pada beberapa produk dan karya seni, yang mencerminkan nilai-nilai. 
Interpretasi estetik merupakan usaha menterjemahkan komunikasi aktif antara karya seni 
dan penonton, handicraft dan konsumen. Estetik digunakan untuk mengeksplanasikan 
unsur-unsur mendasar dari sebuah karya handicraft.

PERANCANGAN MODEL FILM ANIMASI BERBASIS BAHASA RUPA RELIEF JATAKA 
BOROBUDUR SEBAGAI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF FILM ANIMASI 

INDONESIA DAN INFORMASI WISATA 

Dwi Budi Harto

Jurusan Seni, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Penelitian tahun ke-1 telah menghasilkan rumusan teoritis bahasa rupa khas 
relief Jataka candi Borobudur (RJCB) dan model praktis film animasi berbasis bahasa 
rupa RJCB. Penelitian tahun ke-2 ini merupakan kelanjutan tahun ke-1 dan didasari atas 
kepentingan peningkatan kualitas SDM industri kreatif, sehingga crew industri kreatif 
perlu diberikan pelatihan melalui class room/studio research secara implementatif. 
Setelah diimplementasikan secara metodologis akhirnya dihasilkan beberapa luaran yang 
berupa produk/model, diantaranya: (1) 28 desain karakter; (2) 62 storyboard; dan (3) 1 
model film animasi (MFA), yang kesemuanya berbasis bahasa rupa RJCB. Model-model 
tersebut dihasilkan dengan memilih 720 panel RJCB menjadi 7 cerita secara purposif. 
Setelah diadakan pendataan dan analisis kebutuhan terhadap 3 entitas perancangan maka 
barulah bisa dilanjutkan pada proses perancangan hingga menghasilkan model. Luaran 
utamanya adalah MFA berbasis bahasa rupa RJCB cerita “Singa dan Burung Pelatuk” 
yang terdiri dari 6 scene, berformat VCD-PAL dan DVD-PAL, berdurasi 03’:14”, dengan 
total gambar = 1425–4850 frame. Ciri khas yang muncul pada MFA hasil rancangan 
penelitian tahun ke-2 adalah munculnya beberapa cara bahasa rupa tradisi, diantaranya: 
wimba gapura panggung, dari kepala ke kaki, tepi bawah = garis tanah, sejumlah latar, 
rinci diperbesar, diperbesar, aneka tampak, gapura panggung, dismix, tidak ada belahan, 
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tidak ada sekuen semu, cara lihat tengah ke pinggir, kiri-kanan, kanan-kiri, dekoratif, 
dan cara baca prasawya/dari sisi kiri ke kanan. Bahasa rupa tradisi ini dikemudian hari 
diharapkan bisa menjadi ciri khas animasi Indonesia, yang siap ‘bermain global’. Kata 
kunci: implementasi, RJCB, MFA, bahasa rupa tradisi, industri kreatif.

PENGEMBANGAN DESAIN PRODUK DAN KEMASAN KRIA UNTUK 
MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK USAHA KECIL MENENGAH DI KAWASAN 

BOROBUDUR 

M. Ibnan Syarif, Margunani, Moch. Junaidi Hidayat, dan Bramantijo

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Tujuan umum jangka panjang penelitian ini adalah meningkatkan daya saing kria 
di kawasan Borobudur melalui pengembangan desain produk dan kemasan kria yang khas 
dan memiliki citra. Target atau tujuan khususnya adalah: (1) Memetakan kebutuhan dan 
peluang UKM; (2) Menemukan model/prototipe produk dan kemasan kria, teknologi tepat 
guna, dan manajemen pemasaran untuk UKM; (3) Menghasilkan produk dan kemasan kria; 
(4) Menciptakan UKM kria yang mampu menghasilkan produk dan kemasan kria yang 
khas dan memiliki daya saing, serta mengembangkan pemasaran baik nasional maupun 
internasional. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Research and 
Development (R & D), yakni penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan 
dan deseminasi suatu model (model of) melalui siklus proses Aksi, Refleksi, Evaluasi, 
Replikasi, dan Inovasi. Penelitian ini dilakukan dengan langkah: (1) pengumpulan 
data (2) pengorganisasian data; (3) analisis dan perumusan; (4) penyusunan model; (5) 
program aksi (implementasi model); (6) evaluasi /refleksi; (7) replikasi dan inovasi; 
dan (8) produksi model final dan pemasaran. Penelitiaan ini bersifat multi years, yang 
dirancang dalam tiga tahap kegiatan. Pada tahun pertama dilakukan pemetaan peluang 
dan kebutuhan pengembangan produk dan kemasan, tahun ke dua dilakukan aplikasi, 
evaluasi, dan penentuan model final, serta pembinaan dan pendampingan UKM, dan Tahun 
ketiga dilakukan deseminasi, pendampingan, dan penataan UKM. Dari hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kawasan Borobudur merupakan sentra industri kriya. 
Ada sekitar 15 industri kriya (home industri) yang menghasilkan berbagai jenis produk 
kriya. Dilihat dari aspek desain, maka kriya atau suvenir dari kawasan Borobudur belum 
memiliki desain yang bagus dan keunikan atau ciri khas, serta belum memiliki citra yang 
baik sehingga kurang menarik. Pada umumnya produk kriya juga tidak diberi kemasan. 
Kedua, Pengembangan produk dan kemasan kriya belum dilakukan karena keterbatasan 
kemampuan perajin atau UKM. Ketiga, produk kriya di kawasan Borobudur berpeluang 
untuk dikembangkan sebagai produk yang memiliki ciri khas. Untuk mengembangkan 
produk dan kemasan kriya dibutuhkan peningkatan kemampuan perajin dan kualitas 
produk, pengembangan produk dan kemasan kriya, teknologi tepat guna, dan manajemen 
pemasaran. Keempat, telah dihasilkan pengembangan: desain produk, branding, dan 
kemasan kriya, teknologi tepat guna, manajemen yang sesuai dengan kondisi UKM kriya, 
serta pola pembinaan perajin atau UKM kriya di kawasan Borobudur.
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INDUSTRI LAGU ANAK: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN 
LAGU ANAK-ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN LAGU 

ANAK-ANAK YANG BERTEMAKAN PENDIDIKAN

Wadiyo; Slamet Haryono; Joko Wiyoso; Rediana Setiyani

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Industri lagu anak-anak yang bertema pendidikan untuk saat ini, langka. Perlu 
dipikirkan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkannya. Tujuan penelitian ini adalah 
memberdayaan masyarakat untuk menciptakan lagu anak-anak bertemakan pendidikan 
melalui pengembangan industri lagu anak-anak. Metode penelitian yang terapkan adalah 
metode penelitian pengembangan yang dimodifikasi dan atau disesuaikan dengan tujuan 
penelitian yang akan dicapai. Langkah penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan 
materi untuk mewujudkan produk sebagai hasil dari pemetaan kebutuhan lapangan, 
menyusun metode membuat lagu anak, menggelar model pembuatan produk lagu anak, 
menciptakan lagu anak yang bertema pendidikan, membuat iringan musik yang sesuai 
dengan karakter lagu, serta mengkemas produk dalam bentuk CD. Hasil penelitian 
menunjukkan, pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lagu anak-anak bertemakan 
pendidikan melalui pengembangan musik industri telah dapat dilakukan namun masih 
perlu uji lapangan untuk dayagunanya. Cara mewujudkan lagu anak-anak yang bertemakan 
pendidikan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat, 
utamanya para guru dan para musisi untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan produk 
lagu anak-anak tersebut. Para guru membuat pesan lagunya dalam bentuk puisi dan uraian 
bebas, sedangkan para musisi mewujudkannya dalam bentuk lagu.

STRATEGI PENGEMBANGAN DESAIN KRIA (RAGAM HIAS) DALAM PERSPEKTIF 
POTENSI LOKALITAS: STUDI KASUS SENI UKIR JEPARA, KUNINGAN PATI, DAN 

BATIK PEKALONGAN

Eko Haryanto

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini untuk memperoleh penjelasan mengenai paradigma lokalitas, strategi 
dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan ragam hias dalam perspektif 
potensi lokalitas yang dilakukan oleh pengrajin kria dalam menghadapi globalisasi. Luaran 
yang diharapkan adalah dihasilkan sebuah landasan teoritik untuk membaca berbagai 
peluang ekonomis kria sekaligus model desain bentuk produk khususnya ragam hias pada 
kria yang tetap laku secara ekonomis namun bercirikan lokalitas. Hal ini menjadi relevan 
karena ragam hias pada seni kria di samping sebagai pembawa nilai-nilai kehidupan 
sekaligus sebagai identitas kebangsaan dalam rangka menahan globalisasi. Pendekatan 
penelitian adalah kualitatif deskriptif sekaligus eksplanatoris. Desain yang digunakan 
adalah multi kasus intrinsik. Subjek penelitian adalah sentra kria ukir di Jepara, batik di 
Pekalongan, dan kuningan di Juwana Pati. Teknik pengumpulan data terdiri wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data masih berpedoman proposisi teoritik dan 
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pengembangan deskripsi. Secara khusus analisisnya menggunakan kombinasi analisis 
domain dan analisis eksplanasi yang dikerangkai dengan prosedur reduksi data, analisa 
data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan paradigma 
pengrajin kria terhadap desain lokalitas dalam globalisasi adalah sangat bersifat fleksible 
atau dinamis. Model strategi pengembangan ragam hias dilakukan secara intrinsik dan 
ekstrinsik, meniru ragam hias yang lagi ngetrend, dan menciptakan ragam hias berdasarkan 
riset. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengrajin strategi pengembangan desain adalah 
faktor internal dan eksternal. Saran yang dapat dikemukakan pengrajin perlu menciptakan 
ragam hias yang unigue dengan terus mengembangkan dari inspirasi yang lingkungan 
terdekat dan perajin, desainer, akademisi, pelaku kebijakan sebaiknya berkoordinasi 
dalam pengembangan ragam lokalitas yang mampu menembus globalisasi.

PORTAL PORTOFOLIO : MEDIA ALTERNATIF UNTUK MENJEMBATANI 
KEBUTUHAN LEMBAGA PENDIDIKAN DKV DAN INDUSTRI

Rahina Nugrahani

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Keilmuan desain tumbuh seiring dengan meningkatnya tuntutan industri, keduanya 
memiliki relasi timbal balik. Industri membutuhkan lulusan dkv yang profesional, 
kreatif, memiliki visi dan aspek inovasi tinggi yang dapat dihasilkan lembaga pendidikan 
melalui proses pembelajaran.Namun ada beberapa hal yang kadang terabaikan oleh 
lembaga penyelenggara pendidikan DKV, salah satunya adalah pengelolaan karya-karya 
mahasiswa. Konsep portal portofolio dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengelola, 
mendokumentasikan, mempublikasikan dan mempromosikan karya-karya mahasiswa 
sebagai bentuk kontribusi lembaga terhadap pengelolaan karya mahasiswa.

REKAYASA BAHASA SEBAGAI PENGUATAN PEMBUDAYAAN KONSERVASI DI 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG: KAJIAN EKOLINGUISTIK

Fathur Rokhman, Ahmad Syaifudin, Hendi Pratama

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah merancang rekayasa bahasa sebagai penguatan 
pembudayaan konservasi di Unnes. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
dan pengembangan (R&D). Penelitian ini melibatkan responden dari kalangan mahasiswa 
yang tersebar pada 8 fakultas. Mahasiswa yang dijadikan responden dalam penelitian 
ini adalah semester III ke atas. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi angket, 
observasi, dokumentasi, dan FGD. Penelitian ini menemukan temuan (1) respons civitas 
akademika Unnes terhadap simbol-simbol konservasi yang tercermin dalam bahasa 
dapat dilihat dari bentuk (i) salam, (ii) slogan atau jargon, dan (iii) penggunaan bahasa 
daerah. Model yang paling banyak digunakan adalah salam; (2) pemaknaan civitas 
akademika terhadap simbol-simbol konservasi yang tercermin dalam bahasa dipahami 
sebatas informasi. Makna yang lebih dalam terhadap simbol-simbol konservasi masih 
belum ditangkap oleh warga Unnes; (3) rekayasa bahasa sebagai penguatan pembudayaan 
konservasi di Unnes dijalankan menggunakan prinsip keteladanan dan kekonsitenan.
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VISI SEJARAH DALAM INDUSTRI DIORAMA KARYA EDHI SUNARSO (EMPU 
AGENG: REFLEKSI NASIONALISME DALAM KONTEKS KEKINIAN)

Kamsidjo Budi Utomo, Mujiyono, Eko Sugiarto

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Edhi Sunarso sangat memiliki andil besar dalam perkembangan seni patung 
dan diorama di Indonesia. Dioramanya yang bertemakan perjuangan dan nasionalisme 
sangat menarik untuk direfleksi dalam konteks kekiniaan ketika sedang mengalami krisis 
identitas dan nasionaisme. Penelitian ini bertujuan memahami peran Edhi Sunarso secara 
lebih mendalam, visi sejarah dalam seni diorama Edhi Sunarso dan merefleksi diorama 
dalam perspektif nasionalisme di konteks kekinian. Pendekatan penelitian yang digunakan 
kualitatif deskriptif dengan model kajian historis. Sasaran penelitian ini adalah diorama Edi 
Sunarso dalam perspektif nasionalisme. Subjek penelitian ini yaitu edi sunarso, bengkel 
kerja, dan aktivitas pembuatan diorama. Sumber data primer adalah edi sunarso dan 
pekerja. Sumber data sekunder berupa buku dan arsip. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran Edhi Sunarso dalam perkembangan diorama 
di Indonesia, sangat tinggi seiring keberhasilan pembuatan patung dan orang pertama kali 
yang mengerjakan diorama di Indonesia. Visi Sejarah dalam Seni Diorama Edhi Sunarso 
sangat terlihat dalam setiap diorama yang dibuatnya. Visi sejarahnya mengungkapkan 
secara tersirat untuk berani berkorban demi sebuah Indonesia yaitu berani mengangkat 
harkat dan martabat bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi. Seni Diorama Karya 
Edhi Sunarso Sebagai Refleksi Nasionalisme Dalam Konteks Kekinian menekankan 
bahwa nasionalisme tidak harus diisi melawan penjajah tetapi harus diisi dengan kemauan 
dan bekerja secara lebih keras dengan mengakomodasi perkembangan jaman secara lebih 
fleksible dan dinamis.
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BIDANG EKONOMI

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI TEMPAT WIRAUSAHA SKALA 
KECIL DI KOTA SEMARANG

Putri Agus Wijayati

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pemberdayaan pasar 
tradisional sebagai tempat wirausaha skala kecil di Kota Semarang. Pada tahun pertama 
menggunakan historical research telah menghasilkan deskripsi historis bahwa pasar 
tradisional era kolonial mampu menunjukkan eksistensinya sebagai tempat perdagangan 
pelaku pasar dan mampu bersaing dengan pasar swasta. Model pemberdayaan dikemas 
dalam bentuk disiplin pegawai pasar, ketertiban di dalam lahan pasar, keleluasaan jalan 
bagi pengunjung pasar, dan ketersediaan lahan ”parkir” bagi hewan penarik. Melalui field 
research, diperoleh deskripsi pasar tradisional saat ini lebih didominasi kumuh, sesak, 
becek, akses pembeli sempit, dan lapak PKL tidak beraturan. Deskripsi historis dipadukan 
dengan deskripsi pasar dewasa ini dihasilkan prototype pasar tradisional yang efektif dan 
kuat agar pedagang pasar tradisional di Kota Semarang memiliki keberdayaan. Model 
partisipan stakeholder dijadikan alternatif guna memberdayakan semua potensi pasar 
tradisional.

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK INDONESIA 
MELALUI PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KABUPATEN 

KENDAL 

Shanty Oktavilia, Etty Soesilowati, Widiyanto

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Kawasan ekonomi khusus diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan 
ekonomi lebih efisien dan lebih cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kesiapan 
daya saing produk unggulan Jawa Tengah sehubungan dengan akan dibukanya Kawasan 
Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal dengan memetakan dan mengkaji kesiapan 
daya saing industri-industri unggulan di Jawa Tengah serta potensi pergerakan barang& 
jasa yang bisa memanfaatkan KEK di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Selain itu, 
penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah, 
terutama Pemerintah daerah Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal dalam mempersiapkan 
KEK tersebut, sekaligus menganalisis bentuk formulasi strategi kebijakan yang dapat 
dijalankan. Dalam rangka memetakan dan mengidentifikasi kesiapan komoditas unggulan 
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Jawa tengah digunakan analisis daya saing komoditas ekspor Jawa Tengah. Pada bagian ini 
digunakan metode analisis pengurkuran pangsa ekspor Jawa Tengah berdasar komoditas 
dan negara tujuan, metode contant market share (CMS), dan analisis keterkaitan dengan 
menggunakan model input-output. Strategi kebijakan dan identifikasi kendala dianalisis 
dengan metode SWOT dengan mendasarkan pada hasil observasi lapangan melalui focus 
group discussion (FGD).

INTEGRATING POLICIES AND STRENGTHENING NATIONAL SALT 
INDUSTRY AS EITHER ONE OF RAW MATERIALS OF FOOD AND BEVERAGE 

INDUSTRY BY UPGRADING OF VALUE CHAINS MANAGEMENT AND 
DIVERSIFICATION PRODUCT

Etty Soesilowati ; Sucihatiningsih; Jumaeri; Eva Banowati

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

This research was intended to analyze (1) the management chains in salt 
industry in Indonesia, (2) the distribution channels together with their problems, (3) the 
production technologies and (4) the profit margins of each of the business centers. This 
research used qualitative and quantitative approaches with production centers in Pati, 
Rembang and Sumenep as the research objects. The needed data were collected by means 
of observations, interviews, document reading, FGD and questionnaires. The analyses 
showed that the distribution of raw (gross) salts was characterized by two main patterns. 
First: producers – traders – industrial plants. Second: producers – traders – distributors 
– consumption plants – industrial plants – final users. The distribution of processed salts 
was also characterized by two patterns. First: processing plants – packaging centers – 
distributors – industrial plants. Second: processing plants – industrial plants – distributors 
– sub distributors – retailers – final users. National demand on salt in Indonesia in 2012 
amounted to 1.8 million tons of industrial salt and 1.2 million tons of consumption salt. 
However, the production of salt by traditional farmers was still conventional in nature 
that the quality of the product was low. PT Garam Pesero, however, produced salts using 
geo membrane technology that the quality of its product was relatively high. Demand 
on salt for industrial uses relied entirely on import whereas demand on consumption 
salts could partly supplied by traditional farmers’ products. In this context, the selling 
margins were Rp. 1,759,000/ton and Rp.2,150,000/ton for Class 2 (K2) and Class 1 
(K1) salts respectively. The biggest profit (30%) was enjoyed by processing plants. The 
problems faced by the industry related to high price for yodium, high costs for product 
standardization and the spread of imported salts infiltrating the market of consumption 
salts. The problems faced by the traditional farmers related to low access to new 
technologies of production, unavailable capital and high costs for transportation. The 
recommendations that can be forwarded are as follow. (1) Traditional farmers should be 
helped to form the necessary legal bodies in order to increase their bargaining power. (2) 
There should be integrated policies by all stakeholders in the industry. (3) The production 
methods should be improved in order to produce high quality products.
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PENINGKATAN SPIRIT KEWIRAUSAHAAN DAN ETOS KERJA WIRAUSAHA UNTUK 
MENINGKATKAN KINERJA DAN DAYA SAING USAHA 

P. Eko Prasetyo, Marimin, dan Siti Maisaroh

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Bencana erupsi Merapi di tiga bulan terakhir 2010 telah meyebabkan capital shock 
yang ekstrim, karena tidak hanya menimbulkan kerugian hilangnya modal fisik tetapi, 
juga menyebabkan terganggunya phisikologi warga masyarakat dan terganggunya aliran 
barang dan jasa dalam suatu perekonomian daerah, sehingga menyebabkan terjadinya 
supply shock pada perekonomian Sleman dan DIY. Oleh karena itu, diperlukan berbagai 
model pembedayaan pasca bencana erupsi Merapi melalui berbagai kebijakan fiskal, 
moneter termasuk moral suasion untuk segera melakukan investasi perbaikan stok modal 
yang telah hancur tersebut. Tujuan penelitian ini secara umum untuk membantu pemerintah 
dalam menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan terutama pada masyarakat pasca 
erupsi merapi, yang dalam jangka panjang dimaksudkan dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi daerah serta meningkatkan nilai tambah baru dan kesempatan kerja. Penelitian 
ini secara khusus juga bertujuan untuk membentuk model pemberdayaan yang mampu 
meningkatkan spirit kewirausahaan dan etos kerja terhadap gangguan pshikologi warga 
masyarakat yang terpuruk akibat terkena bencana erupsi tersebut. Dengan metode riset 
partisipatory terhadap para pelaku UMKM yang telah tergannggu secara phiskologi 
karena berhenti totalnya usaha mereka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
memanfaatkan aspek kuantitatif dan kualitatif secara berdampingan (mixing method). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa modal paling fundamental untuk dapat bangkitnya kembali 
UMKM akibat erupsi Merapi di Sleman Yogyakarta adalah dengan cara harus memiliki 
spirit jiwa kewirausahaan, dan untuk menjadi wirausahawan tersebut harus memiliki 
tekad dan keberanian untuk mengambil keputusan cepat dan benar guna meminimkan 
resiko. Karena tanpa modal yang fundamental tersebut diberikan bantuan modal sebesar 
berapapun akan cepat habis sia-sia saja dan tanpa makna. Jika sudah ada tekad keberanian, 
selanjutnya baru diberikan kesempatan dan modal untuk mengelola bisnisnya secara 
mandiri dan berkelanjutan. Problemnya adalah bagaimana agar tekad dan keberanian itu 
dapat tumbuh?, Dalam riset ini dilakukan melalui pemberian spirit kewirausahaan kepada 
para pelaku UMKM yang terkena dampak erupsi merapi dan bersamaan dengan itu juga 
diberikan berbagai pelatihan bisnis sebagai bekal keberanian untuk bangkit kembali. Jika 
sudah dilatih dan diberikan bekal melalui pelatihan berbasis kreatifitas dan inovasinya, 
maka modal uang hanyalah menjadi pelengkap dan jembatan saja untuk menuju usaha 
barunya. Selanjutnya, dilakukan penumbuhkembangan budaya kewirausahaan melalui 
etos kerja produktif, dan pembelajaran kewirausahaan untuk peningkatan transferable 
skills. Hal ini dimaksudkan untuk penyadaran kembali kepada warga masyarakat pelaku 
usaha tentang arti pentingnya berwirausaha mandiri yang logis dan mudah dilakukan. Pada 
tahun pertama, target penelitian ini adalah untuk menyusun model prototype pembelajaran 
kewirausahaan dengan pendekatan entrepreneurial-directed atau entrepreneurial-skilled. 
Sedangkan, luaran riset ini untuk mengembangkan bahan ajar kewirausahaan. Selain itu, 
penelitian ini diharapkan mampu membentuk program dasar peningkatan produktivitas 
dan daya saing usaha serta kemitraan dan kolaborasi bisnis, untuk menunjang kebijakan 
utama pemerintah serta roadmap penelitian dan peningkatan kompetensi peneliti.
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PENINGKATAN JIWA WIRAUSAHA MAHASISWA PROGRAM STUDI PKK 
KONSENTRASI TATA BUSANA MELALUI BISNIS INKUBATOR

Sicilia Sawitri, Rina Rachmawati

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah terciptanya bisnis inkubator sebagai embrio 
pengembangan wirausaha di bidang tata busana pada Program Studi PKK Konsentrasi 
Tata Busana dan untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan, keterampilan, 
dan kreativitas berwirausaha mahasiswa Program Studi PKK Konsentrasi Tata Busana. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket jiwa wirausaha dan tes pembuatan produk 
wirausaha. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya kenaikan pada jiwa dan pembuatan produk wirausaha 
mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti program Bisnis Inkubator, yaitu jiwa 
wirauaha 0.72 - 0.84 dan produk wirausaha 0.63 – 0.91. Kesimpulan yang dapat ditarik 
dari penelitian ini adalah, terciptanya bisnis inkubator sebagai embrio pengembangan 
wirausaha di bidang tata busana pada Program Studi PKK Konsentrasi Tata Busana. Dari 
hasil penelitian juga dapat diketahui ada peningkatan kemampuan, keterampilan, dan 
kreativitas berwirausaha mahasiswa Program Studi PKK Konsentrasi Tata Busana. Saran 
yang dapat diajukan terkait proses pelaksanaan dan hasil penelitian, antara lain: (1) Perlu 
dukungan dari semua pihak baik jurusan maupun fakultas untuk membantu pelaksanaan 
kegiatan Bisnis Inkubator pada Program Studi PKK Konsentrasi Tata Busana, (2) Perlu 
disediakan ruang yang permanen untuk kegiatan Bisnis Inkubator pada Program Studi 
PKK Konsentrasi Tata Busana, dan (3) Perlu koordinasi yang simultan dari pihak jurusan 
Teknologi Jasa dan Produksi, untuk pemberian ijin pada mahasiswa yang mendapat tugas 
pada Program Bisnis Inkubator.

INDUSTRI KREATIF PELENGKAP BUSANA DARI LIMBAH MEBEL DALAM KAJIAN 
ESTETIKA KONSERVASI DAN KONTRIBUSI EKONOMI 

Sri Endah Wahyuningsih, Muh Fakhrihun Na’am, Urip Wahyuningsih

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Daerah Jepara merupakan daerah dengan sumber daya yang potensial dilihat dari 
potensi masyarakat berkeahlian dalam bidang ukir kayu yang turun temurun serta sumbar 
daya alam berupa hutan jati. Saat ini bahan baku jati semakin menipis sulit diperoleh 
karena penjarahan hutan dan aspek situasi politik dan perokonimian dan ketahanan 
pangan baik daerah dan nasional sementara limbah industri mebel belum dimanfaatkan 
secara maksimal untuk itu sudah selayaknya limbah industri mebel yang melimpah 
perlu diolah dan diproduksi kembali agar memperoleh nilai tambah dan nilai ekonomis 
serta akan mengurangi dampak lingkungan. Di sini limbah memiliki karakteristik fisik 
yang memberikan dampak negative memakan ruang, terjadinya pembusukan dan lain 
sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan industry kreatif limbah mebel di 
Jepara. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada karya pelengkap busana. Sehingga dalam 
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penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan produk dari limbah industri mebel serta 
mengkaji nilai estetik, artistik dan nilai ekonomi secara maksimal. Karya dari hasil penelitian 
yang terdahulu berupa karya elemen interior. Sedangkan penelitian ini lebih konsen ke karya 
pelengkap busana dan berorientasi memberi pemahaman baru bahwa limbah industri dapat 
dimaksimalkan dibuat produk yang mempunyai nilai estetis, artistik, konservasi dan ekonomi. 
Berbagai tahapan dilakukan dengan metode yang terukur, terarah, fokus dan tepat. Penelitian 
ini bertujuan secara khusus untuk menghasilkan karya dan produk baru, inovatif, ekspresif 
dan mempunyai nilai ekonomi, produk yang dihasilkan fokus pada karya pelengkap busana 
yang berupa anting, gelang, kalung, ikat pinggang yang sangat prospektif. Secara khusus, 
penelitian ini menghasilkan karya dan produk dalam tataran yang disebut dengan industri 
kreatif dari daur ulang limbah. Penelitian ini memiliki peluang yang baik dalam meraih 
pangsa pasar domestik dan ekspor. Hal ini tentunya harus didukung dengan adanya 
jumlah tenaga kerja dan keterampilan tangan para perajin yang dibekali ide kreatif dalam 
bidang seni kriya dari proses kreatif pemanfaatan limbah mebel. Dari berbagai faktor 
yang ada tersebut dan ditindak lanjuti dengan metode-metode serta rencana strategis 
dan dirumuskan dalam bentuk jabaran-jabaran visi dan misi dan strategi pengembangan 
dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tahapan-tahapan yang terukur, terarah, 
fokus dan tepat. Dengan demikian secara makro dapat membentuk ekonomi kreatif yang 
merupakan wujud dari upaya mencari titik temu pembangunan ekonomi masyarakat yang 
berkelanjutan melalui aspek kreatifitas. Penelitian dirancang secara bertahap dengan 
metode Action-Research, yaitu penelitian yang dilanjutkan dengan tindakan melalui 
proses Aksi-Refleksi-Evaluasi dalam siklus yang sistematis melalui pencarian sumber 
ide, Identifikasi bahan, Pemilihan bahan, pembuatan desain, penyiapan alat dan bahan dan 
penciptaan. Penelitian ini mengkaji dan menguji secara mendalam tentang penggunaan 
limbah mebel untuk produk industri kreatif, dilanjutkan dengan aksi untuk menghasilkan 
disain karya pelengkap busana. Hasil penelitian yang diperoleh berupa gambaran adanya 
prospek yang potensial pemanfaatan limbah mebel sebagai bahan pelengkap busana 
untuk dikembangkan di wilayah Industri mebel kabupaten Jepara dan hasil eksperimen 
secara keseluruhan disain serta karya pelengkap busana berupa : anting, gelang, kalung, 
ikat pinggang, kancing, gesper dan tas sudah baik. Disain dan produk pelengkap busana 
secara keseluruhan sudah mengedepankan aspek estetis juga aspek konservasi bahkan 
minat masyarakat pengguna tinggi sehingga nantinya bermuara pada penciptaan lapangan 
kerja, meningkatkan perokonomian dan pengentasan kemiskinan. Di masa mendatang, 
aspek konservasi dapat lebih ditekankan pada potensi kearifan lokal untuk meaksimalkan 
penggunaan limbah kayu, pewarna alam, dan disain produk pelengkap busana terinspirasi 
dari kondisi sosial, potensi wisata maupun industri kreatif yang ada di Jepara. Produk 
pelengkap busana pada tataran ekonomi juga mudah diterima di masyarakat luas. Dengan 
kekayaan sumbar bahan, sumbar daya manusia akan mampu menggalakan industri kreatif 
pelengkap busana. Industri kreatif pelengkap busana terus akan direspon dan dilanjutkan 
dengan tindakan cerdas dan kreatif dengan tujuan mampu memberi inspirasi baru dari 
persaingan global, karena pada era global saat ini ketika kreatifitas membuat produk baru 
secara ekonomis dapat diterima masyarakat konsumen, maka daya saingnya makin kuat. 
Dengan demikian secara makro dapat membentuk ekonomi kreatif yang merupakan wujud 
dari upaya mencari titik temu pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan 
melalui aspek kreatifitas.
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STUDI PERBEDAAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI PASAR MODAL INDONESIA (PERSPEKTIF 

TEORI DASAR KEBIJAKAN DEVIDEN DAN TEORI KEAGENAN)

Arief Yulianto, Agung Yulianto, Widiyanto

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Purpose : the paper aims to examines the determinants of corporate dividend 
policy, the effect of dividend policy on the firm value in Indonesian Stock Exchange between 
syariah dan non-syariah stock Research method : The hypotheses are tested using panel 
data for a sample 38 Indonesian listed firm during 2005-2010 (148 observation) Findings 
: lagged dividend, institutional ownweship, ROI, ROE and company size are determinants 
of dividend policy and lagged dividend, dividend policy, retained earning, institutional 
ownership, government ownership and company size are not a critical driver of firm value 
of Indonesian firms.

MODEL STRATEGI MENGHADAPI CHINA-ASEAN TRADE AGREEMENT (CAFTA) 
PADA PRIMER KOPERASI PRODUKSI TEMPE TAHU INDONESIA (PRIMKOPTI) 

KOTA SEMARANG

Rusdarti

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

International treaties and agreements related to free trade, now aggressively done, by 
the government without ever trying to see the impact that will result. Indonesia itself has agreed 
to a free trade area, including: ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), Indonesia - Japan EPA, 
ASEAN - China FTA, ASEAN - Korea FTA. While that is still in the stage of negotiations is the 
ASEAN - India FTA, ASEAN - EU FTA, ASEAN - Australia - New Zealand FTA. Cooperative 
production of tempe and tahu Indonesia (Primkopti) is a cooperative producer and one of 
the economic pillars of the people in the city of Semarang. Primkopti been able to provide 
added value to the economy forward movement in the city of Semarang, as well as contributing 
significantly to expand employment, and become the force that can improve people’s welfare. The 
study was conducted using a survey method with interviews and questionnaires as primary data. 
Method of analysis using descriptive analysis and SWOT matrix. The results showed that: (1) 
The tendency of a phenomenon that occurs in Primkopti from the description, that the journey 
Primkopti East Semarang not survive to become a distributor of soybeans in 2004, due to fierce 
competition in the business of making a cooperative Primkopti East Semarang no supply business 
unit soybeans for members; (2) Strength that Primkopti Semarang city in the CAFTA free trade 
is a distributor of soybean cooperatives in the city of Semarang, the management is experienced 
in running a cooperative effort, preferably while the service member is not optimal weakness 
cooperative research, research and development have not been implemented, management 
information systems do not work well, high costs, (3) Opportunities Primkopti Semarang in the 
CAFTA free trade is a buyer or a major customer of soybean is a member of the cooperative 
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who has a double identity, increased consumption of soy and soy feedstock nationally, while the 
threat faced by Primkopti are no barriers to entry for new competitors to commodities soybeans, 
soybean imports increased, soybean importers have a strong bargaining position, soybean prices 
fluctuating and rising trend,(4) Suitable strategies to be implemented in the CAFTA free trade 
is a strategy of market penetration and development of products or services. It is recommended 
that existing strategies formulated and can be understood by all citizens Primkopti Semarang, 
the administrators, supervisors, and members, so that the synergy in the implementation of the 
principle of dual identity. So that there is a commitment and a consistent commitment of all citizens 
Primkopti Semarang. There needs to be an evaluation of existing strategies in achievement with 
measurable performance indicators.

ANALISIS PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DESA HUTAN DAN 
KETERGANTUNGANNYA TERHADAP SUMBERDAYA HUTAN DI WILAYAH BKPH 

CANDIROTO KPH KEDU UTARA

St. Sunarto

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Hutan dan masyarakat desa sekitar hutan merupakan komponen ekosistem 
lingkungan yang sulit terpisahkan Hutan merupakan salah satu sumber kesempatan 
kerja dan sumber pendapatan melalui akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. 
Eksploitasi sumberdaya hutan oleh masyarakat sering berlebihan sehingga menimbulkan 
degradasi dan dampak degradasi baik langsung atau tidak langsung justru akan merugikan 
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi probabilitas pilihan bekerja 
pendapatan dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhinya, (2) menganalisis dan 
mengukur variabel yang mempengaruhi pendapatan rumahtangga petani desa hutan dan 
(3) menganalisis dan mengukur variabel yang mempengaruhi ketergantungan petani desa 
hutan terhadap sumberdaya. Objek penelitian ini adalah petani desa hutan di wilayah 
KPH Kedu Utara. Unit analisis adalah petani desa hutan. Adapun metode penarikan 
sampel yang digunakan adalah purpossif proporsional multistage area random sampling. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis Logit Model dan Ordinary Least Square (OLS) 
yakni regresi berganda dan regresi parsial. Hasil penelitian variabel yang mempengaruhi 
pendapatan rumahtangga petani desa hutan adalah: usia kepala rumah tangga, curahan 
waktu kerja di hutan, luas lahan yang diolah dan nilai aset, sedang variabel pendidikan 
kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dewasa bekerja, curahan waktu kerja 
non hutan dan modal sosial tidak mempengaruhi secara signifikan. Secara bersama semua 
variabel berpengaruh signifikan. Adapun pada model ketergantungan petani desa hutan 
terhadap sumberdaya hutan secara parsial dipengaruhi oleh variabel pendapatan rumah 
tangga non hutan, luas lahan milik sendiri, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah 
tanggungan dan akses ke hutan, sedang variabel nilai aset dan jarak rumah tempat tinggal 
dengan hutan tidak mempengaruhi secara signifikan. Secara bersama semua variabel 
mempengaruhi ketergantungan terhadap sumberdaya hutan Temuan baru penelitian ini 
adalah adanya petani yang memiliki luas lahan usaha tani hutan diatas rata- rata sebagai 
dampak adanya praktek jual beli dan atau sewa hak garap , pelanggaran ketentuan lama 
jangka waktu mengolah lahan kawasan hutan untuk usaha tani , komitment petani terhadap 
keamanan hutan belum optimal, belum berfungsinya secara optimal Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) sebagai institusi yang menggorganisir petani desa hutan.
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PENGAWASAN IMPELEMENTASI “GREEN ACCOUNTING” BERBASIS UNIVERSITY 
SOCIAL RESPONSIBILITIES (USR) DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SERTA 

STUDI KOMPARASI UNIVERSITAS SE-KOTA SEMARANG

Maylia Pramono Sari, Dwi Cahyaningdyah, Dhini Suryandari

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Implementasi green accounting berbasis corporate social responsibilities 
(CSR) mulai marak diimplemetasikan di Indonesia. Perubahan paradigma dan orientasi 
perusahaan yang memperhatikan semua pemangku kepentingan (stakeholder) memberikan 
dampak pada peran tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut corporate social 
responsibilities (CSR). Pada perguruan tinggi, tanggungjawab sosial perguruan tinggi 
disebut dengan istilah University Social Responsibilities (USR), pada dasarnya merupakan 
suatu kebijakan etis yang mempengaruhi kualitas kinerja komunitas perguruan tinggi 
yang meliputi mahasiswa, pengelola, pengajar dan seluruh karyawan perguruan tinggi 
melalui manajemen yang bertanggungjawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, 
ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui suatu dialog 
interaktif dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang 
berkesinambungan. Demikian pula dengan Universitas Negeri Semarang yang merupakan 
Universitas Konservasi yang mengimpelementasikan University Social Responsibilities 
(USR) untuk mewujudkan Good University Governance (GUG). Berdasarkan perumusan 
masalah yang diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti 
dengan mengkaji, mengukur dan menelaah kinerja pengelola Unnes untuk mengetahui 
apakah mereka sudah melaksanakan university social responsibility (USR) dengan 
baik. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud membandingkan kinerja dan tanggung 
jawab sosial antara Unnes sebagai Universitas Konservasi dan universitas lain di Kota 
Semarang. Apakah Unnes yang menyandang status sebagai Universitas Konservasi yang 
tentunya memiliki muatan nilai konservasi yang lebih banyak dibanding universitas lain, 
mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan lebih baik? Dalam penelitian ini 
populasi yang digunakan adalah Univeritas se Kota Semarang. Dalam pengujian hipotesis 
ini digunakan alat uji Independent Sampel T Test sebagai konfirmasi, yaitu sebagai alat 
uji yang digunakan untuk melakukan analisis perbandingan dengan uji T untuk dua 
sampel yang berpasangan karena data berdistribusi normal. Ingin diketahui apakah 
kedua grup tersebut memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
terkait kinerja dan tanggungjawab sosial antara Universitas Negeri Semarang (Unnes) 
sebagai universitas konservasi dengan universitas lain se-Kota Semarang. Secara parsial, 
dari empat variabel yang dilakukan pengujian hanya satu variabel yaitu keterlibatan 
lingkungan (Environmental Involvement) yang secara statistic berbeda signifikan antara 
Unnes dan universias lain se-Kota Semarang. Sedangkan tiga variabel yang lain yaitu 
Kesadaran lingkungan (Environmental Awareness); pelaporan lingkungan (Environmental 
Reporting) dan Audit lingkungan (Environmental Audit) tidak menunjukkan perbedaan 
yang signifikan. Saran bagi Unnes sebagai universitas konservasi adalah ditingkatkan 
lagi kinerja dan tanggungjawab lingkungan terutama terkait dengan pelaporan lingkungn 
(Environmental Reporting) dan Audit lingkungan (Environmental Audit)
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PERSONALITY AWARENESS: INOVASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI MAHASISWA 
JURUSAN MANAJEMEN

Palupiningdyah, Vitradesie Noekent, Liftiah

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis peran ilmu (kurikulum) yang telah 
diperoleh lulusan selama mengikuti perkuliahan terhadap pengembangan diri ditinjau 
dari perspektif olah pikir, olah hati, olah rasa/ karsa dan olah raganya; 2) Mendiskripsikan 
model inovasi pendidikan karakter yang diberi istilah personality awareness sebagai 
sebuah model yang diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi diri/ karakter 
mahasiswanya, sehingga mampu menjadi bagian penting dari proses pendidikan karakter 
dalam hidupnya; dan 3) Membuktikan proposisi yang berbunyi bahwa inovasi pendidikan 
karakter menguatkan (amplifying effect) hubungan antara kesadaran akan potensi diri 
(self awareness) dengan keberhasilan lulusan mendapatkan pekerjaan pertama.. Populasi 
penelitian alumni Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 
yang lulus pada periode wisuda bulan April tahun 2012. Sampel penelitian ditetapkan 
dengan teknik stratified random sampling berdasar program studi yang terdapat pada 
Jurusan Manajemen, yaitu Manajemen S1 dan Manajemen Perkantoran D3. Data 
penelitian dikumpulkan dengan focus group discussion, kuesioner, pedoman observasi, 
pedoman wawancara, dan dokumentasi; serta dianalisis secara deskriptif interpretatif, 
dilengkapi dengan cross-check data dan sumber data. Kesimpulan penelitian ini adalah 
sebagai berikut. (1) Peran ilmu (kurikulum) yang telah diperoleh lulusan selama mengikuti 
perkuliahan terhadap pengembangan dirinya ditinjau dari perspektif olah pikir, olah 
hati, olah rasa/ karsa dan olah raganya dipersepsikan oleh lulusan pada tataran cukup; 
(2) Model inovasi pendidikan karakter yang diberi istilah personality awareness pada 
mahasiswa Jurusan Manajemen FE Unnes cukup mampu membantu lulusannnya dalam 
mengembangkan potensi diri/ karakter, dilihat dari indikator masa tunggu dan kesesuaian 
bidang pekerjaan. Masa tunggu lulusan berkisar 4-6 bulan dan sedikit prosentase untuk 
masa tunggu > 6 bulan. Kesesuaian sudah membaik jika dibanding periode penelitian 
Palupiningdyah, dkk (2011) sebesar >80%; (3) Model inovasi pendidikan karakter pada 
Jurusan Manajemen FE Unnes dinilai dapat mengintegrasikan olah pikir, olah hati, 
olah rasa/ karsa dan olah raga mahasiswanya, dengan menggunakan model personality 
awareness dilihat dari indikator penilaian pada evaluasi pembelajaran, yaitu dominasi 
perubahan sikap pada skala “mulai berkembang”.

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE) DAN 
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PERSISTENSI LABA 

Muhammad Khafid

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh board composition (komposisi dewan komisaris), komite audit, 
shareholder by manager/director (kepemilikan manajerial), dan institusional investor 
terhadap persistensi laba. Desain penelitian ini merupakan penelitian hypothesis testing 
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study. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) sebanyak 430 perusahaan. Periode pengamatan penelitian dilakukan 
dari tahun 2005 – 2010 untuk menetapkan nilai dari variabel persistensi laba dan tahun 
2010 untuk mengukur variabel komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, 
komite audit, kepemilikan institusional. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 
kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling). Melalui kriteria yang ditetapkan, terpilih 
sampel sebanyak 242 perusahaan. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri atas: 
persistensi laba, komposisi dewan komisaris (board composition), kepemilikan manajerial 
(shareholder by manager/director), komite audit, dan kepemilikan institusional. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yang 
bersumber dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang diperoleh dari 
Accounting Corner Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, homepage BEI www.
idx.co.id dan annual report. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis statistik deskriptif, dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan 
adalah regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajemen/ kepemilikan 
manajerial, dan komite audit terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi 
laba pada α 0,05. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap persistensi laba pada α 0,05. Berdasarkan simpulan, saran yang dapat diberikan 
adalah: (1) BAPEPAM LK sebagai badan yang memiliki kewenangan pengawasan di 
pasar modal untuk dapat melakukan tindakan yang diperlukan, agar ketentuan mengenai 
komposisi minimal bagi dewan komisaris independen dapat dipatuhi oleh semua 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (2) pentingnya digagas mengenai 
pengaturan tentang batasan minimal kepemilikan saham yang harus dimiliki oleh para 
jajaran manajemen/direksi.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHATANI KEDELAI DI KABUPATEN GROBOGAN 
DENGAN PENDEKATAN ANALYSIS HIERARCHY PROCESS (AHP)

Avi Budi Setiawan, Deky Aji Suseno

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pada era globalisasi dewasa ini dengan salah satu isu utamanya adalah ketahanan 
pangan maka sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang memegang peranan 
penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengembangan sektor pertanian perlu 
dilaksanakan guna memajukan sektor pertanian baik berupa peningkatan output produksi 
dan kualitas serta mampu mengangkat kesejahteraan petani. Kedelai merupakan salah 
satu komoditas andalan pertanian Kabupaten Grobogan. Komoditas kedelai ini banyak 
diusahakan oleh petani karena secara topografi memang sesuai dengan karakteristik tanah 
di Kabupaten Grobogan, oleh karena itu kedelai dapat tumbuh subur dan menguntungkan 
ketika dibudidayakan. Pada tahun 2003 produksi kedelai Kabupaten Grobogan adalah 
yang paling banyak di Jawa Tengah. Akan tetapi selama ini Indonesia masih bergantung 
pada kedelai impor terutama pada saat terjadi kekurangan stok kedelai. Hal ini antara lain 
disebabkan juga karena produksi kedelai di wilayah penghasil kedelai sangat fluktuatif 
sedangkan permintaan kedelai di pasar cenderung mengalami peningkatan. Sehingga 
diperlukan strategi pengembangan usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan. Adapun 
tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan penelitian ini adalah Untuk Menganalisis 
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kondisi usahatani kedelai di kabupaten Grobogan dan memperoleh strategi pengembangan 
usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan berdasarkan pendekatan Analysis Hierarchy 
Process. Dari penelitian yang telah dilakukan ini diperoleh beberapa kesimpulan antara 
lain bahwa kondisi petani komoditas kedelai di Kabupaten Grobogan kebanyakan 
didominasi oleh petani dengan struktur umur yang telah tua, berlatar belakang pendidikan 
rendah dan masih menjalankan kegiatan pertanian secara tradisional secara turun-
temurun. Adapun Strategi pengembangan kedelai berdasarkan urutan prioritas kriteria 
pengembangan adalah aspek faktor produksi, aspek budidaya, aspek pasca panen, aspek 
kelembagaan dan aspek kebijakan pemerintah. Sedangkan alternatif langkah yang menjadi 
prioritas untuk mengembangan komoditas kedelai adalah: Penyediaan faktor produksi 
secara kontinyu dan terjangkau, Subsidi faktor produksi, Pendampingan kepada petani, 
Penyuluhan dan edukasi tentang penanganan pasca panen yang efektif, Penyuluhan 
penguatan kelembagaan kelompok tani, dan Bantuan teknis (peralatan, faktor produksi, 
pelatihan) kepada petani. sedagkan yang paling tidak menjadi prioritas adalah: Insentif 
bagi lembaga tani yang aktif, Revitalisasi KUD serta lembaga penyuluhan, dan Kemitraan 
petani dengan pengusaha besar.

KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH 
DAERAH DALAM DISTRIBUSI PENDIDIKAN: STUDI PADA 35 KABUPATEN / KOTA DI 

JAWA TENGAH 

Shanty Oktavilia, Andryan Setyadharma, Muhammad Jafar Bustomi 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The countries member of the United Nations, through the Millennium Development 
Goals (MDGs), is committed to achieving significant progress in the fight against poverty 
and other development goals by 2015. These commitments are eight point agreements of 
the Millennium Development Goals (MDGs), one of it is the universal achievement of 
primary education and gender equality and women’s empowerment. In ratifying these 
commitments, the Government of Indonesia implements MDGs in its fiscal and development 
policy, which one of it is in the education sector. The role of the government budget 
is very central and decisive in issues of education in Indonesia. Education distribution 
issues have strong implications for the impact of economic growth, poverty reduction and 
improve welfare ultimately. However, in some areas, the implementation of policy, local 
governments are faced with the average achievement in school is likely to be low resulting 
in educational inequality. This paper tries to identify strategies and the role of central 
and local governments in reducing inequality of education, especially in the equity and 
access to education, improving the quality and relevance of education and governance 
and accountability of the budget allocation for education.
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ANALISIS SIKAP MULTIATRIBUT FISHBEIN TERHADAP PASAR SAMPANGAN KOTA 
SEMARANG PASCA RELOKASI PENJUALAN

Siti Ridloah, Vini Wiratno Putri, Nurjannah Rahayu K

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sikap konsumen terhadap atribut 
pembentuk persepsi konsumen serta menganalisis perbedaan sikap konsumen terhadap 
Pasar Sampangan sebelum dan pasca relokasi. Variabel penelitian ini terbagi kedalam dua 
kelompok yaitu variabel evaluasi terhadap atribut yang menjadi pertimbangan konsumen 
dalam memilih tempat berbelanja (variabel ei). Variabel kelompok kedua adalah kekuatan 
kepercayaan bahwa objek yang dinilai (Pasar Sampangan) memiliki atribut tersebut 
(variable bi). Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif dan kuantitatif model 
sikap multiatribut fishbein. Berdasarkan hasil penelitian, sikap konsumen terhadap atribut 
tempat berbelanja berdasarkan evaluasi tingkat kepentingan atribut sangat dipengaruhi 
oleh harga, kecepatan pelayanan, lokasi, atmosfer dan kondisi fisik tempat berbelanja 
serta kelengkapan produk dan promosi. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepercayaan 
atribut pada Pasar Sampangan baru hampir seluruh atribut dipercaya konsumen 
sudah baik kecuali atribut iklan dan promosi. Berdasarkan perhitungan analisis sikap 
multiatribut Fishbein tersebut diketahui bahwa secara umum konsumen lebih menyukai 
Pasar Sampangan baru dibandingkan dengan Pasar Sampangan lama. Hasil penelitian ini 
diharapkan akan memudahkan perumusan perencanaan, kebijakan, peraturan dan strategi 
implementasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pasar tradisional sehingga 
mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akhirnya menimbulkan 
multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat.

PENGUATAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENYUSUNAN PERENCANAAN 
BERBASIS SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KUDUS SEBAGAI SALAH SATU 

WILAYAH GROWTH POLE DI PROVINSI JAWA TENGAH 

Fafurida Karsinah

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penyusunan perencanaan daerah yang berbasis sektor unggulan sangat diperlukan 
guna peningkatan perekonomian daerah. Perbedaan karakteristik wilayah dan sumberdaya 
yang dimiliki tiap wilayah menyebabkan potensi yang dimiliki tiap wilayah juga berbeda-
beda. Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki 
leading sector di bidang industri dan perdagangan. Untuk meningkatkan perekonomian 
daerahnya, Kabupaten Kudus perlu menyusun strategi pengembangan leading sector 
tersebut agar dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Penelitian ini memiliki 
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tiga tujuan.Pertama untuk mengidentifikasi kondisi riil sektor industri dan perdagangan 
sebagai leading sector. Kedua menyusun perencanaan pengembangan sektor industri dan 
perdagangan di Kabupaten Kudus. Ketiga membuat peta perencanaan pengembangan 
sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Kudus. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Adapun metode analisis yang digunakan adalah 
analisis location quotient, shift share, klassen tipologi, skalogram dan overlay. Hasil 
penelitian menunjukkan sektor industri dan perdagangan memiliki kontribusi yang besar 
terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kudus. Dilihat dari jumlahnya, Kabupaten 
Kudus memiliki fasilitas perdagangan yang lengkap dan jumlah industri yang tergolong 
banyak dimana jenis industri yang mendominasi adalah industri rokok. Perencanaan 
pengembangan sektor unggulan yang notabene adalah sektor industri dan perdagangan, 
diarahkan pada pembentukan tiga tipe daerah yaitu daerah sentra pengembangan 
sektor industri, daerah sentra pengembangan sektor perdagangan dan daerah penyedia 
faktor produksi. Area sentra pengembangan sektor industri terletak di Kota Kudus dan 
Kecamatan jekulo. Area sentra pengembangan sektor perdagangan di Kecamatan Dawe, 
Jati, dan Undaan. Sedangkan kecamatan lainnya direkomendasikan sebagai daerah 
penyedia faktor-faktor produksi. Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, dapat dilihat 
posisi masing-masing daerah yang berlaku sebagai daerah sentra pengembangan sektor 
industri, daerah sentra pengembangan sektor perdagangan dan daerah penyedia faktor 
produksi adalah saling mendukung. Posisi daerah sentra pengembangan sektor industri 
yang terletak di Kota Kudus dan Kecamatan Jekulo, didukung oleh daerah penyedia faktor 
produksi yang ada disekitarnya yaitu Kecamatan Gebog, Kaliwungu, Bae dan Mejobo. 
Dan ketiga daerah sentra pengembangan sektor perdagangan yaitu Kecamatan Dawe, Jati 
dan Undaan akan menampung hasil produksi yang dihasilkan oleh daerah-daerah sentra 
pengembangan industri yang letaknya berdekatan.

INTEGRASI KEBIJAKAN PENGOLAHAN SAMPAH RUMAHTANGGA MELALUI 
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Harnanik, Etty Soesilowati; Sri Utami; Nurjanah

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang berujung pada peningkatan aktivitas 
penduduk dan sampah membuat pemerintah menganjurkan pendirian bank sampah. 
Penelitian ini bertujuan : mengetahui mekanisme pengelolaan sampah di Bank Sampah 
Gemah Ripah; besaran biaya dan manfaat ekonomis yang diperoleh Bank Sampah; 
dan kendala-kendala Bank Sampah didalam pengelolaannya. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dilakukan di Desa Badegan Kabupaten 
Bantul Yogjakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, 
observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi.Data dianalisa dengan menggunakan model 
interaktif dancost & benefit analysis (return on invesment, net revenue dan payback 
periode). Hasil Penelitian menunjukan bahwa : sampah dikelola dengan sistem perbankan, 
dimana melalui pendekatan individual maupun komunal; besaran NPV 16.3500.600, IRR 
49,92 dan Profitability Rasio 1,53; mobilitas nasabah menjadi kendala utama. Kondisi 
ini memberi makna bahwa usaha pengolahan sampah layak untuk diteruskan. Hasil 
penelitian merekomendasikan sebaiknya bank sampah bekerjasama dengan pabrikan 
yang memproduksi limbah dimana limbah setelah diolah dapat diserap pabrikan kembali.
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MODEL PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KADER KONSERVASI BERBASIS 
KOMUNITAS MAHASISWA DALAM MENDUKUNG UNNES KONSERVASI

Kusmuriyanto, Eva Banowati, Indah Fajarini, SW

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pilihan Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagai Universitas Konservasi 
merupakan upaya nyata dan strategis dalam melestarikan dan menyelamatkan lingkungan 
hidup. Sesuai dengan visi Unnes, maka dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi berbasis pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai konservasi, sehinga diharapkan akan 
melahirkan ilmuwan dan professional yang koservaionis. Civitas akademika harus dapat 
mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-
hari. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam menumbuhkembangkan budaya 
konservasi adalah membentuk kader konservasi bagi civitas akademika (khususnya 
Mahasiswa). Model Pendidikan Kader Konservasi Berbasis Komunitas Mahasiswa 
merupakan salah satu alternatif dalam pembinaan dan pengmenagan kader konservasi.

MODEL DETEKSI KECURANGAN BERBASIS FRAUD TRIANGLE (STUDI KASUS 
PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA)

Sukirman, Maylia Pramono Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kasus pelanggaran emiten di pasar modal merupakan salah satu permasalahan yang 
kerap dihadapi oleh badan regulator di bidang pasar modal. Di Indonesia, wewenang untuk 
melakukan pengawasan di bursa efek dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Terdapatnya gap antara harapan masyarakat kepada 
Bapepam-LK selaku pihak regulator dengan kinerja lembaga tersebut dalam menangani 
berbagai kasus pelanggaran perseroan perlu segera dicarikan alternatif pemecahannya. 
Berdasarkan uraian diatas, studi ini akan meneliti secara empiris pengembangan model 
deteksi kecurangan berbasis fraud triangle pada kasus-kasus pelanggaran perusahaan 
publik di Indonesia. Secara rinci masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah 
terdapat perbedaan terkait faktor-faktor pembentuk fraud triangle antara perusahaan 
yang melakukan fraud dan yang tidak melakukan fraud; (2) Apakah terdapat perbedaan 
terkait tekanan (pressure) antara perusahaan yang melakukan fraud dan yang tidak 
melakukan fraud; (3) Apakah terdapat perbedaan terkait kesempatan (opportunity) antara 
perusahaan yang melakukan fraud dan yang tidak melakukan fraud; (4) Apakah terdapat 
perbedaan terkait rasionalisasi/pembenaran (rationalization) antara perusahaan yang 
melakukan fraud dan yang tidak melakukan fraud. Penelitian ini dilaksanakan terhadap 
perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara garis besar, 
terdapat dua kelompok sampel di dalam penelitian ini. Kelompok sampel pertama adalah 
perusahaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan kelompok sampel yang kedua 
sebagai pembanding adalah perusahaan non-pelanggar. Dalam penelitian ini didapatkan 
98 perusahaan sebagai sampel penelitian yang terdiri dari 23 perusahaan yang melakukan 
pelanggaran dan 75 perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi logistik karena variabel dependen pengukurannya dengan 
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kategorikal yaitu variabel dummy, kode (0) untuk perusahaan yang tidak melakukan 
pelanggaran dan kode (1) untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hanya 
terdapat satu variabel masuk ke dalam model (variabel in equation) karena memiliki nilai 
signifikansi di atas 0.05. Interpretasinya adalah bahwa semakin tinggi nilai audit report 
(rationalization), maka probabilitas perusahaan melakukan fraud juga semakin tinggi. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat (H4) diterima karena audit 
report (rationalization) terbukti mempunyai kemampuan dalam membentuk model untuk 
memprediksi fraud suatu perusahaan.

PERENCANAAN BISNIS BERBASIS COMPETITIVE ADVANTAGE SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN DAYA SAING USAHA RITEL SKALA KECIL DI KOTA SEMARANG

Wahyono, Moh. Khoiruddin, Anindya Ardiansari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penurunan daya saing usaha ritel skala kecil (tidak terorganisasi) di Kota 
Semarang yang mengakibatkan semakin terpinggirkannya mereka dalam persaingan 
bisnis ritel merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan. Peningkatan daya 
saing usaha ritel kecil (tidak terorganisasi) di Kota Semarang dapat dilakukan dengan 
menyusun perencanaan strategis. Usaha-usaha ritel skala kecil (tidak terorganisasi) harus 
diarahkan pengembangannya ke arah usaha yang mampu memperbaiki posisi persaingan 
mereka. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sikap konsumen menyangkut 
sepuluh atribut yang melekat pada toko ritel yang meliputi nama toko, popularitas toko, 
kelengkapan fasilitas toko, keamanan toko, kenyamanan toko, kebersihan toko, harga 
produk, informasi dari media iklan, informasi dari keluarga/teman, serta kualitas layanan 
toko di wilayah kota Semarang, ternyata hanya dua yang memiliki tanggapan yang seragam 
dari konsumen, yaitu popularitas toko dan informasi dari media iklan yang dibuat oleh 
toko ritel. Hasil ini dapat dimaknai bahwa tingkast popularitas toko ritel dan informasi 
dari media iklan tentang toko ritel yang masuk dalam benak konsumen dapat menentukan 
perilaku mereka dalam menentukan pilihan toko ritel tempat mereka belanja.

PRIORITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN 
TANAMAN PADI SAWAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Y. Titik Haryati, Sucihatiningsih DWP

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Indonesia adalah negara agraris di mana sektor pertanian merupakan salah 
satu sektor utama yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi 
daerah. Akibat pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita 
yang dirangsang oleh kenaikan pendapatan rumah tangga, maka kebutuhan beras terus 
mengalami peningkatan. Fenomena yang sering terjadi saat ini ini adalah semakin 
besarnya arus alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, seperti konversi 
sawah menjadi perumahan, kawasan industri, perdagangan dan lokasi ekonomi non 
agraris. Disaat kebutuhan akan beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya 
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jumlah penduduk namun justru lahan sawah untuk bertani padi banyak dikonversi menjadi 
lahan nion agraris. Berdasarkan hal tersebut maka upaya pengendalian konversi lahan 
sawah memiliki peranan yang semakin penting dalam rangka mendukung ketahanan 
pangan. Upaya pengendalian konversi lahan sawah juga diperlukan untuk menghindari 
berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat dirangsang oleh konversi 
lahan. Dari penelitian yang telah dilakukan ini diperoleh beberapa kesimpulan antara 
lain bahwa Komoditas padi merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan di 
Jawa Tengah namun terjadi alif fungsi lahan pertanian tanaman padi menjadi lahan non 
pertanian seperti permukiman, industry, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan beberapa 
factor seperti penegakan aturan perlindungan lahan abadi yang masih lemah, belum ada 
kebijakan tata ruang yang melindungi lahan pertanian, serta pemahaman bahwa apabila 
lahan pertanian dikonversi maka akan lebih menguntungkan bagi pemilik lahan dan nilai 
tanah menjadi naik. Dalam strategi pengendalian konversi lahan maka prioritas kebijakan 
pengendalian alihfungsi lahan pertanian padi sawah di Jawa Tengah secara berurutan 
adalah aspek hukum, aspek zonasi dan aspek ekonomi. Dimana pada masing-masing 
aspek tadi terdapat berbagai alternatif yang menjadi prioritas utama antara lain diperlukan 
penerapan undang-undang yang mengatur konversi lahan, kebijakan pengetatan untuk 
melindungi lahan abadi, pengelompokan lahan menjadi beberapa kluster dan kebijakan 
insentif bagi lahan abadi pertanian.

IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN PADA BISNIS WARALABA (FRANCHAISE) 
BIDANG MAKANAN MINUMAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERILAKU 

KONSUMEN DI DAERAH SEMARANG

Rina Rachmawati

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik di pasar 
domestik maupun di pasar internasional atau global. Fenomena ini semakin menyadarkan 
para pengusaha untuk mencari pendekatan-pendekatan serta terobosan yang inovatif 
guna merebut pangsa pasar. Dalam menjalankan bisnis, bukan cuma modal dan produk 
berkualitas saja yang dibutuhkan, tetapi aspek pemasaran juga sangat dibutuhkan 
agar bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan omset sesuai target. Bisnis waralaba 
(franchaise) sudah teruji kelangsungan hidupnya karena didukung oleh sistem manajemen 
usaha yang rapi dan benar. Salah satu sistem manajemen yang sudah teruji adalah 
dari sistem manajemen pemasaran. Bisnis waralaba (franchaise) mempunyai strategi 
pemasaran yang baik. Strategi pemasaran antara lain adalah strategi STP (segmentasi 
pasar (market segmentation), target pasar (market targeting) dan posisi pasar (market 
position)). Pada penelitian ini akan dibahas tentang strategi pemasaran bisnis franchaising 
makanan dan keterkaitannya terhadap perilaku konsumen. Dengan mengajukan hipotesa: 
Semakin fokus tingkat strategi pemasaran (segmentasi, targeting dan positioning) 
bisnis waralaba (Franchaise) makanan dapat diterima konsumen, maka semakin tinggi 
keterkaitannya dengan perilaku konsumen dalam membeli produk. Sampel penelitian 
ini adalah pengusaha bisnis waralaba (franchaise) diambil sejumlah 4 pengusaha bisnis 
waralaba (francahise) bidang makanan dan minuman, yang mempresentasikan 4 usaha 
waralaba (franchaise). Dan konsumen yang membeli produk bisnis waralaba (franchaise) 
bidang makanan dan minuman sejumlah 160 orang, yang diambil dari tiap-tiap bisnis 
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waralaba sejumlah 40 orang. Dengan pengolahan data menggunakan SEM AMOS 16. 
Dan hasil penelitian adalah parameter estimasi hubungan Strategi Pemasaran terhadap 
Perilaku Konsumen menunjukkan nilai koefisien standardized sebesar 0,933. Nilai 
pengujian C.R = 6,097 dengan probabilitas = 0,000 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih 
kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Strategi Pemasaran memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap Perilaku Konsumen. Dengan variansi variabel Perilaku Konsumen 
mampu dijelaskan oleh variabel Strategi Pemasaran sebesar 87,0% dan sisanya 13,0% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BERWIRAUSAHA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN JURUSAN 

TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG

Ade Novi Nurul Ihsani, Widya Puji Astuti, Nur Hidayah

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Kecantikan Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang (Ade Novi Nurul Ihsani, Widya Puji Astuti, Nur Hidayah, 
2012, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 
Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan yang meliputi 1) 
Seberapa besar pengaruh secara bersama-sama antara latar belakang keluarga, keberanian 
mengambil resiko dan keinginan untuk bekerja secara independent terhadap motivasi 
berwirausaha, 2) seberapa besar pengaruh latar belakang keluarga terhadap motivasi 
berwirausaha, 3) seberapa besar pengaruh keberanian mengambil resiko terhadap motivasi 
berwirausaha, 4) seberapa besar pengaruh keinginan untuk bekerja secara independent 
terhadap motivasi berwirausaha. Variabel yang diungkap adalah latar belakang 
keluarga, keberanian mengambil resiko, keinginan untuk bekerja secara independent 
dan motivasi berwirausaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian ini 
dilakukan di Pendidikan Tata Kecantikan Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Semarang pada bulan Juli sampai September 2012. Populasi 
penelitian adalah semua mahasiswa Pendidikan Tata Kecantikan angkatan 2010-2011 
Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 
Jumlah mahasiswa angkatan 2010-2011 adalah 86 orang. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini adalah teknik sampel jenuh yang berjumlah 86 mahasiswa. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan lembar angket. Analisis data dilakukan dengan analisis 
regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh antara secara bersama-
sama antara latar belakang keluarga, keberanian mengambil resiko dan keinginan 
untuk bekerja secara independent terhadap motivasi berwirausaha, (2) ada pengaruh 
latar belakang keluarga terhadap motivasi berwirausaha, (3) ada pengaruh keberanian 
mengambil resiko terhadap motivasi berwirausaha, (4) ada pengaruh keinginan untuk 
bekerja secara independent terhadap motivasi berwirausaha. Variabel yang diungkap 
adalah latar belakang keluarga, keberanian mengambil resiko, keinginan untuk bekerja 
secara independent dan motivasi berwirausaha.
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GENRE LABEL PRODUK MAKANAN BERBAHASA INGGRIS UNTUK MENDORONG 
PRODUK UKM GO INTERNASIONAL

Wijang Sakitri, Nury Ariani Wulansari, Tusyanah, Nupita Indriyani

Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pelabelan makanan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu 
produk bisa menembus pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
tahapan penulisan (stages) dari genre label produk makanan berbahasa Inggris, menjelaskan 
apakah tahapan penulisan (stages) label produk makanan yang diteliti mempunyai 
kesamaan satu sama lain dan menjelaskan bagaimana pemberian informasi dan persuasi 
dalam label produk makanan direalisasikan. Generic analysis based on social function 
dan Systemic functional analysis digunakan untuk menganalisis 30 label makanan impor 
yang dipasarkan di kota Semarang dan diambil secara acak. Setelah analysis dilakukan 
maka terdapat tiga hasil utama dari penelitian ini. Pertama, terdapat 32 stages atau 
tahapan dalam label kemasan produk pangan. Kedua, tidak ada stages atau tahapan yang 
mempunyai urutan sama. Ketiga, realisasi dari informasi, persuasi dan identifikasi produk 
dalam label adalah didominasi oleh word group. Sehingga, rekomendasi yang disarankan 
adalah agar Pelaku UKM yang ingin menjadikan produknya bisa go internasional maka 
dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai patokan dan panduan untuk membuat 
label kemasan produk makanan dalam Bahasa Inggris.

PERAN ENTITAS SEKTOR PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING 
SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PADA PPKD SE JAWA TENGAH

Amir Mahmud, Nanik Sri Utaminingsih, Retnoningrum Hidayah

Fakultas Ekonomi, Univeritas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran entitas sector public, yaitu PPKD 
yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap kepedulian lingkungan. Kepedulian 
lingkungan sebagai wujud dari penggunaan Green Accounting merupakan salah satu 
pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban social. Besarnya kepedulian diukur dari proporsi 
anggaran yang digunakan untuk lingkungan hidup terhadap total penganggaran yang ada 
dalam setiap kabupaten/kota dan proporsi anggaran belanja lingkungan terhadap komponen 
PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan total PAD. Populasi dalam penelitian ini meliputi 35 
kota kabupaten yang ada di Jawa tengah, sedangkan sampel penelitian terdiri dari 34 
kota/kabupaten. Analisis dilakukan dengan menggunakan deskripsi statistic dan analisa 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemetaan yang dilakukan 
kota Surakarta menempati posisi tertinggi sebagai kota yang peduli terhadap lingkungan 
hidup, disusul oleh kota Semarang. Hasil regresi menunjukkan bahwa hanya pajak daerah 
dan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap anggaran belanja lingkungan, sedangkan 
secara simultan anggaran belanja lingkungan dipengaruhi signifikan oleh variable pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yg dipisahkan serta variable lain-lain 
PAD yang sah.
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BIDANG HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GARAM INDIGENUS GROBOGAN UNTUK 
MENGEMBALIKAN PENINGKATAN DAYA SAING DAN KINERJA INDUSTRI GARAM 
RAKYAT (SOLUSI ATAS KESALAHAN SASARAN PENERAPAN REGULASI NASIONAL 

DAN DAERAH YANG BERDAMAPAK NEGATIF TERHADAP INDUSTRI GARAM 
RAKYAT DI GROBOGAN )

Bambang Sugeng Suryatna, Ali Masyhar

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Pada tahun 1950-an, Usaha Kecil Menengah (UKM) garam berbahan baku bukan 
air laut di Desa Jono Kabupaten Grobogan berjumlah sekitar 600 unit dengan produksi 
garam + 100 ton perminggu (480 ton/th), namun sekarang jumlah UKM tinggal 66 unit 
dengan produksi garam 8,2 ton perminggu. Hal ini karena adanya kekhawatiran dari 
para pengelola UKM untuk memproduksi secara massal. Kekahawatiran ini didorong 
karena lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam 
Beriodium, Permendag Nomor : 20/M -DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor 
Garam, dan ketentuan SNI Nomor 3556:2010 tentang Garam Konsumsi Beriodium dan 
Perda Kab. Grobogan No.5 Tahun 2008 tentang Pengendalian Peredaran Gram Tidak 
Beriodium , yang semuanya mengarah pelarangan perdagangan garam produksi Desa 
Jono Kabupaten Grobogan. Padahal jika ditel isik lebih jauh, garam produksi Desa 
Jono Kabupaten Grobogan tersebut mempunyai keistimewaan atas khasiatnya terhadap 
makanan dan kesehatan, dan berdasar penelitian sebenarnya tidak memenuhi syarat 
untuk dikenakan sasaran larangan edar sebagaimana digarisk an dalam regulasi tersebut. 
Tujuan penelitian ini, dalam jangka panjang adalah untuk mejamin perlindungan hukum 
agar tercipta iklim usaha yang kondusif bagi UKM produksi garam berbahan-baku 
bukan air laut (air asin dari sumber mata air asin). Sedang dalam jangka jangka pendek 
membuktikan bahwa garam berbahan baku bukan air laut merupakan produksi khas, 
dan unik, untuk selanjutnya merancang Perda yang dapat melindungi keberlangsungan 
( sustainability) UKM Produksi Garam dan dapat menjadi koreksi kesalahan sasaran 
regulasi nasional tentang garam. Penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap yaitu : identifikasi 
pe rbedaan sifat-sifat kimia, identifikasi perbedaan khasiat Garam yang dibuat dari Air 
Mata Air Asin dengan air laut, identifikasi kesalahkaprahan pemberlakuan kebijakan, dan 
disain Peraturan Daerah. Garam yang dibuat dari mata air asin disebut Garam Indigenus 
Grobogan (GIG) atau Garam Jono, sedangkan sample Garam dari Air Laut yaitu Garam 
Konsumsi Beriodium (GKB).
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CROSS BORDER APPROACH SEBAGAI ALTERNATIF MODEL KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Saru Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah alternatif konsep kebijakan 
percepatan pembangunan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan Cross Border 
Concept dengan melihat sudut pandang perbatasan sebagai kawasan yang memiliki 
keterkaitan yang kuat baik secara fisik, maupun sosial budaya masyarakatnya dengan 
Negara tetangga Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan 
menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka dan perbandingan 
dengan beberapa kawasan perbatasan di luar negeri yang sudah maju. Model analisis 
dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan perbatasan 
Kalimantan Barat-Sarawak, Malaysia, memiliki karakteristik sebagai co-existence 
dan interdependent borderland. Hal ini dicirikan dengan kehidupan bertetangga secara 
harmonis dan adanya hubungan saling keterkaitan antara kedua sisi perbatasan, baik 
secara fisik, sosial, ekonomi, jasa, informasi dan budaya. Sementara itu, model kebijakan 
pembangunan yang digunakan pemerintah kurang relevan dengan karakteristik kawasan 
perbatasan yang memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kawasan lain di 
luar perbatasan. Kurang relevannya pendekatan pembangunan yang digunakan ditandai 
dengan sejumlah fakta diantaranya, kuktur birokrasi yang sektoral sentris, lemahnya 
wewenang badan pengelola perbatasan, inkonsistensi kebijakan teknis dengan paradigm 
pembangunan perbatasan, serta faktor kondisi geografis yang terisolir memerlukan 
penanganan yang extra-ordinary. Oleh sebab itu, pendekatan cross border approach 
cukup strategis dijadikan alternative model kebijakan pembangunan perbatasan dengan 
beberapa kelebihannya, yaitu: program yang digagas saling menguntungkan kedua belah 
pihak, program disusun berbasis kebutuhan dan pelaksanakan program diresponse dengan 
cepat oleh pemerintah tanpa melalui jenjang sektor yang rumit. 

KAJIAN HUKUM TERKAIT DENGAN UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI 
MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG

Rasdi, Saru Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Gambaran kehidupan nelayan pada umumnya miskin dan jauh dari tingkat 
kesejahteraan masyarakat kota lainnya. Kondisi tersebut bisa dilihat dari banyak aspek 
seperti perumahan, fasilitas, penghasilan dan pendidikan anak-anak mereka yang tidak 
memadai. Namun demikian, sebagai bagian dari warga masyarakat, mereka secara hukum 
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memiliki hak yang sama untuk meraih kesejahteraan sebagaimana yang dirasakan oleh 
masyarakat kota. Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk 
menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka beranjak sejahtera. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji berbagai produk hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
lokal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat nelayan. Terkait dengan hal itu, 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis. Dalam hal ini, 
peneliti mencermati berbagai fenomena sosial di seputar kehidupan masyarakat nelayan, 
khususnya yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan timbulnya masalah 
kemiskinan yang mereka alami. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. 
Adapun pendekatan analisis yang digunakan adalah menggunakan teori sosiologi 
hukum dari Rosecopound, yakni hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dukungan regulasi bagi upaya pemberdayaan nelayan cukup tersedia 
secara komprehensif. Namun pada tataran pemerintah lokal Kabupaten Rembang masih 
sangat minim, padahal pemerintah setempat telah mencanangkan kelautan dan perikanan 
sebagai keunggulan kompetitif bagi daerah tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan 
kebijakan dan hukum yang kuat untuk menopang keuanggulan komparatif penghasilan 
kelautan dan perikanan tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRANATA MANGSA SEBAGAI CULTURAL 
HERITAGE DAN PELESTARIANNYA DI BANYUMAS

Ubaidillah Kamal, Rini Fidiyani 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pranata mangsa sebagai cultural heritage merupakan pengetahuan lokal mengenai 
pengelolaan lahan pertanian. Pranata mangsa mencerminkan hubungan yang harmonis 
antara manusia dengan alam, tumbuhan, dan mahluk hidup lain, yang penggunaannya 
mulai ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemanfaatan pranata 
mangsa oleh petani Banyumas dalam pengelolaan lahan pertanian, menjelaskan fenomena 
tersebut berdasarkan perspektif antropologi hukum, dan perlindungan hukum terhadap 
pranata mangsa dari kepunahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dalam 
penelitian dalam antropologi dan metode penelitian dalam ilmu hukum sebagai law in 
human interaction, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal bersifat empiris. 
Penggunaan pranata mangsa oleh petani di Banyumas saat ini mulai menyusut, yang 
disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, irigasi teknis yang telah 
tertata dengan baik, dan keenganan petani untuk mempelajari pranata mangsa karena 
kerumitan dalam penghitungannya. Beberapa daerah di Banyumas seperti Ajibarang dan 
Wangon masih menggunakannya, akan tetapi perlu bantuan “orang pintar” yang bisa 
menghitung atau membaca pranata mangsa. Pemerintah daerah cenderung membiarkan 
petani menentukan pola tanam, akan tetapi seiring dengan target pencapaian hasil 
pertanian, pranata mangsa sering dilupakan. Dari sisi kebebasan, ini baik bagi petani, 
akan tetapi dari segi kewajiban pemerintah untuk melestarikan budaya bangsa, hal ini 
sangat disayangkan karena membiarkan kearifan lokal itu punah tak berbekas.
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PENERAPAN METODE PROBLEM BASED LEARNING DALAM KULIAH ILMU 
HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN

Saru Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Terdapat banyak model atau metode yang dapat dikembangkan dalam proses 
pembelajaran hukum, diantaranya adalah pembelajaran berbasis learning, Student Centred 
Learning (SCL), dan Problem Based Learning (PBL). Ada beberapa ciri dari metode ini 
yaitu mendorong perspektif berbeda, pembelajaran tidak satu arah, memanfaatkan media 
pembelajaran, penelusuran bahan hukum, penalaran dan argumentasi hukum, mengasah 
sense of justice, penilaian bukan pada ujian akhir, tapi proses kreatif mahasiswa dalam 
berinteraksi (kualitas interaksi), dan bekal memasuki dunia praktik dan kerja. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana respon mahasiswa terhadap 
metode Problem Based Learning yang dipraktekkan mereka dalam mata kuliah Hukum 
Otonomi daerah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses belajar-mengajar di kelas. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus di kelas hukum Otonomi 
daerah dengan jumlah maahasiswa sebanyak 69 orang.Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa mahasiswa secara umum merespon positif penggunaan metode studi kasus 
tersebut.Hal ini ditunjukkan dengan antsuiasme mereka selama mengikuti perkuliahan 
dengan selalu aktif dan secara beabas dalam mengerjakan tugas yang embannya secara 
berkelompok, baik dari segi penggalian teori dan aplikasinya di lapangan. Adapun 
pengaruh dari model belajar studi kasus tersebut pada tiga hal, yakni: meningkatnya 
semangat mengahdiri perkuliahan, kerjasama, dan pengetahuan antara teori dan praktek 
sekaligus. Oleh sebab itu, model studi kasus ini relevan diaplikasikan dalam mata kuliah 
yang memiliki mutan aplikasi yang lebih banyak dibandingkan dengan konseptualnya, 
namun perlu diperhatikan pengelolaan waktu dan kurikulumnya.

PROTEKSI TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL 
(ANALISIS PADA UU NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)

Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Pujiono

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Merek adalah “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, 
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek itu bagi sebuah produk 
jasa maupun barang merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi konsumen 
tetapi juga bagi produsen. Merek juga merupakan salah satu cara untuk menembus 
pasar perdagangan. Tidak hanya untuk menjual produknya kepada konsumen saja, tetapi 
juga untuk menjalin ikatan psikologis dengan konsumen pemakai produk tersebut. 
Ketika ikatan dan kepercayaan itu terjadi, hal ini dengan sendirinya produknya akan 
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laku dipasaran dengan lebih mudah dan memiliki pasar konsumen yang loyal. Undang-
Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merupakan instrumen hukum 
yang melakukan perlindungan hak atas merek bagi para pemilik merek yang terdaftar. 
Dalam hal ini negara baru akan melakukan perlindungan manakala merek tersebut 
telah dilakukan pendaftaran di dirjen HKI. Institusi yang mengatur perlindungan dan 
pendaftaran merek dagang adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah : (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam 
perspektif UU No. 15 Tahun 2001, (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap merek 
terkenal dalam perspektif UU No. 15 Tahun 2001, (3) apa akibat hukum bagi pelanggaran 
terhadap merek tersebut ? Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis 
normatif. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. 
Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang. Data penelitian dikumpul dengan cara 
wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut sistem 
konstitutif. Sistem konstitutif ini mengakibatkan bahwa perlindungan hukum atas merek 
hanya akan berlangsung apabila merek tersebut dimintakan pendaftaran. Berkaitan dengan 
merek terkenal, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, istilah dan defenisi merek 
terkenal tidak dirinci secara tegas, yaitu: “Merek tidak didaftarkan karena telah menjadi 
milik umum, namun dan merek terkenal dikaitkan dengan reputasi merek yang diperoleh 
karena promosi, pemilik merek telah melakukan investasi di beberapa negara di dunia dan 
merek tersebut sudah didaftarkan di beberapa negara. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bukan hanya menyangkut barang-barang 
yang sejenis juga terhadap barang-barang yang tidak sejenis yang terdaftar atas nama 
suatu merek terkenal”. Perlindungan hukum merek dan merek terkenal yang diberikan 
UU Merek yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif yaitu 
dengan melakukan pendaftaran merek ke kantor Ditjen HKI. Perlindungan yang bersifat 
represif yaitu perlindungan hukum terhadap merek manakala ada pelanggaran hak atas 
merek. Perlindungan hukum yang refresif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran 
hak merek (termasuk merek terkenal). Akibat hukum yang terjadi bagi pelaku pelanggaran 
merek baik merek terdaftar maupun merek terkenal yaitu gugatan ganti rugi, dan/atau 
penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Selain 
itu Pemilik merek mempunyai hak melakukan gugatan perdata, perlindungan hukum 
lainnya ialah berdasarkan ketentuan hukum pidana dan atau berdasarkan ketentuan pidana 
UU Merek. Perlindungan hukum kepada pemilik berdasar ketentuan pidana UU Merek 
terdapat dalam Pasai 90 , 91, 92, 93, 94, 95.

KEDUDUKAN HUKUM MATERIIL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 003/PUU-IV/20

Indung Wijayanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Hukum Kebiasaan dalam fungsinya yang negatif maupun poitif sudah diterapkan 
oleh Mahkamah Agung, misalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 dan 
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 No.275 K / Pid / 1983. Namun, 
pada tahun 2006 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan 
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bahwa konsep melawan hukum materiil bertentangan dengan perlindungan dan jaminan 
kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tujuan 
penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui aplikasi sifat melawan hukum materiil dalam 
Putusan Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PU-IV/2006 
dan 2) untuk mengetahui kedudukan Hukum Materiil dalam kebijakan Hukum Pidana di 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder 
dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara 
kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 1) Mahkamah Agung tetap menerapkan hukum kebiasaan dalam fungsinya yang 
positif, misal Putusan Mahkamah Agung No. No.996 K / Pid / 2006 dan Putusan Mahkamah 
Agung No. 1974 K / Pid / 2006. Selain itu, 2) Kebijakan hukum pidana Indonesia tetap 
mengakomodir hukum kebiasaan dalam peraturannya, misal Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Konsep KUHP Tahun 2008. Penelitian 
menghasilkan kesimpulan bahwa: (a) Putusan Kasasi masih mempertahankan sifat 
melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan (b) Kedudukan sifat melawan 
hukum materiil tetap dipertahankan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA 
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK : SUATU PERMASALAHAN DAN 

PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG 

Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie W

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan 
tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan 
pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan 
betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak 
membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di 
Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya trafficking/
perdagangan perempuan dan anak dan mengetahui kendala dalam penanganan kasus-
kasus perdagangan perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis. Data primer maupun data sekunder 
dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustaka dan dokumentasi. 
Penentuan responden dilakukan dengan cara puporsive. Data yang telah terkumpul 
dianalisa secara kualitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa: (a) Faktor-faktor 
yang mempengaruhi human trafficking khususnya terhadap perempuan dan anak pada 
umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada 
kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. (b) 
Kendala dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan 
kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.
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KEWENANGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN 
CUKAI (DJBC) JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA TERHADAP DUGAAN 

PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Waspiah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Keberadaan barang atau jasa yang bisa dinikmati semua orang ini tentunya 
setelah melalui proses yang panjang mulai dari mempelajari konsep-konsep, serangkaian 
penelitian, rancang bangun atau pembuatan blueprint, kemudian baru proses produksi 
untuk tujuan komersial. Semua kegiatan tersebut akan membutuhkan tenaga, biaya 
dan buah pikiran manusia yang sangat besar dan rumit. Tujuan penelitian ini untuk 
mendapatkan gambaran secara empirik dan normatif terjadinya dugaan pelangaran Hak 
Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, 
gambaran empirik implikasi UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan terhadap 
peraturan dibawahnya, terhadap pelaksanaan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya dugaan pelanggaran HKI adalah 
meningkatnya produk berbasis HKI dalam perdagangan, terciptanya global market 
dan meningkatnya kemajuan teknologi sehingga pelanggaran HKI menjadi mudah dan 
murah. Kewenangan bea dan cukai dalam dugaan pelanggaran HKI di bagi menjadi 
yaitu kewenangan khusus dan kewenangan umum. Kewenangan umum yaitu wewenang 
administratif dan kewenangan khusus dalam penyidikan dan Penyitaan, Penahanan, 
Penangkapan sampai membuat BAP hingga melimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) 
sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1996 
tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Keputusan 
MENKEU RI No. 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana di 
Bidang Kepabeanan, KUHAP. Pelaksanaan penanganan terkait dugaan pelanggaran HKI 
terdapat dalam Pasal 54-63 UU No. 17 tahun 2006 pengganti UU No. 10 Tahun 1995 
Tentang Kepabeanan. Saran bagi Direktorat Bea dan Cukai dalam kewenangan dugaan 
pelanggaran HKI adalah agar peran dan kewenangan bea dan cukai dalam penegakkan 
hukum di bidang HKI harus dirumuskan dengan tepat agar intervensi yang di lakukan 
efektif, namun tidak harus menghambat arus barang yang sah. 

MODEL PEMIDANAAN EDUKATIF SEBAGAI UPAYA KONSERVASI MORAL 
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Herry Subondo, Anis Widyawati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Hak-hak anak wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam 
mengaplikasikan masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami 
hambatan maupun kendala, baik yang disebabkan karena faktor internal maupun 
faktor eksternal. Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang 
terkadang masih memperlakukan anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu 
seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam 
posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang 
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sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri 
lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban 
individual (individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang 
mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.Sedangkan 
anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/
perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang 
belum matang dalam berfikir. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana model pemidanaan edukatif 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia saat ini khususnya di Lapas Anak 
Kutoarjo Kabupaten Purworejo? 2. Bagaimanakah model pemidanaan edukatif ke depan 
yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana? Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini 
digunakan dengan alasan bahwa selain dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum 
dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan 
dengan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pidana. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Sistem pemidanaan edukatif di Lapas Anak Kutoarjo secara materi 
sudah dijalankan tetapi anak sebagai pelaku tindak pidana masih mendekam di penjara. 
Penerapan Model Pemidanaan Edukatif terhadap anak di Lapas Anak Kutoarjo meliputi 
Pelatihan Rebana bagi Narapidana Anak, Pengajian 2 kali seminggu, Pemberian Motivasi 
yang bekerjasama dengan Departemen Agama, Pelatihan Qiroah oleh Departemen Agama 
dan Pembuatan Absen Sholat 5 waktu sebagai monitoring terhadap kelakuan anak. Bentuk 
sanksi Pidana Edukatif sebagai Upaya Konservasi Moral di Lapas Anak Kutoarjo yaitu 
Mewajibkan Narapidana Anak mengikuti Sekolah Anak 2 kali dalam seminggu dan apabila 
narapidana anak melakukan kegiatan – kegiatan Lapas dengan baik, akan memperoleh 
rekomendasi Remisi. Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai 
pelaku tindak pidana tidaklah dengan diberikannya sanksi pidana dengan memasukkan 
anak ke penjara. Saksi tersebut bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak 
karena pidana penjara merupakan ultimum remidium. Pemberian sanksi yang bersifat 
edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti 
menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagian seorang 
individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok 
pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak-anak yanng sudah 
menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggung jawaban 
tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label 
sebagi pelaku tindak pidana. Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu 
perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah si anak dalam suatu kondisi dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Saran yang bisa disampaikan 
adalah memasukkan konsep restorative justice ke dalam undang-undang sistem peradilan 
anak, membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana, menambah 
jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan balai latihan kerja ditiap kabupaten / kota 
di Indonesia, menambahkan jumlah lembaga pemasyarakatan anak dan rumah tahanan 
anak sesuai jumlah kabupaten / kota di Indonesia dan menambah pengetahuan para aparat 
penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum 
yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak.
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KEBIJAKAN DAERAH & MITIGASI BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI DI KABUPATEN 
MAGELANG (ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PENGENDALIAN LINGKUNGAN PASCA 

BENCANA DI KECAMATAN DUKUN)

Benny Sumardiana, Nurul Fibrianti, Arif Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kerangka hukum (legal framework) penanggulangan bencana secara komprehensif 
mencakup semua pendekatan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana diperlukan 
untuk mempertegas ruang lingkup tugas dan tanggungjawab berbagai pihak (komponen 
bangsa) baik pemerintah (pusat/daerah) maupun lembaga-lembaga non pemerintah. 
Kerangka hukum, juga penting untuk memperjelas kegiatan pada setiap tahapan bencana, 
baik pada masa sebelum bencana, maupun pada saat terjadinya bencana,dan pada saat 
setelah bencana. Dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 
Penanggulangan Bencana (UUPB) perlu diimplementasikan secara nyata guna mendukung 
progam perwujudan masyarakat yang lebih aman melalui pengurangan resiko bencana 
(Safer Communities Disaster Risk Reduction). Penelitian hukum ini menggunakan 
pendekatan ‘naturalistik’ dengan teknik yuridis case studies agar dapat menggambarkan 
berbagai makna yang digali dari kearifan masyarakat melalui berbagai informasi 
kualitatif dengan deskripsi yang penuh nuansa. Kabupaten Magelang secara purposive 
dipilih sebagai lokus penelitian, dengan mempertimbangkan karakteristik potensi dampak 
bencana lahar dingin. Populasi dan Sampel diambil di kecamatan Dukun sebagai daerah 
paling terdampak lahar dingin pasca erupsi Merapi. Peneliti berupaya melakukan analisis 
dan interprestasi (dialogical interpretation) terhadap fenomena realitas hubungan sebab-
akibat dan faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pertama-tama 
dilakukan dengan penelusuran dokumen hasil penelitian yang pernah dilakukan lembaga/
instansi sebelumnya. Selanjutnya temuan hasil penelitian tersebut dikonfirmasikan 
(meminta pendapat) kepada responden. Langkah terakhir proses analisa data dengan 
dukungan observasi/survey/pengamatan langsung di lapangan. Dalam studi penelitian 
ini, hasil analisis data dengan interactive model of analysis dijadikan bahan sintesa untuk 
menyusun simpulan. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pengintegrasi PB 
dengan rencana pengendalian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pembentukan 
forum PRB juga diperlukan untuk mengintegrasikan penanggulangan bencana di daerah 
dengan mengakomodasikan potensi dan kebutuhan daerah yang disandingkan dengan 
penguatan kelembagaan (Penguatan SDM, Sarana Prasarana, Mobilitas, Anggaran) BPBD. 
Selain itu, perlu adanya Rencana Aksi Erupsi Merapi dan Lahar Dingin Merapi yang 
dibarengi dengan upaya konkret Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Daerah Rawan 
Bencana (Early warning, Mitigasi, Gladi lapang, Rencana Kontijensi, Peta Risiko, Jalur 
evakuasi). Terakhir, upaya pemberdayaan masyarakat adalah kunci terselenggaranya build 
back better, baik melalui optimalisasi Desa Siaga Bencana atau Desa Tangguh Bencana 
maupun Komunitas Peduli Bencana, sehingga masyarakat dapat menanggulangi bencana 
secara mandiri dalam skala kecil/sesuai kemampuan yang dimiliki.
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KAJIAN POLA PENDIDIKAN PESANTREN DALAM UPAYA MENCARI TEMPAT 
ALTERNATIF PEMBINAAN ANAK NAKAL PELAKU TINDAK PIDANA DI KOTA 

SEMARANG (STUDI KOMPARASI DI PONDOK PESANTREN DURROTU ASWAJA, AL-
ASROR, DAN AL-USWAH KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG)

Muhammad Azil Maskur, Benny Sumardiana, Muhammad Hasan Muaziz

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Anak yang belum mampu secara sempurna membedakan hal-hal yang baik dan 
buruk dewasa ini telah banyak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini tentunya sangat 
memprihatinkan sehingga perlu upaya upaya resosialisas. Salah satu upaya resosialisasi 
anak yang melakukan tindak pidana adalah ditempatkannya anak pada lembaga sosial 
masyarakat. Salah satu lembaga kemasyarakatan dengan fungsi sebagai tempat pendidikan 
dan pembinaan moral yang belum tersentuh dalam upaya pembinaan anak yang melakukan 
tindak pidana adalah pondok pesantren. Permasalahan yang akan diangkat yaitu: (1) 
Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pembinaan anak pelaku tindak pidana di pesantren; 
(2) Bagaimana pola pendidikan dan pembinaan anak di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja, 
Al-Asror, Al-Uswah Kecamatan Gunungpati Semarang?; (3) Apakah model pendidikan 
dan pembinaan pesantren dapat dijadikan tempat pembinaan anak pelaku tindak pidana 
dalam upaya resosialisasi?.Hasil penelitian dan pembahasan menujukkan bahwa anak 
yang melakukan tindak pidana secara yuridis yaitu Pasal 11 tentang ketentuan diversi, 
Pasal 71 ayat (1) tentang ketentuan pidana, dan Pasal 82 tentang ketentuan tindakan maka 
dapat di tempatkan di pesantren. Pesantren ini apabila dilihat dari sistem pendidikan 
dan pola pembinaan para anak yang belajar disana sangat baik, dimana ada peraturan 
yang ketat dan disiplin benar-benar ditegakkan dengan pengawasan langsung dari 
seorang kiai atau ustadz, yang paling menarik adalah dalam pesantren upaya kesadaran 
akan tumbuh dengan sendirinya karena pembelajaran agama akan membawa kesadaran 
akan akhlaq yang mulia. Pembelajaran pesantren dan pembinaan moral yang dilakukan 
pesantren ini menjadikan sangat relevan dengan tujuan resosialisasi terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) 
Secara yuridis bahwa penempatan anak yang melakukan tindak pidana dalam pondok 
pesantren tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pola Pendidikan 
dan Pembinaan di Pesantren adalah menggunakan pola tradisional, pola pendidikan dan 
pembinaan di pondok pesantren ini menitik beratkan pada tujuan akhir yaitu mengetahui 
dan mengamalkan ilmu agama secara baik; (3) Pola pendidikan dan pembinaan di pondok 
pesantren sangat relevan dengan tujuan resosialisasi bagi anak pelaku tindak pidana.
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BIDANG KESEHATAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PELANGGAN WANITA PEKERJA SEKS 
(WPS) DALAM MELAKUKAN PROGRAM VOLUNTARY CONSELING AND TESTING 

(VCT)

Arulita Ika Fibriana, Eko Farida

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pelanggan wanita pekerja seks (WPS) merupakan kelompok berisiko HIV/AIDS. 
Kelompok tersebut perlu melakukan Voluntary Conseling and Testing (VCT). Studi 
pendahuluan pada bulan November 2011 di Resosialisasi Argorejo Semarang menunjukkan 
sangat kurangnya kesediaan pelanggan untuk melakukan VCT, yaitu hanya 4,5 % saja 
yang bersedia. Oleh karena itu ingin dikaji faktor penyebabnya. Dilakukan survey dengan 
pendekatan cross sectional terhadap 93 pelanggan WPS di Lokalisasi Argorejo Semarang. 
Variabel penelitian meliputi persepsi kerentanan, persepsi keparahan HIV/AIDS, persepsi 
manfaat VCT, persepsi hambatan VCT, motivasi/ isyarat melakukan VCT, dan praktik VCT. 
Hasil penelitian menunjukkan partisipasi pelanggan WPS di resosialisasi Argorejo dalam 
melakukan VCT masih rendah yaitu 60,2% (56 orang). Dibuktikan pula bahwa semua 
variabel bebas berhubungan dengan praktik VCT. Berdasarkan hasil penelitian ini maka 
disarankan perlunya edukasi dan kampanye tentang pentingnya VCT bagi pelanggan WPS. 
Selain itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut dalam kerangka meningkatkan partisipasi 
pelanggan untuk melakukan VCT.

PRAKTIK PRIA BERISIKO MELAKUKAN VCT (VOLUNTARY COUNSELING 
AND TESTING) HIV (STUDI KASUS PADA SOPIR TRUK DI PANGKALAN TRUK 

KABUPATEN BATANG)

Mahalul Azam, Muhammad Azinar

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

AIDS di kabupaten Batang juga cukup tinggi, dari tahun 2007 sampai 2011, kasus 
ini mencapai 170 kasus, 50 diantaranya telah memasuki fase AIDS dan 26 penderita telah 
meninggal dunia. Salah satu kondisi berisiko yang dapat meningkatkan jumlah kasus HIV/
AIDS di kabupaten Batang adalah wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pemberhentian 
truk-truk jalur pantai utara jawa (Pantura) yang di sekitarnya marak lokasi prostitusi baik 
secara terang-terangan maupun dengan selubung lain. Hasil survei LSM Pelita Tegal 
pada bulan November 2011, menyatakan bahwa sopir merupakan klien WPS terbesar di 
kabupaten Batang yaitu mencapai 45%. VCT penting bagi pencegahan penularan HIV 
dan masih jarangnya dilakukan oleh sopir truk sebagai salah satu kelompok pria berisiko 
terkena HIV. Penelitian ini melibatkan 96 sopir di pangkalan truk kabupaten Batang sesuai 
dengan perkiraan proporsi (prevalensi) penyakit. Penelitian ini menggunakan metode 
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survey dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan praktik VCT yang 
dilakukan oleh responden (awak truk) di pangkalan truk Banyuputih Kabupaten Batang 
sebagai salah satu kelompok berisiko masih rendah yaitu 38,5%. Praktik VCT yang 
masih rendah tersebut dipengaruhi oleh persepsi-persepsi mereka terhadap kerentanan 
terkena HIV/AIDS, keparahan/keseriusan penyakit HIV/AIDS, manfaat jika melakukan 
VCT, hambatan yang dihadapi ketika melakukan VCT, serta isyarat dan motivasi melakukan 
VCT yang masih rendah. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga peduli 
AIDS untuk meningkatkan kampanye VCT pada pria bersiko HIV/AIDS seperti para awak 
truk, mempermudah akses layanan VCT bagi kelompok pria berisiko, serta meningkatkan 
pelayanan yang terkait perawatan, dukungan dan pengobatan HIV/AIDS.

PENGARUH SENAM AEROBIK LOW IMPACT DAN WEIGHT BEARING EXERCISES 
TERHADAP KADAR IL-6, TNF-Α DAN AKTIVITAS REMODELLING TULANG PADA 

WANITA OBESITAS

Siti Baitul Mukarromah

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

IL-6 was investigated in plasma during aerobic exercise is suspected to increase 
after aerobic exercise. The aim of this study to determine whether there is a relationship 
between gender differences and exercise on IL-6 response. This study is a laboratory study 
that observed 24 hours (setup 1) and two competition with different duration, 3 days (setup 
2) and 6 days (setup 3). Food intake in a controlled setup, the setup 2 and 3 controlled 
food intake. Exercise intensity is set to 60% VO2 max. Blood samples were taken before, 
during and after exercise. IL-6 in plasma were analyzed using a high sensitive ELISA 
method. In setup 1, IL-6 on the participants experienced an increase after 12 hours of 
observation (14-fold elevation from baseline), pad setup two IL-6 increased 15-fold from 
start to finish and the setup 3, IL-6 increased as high as 18 times from beginning to end. 
Conclusions based on this research is the intensity and duration of exercise is not the 
major determinant of response to IL-6 in plasma during aerobic exercise, and in women 
showed levels of IL-6 is lower both at baseline and post-exercise.

KONSUMSI SAYURAN DAN IKAN TERHADAP STATUS GIZI DAN KESEHATAN ANAK 
BALITA DI WILAYAH LINGKAR KAMPUS UNNES GUNUNGPATI SEMARANG

Sus Widayani, Bambang Triatma

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Status gizi dan kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam Index 
Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, 
terampil dan ahli menuju keberhasilan Pembangunan Kesehatan. Upaya pencapaian 
kesehatan, salah satunya dilakukan dengan merubah mindset dari paradigma sakit menuju 
paradigma sehat sejalan dengan Visi Indonesia Sehat 2010. Kesehatan anak dapat terwujud 
apabila anak memiliki status gizi baik, yang dapat dicerminkan dari konsumsi sayuran 
dan ikan. Sayuran mengandung vitamin dan mineral, sedangkan ikan mengandung protein 
dan mineral. Kedua pangan tersebut tidak digemari anak-anak balita. Kondisi demikian 
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berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sebab kemungkinan kekurangan zat 
gizi tersebut dapat beresiko fatal. Sayuran dan ikan merupakan pangan potensial rakyat 
yang sarat gizi, mudah didapat dan relatif murah terjangkau oleh dayabeli masyarakat. 
Sayuran mengandung antioksidan yang mampu mencegah radikal bebas dan berbagai 
macam penyakit. Fenomena di lapangan bahwa anak balita tidak menyukai sayuran dan 
ikan. Penelitian menggunakan disain cross-sectional model terhadap anak-anak balita 
di wilayah Gunungpati Semarang. Subyek penelitian diambil secara purposive dengan 
teknik pengambilan secara random. Total sampel sejumlah 180 anak-anak balita di wilayah 
Gunungpati. Food Consumption Recall Metdod digunakan untuk menggali konsumsi 
sayuran dan ikan. Anamnesis untuk menggambarkan tingkat kesehatan anak balita. Hasil 
penelitian menunjukkan sebagian besar anak balita tidak menyukai sayur (78,3%) dan 
ikan (60,6%). Sayur yang disukai anak balita hanya wortel saja (23,4). Konsumsi 
sayur sebesar 23,9 g/hari dan ikan 19,9 g/ hari. Konsumsi ikan pada anak balita sangat 
kurang karena sebagian besar ibu balita jarang sekali membeli ikan dengan alasan ikan 
harganya mahal dan susah pengolahannya serta berbau hanyir. Konsumsi sayur dan ikan 
berpengaruh secara signifikan (p<0,05) terhadap status gizi dan kesehatan. Disarankan 
pada ibu balita supaya sayuran dan ikan dijadikan menu favorit keluarga dengan teknik 
pengolahan yang menarik dan bervariatif atau berganti-ganti sehingga tidak membosankan. 
Perlu penyuluhan keberlanjutan bagi ibu balita tentang manfaat dan akibat jika tidak 
mengkonsumsi sayuran dan ikan. Bagi anak balita perlu sekali-kali diadakan feeding group 
dengan menu utama sayur dan ikan untuk meningkatkan kegemaran anak terhadap sayur 
dan ikan.Karenanya perlu penelitian lanjut tentang permasalahan yang lebih mendalam 
berkaitan dengan variabel-variabel yang terkait dengan konsumsi sayuran dan ikan. 
Perlunya juga menggerakkan kesadaran masyarakat setempat dalam pemanfaatan lahan 
sebagai kebun sayuran percontohan yang sesuai dengan visi UNNES konservasi.

DETERMINAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DALAM PENULARAN IMS PADA 
MAHASISWA HOMOSEKSUAL DI KOTA SEMARANG

Widya Hary Cahyati, E.R. Rustiana

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang suatu kasus homoseksual yang 
terjadi di kalangan mahasiswa pada beberapa universitas di kota Semarang. Peneliti 
melakukan penelitian di tempat tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian perilaku 
pergaulan homoseksual yang terjadi di kalangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan karakteristik mahasiswa homoseksual yang meliputi karakteristik 
individu dan sosiodemografi, mendeskripsikan perilaku seksual (tempat, waktu, frekuensi, 
pasangan seksual, sexual style, pencegahan penularan dan pencarian IMS). Jenis penelitian 
yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menggunakan 
snowball chain sampling. Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 
bahwa para mahasiswa homoseksual melakukan hubungan seksual di kos-kosan mereka, 
dan melakukan hubungan seksual setiap saat ketika mereka menginginkannya. Dalam 
melakukan hubungan seksual, mereka menggunakan oral atau anal seksual. Sebagian 
besar mereka berganti-ganti pasangan seksual, karena motif ekonomi, dan mereka jarang 
menggunakan alat kontrasepsi karena tidak disukai pasangan. Untuk pencegahan penyakit 
menular seksual, mereka cukup menjaga kebersihan alat kelamin, dan tidak pernah 
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memeriksakan diri. Saran yang dapat disampaikan kepada para mahasiswa homoseksual, 
hendaknya rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan, untuk mendeteksi sedini 
mungkin penyakit menular seksual. Selain itu menghindari berganti-ganti pasangan 
seksual untuk mencegah penyakit menular seksual.

KAJIAN PELUANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI DI JURUSAN ILMU 
KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG

Mardiana, Oktia Woro KH, Irwan B*)

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Krisis multidimensional dan berbagai persoalan bangsa dan negara Indonesia saat 
ini harus segera tertangani. Upaya-upaya untuk mengatasi krisis multidimensional telah 
banyak dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang komprehensif. Salah satu yang 
menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik 
sebagai tenaga pemikir maupun profesional.Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan 
adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka menyiapkan SDM yang 
dapat bekerja profesional dan bersaing di era globalisasi. Salah satu yang ditangani adalah 
masalah gizi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengambilan sampel secara 
snowball. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen IKM, mahasiswa 
IKM, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Universitas, Pengguna lulusan dan Akademisi dari prodi 
gizi yang telah berdiri. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner panduan indepth 
interview. Data di analisis dengan metode triangulasi mengcoscek dari berbagai sumber. 
Hasil penelitian ini pendirian prodi gizi di jurusan IKM mendapat dukungan secara positif 
dari berbagai pihak baik pimpinan universitas, fakultas, ketua jurusan IKM dan sekretaris 
Jurusan IKM, pengguna lulusan, dosen, dan mahasiswa. Sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana yang mendukung prodi gizi perlu dipersiapkan. Kurikulum yang berstandar 
kompetensi nasional perlu disusun untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap 
kerja. Saran yang dapat diberikan persiapan dokumen pendirian prodi baru dan melakukan 
studi banding dari jurusan lain di UNNES tentang pendirian prodi baru.

PROFIL IBU DAN PERAN BIDAN DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI 
MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF DI KABUPATEN KENDAL

Bambang Budi Raharjo, Muhammad Azinar

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Inisiasi menyusu dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk 
dilakukan karena terbukti meningkatkan imunitas bayi, dan menurunkan angka kesakitan 
dan kematian. Rendahnya cakupan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI eksklusif 
di wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan temuan dalam studi pendahuluan, secara garis 
besar tidak terlepas dari faktor ibu dan peran bidan penolong persalinan yang merupakan 
petugas kesehatan yang pertama kali membantu ibu selama proses persalinan yang 
seharusnya memberikan informasi dan dukungan awal kepada ibu untuk segera melakukan 
IMD dan melanjutkannya dengan ASI eksklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
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secara kuantitatif melalui survei dengan pendekatan cross sectional. Desain ini digunakan 
untuk mengungkap cakupan inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif pada 
bayi yang dilahirkan di bidan praktek swasta di wilayah kerja Puskesmas Limbangan 
dan Kaliwungu Kabupaten Kendal serta menguji hipotesis variabel karakterstik (profil) 
ibu dan peran bidan yang diduga berhubungan dengan praktik inisiasi menyusu dini dan 
pemberian ASI eksklusif. Penelitian kuantitatif melibatkan 200 ibu yang melahirkan 
dengan pertolongan 20 bidan praktik swasta di Kaliwungu dan Limbangan Kabupaten 
Kendal. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor ibu yang berhubungan dengan praktik 
IMD adalah pengetahuan dan sikap ibu terkait IMD dan ASI Eksklusif. Sedangkan yang 
berhubungan secara signifikan dengan praktik ASI eksklusif adalah tingkat pendidikan, 
pengetahuan dan sikap ibu. Demikian juga, peran bidan juga secara signifikan berpengaruh 
terhadap praktik IMD dan praktik ASI eksklusif.

HUBUNGAN TINGKAT KERACUNAN PESTISIDA DENGAN KEJADIAN GANGGUAN 
FUNGSI HATI PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI KECAMATAN KERSANA 

KABUPATEN BREBES

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Wanita di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes memiliki keterlibatan dalam 
aktivitas pertanian yang menggunakan pestisida. Pajanan pestisida dalam jangka panjang 
dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya adalah gangguan fungsi 
hati. Gangguan fungsi hati pada WUS (Wanita Usia Subur) tidak hanya akan berdampak 
pada kesehatan WUS sendiri melainkan juga akan berdampak pada janin ketika yang 
bersangkutan hamil. Penelitian terdahulu menunjukkan munculnya efek gangguan fungsi 
hati akibat pajanan pestisida. Profil Kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2007 dan 2008 
mencatat adanya kenaikan angka kejadian gangguan fungsi hati. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui hubungan tingkat keracunan pestisida dengan kejadian gangguan 
fungsi hati pada WUS di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Jenis penelitian ini 
adalah explanatory research dengan desain penelitian cross sectional. Jumlah sampel 86 
orang WUS dari empat desa di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes yang dipilih secara 
purposive. Instrumen yang digunakan adalah peralatan pengambilan dan pemeriksaan 
sampel darah, kuesioner, dan lembar hasil pemeriksaan darah. Data dikumpulkan dengan 
wawancara dan pemeriksaan sampel darah. Kadar enzim kolinesterase pada WUS masih 
dalam batas normal, 43 WUS (50%) diantaranya memiliki kadar enzim kolinesterase 
”rendah”. Kejadian gangguan fungsi hati pada WUS di Kecamatan Kersana sebesar 
23,3%. Tidak terdapat hubungan antara tingkat keracunan pestisida dengan kejadian 
gangguan fungsi hati pada WUS (p=0,799). 
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THE MANIPULATION IN ORDER TO PHOTOPERIODIC OF MATING BEHAVIOR ON 
THE LIFE CYCLE VECTOR OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER

Dyah Mahendrasari Sukendra, Yunita Dyah Puspita Santik

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a public health problem in Indonesia, 
which tends to be more widely spread. Semarang City ranked the highest dengue cases. 
sea. Sukorejo Village is located in the area of workplace health center of Sekaran area. 
Desembar 2010 reported the urban areas, which is Sukorejo includes the 10 major of IR 
categories the dengue prevention and transmission. It is important to break the life cycle 
of dengue vectors. This study in this research is to know how the dengue vector illustration 
photoperiod related to mating behavior activity of Dengue vector mosquitoes in the village 
Sukorejo. The purpose of this study was to determine the pattern of manipulation techniques 
photoperiod dengue vectors in influencing the behavior of dengue vector on their breeding 
activity. An effort to control the vector, so it will get the effective and efficient of references 
for prevention of dengue cases. This research is a descriptive survey method. The sample 
was proportional sampling. Using Simple Random Sampling Multistage. The instrument 
used in this study is a questionnaire to guide the interviews and an observation sheet to 
monitore a mosquito larvae. The results of this study indicate that the photoperiod vector 
is closely related to the incidence of dengue hemorrhagic fever. By doing the management 
system of lighting in residential and the exposure time to suit the mating behavior of 
mosquitoes, so it can be limited. This programs will affect the sustainability of the life 
cycle the vector of dengue fever.

GAMBARAN STATUS GIZI DAN STATUS KESEHATAN PADA BAYI USIA 4-7 BULAN 
YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF, ASI PREDOMINAN DAN ASI PARSIAL (STUDI DI 

PUSKESMAS BULUPESANTREN II KABUPATEN KEBUMEN)

Fitri I, Mardiana, Intan Z

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Bayi merupakan masa penting dalam pertumbuhan. Gizi yang seimbang diperlukan 
untuk tumbuh kembangnya. Tetapi lambung bayi belum dapat mencerna makanan 
dengan baik, makanan pertama dan utama bayi adalah Air Susu Ibu (ASI). Tujuan dalam 
penelitian ini untuk mengetahui gambaran status kesehatan dan status gizi pada bayi 
usia 4-7 bulan yang diberi ASI Eksklusif, ASI Predominan, ASI Parsial di Puskesmas 
Buluspesantren II Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian ini adalah Explanatory Research, 
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menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi usia 4-7 
bulan di Puskesmas Buluspesantren II yang berjumlah 30 bayi. Sampel berjumlah 27 bayi. 
Instrumen yang digunakan adalah Dacin dan Kuesioner. Analisis data dilakukan secara 
analisis univariat dan bivariat menggunakan uji independent-t test dengan α = 0,05. Hasil 
dari penelitian ini adalah pada kelompok ASI Eksklusif menunjukkan status kesehatan 
lebih baik dibandingkan dengan kelompok ASI Predominan dan Parsial. Bayi yang diberi 
ASI Eksklusif tidak mengalami gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir, sedangkan 
pada bayi yang diberi ASI Predominan dan Parsial menderita gangguan pencernaan (diare 
dan konstipasi), gangguan pernapasan (batuk pilek), alergi. Bayi yang diberi ASI Parsial 
mengalami infeksi lain seperti gangguan telinga. Pada kelompok ASI Predominan 
dan Parsial terdapat perbedaan status gizi bayi 4-7 bulan yang diberi ASI Predominan 
dan ASI Parsial (p = 0,032<0,05). Saran yang dapat diberikan petugas kesehatan perlu 
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pemberian ASI Eksklusif. Bagi 
Ibu Bayi sebaiknya tidak memberikan makanan lain selain ASI kepada bayi sebelum usia 
6 bulan dan sering berkonsultasi dengan bidan tentang makanan yang tepat untuk bayi.

PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH BERISIKO TERHADAP PENYAKIT MENULAR 
SEKSUAL DAN KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN SERTA FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHINYA (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG)

Muhammad Azinar, Sofwan Indarjo, Intan Zainafree

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Perilaku seksual pranikah di kalangan mahasiswa yang semakin semakin meningkat 
sekarang ini, sangat diperlukan perhatian khusus dari semua pihak termasuk pihak 
perguruan tinggi. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi dan infeksi menular 
seksual pranikah semakin banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Penelitian ini merupakan 
Explanatory research dengan pendekatan Cross sectional. Sampel penelitian ini adalah 
sebagian mahasiswa yang berusia remaja (18-24 tahun) yang berjumlah 380 mahasiswa. 
Teknik pengambilan sampel dengan proporsional simple random sampling. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa 12,1% mahasiswa memiliki perilaku seksual pranikah beresiko 
terhadap PMS dan KTD. Analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square menunjukkan 
ada lima variabel yang secara signifikan berhubungan dengan perilaku seksual pranikah 
mahasiswa yaitu religiusitas, sikap, akses dan kontak dengan media informasi, sikap teman 
dekat serta perilaku seksual teman dekat. Hasil uji regresi logistik, diperoleh variabel yang 
dominan mempengaruhi perilaku seksual pranikah beresiko KTD pada mahasiswa 
adalah perilaku seksual teman dekat, sikap responden terhadap seksualitas dan religiusitas. 
Disarankan bagi Universitas untuk mengadakan pendidikan kesehatan reproduksi 
dan seksualitas pada mahasiswa baru melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru serta 
menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan layanan konseling. Bagi Dinas Kesehatan, 
agar melakukan sosialisasi program kesehatan reproduksi remaja serta kerjasama lintas 
sektoral dengan perguruan tinggi.
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PERILAKU SEKSUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBUTUHAN LAYANAN 
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI LINGKUNGAN KAMPUS (STUDI KASUS 

PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Intan Zainafree, Dina Nur Anggraini N

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Perilaku seksual di kalangan mahasiswa yang semakin memprihatinkan pada masa-
masa sekarang ini, perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak termasuk pihak 
perguruan tinggi. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi dan infeksi menular 
seksual pranikah semakin banyak terjadi di kalangan remaja khususnya mahasiswa. Jenis 
penelitian ini termasuk explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan metode survey dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini 26.486 orang, dengan minimal sample size 380 orang yang kemudian 
didistribusikan pada tiap-tiap fakultas secara proporsional. Sebagian besar mahasiswa 
memiliki perilaku seksual pranikah yang kurang berisiko terhadap PMS dan KTD. 
Adapun yang perilaku seksualnya kategori berisiko PMS dan KTD adalah 12,1%. Banyak 
mahasiswa yang menilai bahwa layanan kesehatan reproduksi remaja adalah penting 
untuk diselenggarakan. Akses kebutuhan layanan kesehatan reproduksi oleh di kalangan 
mahasiswa dipengaruhi oleh persepsi-persepsi mereka yaitu persepsi kerentanan terhadap 
PMS dan KTD, keparahan/keseriusan akibat PMS dan KTD, manfaat layanan kesehatan 
reproduksi remaja, serta hambatan yang dihadapi bila mengakses layanan kesehatan 
reproduksi remaja di kampus. Disarankan universitas membentuk dan mengembangkan 
pusat layanan kesehatan reproduksi remaja di lingkungan kampus agar mahasiswa dapat 
akses layanan terkait kesehatan reproduksi remaja, baik informasi, edukasi, terapi atau 
dukungan psikososial yang berbasis Friendly Health Services.

PENGEMBANGAN BIOMARKER ENZIMATIS UNTUK DETEKSI CEKAMAN 
OKSIDATIF AKIBAT PAPARAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS PADA INFEKSI 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Ari Yuniastuti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pulmonary Tuberculosis is an infectious disease remains a global threat and 
gravity of the world. Biomarkers for early detection of oxidative stress in patients with 
pulmonary tuberculosis has not been reported in Indonesia, it is necessary to develop a 
biomarker that is an early response to the molecular level, the initial reaction before the 
severity of the disease. The Glutamate-cystein Ligase (GCL) is antioxidant enzyme for 
scavenger oxidative stress and have heterodimer catalytic (GCLC) and modifier (GCLM) 
sub unit. Molecular examination to determine the GCL gene using Polymerase Chain 
Reaction (PCR) to view the DNA bands of the cases of pulmonary tuberculosis. The results 
showed polymorphism-129C / T in the 5’-flanking region of genes GCLC and GCLM 
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gene as -588C/T (0%) in promoter gene. The concluded that the variation of the enzyme 
glutamate-cysteine gene Ligases (GCL) can be used as a biomarker for early detection of 
the onset of oxidative stress caused by exposure to antituberculosis drugs in Mycobacterium 
tuberculosis infection. Suggestions put forward is the use of a larger number of samples, 
inspection glutathione levels and the need for GCL gene sequences to locate differences in 
the sequence gene.

POTENSI BUDAYA LOKAL DALAM RANGKA USAHA MENINGKATKAN STATUS 
GIZI BALITA (DENGAN PEMANFAATAN IKAN SISA HASIL SORTIR UNTUK MP-ASI 

BALITA)

Oktia Woro Kasmini H Galuh Nita Prameswari

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Berdasarkan budaya lokal, system social dan potensi bahan pangan lokal, maka 
tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan tepung ikan 
sisa sortir (fingerlings) dengan berbagai konsentrasi ke dalam tepung ubi jalar dan tepung 
terigu pada pembuatan biskuit MP-ASI terhadap kadar protein serta daya terimanya, dalam 
rangka usaha perbaikan status gizi balita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimental. Variabel bebas, konsentrasi penambahan tepung ikan (0%,10%, 20% dan 
30%) dari jumlah tepung ubi jalar atau tepung terigu yang digunakan sebagai bahan dasar 
dalam pembuatan biskuit MP-ASI.Variabel terikat adalah kadar protein dan daya terima. 
Analisis data menggunakan analisis univariat (deskriptif) dan analisis bivariat (Anova dan 
Friedman test). Hasil penelitian didapat kesimpulan: 1) Pengaruh konsentrasi penambahan 
tepung ikan fingerlings ke dalam tepung ubi jalar pada biskuit terhadap kadar protein, 
tertinggi pada konsentrasi 30% dan kadar protein meningkat sesuai dengan konsentrasi 
tepung ikan yang ditambahkan. Sedangkan pada penambahan ke dalam tepung terigu, 
tertinggi pada konsentrasi 10% dan kadar protein cenderung menurun pada penambahan 
tepung ikan, 2) Pada penambahan dalam tepung ubi jalar daya terima paling baik pada 
konsentrasi 30%, dan pada penambahan dalam tepung terigu pada konsentrasi 0%, 3) 
Biskuit MP-ASI yang paling memberi keuntungan adalah biskuit MP-ASI dengan bahan 
dasar tepung ubi dengan konsentrasi tepung ikan 30%.
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PENGARUH PENERAPAN MODEL PHBS-AS SEBAGAI MATERI MUATAN LOKAL 
TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN PRAKTIK PHBS DI SEKOLAH (STUDI DI 

SDN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG TAHUN 2012)

Hadi Setyo Subiyono, Irwan Budiono

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pendidikan kesehatan sangat esensial untuk diberikan mulai dari jenjang pendidikan 
dasar. Hasil studi pendahuluan di SDN 1 dan 2 Sekaran Gunungpati Semarang menunjukkan 
terdapat beberapa praktik PHBS pada siswa SD tersebut yang kurang sehat. Selain itu, 
ternyata sekolah belum memiliki materi PHBS anak sekolah yang cukup adekuat untuk 
membekali pengetahuan, sikap praktik siswa tentang PHBS yang baik. Oleh karena itu 
ingin dilakukan penelitian untuk intervensi masalah tersebut. Penelitian quasi eksperimen 
ini menggunakan rancangan one group pretest posttest design. Sebanyak 55 siswa terlibat 
dalam penelitian. Model penerapan PHBS-AS sebagai materi muatan lokal sekolah 
digunakan untuk mengintervensi pengetahuan, sikap dan praktik PHBS siswa. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya pengaruh penerapan model PHBS-AS sebagai materi 
muatan lokal terhadap pengetahuan, sikap dan praktik tentang PHBS pada siswa SDN 
Sekaran Gunungpati. Disarankan agar pada masa yang akan datang pihak sekolah dapat 
memberikan materi PHBS-AS sebagai muatan lokal. Atau sebagai alternative, pihak sekolah 
diharapkan dapat mereposisi muatan mata mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga 
kesehatan (penjasorkes) agar mengakomodasi materi PHBS-AS.
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BIDANG LINGKUNGAN

KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN INDUSTRI TEKSTIL DI KOTA SEMARANG 
PASCA ADAPTASI MORFOLOGI

Zaenuri Mastur dan Fathur Rokhman

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Adaptasi morfologi telah dilakukan oleh sebuah industri tekstil di Kota Semarang 
untuk merespon tekanan pasar internasional; dari weaving menjadi spinning, sehingga 
tetap survive. Perusahaan masih melakukan pengujian limbah cair yang dihasilkan secara 
periodik 2 bulan sekali, tetapi ironisnya instalasi pengolah air limbah (IPAL) yang pernah 
dimiliki, telah diratakan dengan tanah, sehingga hasil pengujian limbah cair yang dilakukan 
tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Debu serpihan kapas sebagai akibat proses 
produksi spinning belum terkelola dengan baik. Serpihan kapas beterbangan dan mudah 
ditemukan di lingkungan pabrik, yang berakibat pada tingginya angka penderita penyakit 
saluran nafas dalam 3 tahun berturut-turut (2006-2008). Pada tahun 2008, karyawan 
perusahaan yang memeriksakan kesehatan karena saluran nafas dan infeksi mencapa 5.250 
kali; rata-rata setiap karyawan mengalami gangguan saluran nafas sebanyak 2 kali selama 
setahun. Pengujian tingkat kebisingan pada bulan April 2008 menunjukkan, dari 38 ruang 
yang diuji, hanya 6 ruang atau 15,79 % yang tingkat kebisingannya di bawah baku mutu 
yang ditetapkan. Rata-rata tingkat kebisingan adalah 90,78 dBA, melebihi baku mutunya, 
85 dBA. Perusahaan telah melakukan pengendalian teknis maupun administrasi. Langkah-
langkah ini relatif berjalan efektif. Kepatuhan karyawan bagian produksi menggunakan 
ear plug rata-rata mencapai 75%, sehingga gangguan pendengaran yang dikeluhkan 
karyawan tidak termasuk 5 besar penyakit yang diderita karyawan.

HABITAT PROFILE OF WREATHED HORNBILL (ACEROS UNDULATUS) FOR 
CONSERVATION STRATEGY EFFORT IN MOUNT UNGARAN CENTRAL JAVA

Margareta R, Nugroho Edi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

The Island of Java has three species of hornbills and one type of them, that is 
whreathead hornbill (Aceros undulatus) is located at Mount Ungaran. Mount Ungaran 
is one of the important birds areas (IBA) in Indonesia-set by Birdlife International. The 
purpose of this research is to examine the ecology of Wreathed Hornbill (Aceros undulatus) 
in Mount Ungaran, to analyze the vegetation and habitat profile as an effort to support 
their habitat conservation at Mount Ungaran. Vegetation profile made from the vertical 
structure of vegetation canopy closure, by making use of plot size measuring 60 x 20 m. 
Measurements were taken to the standing of vegetation, canopy closure, direction of the 
canopy, height canopy, a former branch of the vegetation height, and stem diameter. The 
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results show the diversity of vegetation in 4 (four) research station, Banyuwindu, Mount 
Gentong, Gadjah Mungkur and Watuondo found 46 species categories of tree , 17 species 
categories of tiang, 27 species category of pancang, 19 species of seedlings and 27 species 
of undergrowth vegetation, most commonly tree found in Mount Ungaran is Ficus sp, 
Litsea sp (Wuru Kembang) and salam klontong. Based on the observations the tree used as 
nest of Wreathed Hornbill is Salam Klontong and Litsea sp. While Ficus sp is a source 
of food for the hornbill, including Wreathed Hornbill.
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BIDANG MIPA

THE ACID CATALYSED REACTION OF a-PINENE OVER Y-ZEOLITE

Nanik Wijayati, Supartono, Kasmui, Harno Dwi Pranowo, Juminab, Triyono

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

The hydration of α-pinene has been studied in the presence of Y-zeolite as a solid 
acid catalyst. The Selectivity of α-terpineol (the monocyclic alcohol) as main product was 
59,5% with a conversion of 91.98% and the non alcoholic as the isomerization co-product as 
30% after 2 h of reaction at 70oC. The Y-zeolite showed a much higher catalytic activity than 
sulphuric acid catalyst.

BURAM PUBLIKASI (MEDIA MEDIKA INDONESIANA) STUDI AKTIVITAS 
IMUNOSTIMULAN EKSTRAK TOMAT PADA INFEKSI PLASMODIUM BERGHEI

Retno Sri Iswari dan R Susanti

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Background: Alternatives that could be developed to enhance immunity against 
malaria infection and transmission is a tomato extract. The results stated that consuming 
tomatoes as a source of lycopene may enhance IL-2 and IL-4. IL-2 will stimulate the 
increase of T cells and increased secretion of IFN-γ which will further enhance cellular 
immunity by macrophage. Macrophages works directly against Plasmodium phagocytosis, 
secrete interleukin-12 (IL-12) to stimulate Natural Killer cells (NK cells) produce 
interferon-γ (IFN-γ), generates free radicals such as nitric independent O2 Oxide (NO), and 
cell presenter antigen on T lymphocytes Methods: Experimental studies using completely 
randomized design with design Randomized Posttest Control Group Design. Swiss strain 
mice were divided into 5 groups, Plasmodium berghei infected. Before the infected control 
group (K -and K +) untreated and P1, P2, P3 given tomato extract orally at a dose of 
0.1, 1, 10 mg / bw for 16 days. On day 8 after infection, cultures taken lymphocytes and 
macrophages to measure T cell proliferation, macrophage phagocytosis index, and levels of 
NO. One test was One-way ANOVA, followed by Least Significant Difference test (LSD). 
Results: The proliferation of T cells, there is no significant difference between the K-, K 
+, P1 to P2 and P3 (p <0.05) and between P2 to P3 (p <0.05). Phagocytic index, there 
is a significant difference between the K-, K +, P1 to P2 and P3 (p<0.05) and between 
P2 to P3 (p <0.05). NO levels, there is no significant difference between the K-, K +, P1 
to P2 and P3 ((p <0.05) and between P2 to P3 (p> 0.05). Dose of tomato extract the most 
effective is 10 mg / kg . Conclusion: The activity of tomato extract on mice infected Swiss 
strain Plasmodium berghei, as immunostimulatory through the mechanism of increased 
T cell proliferation, phagocytic index, the levels of NO and demonstrated by parasitemia.
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ANALISIS DATA GAYABERAT MIKRO ANTAR WAKTU UNTUK MEMPREDIKSI 
GEJALA INTRUSI AIR LAUT DI KOTA SEMARANG

Supriyadi, Khumaedi, M. Yusuf

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Kompetensi Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Telah dilakukan penelitian intrusi air laut dengan menggunakan metode gayaberat 
mikro antar waktu dengan kombinasi gradien vertikal gayaberat mikro antar waktu. 
Pengukuran dilakuan sebanyak dua kali, yaitu periode Mei dan Oktober 2012 dengan 
menggunakan Gravimeter Scintrex Autograv CG-3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
anomali gradien vertikal gayaberat mikro antar waktu berkaitan dengan dinamika muka 
air tanah, dengan nilai positip berhubungan dengan kenaikan muka air tanah, negatip 
berkaitan dengan penurunan muka air tanah, dan nol tidak terjadi perubahan. Inversi data 
anomali gayaberat mikro antar waktu diperoleh perubahan densitas bawah permukaan 
dengan kedalaman yang berbeda-beda menunjukkan nilai positip dan negatip dengan nilai 
tidak begitu beda dengan nilai teoritis tanah yang terintrusi air laut. Hal ini terjadi karena 
nilai anomali dengn masih bercampur dengan sumber anomali yang harus diminimalkan 
dengan menggunakan filter.

OPTIMASI REAKSI SIKLISASI-ASETILASI (R)-(+)-SITRONELAL DENGAN KATALIS 
ZR4+-ZEOLIT BETA DAN KAJIAN TEORITISNYA DENGAN METODE DENSITY 

FUNCTIONAL THEORY (DFT) 

Edy Cahyono, Sudarmin

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Transformasi satu tahap sitronelal menjadi isopulegil asetat memerlukan 
stereoselektivitas tinggi, karena isopulegil asetat merupakan senyawa kiral yang memiliki 
8 stereoisomer. Reaksi enantiomer (R)-(+)-sitronelal menghasilkan 4 stereoisomer yaitu 
isopulegil asetat (IPA), neo-isopulegil asetat (NIPA), iso-isopulegil asetat (IIPA), dan 
neoiso-isopulegil asetat (NIIPA). Katalis memiliki peranan penting dalam menentukan 
stereoselektivitas reaksi. Katalis asam Lewis FeCl3 dan ZnCl2 serta zeolit alam termodifikasi 
telah diketahui memiliki aktivitas yang cukup tinggi tetapi stereoselektivitasnya masih 
rendah. Kinetika dan mekanisme reaksi siklisasi-asetilasi (R)-(+)-sitronelal dengan 
katalis Zn2+-zeolit alam dan pemodelannya dengan kimia komputasi tidak mudah terkaji 
oleh karena struktur pengemban katalis yang tidak homogen. Penelitian ini bertujuan 
mengeksplorasi katalis Zr4+ -zeolit beta untuk siklisasi-asetilatif selektif (R)-(+)-sitronelal 
menjadi IPA. Untuk itu perlu dilakukan optimasi kondisi reaksi dan pemodelan struktur 
kompleks spesi reaksi dengan katalis dengan metode Density Functional Theory (DFT) 
dilakukan untuk memperkuat temuan mekanisme reaksi yang diusulkan dari data 
eksperimen. Penelitian dilakukan dalam dua tahap: (1) tahap pertama adalah optimasi 
kondisi reaksi siklisasi asetilasi yang menyangkut variabel temperatur dan waktu reaksi 
dan (2) kajian teoritis melalui pemodelan dan optimasi spesi reaksi (reaktan, keadaan 
transisi, hasil antara, dan produk reaksi) dan struktur kompleksnya dengan katalis dengan 
metode MM . Hasil penelitian menunjukkan Isopulegil asetat dan neoisopulegil asetat 
deperoleh maksimal pada kondisi temperatur 80oC, waktu reaksi 21 jam, dan rasio mol 
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pereaksi anhidrida asetat : sitronelal 2:1. Analisis kinetika siklisasi-asetilasi sitronelal 
dengan anhidrida asam asetat terkatalisis Zr4+-zeolit beta diperoleh nilai konstanta laju 
k sebesar 3,262–4,673 mmol (menit. gram katalis)-1 dan nilai perbandingan konstanta 
kesetimbangan adsorpsi KSIT/KAA sebesar 3,542. Kajian teoritis dengan kimia komputasi 
belum berhasil dilakukan optimasi dengan metode DFT/B3LYP dikarenakan molekul 
model yang besar. Hasil perhitungan dengan metode Mekanika Molekular didapatkan 
keadaan energi keadaan transisi terbesar pada saat terjadinya siklisasi. Tahap ini 
dimungkinkan sebagai tahap penentu laju.

KARAKTERISASI TALAS LOKAL JAWA TENGAH DALAM RANGKA IDENTIFIKASI 
SUMBER PLASMA NUTFAH SEBAGAI UPAYA KONSERVASI TANAMAN PANGAN 

ALTERNATIF

Ely Rudyatmi, Enni Suwansi Rahayu

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian untuk menginventarisasi, mendeskripsikan karakter morfologi 
dan mendeskripsikan manfaat talas lokal (Colocasia esculenta) Jawa Tengah. Jenis 
penetitian eksploratif dengan teknik jelajah alam dan wawancara. Sampel berupa tanaman 
talas lokal di Kabupaten Banyumas, Wonosobo, Karanganyar, Kebumen, Semarang, 
Purwodadi, Tegal, Rembang dan Cilacap. Nama jenis talas dan manfaatnya ditentukan 
berdasarkan wawancara. Karakter morfologi meliputi tipe tanaman, daun, umbi dan akar 
didasarkan pada panduan karakterisasi dan evaluasi plasma nutfah talas Kusumo et al, 
(2002). Data dianalisis secara diskriptif. Hasil penelitian di Jawa Tengah ditemukan 28 
jenis talas lokal yang tersebar secara tidak merata di 9 Kabupeten pada ketinggian tempat 
10 – 1.420 m dpl. Karakter morfologi ditlis dengan kode 1 -9. Tanaman talas lokal banyak 
dimanfaatkan masyarakat Jawa Tengah sebagai pengganti nasi, makanan camilan, maupun 
sayur sesuai karakter masing-masing jenis talas.

KONSERVASI TANAMAN ANGGREK GRAMMATOPHYLLUM SECARA IN VITRO 
MELALUI PERTUMBUHAN MINIMAL MENGGUNAKAN PACLOBUTRAZOL

Noor Aini Habibah, Sumadi, Enni Suwarsi Rahayu

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji medium pertumbuhan minimal bagi plantlet 
anggrek dan pertumbuhan kembali plantlet anggrek setelah mengalami pertumbuhan 
minimal selama 4 bulan. Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan 
acak lengkap. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penambahan paclobutrazol ke 
dalam medium tanam dengann konsentrasi : 1, 3 dan 5 mg/l. Variabel terikatnya adalah 
pertumbuhan tunas dengan parameter yang diamati adalah jumlah daun, dan panjang tunas 
setelah dipelihara dalam medium dengan penambahan paclobutrazol dengan berbagai 
konsentrasi selama 4 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan anggrek 
pada medium dengan penambahan paclobutrazol pada semua konsentrasi perlakuan (1, 
3 dan 5 ppm) mengalami hambatan baik dalam jumlah daun maupun panjang tunas. 
Hambatan pertumbuhan yang terjadi bervariasi berdasar konsentrasi paclobutrazol yang 
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ditambahkan. Perlakuan paclobutrazol pada planlet Grammatophyllum dapat menurunkan 
panjang tunas hingga 33,3% bila dibandingkan dengan kontrol yaitu pada konsentrasi 1 
mg/l. Jumlah daun juga mereduksi hingga 29 % bila dibandingkan dengan kontrol pada 
konsentrasi paclobutrazol 5 mg/l. Hasil tersebut menunjukkan bahwa paclobutrazol 
dapat digunakan dalam konservasi jangka pendek pada planlet Grammatophyllum 
pada konsentrasi 1-5 mg/l. Konservasi Grammatophyllum menggunakan paclobutrazol 
hendaknya tidak melebihi 4 bulan karena akan menurunkan kualitas planlet.

AKTIVITAS ANTIOKSIDAN MADU FLORAL TERHADAP PROFIL LIPID DARAH 
TIKUS PUTIH HIPERLIPIDEMIK

Nur Rahayu Utami, Aditya Marianti, Wulan Christijanti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The aimed of research were analyzed the efficacy of antioxidants in silk-cotton 
(Ceiba petandra) honey and longan (Nephelium longanum) honey in lowering the blood 
lipid fractions and the blood serum MDA in hyperlipidemic rats and to examined the activity 
mechanism. The current research was an experiment with Post Test Randomized Control 
Design using completely randomized design. There were three (3) groups in the experiment; 
each group consists of 5 replicates. In order that the hyperlipidemic condition appears in 
the laboratory animals, each of them was fed with egg yolk for 35 days; the cholesterol 
level was measured at day 14. When the laboratory animals become hypercholesterolemic, 
they were treated as follow: Group I: as negative control without treatment; Group II: 
treated silk- cotton honey , Group III: treated with longan honey. Group II and III, each 
of them was get dose of 10 ml/kg BW plus 5 ml water/day from day 15 to 35. At the end 
of the experiment the blood lipid fractions consisting cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, 
and blood serum MDA. The result was analyzed using one-way variance and followed by 
post-hoc Duncan Multiple Range Test (DMRT) for any significant difference. Result showed 
that there were significant difference between control group and treated groups for all 
blood lipid fractions and blood serum MDA. Post-hoc test showed that there were not 
effectivity difference between silk-cotton honey and longan honey to improve lipid fraction 
but antioxidant activity silk-cotton honey is more effective to lower MDA compared to 
longan honey.

THE INTEREST OF BACTROCERA FRUIT FLIES ON PROCESSED COCOA EXTRACT 
WASTE CONTAINING PRESERVATIVE

Dyah Rini Indriyanti, Niken Subekti, Latifah

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Bactrocera spp. (Diptera: Tephritidae) fruit fly is one of the important pests 
attacking crops of fruits and vegetables. B. carambolae was interested on processed 
cocoa waste in laboratories. The results of field trials have not been satisfactory yet, 
because processed cocoa waste was easily damaged. The purpose of the study examines 
the response of Bactrocera which baited processed cocoa extract waste containing 
preservative. Preservatives are used namely: Sodium chloride (NaCl), sodium benzoate 
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(C7H5NaO2) and potassium sorbate (C6H7KO2). The concentration of each preservative 
used 0.1%; 0.2% and 0.3%. Observations made during a week. The results showed that the 
durability of waste given preservatives and one without preservative, seen as a physical 
(color and texture) were not significantly different, but there were differences in odor. The 
waste was not given preservative tendency unpleasant smell than given preservatives. 
It was affecting the interests of flies on processed cocoa waste. The interest response of 
Bactrocera fed processed cocoa waste containing preservatives different from one another. 
The highest Bactrocera response tends to waste containing preservative sodium chloride 
0.3%, 0.2% potassium sorbate and sodium benzoate 0.1%.

MODEL KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT UNTUK KETAHANAN DAN 
PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI DATARAN TINGGI DIENG

Purwadi Suhandini, Ariyani Indrayati

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Permasalahan kebencanaan yang paling utama di Dataran Tinggi Dieng adalah 
longsor lahan yang sangat merugikan masyarakat, membahayakan permukiman yang 
lokasinya berkelompok pada bagian lembah perbukitan yang rawan longsor dan juga 
degradasi lahan yang diakibatkan oleh erosi maupun penggunaan bahan kimia pertanian 
yang mengurangi kesuburan lahan. Hal ini juga diperparah dengan kurang siapnya 
masyarakat mengenai konservasi, yang selain mampu mengurangi degradasi lahan, 
secara jangka panjang adalah investasi yang berupa ketahanan akan bencana dan juga 
memberikan manfaat secara ekonomi, sebagai efek ikutan dari lestarinya lahan. Oleh 
karenanya penelitian ini menawarkan celah yang dapat dimasuki guna meningkatkan 
pendidikan pada masyarakat mengenai ketahanan dan pengurangan resiko bencana 
tersebut.

KARAKTER MOLEKULER GEN NEURAMINIDASE (NA) VIRUS AVIAN INFLUENZA 
SUBTIPE H5N1 ASAL MANUSIA DAN HEWAN DI INDONESIA

R. Susanti, Ari Yuniastuti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Virus HPAI H5N1 dari Asia menunjukkan karakteristik zoonotik paling tinggi dan 
dapat ditransmisikan dari unggas ke berbagai spesies mamalia termasuk manusia. Penelitian 
ini bertujuan untuk menentukan karakter molekuler VAI subtipe H5N1 asal manusia dan 
hewan di Indonesia berdasarkan gen neuraminidase (NA). Data sekuen gen NA VAI subtipe 
H5N1 asal manusia dan hewan di Indonesia yang teregistrasi di Genebank, dianalisis dengan 
piranti lunak Mega 3.1 dan penyepadanan (alignment) nukleotida menggunakan program 
ClustalW. Sekuen nukleotida dan asam amino turunannya yang dianalisis dari gen NA adalah 
posisi glikosilasi dan oseltamifir binding pocket. Penentuan karakter dari setiap bagian gen 
tersebut dilakukan berdasarkan kajian literatur dan penelitian terkait sebelumnya. Gen NA 
virus avian influenza subtipe H5N1 asal manusia dan hewan di Indonesia yang teregristrasi 
di GenBank dan yang dianalisa dalam penelitian ini sebanyak 262 isolat. Pada protein 
NA, semua virus H5N1 Indonesia asal manusia dan hewan tahun 2003-2010, mempunyai 
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delesi 20 asam amino pada regio stalk yaitu pada posisi 48-67, sehingga tidak mempunyai 
tempat glikosilasi pada stalk. Analisis posisi glikosilasi pada protein NA dari 262 isolat 
VAI subtipe H5N1 di Indonesia menunjukkan adanya 3 posisi glikosilasi yaitu 87-89 
(NSS), 145-147 (NGT) dan 234-236 (NGS). Dari ke-3 posisi tersebut, posisi glikosilasi 
145-147 yang paling bervariasi polanya. Virus AI subtipe H5N1 isolat hewan dan manusia 
Indonesia tahun 2003-2010 menunjukkan bahwa asam amino pembentuk oseltamivir 
binding pocket yang dapat diidentifikasi adalah R224, H274, E276, R292 dan N294. Asam 
amino posisi 119 mengalami mutasi E119R pada semua isolat virus yang diidentifikasi. 
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa VAI subtipe H5N1 asal manusia dan hewan terus 
berevolusi terlihat dari dinamika molekuler gen NA yang teramati. Dinamika molekuler 
kemungkinan berhubungan dengan peningkatan patogenesitas dan kemampuan virus untuk 
transmisi ke manusia.

STRUKTUR KRISTAL DAN SIFAT TERMAL BAHAN GESEK KOMPOSIT DARI 
SAMPAH GELAS DAN LOGAM DENGAN PENGUAT SERAT NANO BAMBU 

Sutikno, Sukiswo Supeni Edi dan Dany Sigit Saputra

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Di Indonesia, banyak sekali sampah logam dan gelas yang dapat dijadikan bahan 
baku kampas rem. Gelas kecil bekas kemasan makanan biasanya langsung dibuang ke 
lingkungan. Sedangkan limbah skrap sisa pembubutan logam biasanya dikumpulkan untuk 
diolah menjadi produk logam lain. Pada penelitian ini, kedua sampah tersebut digunakan 
sebagai pengisi bahan gesek, pengaruh komposisi keduanya terhadap sifat-sifat termal 
dikaji secara rinci. Sampah gelas dihancurkan, digerus dan disaring agar mudah dicampur 
dengan bahan lain pada saat fabrikasi. Fabrikasi sampel dilakukan pada suhu curing 
190°C selama 3 jam. Karakterisasi sampel dilakukan menggunakan XRD dan DTA/TG. 
Dari pengujian sampel dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kandungan serbuk kaca 
pada komposisi sampel secara konsisten turut menyumbang persentase kristalinitas yang 
terbukti semakin meningkat. Ini diduga kaca yang digunakan sebagai penyusun bahan 
gesek memiliki struktur kristal. Kandungan serbuk sampah kaca tidak berpengaruh pada 
sifat termal. Kerugian massa akibat pemanasan sampai suhu 1200°C disebabkan oleh 
terdekomposisinya epoxy, serat bambu dan styrene butadiene rubber. Komposisi yang 
optimum ditemukan pada sampel B2 karena mengalami kerugian massa total paling 
sedikit (2 mg) yang disebabkan oleh pemanasan sampai suhu 1200°C.

AKTIVITAS SPERMATOPROTECTIVE EKSTRAK DAUN JAMBU BIJI (PSIDIUM 
GUAJAVA) PADA KUALITAS SPERMATOZOA TIKUS PUTIH TERINDUKSI KADMIUM

Wulan Christijanti dan Aditya Marianti 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kadmium dapat bersifat meningkatkan aktivitas oksigen reaktif yang memicu 
munculnya radikal bebas. Zat aktif dalam daun jambu biji bersifat antioksidan suatu 
senyawa yang dapat berikatan atau menghambat terbentuknya radikal bebas. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ekstrak daun jambu biji pada kualitas spermatozoa 
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tikus yang terinduksi kadmium Penelitian eksperimental ini terdiri atas empat kelompok 
sebanyak 20 ekor tikus yang terinduksi kadmium 100ppm/ekor/hari. Kelompok kontrol 
diperlakuan dengan ekstrak daun jambu biji 0 mg/ekor, kelompok I, II dan III berturut turut 
adalah 50 mg, 100 mg dan 150 mg. Induksi kadmium melalui air minum dan pemberikan 
ekstrak daun jambu biji peroral selama 30 hari. Data berupa kualitas spermatozoa dan 
kadar kadmium dianalisis dengan Anava satu jalan pada taraf uji 5%, bila ada perbedaan F 
hitung > F tabel maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata terkecil (BNT). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh ekstrak daun jambu biji terhadap jumlah spermatozoa 
tikus terinduksi kadmium dengan F hitung 35,64 > F tabel 3,24. Uji BNT menghasilkan 
ada perbedaan yang nyata antara kelompok kontrol dan perlakuan serta antar kelompok 
perlakuan. Motilitas dengan F hitung 1,79 < F tabel 3,24 dan viabilitas spermatozoa F 
hitung 1,6 < F tabel 3,24 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh. Kadar kadmium dalam 
testis berbeda secara nyata antara kelompok kontrol dan perlakuan namun tidak antar 
kelompok perlakuan dengan F hitung 6,667 > F tabel 3,24. Simpulan dari penelitian ini 
adalah bahwa ekstrak daun jambu biji berpengaruh positif pada jumlah spermatozoa 
dengan mengurangi efek paparan kadmium, namun belum memberikan pengaruh pada 
motilitas dan viabilitasnya. Perlu diperhatikan seperti lamanya waktu paparan kadmium 
lebih dari 30 hari dan banyaknya dosis ekstrak daun jambu biji yang diberikan lebih besar 
dari 150 mg/ekor.

ANALISIS KELAYAKAN PROYEK KONSERVASI AIR DI KAWASAN INDUSTRI 
SIMONGAN KOTA SEMARANG

Zaenuri Mastur

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi (1) bentuk-bentuk proyek 
konservasi air, (2) besar manfaat proyek konservasi air, dan (3) besar biaya yang 
dikeluarkan perusahaan untuk membangun/mengoperasikan proyek konservasi air di 
Kawasan Industri Simongan Kota Semarang. Penelitian dilakukan pada industri farmasi 
dan galvanis yang berada di Kawasan Simongan Kota Semarang. Kedua industri telah 
meraih sertifikasi ISO 14001. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan 
studi dokumen yang tersedia di perusahaan maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Data manfaat proyek konservasi air (secara 
ekologis) dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Manfaat yang berkaitan dengan 
efektivitas pengoperasian IPAL dianalisis secara deskriptif, sedangkan manfaat yang 
berkaitan dengan recycle air limbah dianalisis secara inferensial dengan membandingkan 
konsentrasi parameter kunci yang diambil di inlet dan outlet. Pengujian dilakukan dengan 
uji-t dengan a =5%. Data kelayakan proyek konservasi air (secara ekonomis) dianalisis 
secara deskriptif dengan menggunakan kriteria net present value (NPV) dan rasio 
manfaat terhadap biaya (benefit-cost ratio = B/C ratio). Hasil penelitian adalah (1) proyek 
konservasi air di Kawasan Industri Simongan Kota Semarang telah dilakukan perusahaan 
farmasi dalam bentuk reduce air dan perusahaan galvanis dalam bentuk recycle air 
limbah, (2) perusahaan farmasi dapat melakukan penghematan air sebanyak 5.750 m3 
setiap bulan. Penghematan air yang berhasil dilakukan perusahaan dapat digunakan untuk 
memenuhi konsumsi air sebanyak 383 keluarga. Manfaat yang diterima masyarakat dari 
perusahaan farmasi senilai Rp 59.656.080 per tahun. Manfaat yang diterima masyarakat 
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dari perusahaan galvanis tidak dapat dinilai dengan uang karena tidak memiliki nilai pasar, 
dan (3) investasi yang ditanam perusahaan farmasi untuk penghematan pemanfaatan air 
mencapai Rp 93.450.000. Investasi perusahaan dapat kembali hanya dalam waktu 1 tahun 
8 bulan 12 hari, dengan B/C ratio sebesar Rp 2,69. Investasi yang ditanam perusahaan 
galvanis tidak material.

UPAYA PENINGKATAN KREATIVITAS DAN LIFE SKILL MAHASISWA PADA 
PEMBELAJARAN PRAKTIKUM BIOKIMIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 

KOOPERATIF STAD BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP (CEP) 

Kusoro Siadi, Nanik Wijayati, Harjono

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Implementation KTSP at Chemistry Department of FMIPA UNNES, showed that 
lecture or talk is still widely used as teaching method in classroom. Students found that 
it was very boring, need actively contribution from the teacher in managing a class, so that 
base competency which have been specified can reached maximally. The student have a problem 
to learn much more chapters in chemistry with unsufficients time. The purpose of this study 
was to identify the progress of students’ learning outcome especially those of chemistry 
and life skill by using STAD cooperative model of instruction Chemoentrepreneurship 
(CEP). This research designed as classroom action research with object totally 42 students of 
class. Action of class planned is applying model study of cooperative learning method STAD by 4 
especial phase that is: concept teaching in class, learning in the team, individual quiz and team 
reward. This research can be finished in 3 cycles during 8 week by 6 times quiz and 1 final test. 
Result of the research representing by observation data and quiz summaries show that there are 
improvement activity in the class from week to week during cycles of research take place. Student 
activity during the process perceived by researcher team as data to conducting evaluation dan 
reflection for the next cycles. Teaching learning process problem in chemistry subject matter at 
Chemistry Department of FMIPA UNNES Semarang successfully solve by implementation of 
cooperative learning method STAD. According to Ktsp, implementation of this result shows the 
cooperative learning method especially STAD have potential to developed and applied.

SINTESIS GEOPOLIMER BERBAHAN ABU VULKANIK DENGAN PENAMBAHAN 
ALUMINIUM HIDROKSIDA SEBAGAI PENGATUR RASIO SILIKA DAN ALUMINA

Ella Kusumastuti dan Nuni Widiarti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Sintesis geopolimer berbahan abu vulkanik telah berhasil dilakukan dengan 
penambahan aluminium hidroksida untuk menurunkan rasio SiO2/Al2O3 bahan awal. 
Tingginya rasio SiO2/Al2O3 pada abu vulkanik (SiO2/Al2O3=5,55) menyebabkan hanya 
sedikit monomer silikat dan aluminat yang larut dalam larutan NaOH, sehingga pengerasan 
berlangsung pada konsentrasi larutan pengaktif NaOH yang tinggi dan kondisi curing 
3 hari dan 70°C. Oleh karena itu rasio SiO2/Al2O3 bahan awal perlu divariasi dengan 
penambahan aluminium hidroksida, sedangkan reaktan lain (abu vulkanik, larutan NaOH 
dan Na silikat) dibuat tetap dan didapatkan variasi SiO2/Al2O3 berkisar 2,5-3,5. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa penambahan aluminium hidroksida mempengaruhi 
kekuatan akhir dan sintesis dapat dilakukan pada suhu ruang. Komposisi dengan kekuatan 
optimum 45,43 MPa dicapai rasio SiO2/Al2O3=3,25, sedangkan kekuatan minimum 23,95 
MPa pada SiO2/Al2O3=2,50. Analisis komposisi dengan XRF menunjukkan bahwa rasio 
SiO2/Al2O3 yang dibuat cukup mempunyai tingkat kesalahannya rata-rata di bawah 
4,25%. Analisis kualitatif berupa fasa mineral dengan XRD dan ikatan kimia dengan 
FTIR menunjukkan bahwa telah terbentuk fasa amorf aluminosilikat (quartz dan mullite) 
dengan rantai Si–O–Si atau Si–O–Al dan adanya mineral gibbsite sebagai sisa dari 
aluminium hidroksida yang tidak larut dan tidak bereaksi ikat silang.

OPTIMASI TEMPERATUR HIDRODESULFURISASI TIOFEN TERKATALISIS NI-MO/
ZEOLIT ALAM

Harjito

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Telah dilakukan kajian mengenai pengaruh temperatur hidrodesufurisasi terhadap 
produk hidrodesulfurisasi tiofen. Penelitian dilakukan untuk mengetahui temperatur 
optimum hidrodesulfurisasi tiofen dengan katalis Ni-Mo/zeolite alam. Variasi temeratur 
yang dilakukan adalah 300 oC, 350 oC dan 400 oC. Katalis Ni-Mo/Zeolit alam dipreparasi 
secara koimpregnasi. Proses hidrodesulfurisasi dilakukan dengan umpan campuran 
tiofen - n-heksan dengan komposisi 1 : 1. Sebagai gas pembawa digunakan gas hydrogen 
dengan laju alir 25 mL/menit. Hasil hidrodesulfurisasi didinginkan dan dianalisis dengan 
kromatografi gas. Hasil analisis menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah produk dan 
komponen produk pada setiap kenaikan temperatur 50 oC. Namun demikian kenaikan 
jumlah produk pada kenaikan temperatur dari 350 oC ke 400 oC jika dibandingkan dengan 
kenaikan produk pada kenaikan temperatur dari 300 oC ke 350 oC tidak cukup signifikan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa temperatur hidrodesulfurisasi tiofen terkatalisis Ni-Mo/
Zeolit alam adalah 350 oC.

PENGARUH KONSENTRASI NATRIUM TRIPOLIFOSFAT TERHADAP KINERJA 
MEMBRAN KITOSAN-TRIPOLIFOSFAT

M. Alauhdin, Triastuti S., Samuel Budi W.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi tripolifosfat terhadap 
kinerja membran kitosan-tripolifosfat. Tripolifosfat berfungsi sebagai agen pengikat silang 
ditambahkan dengan variasi konsentrasi untuk melihat pengaruhnya terhadap karakteristik 
membran yang dihasilkan. Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 
pengikatan silang kitosan oleh tripolifosfat mampu mengurangi indeks swelling dan juga 
berpengaruh terhadap kinerja membran yang ditunjukkan dengan data permeabilitas. 
Permeabilitas membran semakin berkurang dengan meningkatnya konsentrasi tripolifosfat 
yang ditambahkan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengikatan silang molekul-
molekul kitosan oleh tripolifosfat sehingga struktur membran semakin rapat. Hasil ini 
didukung dengan data pengukuran radius pori membran, radius pori untuk membran 
kitosan lebih besar daripada radius pori membran kitosan-tripolifosfat.
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PEMANFAATAAN BIOMETRIKA WAJAH PADA SISTEM PRESENSI MENGGUNAKAN 
BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK

Zaenal Abidin, Riza Arifudin

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Saat ini, banyak sekali alternatif dalam mengembangkan sebuah sistem presensi. 
Teknologi biometrika merupakan salah satu alternatif yang mungkin untuk pengembangan 
sistem presensi. Misalnya dengan memanfaatkan sidik jari, wajah, retina, dan telapak 
tangan. Pemanfaatan biometrika wajah dalam sebuah sistem presensi, menarik untuk dikaji 
dan diteliti. Penelitian ini akan mengkaji sistem presensi memanfaatkan biometrika wajah 
dengan pendekatan artificial neural network. Selain itu, akan diukur pula tingkat akurasi 
dari sistem presensi yang dikembangkan. Sistem presensi yang dikembangkan terdiri dari 
tiga buah sub sistem yaitu sistem deteksi wajah otomatis, sistem pelatihan jaringan syaraf 
tiruan, dan sistem pengenalan wajah. Untuk sistem deteksi wajah digunakan metode 
segmentasi kulit, sedangkan untuk ekstraksi cirinya digunakan LDA guna menghasilkan 
matriks proyeksi fisher, dan pada sistem pengenalan digunakan jaringan syaraf tiruan 
backpropagation. Sistem ini telah diujicoba dengan citra dari database MUG, dan 
mendapatkan hasil terbaik adalah 67,36% dengan rincian 80 citra latih dan 17 citra non-
latih berhasil dikenali dengan baik.

INTERPRETASI CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN VEGETASI 
MANGROVE DI KAWASAN PESISIR KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Sri Mantini Rahayu Sedyawati, Nana Kariada Tri Martuti, Dewi Liesnoor Setyowati

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kawasan pesisir mangrove di Pesisir Kecamatan Tugu telah mengalami perubahan 
penggunaan lahan. Penduduk memanfaatkan hutan mangrove untuk bahan bangunan, arang 
dan kayu bakar. Sebaran mangrove di sepanjang pantai dan tumbuh di areal pertambakan 
dengan luas mangrove 7,50 % dari luas total Kecamatan Tugu atau seluas 220,96 ha atau 12% 
dari luas Tambak. Komposisi vegetasi mangrove meliputi spesies Rhizophora mucronata, 
Avicennia marina, dan Avicennia alba. Tingkat kerapatan vegetasi mangrove berkisar 
antara 300-3400 ind/Ha. Nilai indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner (H’) vegetasi 
mangrove semua kategori menunjukkan kisaran nilai 0,11175-0,41605. Keanekaragaman 
vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu termasuk rendah, dengan indeks keseragaman (J’) 
berkisar antara 0,16122 - 0,43429. Peran serta pemerintah terhadap budidaya mangrove 
dan penanaman mangrove terutama pada 1.602,38 Ha areal pertambakan yang masih 
kosong belum ditanami mangrove dengan spesies mangrove yang berbeda jenis seperti 
Bruguiera gymnorhiza, Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata yang termasuk dalam 
famili Rhizophoraceae atau dari famili Avicennia seperti Avicennia officinalis dan 
Avicennia rumphiana.
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ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN TIMBAL PADA PENDUDUK DI KECAMATAN 
SEMARANG UTARA DENGAN MENGGUNAKAN RAMBUT SEBAGAI BIOINDIKATOR

Aditya Marianti dan Agung Tri Prasetya

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pencemaran timbal yang terjadi secara kronik atau akut dapat merusak 
kesehatan manusia. Sumber pencemaran timbal dapat berasal dari gas buang kendaraan 
bermotor , peleburan logam timbal, makanan maupun air yang terkontaminasi dengan 
timbal. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran timbal di 
udara kota Semarang termasuk di daerah Semarang Utara. Karena sifatnya yang bisa 
terakumulasi dalam tubuh maka timbal dapat juga terakumulasi di rambut , sehingga 
rambut dapat digunakan sebagai bioindikator. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mendeteksi apakah telah terjadi pencemaran timbal pada penduduk di kecamatan Semarang 
Utara dengan menggunakan rambut sebagai bioindikator. Penelitian deskriptif eksploratif ini 
menggunakan populasi seluruh penduduk di kecamatan Semarang Utara. Sampel diambil 
dengan teknik purposive sampling yaitu penduduk laki-laki berumur antara 17 sampai 
dengan 50 tahun yang tinggal di kelurahan Tanjung Mas atau Kelurahan Bandarharjo 
Semarang Utara, minimal selama 5 tahun terakhir terus menerus. Kadar timbal pada tubuh 
dideteksi dari kadar timbal yang terakumulasi pada rambut. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat kandungan timbal pada sampel rambut 56 orang. Kadar timbal tertinggi sebesar 
17,028 ppm dan rata-rata 8,304 ppm. Penyebabnya diduga bukan berasal dari kendaraan 
bermotor di jalan raya mengingat profesi mereka adalah nelayan, tetapi kemungkinan 
berasal dari air minum yang mereka konsumsi. Karena dari sampel air minum yang 
dikonsumsi terdeteksi mengandung timbal rata-rata 6 ppm. Simpulan dari penelitian ini 
telah terjadi pencemaran timbal pada sebagian penduduk Semarang Utara dengan tingkat 
ringan sampai sedang. Pencemaran diduga berasal dari air minum yang dikonsumsi.

KONSTRUKSI FUNGSI VARIAN DARI ESTIMATOR POLINOMIAL DINAMIKA KURS 
USD TERHADAP IDR

Arief Agoestanto, Putri Aji Hendikawati, Fauziah Putri Sasmitoasih

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Perubahan nilai tukar dolar Amerika (USD) yang signifikan terhadap rupiah (IDR) 
akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, dan pengaruh ini bisa sangat buruk, 
contohnya krisis keuangan Indonesia tahun 1998. Saat ini belum ada metode yang akurat 
untuk memprediksi nilai tukar USD terhadap IDR. Oleh karena itu dengan adanya metode 
yang dapat digunakan untuk menganalisis untuk meramalkan/forecast nilai tukar USD 
terhadap IDR dapat sangat membantu mempermudah instansi maupun orang yang ingin 
meramalkan nilai kurs pada periode berikutnya. Dalam penelitian ini dilakukan analisis 
mengenai fungsi estimator dan fungsi simpangan (akar varian) polinomial dinamika 
kurs USD terhadap IDR serta peramalan/forecasting nilai kurs USD terhadap IDR. Pada 
penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut : studi literatur, analisis 
data dengan memisalkan waktu sebagai sumbu horisontal  dan harga kurs pada sumbu 
vertikal  dicari polinomial dari rataan masing-masing  , kemudian mencari formula 
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polinomial rataan dan simpangannya dan digunakan untuk meramal periode berikutnya, 
semua dikerjakan dengan menggunakan program Visual Basic. Fungsi estimator dan fungsi 
simpangan ini diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan program komputasi 
visual basic dengan cara menghitung rata-rata dan rata-rata simpangan dari data, dimana 
hasilnya adalah fungsi rata-rata yang sama dengan fungsi estimatornya dan fungsi rata-
rata simpang adalah fungsi simpangannya. Dengan menggunakan data kurs USD terhadap 
IDR pada bulan januari 2012 diperoleh fungsi estimator polinomial rataan adalah 

, dan fungsi rata-rata simpangannya adalah 

. Setelah 
persamaan fungsi polinomial dan fungsi estimator polynomial simpangan diperoleh 
maka nilai untuk fungsi polinomial rataan adalah  dan 
nilai untuk fungsi polynomial simpangannya adalah 
. Selanjutnya polynomial yang digunakan untuk meramal periode berikutnya yaitu 

 
dan nilai peramalan untuk periode ke-9 nilainya 

PENGARUH POLIETILEN GLIKOL (PEG) PADA PEMBUATAN MEMBRAN KITOSAN-
SILIKA TERHADAP KUALITAS MEMBRAN YANG DIHASILKAN 

F. Widhi Mahatmanti, M. Alauhdin

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pengaruh polietilen glikol (PEG) pada pembuatan membran kitosan-silika akan 
diulas dalam artikel ini. Membran hasil sintesis dikarakteristik sifat mekaniknya dengan 
menguji kuat tarik membran, gugus fungsinya menggunakan Spektroskopi Founrier 
Transform Infrared (FTIR), struktur morfologinya menggunakan Scanning Electron 
Microscopy (SEM), pengujian porositas, uji kristalinitas membran menggunakan X-ray 
difraktometer, kestabilan terhadap suhu menggunakan thermogravimetri analisis (TGA), 
dan sifat hidrofil pada berbagai pH buffer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
pengaruh konsentrasi PEG terhadap membran yang dihasilkan. Pembuatan membran 
kitosan-silika-PEG menggunakan metode pencetakan membran. TEOS (tetratoksi silan) 
digunakan sebagai bahan dasar silika. Komposisi massa kitosan: TEOS: PEG yang 
digunakan adalah A (1:0:0), B (1:0:0,25), C (1:0:0,50), D (1:0,66:0), E (1:0,66:0,25), dan 
F (1:0,66:0,50). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi PEG tidak 
meningkatkan sifat mekanik, kestabilan terhadap suhu dan kristalinitas yang signifikan. 
Sesuai dengan hasil XRD, membran yang dihasilkan mempunyai derajat kristalinitas yang 
rendah. Porositas membran kitosan-TEOS-PEG meningkat dari 7,18% menjadi 73,60% 
hal ini juga didukung dengan hasil pengujian struktur mikroskopi dengan menggunakan 
SEM. Semua membran yang dihasilkan larut pada pH 2,2 – 4,2. Secara umum hidrofilisitas 
menurun seiring d engan meningkatnya pH media. 
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APLIKASI MODEL PROPORTIONAL HAZARD COX UNTUK ANALISIS LIFE TIME 
PENDERITA KANKER PAYUDARA

Nurkaromah Dwidayati

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) distribusi ketahanan hidup 5 
tahun PKPD, (2) ketahanan hidup 5 tahun PKPD berdasar kelompok umur, (3) ketahanan 
hidup 5 tahun PKPD berdasar stadium, (4) pengaruh faktor umur, stadium dan treatmen 
terhadap ketahanan hidup 5 tahun PKPD dan (5) survival rate serta hazard rate PKPD 
di RSUP Dr. Sardjito – Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah PKPD yang 
berobat ke RSUP Dr. Sardjito – Yogyakarta, sedangkan sampel dalam penelitian ini 
adalah PKPD yang berobat dari tahun 2004 – 2009 sebanyak 100 orang PKPD. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi klinik dan 
rekam medis penderita kanker payudara. Penelitian ini didesain dengan menggunakan 
pendekatan deduktif-analitis. Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari hasil 
penelitian pakar yang disajikan dalam jurnal, proceeding seminar, text book, maupun 
majalah ilmiah, internet maupun korespondensi secara langsung, kemudian dilakukan 
pengkajian untuk mengkonstruksi model proportional hazard Cox untuk analisis life 
time PKPD. Berdasar model tersebut, diestimasi parameter tak diketahui dalam model, 
yang selanjutnya digunakan untuk analisis life time penderita kanker payudara. Simpulan 
yang dapat ditarik (1) ketahanan hidup (life time) 5 tahun PKPD mengikuti distribusi 
Weibull, (2) rata-rata umur PKPD 46,79 tahun, dengan rata-rata ketahanan hidup 9,21 
bulan. Semakin bertambah umur PKPD, waktu tahan hidupnya semakin rendah. Hal 
ini menunjukkan bahwa PKPD dengan usia semakin tua mempunyai resiko mengalami 
kematian lebih besar daripada yang lebih muda, (3) kebanyakan penderita yang datang 
berobat sudah pada stadium lanjut (stadium III dan stadium IV) yaitu 64%, sedangkan 
yang datang berobat pada stadium dini (stadium I dan stadium II) sebanyak 36%. PKPD 
yang datang berobat pada stadium lanjut mempunyai resiko mengalami kematian lebih 
besar daripada yang datang berobat pada stadium dini. Treatmen yang paling banyak 
diambil berdasar stadium PKPD tersebut adalah adalah kemoterapi dan mastektomi, 
(4) faktor umur, stadium dan treatment mempengaruhi ketahanan hidup 5 tahun PKPD. 
Hubungan antar variabel tersebut dinyatakan dengan pemodelan regresi PH Cox 
sebagai berikut. ( ) ( ) ( )320 2665868,00719014,00064848,0exp

1
xxxthth −−=  dan (5) fungsi 

survival rate dapat dihitung dengan menentukan baseline survival terlebih dahulu. 
Baseline survival ini digunakan untuk menghitung survival rate pada waktu tertentu 
dan sesuai karakteristik tertentu. Fungsi survival rate dapat dihitung berdasar formula: 

( ) ( ) ( )321 2665868,00719014,00064848,0exp xxx
o tStS −−=
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FORMULA LUAS PERMUKAAN DI BUMI JIKA DIKETAHUI KOORDINAT TITIK-
TITIK TERLUAR, PEMROGRAMAN DAN SIMULASINYA

Scolastika Mariani, Stevanus Budi Waluya, Sri Dewi Nur Laila

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Sistem referensi spasial yang diciptakan oleh para ahli bumi dan disepakati 
pemakaiannya secara global, menjamin setiap lokasi di bumi dapat ditemukan dengan 
cepat dan cukup akurat. Mengetahui luas permukaan di bumi merupakan pengembangan 
dari referensi spasial yaitu posisi lintang dan bujur suatu tempat sampai ke tingkat derajat, 
menit dan detik, dalam hal ini dengan menganggap bumi sebagai bola. Tujuan penelitian 
ini adalah (1) menentukan cara menghitung luas suatu daerah yang dibentuk oleh batas-
batas terluar suatu wilayah di atas permukaan bumi, (2) membuat pemrograman Visual 
Basic 6.0. untuk menghitung luas daerah yang dibentuk oleh batas-batas terluar suatu 
wilayah di atas permukaan bumi. Metode penelitian melalui langkah-langkah (a) kajian 
teori studi pustaka, menentukan masalah, perumusan masalah, analisis dan pemecahan 
masalah, dan penarikan kesimpulan, (b) kajian terapan yang terdiri dari rancangan, 
penerapan, dan penggunaan dengan bantuan paket Visual Basic 6.0. Diperoleh hasil 
penelitian : (1) untuk menghitung luas permukaan suatu daerah digunakan segitiga bola, 
sedangkan untuk mencari luas segitiga di permukaan bumi terlebih dahulu dicari ekses bola 
yaitu 0180)( −++= λβaE  kemudian disubtitusikan dalam rumus luas yaitu ERL .2=
dengan R = jari-jari bumi, dengan jari-jari rata-rata 
; (2) program dibuat dengan Visual Basic 6.0 untuk perhitungan luas permukaan bumi 
dengan langkah - langkahnya yaitu: (a) membuat rancangan program, (b) membuat 
program dengan Visual Basic 6.0, (c) menguji program, (d) memperbaiki program, (3) 
dari simulasi program ini diperolah luas wilayah NKRI = 2  80662665.431.916, km . Saran 
yang di ajukan adalah : (1) pengembangan data base koordinat lintang dan bujur untuk 
semua posisi di muka bumi yang terhubung dengan program ini sehingga memudahkan 
pencarian koordinat, (2) bumi tidak bulat sempurna, perlu dikembangkan koordinat baru 
untuk bumi yang berbentuk elipsoida.

PRODUKSI GAS HIDROGEN HASIL DEKOMPOSISI AIR MENGGUNAKAN 
FOTOKATALIS NI/ZN-TIO2 SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF RAMAH 

LINGKUNGAN

Sigit Priatmoko dan Subiyanto

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Telah dilakukan penelitian tentang produksi gas hidrogen hasil dekomposisi air 
menggunakan fotokatalis Ni/Zn-TiO2 sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. 
Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari pengaruh dopan logam Zn dan Ni dalam 
padatan TiO2 terhadap aktivitas pembentukan gas hidrogen hasil dekomposisi air. Penelitian 
dilakukan dengan memasukkan TiO2 Degussa P25 ke dalam larutan seng asetat dan 
nikel asetat, kemudian dikalsinasi pada suhu yang divariasi. Fotokatalis yang dihasilkan 
selanjutnya dikarakterisasi meliputi: band gap, kristalinitas dan SEM. Uji aktivitas 
fotokatalitik dilakukan dalam reaktor, dengan menyinari sejumlah air bebas mineral 
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yang telah diberi fotokatalis menggunakan cahaya tampak maupun UV. Produk hidrogen 
dianalisis dengan Gas Chromatography (GC) memakai detektor TCD. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian dopan Zn dan Ni ke dalam TiO2 mampu meningkatkan 
produksi gas H2. Dopan logam Ni memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan logam Zn. 
Diduga hal ini disebabkan pengaruh band gap yang dihasilkan oleh dopan Ni lebih rendah 
dibanding dopan Zn.

SINTESIS FATTY ACID METHYL ESTHER DARI MINYAK BIJI MAHONI (SWIETENIA 
MACROPHYLLA, KING) DAN UJI PERFORMANCE-NYA SEBAGAI BAHAN BAKAR 

ALTERNATIF PADA MESIN DIESEL

Sri Mursiti, Ratna Dewi Kusumaningtyas

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Fatty acid methyl ester (FAME) atau biodiesel merupakan bahan bakar alternatif 
pada mesin diesel yang bersifat terbarukan. Pada penelitian ini dilakukan sintesis FAME 
melalui transesterifikasi minyak biji mahoni dengan metanol menggunakan katalis KOH. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendapatkan kondisi operasi optimal untuk mengolah 
minyak biji mahoni menjadi FAME melalui transesterifikasi sehingga diperoleh yield tinggi, 
(2) mengetahui komposisi biodiesel-solar yang memenuhi standar kualitas bahan bakar 
diesel, dan (3) mengetahui performance biodiesel pada mesin diesel. Hasil karakterisasi 
menunjukkan bahwa minyak ini memiliki bilangan asam yang tinggi (29,86 mg KOH/ g 
minyak) sehingga diperlukan perlakuan awal berupa reaksi esterifikasi untuk menurunkan 
kandungan asam lemak bebasnya. Esterifikasi dilakukan pada suhu 35°C menggunakan 
katalis H2SO4. Selanjutnya reaksi transesterifikasi dijalankan pada waktu reaksi 60 menit 
dan perbandingan volume minyak: metanol= 4:1. Variabel yang dipelajari adalah suhu 
(divariasikan pada kisaran 30 - 60 °C) dan konsentrasi katalis KOH (divariasikan pada 
kisaran 0,5 - 1% berat minyak). Didapatkan kondisi optimum reaksi transesterifikasi 
minyak biji mahoni dengan metanol adalah pada suhu 60°C, konsentrasi katalis KOH 
0,75%, waktu reaksi 60 menit, serta rasio volume minyak:metanol = 4:1, dan didapatkan 
yield FAME sebesar 83,9742%. FAME yang dihasilkan pada kondisi optimum diuji sifat 
fisisnya. Uji sifat fisis dilakukan terhadap campuran FAME-solar, dengan penambahan 
homogenating agent (butanol), dan variasi perbandingan biodiesel:solar: butanol sebesar 
1:0:0, 1:1:1, dan 1:2:2. Pengujian meliputi: densitas, korosi lempeng tembaga, color 
ASTM, viskositas kinematis, flash point, pour point, kandungan air, serta CCR. Hasilnya 
dibandingkan dengan standar kualitas biodiesel (SNI). Data menunjukkan bahwa semua 
komposisi campuran antara FAME dan solar pada penelitian ini belum memenuhi 
persyaratan standar kualitas FAME (biodiesel). Oleh karena itu, uji performance (kinerja) 
FAME secara lengkap belum dapat dilaksanakan karena bahan bakar yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi dapat menyebabkan kerusakan mesin, tetapi performance konsumsi 
FAME minyak biji mahoni pada mesin diesel tidak jauh berbeda dengan konsumsi solar 
pada mesin diesel, tetapi cenderung menghasilkan emisi yang lebih rendah.
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SINTESIS ZNO NANORODS TERSENSITASI MERKUROKROM UNTUK FOTOANODA 
SEL SURYA BERBASIS LAPIS TIPIS

Subiyanto Hadisaputro, Harjito

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Telah dilakukan kajian mengenai pengaruh temperatur deposisi ZnO nanorods 
sebagai fotoanoda sel surya tersensitasi zat warna merkurokrom berbasis lapis tipis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh temperatur deposisi ZnO 
nanorods terhadap karakter dari ZnO nanorods dan performa dari DSSC yang dihasilkan. 
Preparasi dilakukan melalui penumbuhan ZnO di atas seed layer yang dipreparasi pada 
ITO:Glass pada tiga variasi temperatur yaitu 50 oC, 70oC dan 90oC. ZnO nanorods yang 
dihasilkan dikarakterisasi untuk diketahui morfologi dan ukuran kristal, pola pertumbuhan 
kristal serta energi celah pita. Instrumen yang digunakan adalah SEM da DR-UV. Sedangkan 
performa DSSC diuji dalam rangkaian sirkuit terbuka untuk mengetahui pola hubungan 
I-V. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa kristalinita dan pola pertumbuhan kristal 
menunjukka pada temperatur deposisi 90 oC lebih baik dari pada temperatur lain. Dari 
sisi ukuran diameter penampang dan panjang nanorods menunjukkan tidak ada perbedaan 
yang cukup signifikan demikian juga dari sisi energi celah pita. Hasil pengujian arus pada 
berbagai tegangan pada rangkaian sirkuit terbuka menunjukkan arus yang lebih tinggi 
pada DSSC yang dibangun dari ZnO nanorods dengan temperatur deposisi 90oC. Jadi 
dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa temperatur deposisi 90 oC menghasilkan 
ZnO nanorods dengan karakter yang terbaik dengan performa DSSC yang dihasilkan juga 
lebih baik.

DETEKSI SEBARAN AIR TANAH DANGKAL MENGGUNAKAN METODE 
GEOLISTRIK DI KELURAHAN SEKARAN DAN SEKITARNYA SEBAGAI UPAYA 

KONSERVASI AIR TANAH DAN PENYEDIAAN SUMBER AIR

Sukiswo Supeni Edi, Saptono Putro
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini dilatarbelakngi kondisi bahwa kecamatan Gunungpati, khususnya 
keluruhan Sekaran telah berubah fungsi yang semula kawasan pertanian berubah menjadi 
kawasan pendidikan membutuhkan tesedianya air bersih untuk keperluan sehari–hari. 
Banyaknya lahan yang semula untuk pertanian menjadi lahan pemukiman menyebabkan 
berkurangnya daerah resapan, sehingga pada jangka panjang dapat menyebakan rusaknya 
akuifer. masalah penelitian ini adalah dimanakan ditemukan air bawah permukaan 
(air tanah dangkal) di daerah Sekaran dan sekitarnya. Metode yang digunakan pada 
penelitian adalah metode Geolistrik dengan peralatan utama Resistivitymeter Naniura 
NRD 22 S dengan susunan konfigurasi elektrode Wenner dan Schlumberger. Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa di daerah Sekaran dan sekitarnya adalah sebagai berikut: 
(1) daerah paling potensial air tanah adalah daerah di sekitar mushola al Hikmah dan 
di daerah ini debit air juga tinggi, (2) ketinggian muka air tanah di daerah ini bervariasi 
dari 10 sampai 26 meter, (3) lapisan tanah di daerah Sekaran didominasi lapisan pasiran 
dan lempung. Selain itu, penyebaran air bawah permukaan atau air tanah di kelurahan 
Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tidak merata. Di daerah Banaran air 
bawah permukaan tidak ditemukan sampai kedalaman 35 meter.
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HUBUNGAN ANTARA SISI PRECISE DAN SISI STRONG PADA GRAF FUZZY
Isnaini Rosyida 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pasangan titik (u,v)∈E pada graf crisp G(V,E) disebut sisi. Sedangkan pada graf 
fuzzyܩ෨ሺ෨ܸ , ܧ෨ ሻ ,pasangan titik (u,v) dikategorikan menjadi menjadi sisi, sisi precise dan 
sisi strong. Demikian pula konsep clique pada graf fuzzy ܩ෨ dikategorikan menjadi precise 
clique(Pclique) dan strong clique (Sclique). Pada makalah ini telah diselidiki sifat-sifat 
yang menghubungkan konsep sisi, sisi precise dan sisi strong pada graf fuzzy ܩ෨. Juga 
telah disediki hubungan antara clique number, precise clique number dan strong clique 
number pada graf fuzzy ܩ෨.

ESTIMASI NILAI BREEDING BERAT BADAN DAN PRODUKSI TELUR PUYUH 
(COTURNIX COTURNIX JAPONICA) BERDASARKAN POLIMORFISME GEN GH

Ning Setiati, Rini Widayat)

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi nilai breeding berat 
badan dan produksi telur puyuh (Coturnix coturnix japonica) berdasarkan polimorfisme 
gen GH. Sampel darah puyuh yang digunakan 100 sampel puyuh betina. Untuk 
mengetahui ada tidaknya polimorfisme gen GH digunakan metode PCR-RFLP dengan 
tahapan isolasi DNA, amplifikasi gen GH menggunakan sepasang primer GH Forward 
5’-ATCCCCAGGCAAACAT CC TC-3’ GH Reverse 5’-CCTCGACATCCAGCTCACAT 
3’. Selanjutnya digesti menggunakan enzim Msp I. Hasil elektroforesis dianalisis statistik 
berdasarkan frekuensi alel gen GH. Hasil penelitian diperoleh produk PCR 776 bp. Produk 
PCR-RFLP yang telah dipotong dengan enzim Msp I hasil elektroforesis menggunakan 
agarose 2% diperoleh adanya polimorfisme gen GH. Polimorfisme gen GH ditunjukkan 
dengan 3 macam fragmen hasil potongan gen GH pada setiap individu yaitu fragmen yang 
terpotong menjadi dua pita 239 bp dan 537 bp sebagai genotip AA tidak terpotong satu 
pita 776 bp genotip BB dan fragmen gabungan tiga pita 239 bp, 537 bp dan 776 bp yang 
disebut genotip AB. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa gen GH puyuh menggunakan 
PCR-RFLP bersifat polimorfik. Nilai breeding berat badan genotip AA 26,04; AB 25,53 
dan BB 25,01. Nilai breeding produksi telur AA 6,17; AB 2,26 dan BB – 1,66. Nilai 
breeding berat badan dan produksi telur berkorelasi negatip. 

PENGGUNAAN KATALIS ASAM DALAM REAKSI SIKLOKONDENSASI BIGINELLI 
SISTEM HETEROGEN

Supartono, Nanik Wijayati

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Upaya-upaya untuk mendapatkan senyawa antimikroba hingga saat ini masih 
terus dilakukan oleh para peneliti. Salah satu upaya untuk mendapatkan senyawa 
antimikroba itu adalah sintesis senyawa derivat 3,4- dihidropirimidinon (DHPM) melalui 
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reaksi siklokondensasi Bigenelli sistem heterogen dengan katalis asam. Permasalahannya 
adalah Bagaimanakah kondisi reaksi siklokondensasi Bigenelli sistem heterogen dengan 
katalis asam tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi optimal sintesis 
DHPM sistem heterogen dan mengkarakterisasi derivat DHPM yang diperoleh. Hasil-
hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi mengenai kondisi optimal sintesis 
DHPM sistem heterogen melalui reaksi siklokondensasi Bigenelli dengan katalis 
asam trikloroasetat, dan karakteristik dari senyawa DHPM yang diperoleh. Penelitian 
ini merupakan eksperimen laboratorium dari benzaldehid, 2,4-pentanadion dan urea 
dengan katalis asam trikloroasetat. Hasil sintesis dianalisis dengan penentuan titik leleh, 
kromatografi gas (GC), spektroskopi inframerah (IR), dan spektroskopi massa (MS). 
Hasil sintesis derivat senyawa DHPM sistem heterogen memberikan rendemen 92,11% 
lebih besar dari sistem homogen. Kristal DHPM yang diperoleh menunjukkan titik leleh 
233-235oC, berwarna putih, murni dan memiliki massa molekul 230. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa sintesis derivat senyawa DHPM sistem heterogen dapat dilakukan 
pada suhu 40oC, selama 45 menit dengan katalis asam trikloroasetat.

PENGARUH PENAMBAHAN OKSIDA CUO TERHADAP KARAKTERISTIK CUO/TS-1 
SEBAGAI KATALIS ALTERNATIF PADA REAKSI OKSIDASI BENZENA MENJADI 

FENOL 

Nuni Widiarti
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi katalis CuO/TS-1. Mula-mula TS-1 
disintesis dengan proses hidrotemal, dilanjutkan proses impregnasi TS-1 dengan prekursor 
Cu(NO)2.3H2O menghasilkan katalis CuO/TS-1. Katalis TS-1 dan CuO/TS-1 hasil 
sintesis dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR, XRD , adsorpsi-desorpsi N2 untuk 
mengetahui luas permukaan dan adsorpsi piridin untuk mengetahui sisi asamnya. Hasil 
karakterisasi dengan FTIR dan difraksi sinar-X menunjukkan bahwa kedua katalis hasil 
sintesis merupakan katalis berstruktur orthorombik dengan tipe MFI. Hasil analisa BET 
menunjukkan luas permukaan katalis yang semakin menurun dengan naiknya loading CuO 
Adanya CuO pada TS-1 juga dapat meningkatkan jumlah sisi asam Lewis pada katalis.. 

UJI POTENSI GLIOCLADIUM SPP SEBAGAI BIOFERTILIZER SERTA APLIKASINYA 
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT 

Lina Herlina, Pramesi Dewi dan Kristipus Kedati Pukan 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Biofertilizer merupakan kompos yang diproduksi dengan bantuan mikroba yang 
tetap bertahan dalam kompos dan berperan sebagai agen hayati pengendali penyakit 
tanaman. Mikroba akan tetap hidup dan aktif di dalam kompos. Mikroorganisme tanah 
seperti Gliocladium spp dapat bertindak sebagai dekomposer dan juga sebagai agen 
pengendali hayati patogen tanaman hal ini memberikan harapan untuk mengurangi 
penggunaan pupuk dan fungisida sintetik Tujuan penelitian untuk menguji potensi 
biofertililzer Gliocladium sp terhadap pertumbuhan dan produksi buah tomat . Variabel 
bebas yaitu bioferlizer Gliocladium sp dengan dosis (g/tanaman) 0,50, 100, 150, dan 
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200 .Variabel tergantung adalah pertumbuhan dan produksi tanaman tomat Parameter 
pertumbuhan yang diukur adalah tinggi tanaman, kandungan klorofil a dan b . Parameter 
hasil tanaman yang diukur adalah berat buah setelah panen, dan kadungan vitamin C . 
Hasil uji Anava satu jalan menunjukkan bahwa pemberian Gliocladium sp perpengaruh 
terhadap tinggi tanaman, kandungan klorofil a dan klorofil b, berat tomat dan kandungan 
vitamin C. Uji lajut Duncan dosis 100, g 150 gdan 200 g tidak berbeda signifikan terhadap 
tinggi tanaman, dosis 150g dan 200 g tidak berbedan nyata dalam pembentukan klorofil 
a dan klorofil b. Pemberian Gliocladium dosis 150g paling tinggi terhadap berat buah , 
kandungan vitamin C paling tinggi pada dosis 200 g.Simpulan dalam penelitian ini bahwa 
pemberian Gliokompos sp berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi buah tomat.

RANCANG BANGUN SISTEM GROUNDING UNTUK PENGEMBANGAN 
LABORATORIUM FISIKA UNNES SEMARANG

Mosik, Supriyadi, Susilo

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Hambatan tanah yang rendah sangat diperlukan untuk mengantisipasi arus balik 
sehingga dapat langsung di ketanahkan. Penelitian awal dilakukan dengan observasi 
lapangan untuk memetakan komposisi nilai hambat jenis (resisitivitas) tanah di depan 
lab Fisika menggunakan peralatan geolistrik dengan konfigurasi Wenner. Dengan 
menggunakan software pengolah data Res2DINV diperoleh model sismilasi irisan nilai 
hambat jenis (resisitivitas) tanah dalam variasi kedalaman. Hasil pengukuran geolistrik 
kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan penananman elektrode 
batang tunggal sebagai bagian utama dari system pentanahan (grounding). Pengujian 
hambatan tanah dilakukan dengan cara mengebor tanah guna pengaturan kedalaman tanam 
elektrode batang tersebut setiap penambahan kedalaman 0,5 m. Pengukuran hambatan 
tanah menggunakan peralatan ukur analog earth resistance tester. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan kecenderungan bahwa makin dalam penanaman elektroda batang tunggal 
nilai hambatan tanahnya makin kecil.

TIO2-ZA APPLICATION FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATION ON LINEAR 
ALKYL SULFONATE (LAS)

Sri Wahyuni, M Alauhdin

Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The application of TiO2 dispersed on natural zeolite (TiO2-ZA) for degradation 
of Linear Alkyl Sulfonat photocatalytically has been performed. The TiO2 was prepared 
by sol gel method and the TiO2-ZA was prepared by mechanically mixing of 100g of 
natural zeolite into TiO2 sol on some variation of the concentration of Tipp, ie 3.28; 
1.64; and 0.82 M. The mixture then heated and calcined at 400oC while flowing N2 gas 
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for 2 hours. The calcined product was characterized using x-ray diffractometry (XRD), 
scanning electron microscopy-energy dispersive x-ray analysis (SEM-EDX), and gas-
sorption analysis (BET) methods to determine its physicochemical properties changes 
caused by mixing and calcinations. Investigation of LAS photodegradation by using TiO2-
ZA was carried out by mixing 100 mL 55.99 ppm solution of LAS with 0.4 g of TiO2-ZA 
(K1, K2 and K3 respectively) and irradiating the suspension with UV-light of 365 nm for 2 
hours. This investigation is repeated to determine the best ratio of TiO2-ZA, the best time 
of degradation, the best of mass ratio of catalyst/volume of LAS, and the best light source 
that produces the greatest percent degradation. The characterization results showed that 
dispersion of TiO2 on zeolite resulted on the increasing of the titanium concentration on 
TiO2-ZA. From XRD analysis result no information was found that TiO2 was dispersed on 
natural zeolite. It was caused by overlapping of the reflections of zeolite with reflections 
of TiO2. On the other hand, the gas sorption analysis result exhibited that increasing of 
TiO2 on zeolite resulted on the decreasing of total pore volume as well as specific surface 
area and average pore radius of the catalyst. The best performance of photodegradation 
achieved on the catalyst K3 with degradation time of 60 minutes, 0.8 g catalyst mass and 
the light source is UV-365 nm, which results in the degradation of LAS of 92.6%.

SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL TIO2 SECARA KRISTALISASI 
DINGIN SERTA APLIKASINYA SEBAGAI ANTI KABUT DAN SELF-CLEANING

Wisnu Sunarto dan Sigit Priatmoko

Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Telah dilakukan penelitian tentang sintesis TiO 2 dengan metode kristalisasi dingin 
yang kemudian diaplikasikan sebagai material anti kabut dan self-cleaning. Dilakukan 
pelapisan TiO2 pada permukaan plastik polipropilena (PP) yang sebelumnya dimodifikasi 
sifat permukaannya dengan penyinaran UV-C dengan variasi waktu. Konsentrasi etanol 
juga divariasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat transparansi lapis tipis TiO2 
pada permukaan PP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter kristal TiO2 
yang dihasilkan dari metode sintesis kristalisasi dingin, mengetahui waktu maksimum 
penyinaran UV-C terhadap plastik PP, mengetahui pengaruh zat pendispersi terhadap 
transparansi lapis tipis TiO2, serta mengetahui sifat anti kabut dan self-cleaning lapis 
tipis TiO2. Nanopartikel TiO2 disintesis dengan metode kristalisasi dingin menggunakan 
PEG dan etilen glikol pada suhu 80oC dan 120oC, kemudian dikarakterisasi menggunakan 
XRD, DR-UV dan FTIR. Dari metode ini diperoleh TiO2 fase anatase dengan ukuran 
kristal 19,04 nm dan energi gap sebesar 3,12 eV tetapi masih ditemukan gugus fungsional 
–OH, –CH2 dan –C-O. Lama penyinaran PP menggunakan UV-C divariasi 1, 2, 3, dan 4 
jam. Lama penyinaran 4 jam memberikan sudut kontak terkecil, yaitu 31,12o. Pelapisan 
TiO2 pada permukaan plastik menggunakan metode spray coating. Variasi konsentrasi 
etanol dan lama penyinaran PP memberikan perbedaan sudut kontak lapis tipis TiO2, 
tetapi tidak memberikan perbedaan transparansi lapis tipis TiO2.
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BIDANG OLAH RAGA

PENGARUH LATIHAN BOLA LAMBUNGAN SENDIRI DAN LAMBUNGAN DARI 
TEMAN TERHADAP SERVIS ATAS DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW PADA 

PEMAIN PPLP DI SALATIGA TAHUN 2012

Hermawan, Tri Aji

Fakutas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan bola 
lambungan sendiri dan lambungan dari teman terhadap Servis Atas dalam permainan sepak 
takraw pada pemain PPLP di Salatiga, untuk mengetahui mana yang lebih baik antara 
latihan bola lambungan sendiri dan lambungan dari teman dalam permainan sepak takraw. 
Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pemain yunior Putra PPLP Salatiga 
dengan jumlah 14 pemain. Teknik pengambilan sampel adalah teknik total sampel. Metode 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode eksperimen dengan Matching by 
Subject Design atau Pola M-S, sedangkan pengolahan data yang digunakan adalah rumus 
statistic t-tes. Intrumen dalam penelitian ini adalah tes Servis Atas dengan sasaran yang 
telah ditentukan. Hasil perhitungan t-tes diperoleh t sebesar 3,312, hasil tersebut lebih 
besar dari pada t-tabel sebesar 2.447 pada taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (d.b) 
7-1 = 6 ini berarti ada perbedaan yang berarti antara latihan bola lambungan sendiri dan 
lambungan dari teman terhadap Servis Atas dalam permainan sepak takraw.

PENGARUH PROGRAM LATIHAN FISIK KOMBINASI GROUNDSTROKE TERHADAP 
PENINGKATAN SISTEM ENERGI PEMAIN TENIS LAPANGAN

Prapto Nugroho

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Univeritas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun tes potensi calon petenis yang memenuhi 
kriteria tes yang baik, menyusun skor skala bagi para calon petenis, menyusun norma 
penilaiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak yang sudah bermain tenis 
di daerah Semarang dalam hal ini anak-anak yang ada di club tenis Smart Semarang 
yang berjumlah 20 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak-anak 
yang sudah belajar bermain tenis di Smart Tenis Club yang berusia antara 7-14 tahun 
yang berjumlah 12 orang. Stratifikasi Random Sampling merupakan cara pengambilan 
sampelnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara survey, 
sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan cara tes dan pengukuran.Ada enam butir 
tes yang digunakan untuk menyusun potensi calon petenis, yaitu : (1) tes reaksi satuanya 
waktu sampai per sepuluh detik, (2) tes lari cepat 30 meter satuannya waktu sampai per 
sepuluh detik, (3) tes power tungkai dengan standing long jump satuan jarak centimeter, 
(4) tes power lengan dengan melempar bola tenis satuannya centimeter, (5) tes kelincahan 
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dengan fan drill satuannya sampai per sepuluh detik, (6) tes koordinasi satuannya jumlah 
angka ketepatan pada sasaran yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk : (1) uji normalitas memakai rumus Kolomogorov-Smirnov, (2) uji homogenitas 
untuk putri memakai Cochrans dan putra memakai Barlett, (3) menjumlahkan hasil tes 
yang berbeda-beda dengan T score, (4) mencari kesahihan butir tes dengan cara bagian 
total memakai teknik korelasi Product moment dari Pearson, (5) mencari keandalan tes 
dengan test retest, dan (6) menentukan norma ke dalam lima klasifikasi (baik sekali, baik, 
sedang, kurang dan kurang sekali) menggunakan standard deviasi. Berdasarkan hasil 
penelitian, diajukan saran-saran bagi yang menaruh perhatian pada tenis dan pembuatan 
tes potensi calon olahragawan, antara lain (1) Meneliti dengan wilayah generalisasi yang 
lebih luas, minimal se Pulau Jawa. Sebab barometer pertenisan Indonsia ada di Jawa, 
(2) Meneliti pula faktor psikologis para sampel, (3) Meneliti status sosial ekonomi dan 
pendidikan orang tua. 

PENGEMBANGAN MODEL KONTEKSTUAL PENDIDIKAN BOLABASKET 
BERBASIS CHARACTER BUILDING (PEMBANGUNAN KARAKTER)

Aris Mulyono

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang tahun 2012

Isu penting dalam pendidikan jasmani adalah bagaimana memasukkan pengembangan 
nilai-nilai yang baik atau karakter yang baik ke dalam proses pembelajaran pendidikan 
jasmani. Olahraga bolabasket juga memiliki karakter sosial tertentu, seperti misalnya 
menonjolnya sifat-sifat individualistik. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan 
kerja sama tim. Selama ini pembelajaran bolabasket hanya menyentuh aspek kognitif dan 
fisik saja, padahal nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran bolabasket meliputi; kejujuran, 
kedisiplinan, keberanian, tanggungjawab dan kerjasama. Penelitian ini bersifat penelitian 
pengembangan (developmental research) untuk perbaikan proses pembelajaran dengan 
menyusun strategi dan model pendidikan contextual teaching and learning (CTL) pada 
bolabasket sebagai dasar pengembangan karakter, khususnya kejujuran, kedisiplinan, 
keberanian, tanggungjawab dan kerjasama di dalam maupun di luar lapangan basket pada 
anak usia sekolah pendidikan dasar (SD). Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development). Sebagai 
sample SD Karangturi dan Tri Tunggal, karena SD tersebut memiliki prestasi basket 
yang terbaik di Semarang 5 tahun terakhir. Berdasarkan hasil penilaian rubrik penilaian 
yang diisi oleh guru penjasorkes didapat; (1) untuk aspek keberanian dari 100 siswa, 
yang termasuk kategori baik berjumlah 77 siswa atau sekitar 77 %, kategori sedang 
berjumlah 18 siswa atau sekitar 18 %, dan kategori kurang berjumlah 5 siswa atau 
sekitar 5 %, (2) untuk aspek kedisiplinan dari 100 siswa, yang termasuk kategori baik 
berjumlah 77 siswa atau sekitar 77 %, kategori sedang berjumlah 21 siswa atau sekitar 21 
%, dan kategori kurang berjumlah 2 siswa atau sekitar 2 %, (3) untuk aspek kerjasama 
dari 100 siswa, yang termasuk kategori baik berjumlah 71 siswa atau sekitar 71 %, 
kategori sedang berjumlah 28 siswa atau sekitar 28 %, dan kategori kurang berjumlah 1 
siswa atau sekitar 1%, (4) untuk aspek kejujuran dari 100 siswa, yang termasuk kategori 
baik berjumlah 80 siswa atau sekitar 80 %, kategori sedang berjumlah 17 siswa atau 
sekitar 17 %, dan kategori kurang berjumlah 3 siswa atau sekitar 3 %, (5) untuk aspek 
tanggung jawab dari 100 siswa, yang termasuk kategori baik berjumlah 71 siswa atau 
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sekitar 71 %, kategori sedang berjumlah 27 siswa atau sekitar 27 %, dan kategori kurang 
berjumlah 2 siswa atau sekitar 1%. Simpulan dari penelitian ini adalah Penggunaan produk 
pengembangan model kontekstual pendidikan bolabasket berbasis character building 
(pembangunan karakter) bagi siswa dapat membantu siswa dalam meningkatkan karakter 
melalui bolabasket terbukti lebih dari dari 71 % siswa yang memiliki tanggapan positif 
tentang beberapa aspek yang ada dalam ranah afektif meliputi; kejujuran, kedisiplinan 
keberanian, kerjasama, dan tanggung jawab.

PENGEMBANGAN SENAM KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
TAHUN 2012

Ipang Setiawan, Agus Pujianto, Arif Setiawan

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang tahun 2012

Senam Konservasi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pemanasan, bagian inti 
dan bagian pendinginan. Bagian pemanasan memuat unsur penguluran statis, penguluran 
dinamis dan pemanasan itu sendiri. Bagian inti memuat gerak senam aerobik ringan, gerak 
senam aerobik tipe sedang. Bagian pendinginan memuat gerakan ringan yang mengarah 
untuk mengembalikan kondisi tubuh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan 
menghasilkan produk berupa pengembangan Senam Konservasi Universitas Negeri 
Semarang. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) 
langkah utama yaitu: Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi 
termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, Mengembangkan bentuk produk awal 
(berupa model baru Senam Konservasi Universitas Negeri Semarang), Evaluasi para ahli 
dengan menggunakan ahli senam kebugaran dan ahli pembelajaran, serta uji kelompok 
kecil dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian 
dianalisis, Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli 
dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk 
awal yang dibuat oleh peneliti, Uji coba lapangan, Revisi produk akhir yang dilakukan 
berdasarkan uji coba lapangan, Hasil akhir adalah pengembangan Senam Konservasi 
Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang diisi oleh 
mahasiswa didapat aspek pada butir soal no 1.” Selama mengikuti pengembangan senam 
konservasi, bagaimana perasaanmu ?” respon mahasiswa 84 orang atau 84 % responden 
merasa senang, 14 orang atau 14 % responden menjawab biasa-biasa saja, dan 2 orang 
atau 2 % responden menjawab tidak senang. Aspek pada butir soal no 2.” Bagaimakankah 
pengembangan senam konservasi, tanggapanmu ?” respon mahasiswa 79 orang atau 79 % 
responden merasa memudahkan belajar, 19 orang atau 19 % responden menjawab biasa-
biasa saja, dan 2 orang atau 2 % responden menjawab menyusahkan belajar. Aspek pada 
butir soal no 3.” Bagaimana pendapatmu selama proses pembelajaran berlangsung ?” 
respon mahasiswa 83 orang atau 83 % responden merasa mudah, 15 orang atau 15 % 
responden menjawab biasa-biasa saja, dan 2 orang atau 2 % responden menjawab susah. 
Aspek pada butir soal no 4.” Sampaikan pendapat atau harapanmu tentang pengembangan 
senam konservasi” respon mahasiswa 86 orang atau 86 % responden menjawab Bisa 
diteruskan, dengan alasan memudahkan pembelajaran, 12 orang atau 12 % responden 
menjawab Bisa diteruskan, dengan alasan selama belum ada senam yang lain, dan 2 
orang atau 2 % responden menjawab jangan diteruskan, dengan alasan menyusahkan 
belajar, serta 0 % atau tidak ada responden yang menjawab jangan diteruskan. Simpulan 
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Pengembangan senam konservasi bagi Universitas Nergeri Semarang dapat membantu 
meningkatkan kebugaran jasmani dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat, hal ini 
dapat dilihat dari lebih dari 80 % mahasiswa dan anggota UKM Senam yang mengikuti 
senam konservasi memberi jawaban yang positif terhadap pengembangan senam 
konservasi ini. Pengembangan gerak senam konservasi dan musik senam konservasi, yang 
sudah diperbaharui dinilai tepat dan benar, karena semakin sederhana geraknya, semakin 
mudah diikuti, musiknya semakin menggungah semangat, dapat lakukan oleh siapapun. 

PROFIL KONDISI FISIK PETENIS LAPANGAN YUNIOR DI MARINA TENIS CLUB 
SEMARANG TAHUN 2012

Andry Akhiruyanto , Prapto Nugroho

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Univeritas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang tahun 2012

Masalah penelitian adalah : Bagaimanakah profil kondisi fisik petenis lapangan 
yunior pada petenis yunior Marina Tenis Club Semarang tahun 2012? Tujuan dari 
penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kondisi fidik petenis yunior pada petenis yunior 
Marina Tenis Club Semarang Tahun 2012.Penelitian dilakukan di Marina Tenis Club 
(MTC) Semarang . Populasi dalam penelitian ini adalah petenis yunior Marina Tenis 
Club Semarang berjumlah 20 orang. Sampel penelitian berjumlah 20 anak dengan teknik 
total sampling. Metode pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran dan 
dianalisis menggunakan analisis deskrptif prosentase. Berdasarkan penelitian diketahui 
reaksi petenis lapangan yunior marina tenis club semarang untuk U-14 tahun sedang 
(45,27%), baik (27, 275%), dan kurang (27,27%), pada U-16 tahun, Sedang (66,67%), 
baik (22,22%), buruk (11,11%). Kecepatan lari pada U-14 tahun kurang (45,45%), sedang 
(27,27%), baik (18,18%), pada U-16 tahun sedang (55,56%), baik (22,22%), kurang 
(22,22%). Power lengan dan tungkai sedang (45,45%), baik (27,27%), kurang (27,27%). 
Akselerasi dan deselerasi pada U-14 tahun sedang (36,36%), baik (27,27%), pada U-16 
tahun sedang (44,44%), kurang (33,33%), baik (11,11%), sangat baik (11,11%). Daya 
Tahan Kecepatan pada U-14 tahun sedang (45,45%), baik (36,36%), kurang (9,09%), pada 
U-16 tahun sedang (44,44%), kurang (33,33%), baik (11,11%), sangat baik (11,11%), 
dan daya tahan ketahanan pada U-14 tahun sedang (72,73%), baik (9.09%)sangat baik 
(9,09%), buruk (9,09%), pada U-16 tahun sedang (22,22%), kurang (22,22%) sangat 
baik (11,11%). Secara umum berdasarkan keenam item tes kondisi fisik diketahui fisik 
petenis yunior marina tenis club semarang tahun 2012 pada U-14 tahun adalah sedang 
(45,45%), kurang (27,27%), baik (27,27%), pada U-16 tahun sedang (55,56%), baik 
(22,22%), kuang 11,11%) srta buruk (11,11%). Simpulan yang dapat diambil dari hasil 
penelitian ini adalah kondisi fisik petenis yunior marina tenis club semarang tahun 2012 
adalah sedang sehingga masih ada kemungkinan untuk ditingkatkan guna mencapai 
prestasi yang memuaskan. Saran yang dapat penulis ajukan adalah 1) Bagi pelatih petenis 
yunior di Marina Tenis Club Semarang disamping melakukan pembinaan pada segi 
teknik hendalcnya juga melakukan pembinaan pada kondisi fisik anak didiknya sampai 
batas minimal yang harus dicapai dari tiap-tiap komponen kondisi fisik yang diperlukan 
oleh seorang petenis meliputi kecepatan reaksi, kecepatan, lari kecepatan akselerasi dan 
seselerasi, power lengan dan tungkai, daya tahan kecepatan serta ketahanan. 
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PENGARUH METODE LATIHAN WALL SHOOTING, MATA TERTUTUP DAN POWER 
TUNGKAI TERHADAP HASIL SHOOTING FREE THROW DALAM PERMAINAN 

BOLABASKET PADA ANGGOTA UKM BOLABASKET PUTRA UNNES TAHUN 2012

Priyanto

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbedaan pengaruh antara metode 
latihan wall shooting dan mata tertutup terhadap hasil shooting free throw dalam permainan 
bolabasket. (2) Pengaruh antara power tungkai kategori sedang dan kurang terhadap hasil 
shooting free throw dalam permainan bolabasket., (3) Interaksi antara metode latihan 
dan power tungkai terhadap hasil shooting free throw dalam permainan bolabasket. 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan faktorial 2x2, populasi dalam 
penelitian ini adalah Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM ) bolabasket putra Unnes 
yang berjumlah 12 mahasiswa, sampel dalam penelitian ini dengan mengikutsertakan 
seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik total sampling. Instrumen tes dalam 
penelitian ini yaitu: 1).Tes power tungkai, 2).Program latihan shooting, 3). Tes shooting 
free throw. Teknik analisis data menggunakan two way anova.Uji normalitas mengunakan 
lilliefors dan uji homoginitas menggunakan bartlet. Semua analisa data dikerjakan 
dengan menggunakan komputer melalui program SPSS for windows 15.0 versions. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukan : 1) Perbedaan pengaruh antara metode latihan wall 
shooting dengan metode mata tertutup terhadap hasil shooting free throw dalam permainan 
bolabasket dengan hasil F hitung > F tabel atau 20,167 > 5,318, dengan rerata nilai wall 
shooting 6,67 > 4,83 untuk metode mata tertutup. 2) Perbedaan pengaruh antara sampel 
yang memiliki power tungkai sedang dan kurang terhadap hasil shooting free throw dalam 
permainan bolabasket. , dengan hasil F hitung > F tabel atau 48,167 > 5,318, dengan rerata 
nilai power tungkai sedang sebesar 7,17 > 4,33 untuk power tungkai kategori kurang. 
3). Interaksi antara metode metode latihan dan power tungkai terhadap hasil shooting 
free throw dalam permainan bolabasket., dengan hasil perhitungan F hitung > F tabel atau 
8,167 > 5,167. Kesimpulan dari penelitian adalah 1) Terdapat perbedaan pengaruh antara 
metode latihan shooting free throw menggunakan metode wall shooting dan mata tertutup 
terhadap hasil shooting free throw, dengan hasil metode wall shooting lebih baik jika 
dibandingkan dengan metode mata tertutup dalam shooting free throw pada permainan 
bolabasket pada anggota UKM Bolabasket Putra Unnes tahun 2012 , 2) Terdapat 
perbedaan pengaruh antara sampel yang memiliki power tungkai kategori sedang dan 
kurang dalam hasil shooting free throw, dengan hasil power tungkai kategori sedang lebih 
baik jika dibandingkan dengan power tungkai kategori rendah dalam shooting free throw 
pada permainan bolabasket pada anggota UKM Bolabasket Putra Unnes tahun 2012. 3) 
Terdapat interaksi yang signifikan antara metode latihan dan power tungkai terhadap hasil 
shooting free throw. menggunakan metode wall shooting maupun mata tertutup dalam 
latihan shooting free throw dalam permainan bolabasket.
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PENGARUH TIPE PEMBELAJARAN DAN MINAT TERHADAP KEMAMPUAN 
RENANG GAYA DADA PADA MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2011 PKLO FIK 

UNNES SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2011/2012

Sungkowo

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang tahun 2012

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh perbedaan model pembelajaran 
analisis dengan sintesis dan minat mahasiswa pada matakuliah renang renang dada. 
Populasi adalah mahasiswa PKLO semester II FIK UNNES tahun akademik 2011/2012 
berjumlah 200 mahasiswa dengan rentang umur 18-22 tahun yang sedang mengikuti 
matakuliah renang II. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 mahasiswa yang 
ditentukan dengan pruposive sampling. Dengan persyaratan penarikan sampel sebagai 
berikut : dari semua jumlah sampel diberi test soal kuisioner, kemudian dari hasil test 
tersebut di urutkan skornya. Sesudah diurutkan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: 
kelompok I : mahasiswa yang mempunyai minat tinggi antara skor 70 % s/d 100 % di 
ambil sejumlah 44 mahasiswa. Kelompok II : mahasiswa yang mempunyai minat rendah 
antara skor 50 % s/d 69.99 % di ambil sejumlah 44 mahasiswa , jadi total sampel adalah 
88 mahasiswa. Variabel penelitian : Variabel bebas adalah tipe pembelajaran yaitu: a) 
tipe pembelajaran analisis dan b) tipe pembelajaran sintesis. Variabel atributif adalah 
minat yaitu: a) minat tinggi dan b) minat rendah. Variabel terikat adalah kemampuan 
renang gaya dada. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif prosentase, dan 
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan teknik analisis varians dua jalan pada 
taraf signifikansi 5% dengan program SPSS. Hasil penelitian, model pembelajaran tipe 
belajar analisis dengan mean 71.273 dan pada tipe belajar sintesis dengan mean 71.636 
terhadap kemampuan renang gaya dada didapatkan nilai F = 0,057 lebih kecil dari F5% 
sebesar 3,95 serta nilai signifikansi sebear 0,813 > 0,05 sehingga tidak ada perbedaan 
pengaruh yang signifikan. uji variansi minat tinggi dengan skor 75.000 dan minat rendah 
dengan skor 67.909.. Hasil uji F diperoleh 21,510 > F tabel = 3,95 dengan nilai signifikansi 
= 0,000 < 0,05 berarti terdapat perbedaan pengaruh minat tinggi dengan minat rendah. 
uji variansi (AB) tipe pembelajaran dan motivasi terhadap kemampuan renang gaya dada 
didapatkan nilai F = 0,173 lebih kecil dari F5% sebesar 3,95 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,678 > 0,05 sehingga tidak ada interaksi tipe pembelajaran dan minat terhadap 
kemampuan renang gaya dada. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Tidak 
terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara tipe belajar sintesis dan tipe hasil 
belajar analisis .Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara minat tinggi dan 
rendah.Tidak terdapat interaksi antara tipe pembelajaran dan minat. Saran kepada guru 
dan pelatih diharapkan untuk meningkatkan kemampuan renang gaya dada menggunakan 
tipe belajar sintesis, tipe belajar analisis atau keduanya. guru dan pelatih renang bagaimana 
menghadapi masalah minat anak yang mempunyai minat rendah. 
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BIDANG PENDIDIKAN

MODEL PEMBELAJARAN TARI DOLANAN ANAK-ANAK BAGI ANAK USIA DINI

Agus Cahyono

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

This study aims to find a model of learning dance Dolanan children in early 
childhood as an effort to plant the right values and social sensitivity since early 
childhood. It begins by charting the development of learning needs and design a model 
and guide the learning of dance Dolanan children in early childhood. The target product 
of this research include: (1) map Dolanan dance learning needs of children in early 
childhood, including the media needs, the needs of teachers and children, facilities and 
infrastructure, etc., (2) learning model Dolanan children dance for children early age 
in an attempt to plant the values and social sensitivity since early childhood, (3) the 
applicable guidelines for kindergarten teacher or textbook to implement learning dance 
Dolanan children in early childhood, by exploiting the potential of the natural environment, 
social and cultural . Expected development of an effective model for teaching dance 
Dolanan children as an effort to instill the values and norms and social sensitivity as 
a form of heritage education.

KOMIK SAINS BERBASIS INKUIRI UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER 
PEDULI LINGKUNGAN DAN SOSIAL SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR

D. Yulianti, S. Sulistyorini, S. Khanafiyah, Istianah

Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Penelitian bertujuan mengembangkan bahan ajar pendamping dalam bentuk komik 
sains berbasis inkuiri yang dapat mengembangkan karakter siswa SD, menguji tingkat 
keterbacaan dan kelayakan komik sains pada uji terbatas menguji tingkat keterbacaan 
dan tingkat kelayakan komik sains melalui uji kelas terbatas dan mendiskripsikan hasil 
belajar kognitif siswa setelah diterapkan komik sains. Desain penelitian adalah Research 
and Development. Ujicoba terbatas dilaksanakan dengan desain eksperimen quasi 
experimental design dengan jenis desain pre-test and post-test one group. Hasil penelitian 
menunjukkan tingkat keterbacaan mudah dipahami, dan uji kelayakan komik sains 
menunjukkan sangat layak digunakan sebagai bahan ajar. Hasil uji gain menunjukkan 
peningkatan hasil belajar kognitif dan pengembangan karakter peduli lingkungan dan 
sosial.
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PROSES PENGEMBANGAN KECERDASAN JAMAK: KAJIAN PEMBELAJARAN TARI 
GAJAH MELIN DI TK KABUPATEN KENDAL

Hartono

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Penelitian ini ditujukan untuk memotret lebih detail tentang proses pembelajaran 
tari yang diasumsikan dalam proses kegiatannya dapat mengembangkan kecerdasan 
jamak anak. Penelitian dilakukan di TK Negeri Pembina Kabupaten Kendal. Pendekatan 
penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis data penelitian yang 
digunakan etnografi. Analisis data menurut langkah-langkah penelitian etnografi yang 
dikemukakan oleh Spradley, terdapat empat jenis analisis. Keempat jenis analisis tersebut 
yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran Tari Gajah Melin mengembangkan 
kecerdasan bodi kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan bahasa, kecerdasan intrapersonal, 
kecerdasan natural, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan spasial. Atas dasar hasil 
temuan penelitian ini disarankan kepada Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan 
dan meningkatkan kompetensi seni bagi guru dan anak TK. Demikian pula bagi 
LPTK, khususnya Jurusan PGTK agar membekali mahasiswanya yang berkaitan dengan 
kesenitarian lebih khusus dalam hal proses pembelajaran tari yang dapat mengembangkan 
kecerdasan jamak.

MODEL PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN SENI TARI DALAM 
KONTEKS PENDIDIKAN APRESIASI DAN KREASI UNTUK SISWA SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA

Malarsih, Eny Kusumastuti, Usrek Tani Utina

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan 
metode pembelajaran seni budaya tari dalam konteks pendidikan apresiasi dan kreasi yang 
dalam hal ini dikhususkan untuk Sekolah Menengah Pertama. Penelitian ini dilakukan 
dalam bentuk penelitian tindakan, sebagai berikut: (1) menyampaikan informasi tujuan 
pembelajaran seni budaya kepada siswa, (2) pembelajaran apresiasi dan ekspresi/ kreasi 
seni budaya dalam bentuk ceritera, (3) pembelajaran apresiasi karya seni melalui media 
audio, visual, audio visual, dan/ atau penyajian/ peragaan langsung, (4) meminta tanggapan 
siswa, (5) pembelajaran penuangan ide-ide baru dari hasil berapresiasi dalam bentuk 
berekspresi dan/ atau berkreasi seni dari yang paling menarik dan mudah dilakukan siswa, 
(6) pembelajaran berkreasi seni dengan memecahkan tantangan yang dirasa sulit, (7) 
pembelajaran berekspresi/ berkreasi seni dalam wujud utuh apa pun jadinya berdasar ide 
pengembangan dari masing-masing siswa/ tampilan akhir apa pun wujud yang dihasilkan, 
(8) evaluasi tampilan/ karya sendiri dan tampilan/ karya orang lain/ kawan, dan (9) 
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siklus penyempurnaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengembangan metode 
pembelajaran seni tari di sekolah, khususnya yang dijadikan subjek penelitian ini sebagai 
model, yakni: SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Kabupeten Semarang serta SMP Negeri 7 
Kota Semarang telah dilakukan. Di sekolah itu telah melaksanakan pembelajaran apresiasi 
dengan langkah pembelajaran apresiasi seni yang ideal, yakni seluruh materi seni tari 
dalam konteks pembelajaran apresiasi dijalankan dengan langkah pengenalan awal materi 
dan dideskripsikan, pemahaman materi melalui analisis teks dan konteks, interpretasi 
materi/ penghayatan, dan evaluasi/ penilaian teks maupun konteks. Pembelajaran kreasi 
tari dilaksanakan dengan hipogram, yakni menggunakan pijakan karya seni yang telah 
ada, yang kadang digabung dengan fenomena alam dan fenomena sosial budaya.

MODEL PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN 
PENDIDIKAN (KTSP) BERBASIS DUKUNGAN STAKEHOLDERS PADA JENJANG 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Samsudi 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Kompetensi Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Dibandingkan dengan penerapan kurikulum sebelumnya, penerapan KTSP 
sejatinya membutuhkan peningkatan peran guru, kepala sekolah dan stakeholders dari 
yang sebelumnya sebagai pelaksana, menjadi sebagai pengembang sekaligus pelaksana. 
Peningkatan peran ini perlu didorong melalui pemberdayaan guru, kepala sekolah 
dan stakeholders dalam pengembangan dan implementasi KTSP sehingga dalam 
pelaksanaannya mencapai hasil maksimal. Peran stakeholders dalam pengembangan KTSP 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat dioptimalkan melalui pendekatan 
’grass-roots’ yang pelaksanaannya mencakup lima langkah pengembangan, sedangkan 
dalam implementasi KTSP dukungan stakeholders dapat dioptimalkan melalui pendekatan 
’mutual adaptation’ dan pelaksanaannya mencakup lima langkah implementasi.

‘KARISMA’, SUATU PENGEMBANGAN MODEL UNTUK PEMBELAJARAN 
KARAKTER TERINTEGRASI DALAM MATA PELAJARAN

N Hindarto, A Rusilowati, T Supriyanto

Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Berbagai persoalan yang menerpa masyarakat dewasa ini, banyak yang akar 
permasalahannya berkaitan dengan masalah karakter. Keadaan ini mendorong kesadaran 
akan pentingnya pendidikan karakter. Oleh sebab itu perlu dicari suatu model pendidikan 
karakter yang sesuai dengan padatnya beban mata pelajaran di sekolah dewasa ini. 
Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari penelitian pengembangan (R&D) 
yang berjangka pelaksanaan tiga tahun. Pada tahun pertama ini dihasilkan prototype 
model pembelajaran karakter teintegrasi dalam mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, 
yang diberi nama “Karisma”, beserta fitur pendukungnya yang sudah divalidasi pakar.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT EVALUASI BERDASARKAN TAKSONOMI THE 
STRUCTURE OF OBSERVED LEARNING OUTCOME (SOLO) PADA MATA PELAJARAN 

BAHASA INDONESIA1

Subyantoro

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi karakteristik, merumuskan prinsip-
prinsip pengembangan, menyusun draf, dan menguji keefektifan perangkat evaluasi 
berdasarkan taksonomi SOLO kompetensi menulis dan mambaca. Pendekatan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research 
and development (R & D). Penelitian ini sampai pada tahap ke tujuh yaitu operational 
product revisions, revisi setelah mendapatkan masukan dari tes lapangan. Hasil penelitian 
ini adalah karakteristik perangkat evaluasi berdasarkan taksonomi SOLO kompetensi 
menulis kelas V SD meliputi jenis soal yang digunakan, waktu yang digunakan, soal 
pilihan ganda, esai, menjodohkan, penugasan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan 
memecahkan masalah. Prinsip pengembangan perangkat evaluasi berdasarkan taksonomi 
SOLO meliputi jenis soal yang cocok, soal pilihan ganda, esai, menjodohkan, penugasan, 
kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah. Perangkat evaluasi berisi 
konseptual materi, pembuatan kisi-kisi evaluasi, kartu soal, paket soal lengkap dengan 
petunjuk pengerjaan, kunci jawaban dan rubrik penilaian dan peskoran. Keefektifan 
perangkat evaluasi berdasarkan taksonomi SOLO kompetensi menulis kelas V SD dapat 
diketahui dari validitas, reliabilitas, indeks tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal.

MODEL PELATIHAN IPS – SEJARAH BERBASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 
UNTUK GURU SMP

Wasino, Akhmad Arif Musadad

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

This research aims: (1) to describe the prior condition of teacher competency in 
History-Social Studies learning in Junior High School; (2) to describe the training form 
used for the History-Social Studies teacher of Junior High School currently; (3) to describe 
the form of multicultural education-based History-Social Studies training requirement; 
and (4) to develop the multicultural education-based History-Social Studies training 
model for the teacher of Junior High School in Surakarta. This research and development 
was taken place in Surakarta city. The subject of research was the Social Studies (History) 
teachers of Junior High School. The data of research included qualitative and quantitative 
one. The data on result of observation, interview, and open-ended questionnaire about the 
training requirement was described qualitatively. Meanwhile the data from close-ended 
interview about training requirement was analyzed quantitatively. The result of research 
showed: (1) the prior condition of Social Studies teacher’s competency in history learning 
was still low. It could be seen from the teacher’s low capability of developing RPP, and 
low capability of implementing the learning; (2) the training form used currently could 
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not improve the teacher competency optimally; (3) the teacher wanted to improve his/her 
competency through multicultural education-based History-Social Studies training; and 
(4) the training model developed encompassed three stages: planning, implementation, 
and evaluation training.

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK MENGEMBANGKAN 
KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH

I. H. Navi’, A. Rusilowati, S.E. Nugroho, dan Wiyanto

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup 
segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Tujuan pembelajaran fisika adalah untuk 
mengantarkan siswa menguasai konsep fisika dan keterkaitannya untuk memecahkan 
masalah yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan di SMP Negeri 2 Tanggungharjo, banyak guru menggunakan pembelajaran 
ceramah sedangkan siswa hanya mendengar dan mencatat sehingga kemampuan siswa 
untuk memecahkan masalah-masalah IPA sangat kurang. Oleh karena itu diterapkan metode 
pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Dengan metode ini diharapkan siswa 
dapat mempelajari pengetahuan akademis dan mereka melibatkan diri dalam pemecahan 
masalah. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
memecahkan masalah siswa terdiri dari 3 siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan metode 
dokumentasi, tes dan observasi. Selama penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
yang signifikan yaitu kemampuan memecahkan masalah pada siklus 1 mengalami 
ketuntasan klasikal sebesar 48,28%, siklus 2 62,07%, dan siklus 3 82,76%. Sedangkan 
ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif siswa 48,28% pada siklus 1, 62,07% pada siklus 
2 dan 82,76% pada siklus 3. Sedangkan hasil belajar afektif siswa 68,97% pada siklus 
1, 82,76% pada siklus 2 dan 100% pada siklus 3. Sedangkan hasil belajar psikomotorik 
siswa diperoleh 68,97% pada siklus 1, 86,21% pada siklus 2 dan 100% pada siklus 3. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada pembelajaran 
IPA SMP.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBENTUKAN KARAKTER TERINTEGRASI DENGAN 
KEWIRAUSAHAAN MELALUI LABORATORIUM TEENZANIA BAGI SISWA SMA

Sukestiyarno, Supartono, Wahyu Lestari

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Konsep pendidikan karakter di sekolah sebenarnya sudah lama diterapkan di 
Indonesia. Namun penerapannya masih dalam bentuk wacana atau belum ada pemaknaan 
yang serius dilaksanakan. Disamping itu, dewasa ini antara matapelajaran yang satu dengan 
yang lain terprogram lepas secara tersendiri tidak saling mendukung dalam mencapai 
tujuan pendidikan. Kini sudah waktunya pendidikan karakter diimplementasikan secara 
bermakna yang didukung oleh setiap matapelajaran di sekolah. Bagaimana pembentukan 
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karakter di sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berjiwa kewirausahaan menjadi 
masalah penelitian ini. Percepatan pembentukan karakter dibantu dengan menciptakan 
laboratorium Teenzania sebagai bentukan miniatur dari obyek sesungguhnya. Pada tahun 
pertama dilakukan riset contoh penyusunan bahan ajar bermuatan pendidikan karakter di 
lab Teenzania, penyusunan perangkat pembelajarannya serta uji coba terbatas perangkat 
tersebut. Pengambilan data dilakukan dengan teknik uji perangkat, pengamatan serta 
tes variabel afektif, psikomotor, serta kognitif. Data diolah dengan analisis deskritif, uji 
banding dan uji pengaruh. Hasil penelitian diperoleh 1) sebuah percontohan bahan ajar 
matematika materi statistika bermuatan pendidikan karakter berbasis di Lab Teenzania 
(Hagni,2012). 2) Empat buah perangkat pembelajaran berorientasi pendidikan karakter 
di Lab Teenzania: Matematika materi trigonometri dan implementasinya dengan 
e-learning (Iman, 2012), Matematika materi program linier dan implementasinya 
dengan model Problem Solving Heuristik (Fitrianto, 2012), Fisika materi pembiasan 
dan implementasinya dengan metode PBL (Suryani, 2012), Muatan lokal materi buah 
dan implementasinya dengan metode PBL (Isnaeni, 2012), PKn materi budaya bangsa 
tekanan pada pengukuran afektif (Dyah, 2012), Ekonomi pada materi bukti transaksi 
akutansi dengan metode STAD (Elopore, 2012). Pada rancangan penelitian tahun ke dua 
akan dikonsentrasikan pada pengukuran di lapangan secara terbatas tentang pendidikan 
karakter yang diorientasikan pada indikator jenis materi ajar dan metode pembelajaran 
yang digunakan dengan memerankan laboratorium Teenzania, diuji kepraktisan perangkat 
dan efektif pembelajarannya. Selanjutnya rancangan penelitian tahun ke tiga akan 
meneliti tentang desain model pembentukan karakter kejujuran, tanggungjawab, kreatif 
dan akhlak mulia terintegrasi dengan jiwa kewirausahaan yang melekat pada berbagai 
matapelajaran. Desain model tersebut dilengkapi dengan pedoman penerapannya dan 
panduan pembelajarannya yang akan diuji dengan sistem desiminasi ke lapangan yang 
lebih luas.

PEMBELAJARAN KEBENCANAAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MITIGASI 
BENCANA

Dewi Liesnoor S., Nana Kariada TM., Ani Rusilowati, Natsir Noor E.,Gembong PN

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Antar Lembaga Dan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 

2012

Dinamika alam memberikan dampak berupa bencana yang merugikan manusia. 
Sebagai upaya meminimalkan kerugian, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesiapsiagaan 
serta keterampilan untuk mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi bencana lebih dini 
sebagai upaya mitigasi bencana. Tujuan jangka pendek merumuskan model pembelajaran 
kebencanaan bagi masyarakat rawan bencana. Target khusus akan mencapai: 1) mengkaji 
profil masyarakat kawasan rawan bencana, 2) membuat model pembelajaran kebencanaan 
untuk mitigasi bencana banjir dan longsor, 3) melakukan sosialisasi model dengan membuat 
buku panduan dan artikel jurnal. Hasil utama penelitian berupa model pembelajaran 
kebencanaan berbasis masyarakat dan dapat dirujuk oleh masyarakat luas untuk mitigasi 
bencana banjir dan longsor. Model pendidikan kebencanaan dalam wujud CD pembelajaran, 
komik, dan poster. Masyarakat kawasan rawan bencana harus selalu siapsiaga dan tanggap 
terhadap bencana. Model pembelajaran disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan 
Kaloran sebagai daerah longsor, dan kawasan Kali Bringin Kecamatan Mangkang 
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mewakili fenomena bencana banjir. Masyarakat sangat antusias dalam mendapatkan 
informasi dan pengetahuan tentang longsor dan banjir, ini sebagai bentuk upaya mitigasi 
bencana.

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KEBENCANAAN ALAM BERVISI SET 
TERINTEGRASI DALAM MATA PELAJARAN IPA DI SEKOLAH RAWAN BENCANA 

Ani Rusilowati, Achmad Binadja, Sunyoto Eko Nugroho, Arif Widyatmoko

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Beberapa daerah di Indonesia merupakan daerah rawan bencana banjir dan tanah 
longsor. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan khusus, agar masyarakat paham terhadap 
bencana alam, tahu cara menyikapinya, dan dapat melakukan tindakan pencegahan 
dan penyelamatan. Pemberdayaan masyarakat terhadap bencana, salah satunya dapat 
dilakukan melalui pembelajaran di sekolah, yaitu dengan mengintegrasikannya ke dalam 
beberapa mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran IPA. Penelitian ini bertujuan: (1) 
mengimplementasikan model pembelajaran kebencanaan alam bervisi SETS terintegrasi 
dalam mata pelajaran IPA di sekolah daerah rawan bencana sebagai upaya pengurangan 
risiko bencana melalui pendidikan. (2) Menentukan keefektifan model pembelajaran 
kebencanaan alam bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran IPA dalam memahamkan 
kebencanaan alam kepada siswa. (3) Menentukan kepraktisan dan keberterimaan model 
pembelajaran kebencanaan alam bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran IPA dalam 
membelajarkan materi kebencanaan alam kepada siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan (R&D) yang dilaksanakan berkolaborasi dengan guru di pendidikan dasar 
dan menengah. Produk yang dikembangkan adalah model pembelajaran kebencanaan 
alam bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran IPA. Instrumen penelitian berupa 
lembar pengamatan, kuesioner, dan tes tertulis. Teknik analisis data menggunakan uji t 
deskriptif satu sampel, uji gain ternormalisasi, dan deskriptif persentase.

POTENSI INDUSTRI KREATIF BERBASIS SASTRA PESANTREN SEBAGAI LOCAL 
GENIUS MASYARAKAT JAWA PESISIR

Fathur Rokhman, Abdurrachman Faridi, Ahmad Syaifudin

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan potensi industri kreatif berbasis 
saatra pesantren sebagai local genius masyarakat jawa pesisir. Penelitian ini didesain 
menggunakan pendekatan Research and Development. Penelitian ini dilaksanakan di 
beberapa pondok pesantren wilayah Jawa Tengah, terutama daerah pesisir utara (pantura). 
Subjek penelitian ditetapkan secara purposive. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan teknik angket, observasi, dokumentasi, dan FGD, di samping kajian 
literature (review).Data yang diperoleh pada tahap ini dianalisis dengan analisis deskriptif 
kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah potensi industri 
kreatif berbasis sastra pesantren sebagai local genius masyarakat jawa pesisir terdapat 
pada bentuk dan jenis-jenis karya sastranya. Dilihat dari asal penciptaan dan bahasa yang 
digunakan, sastra pesantren dapat diklasifikasi menjadi (1) sastra pesantren yang bersifat 
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universal, (2) sastra pesantren yang bersifat lokal. Karya sastra pesantren yang bersifat 
universal dapat ditemukan dalam dua bentuk, yakni prosa berisi kisah/biografi tokoh-tokoh 
suci, dan puitis (kasidah). Karya satra pesantren yang bersifat lokal lahir dan dikenalkan 
pada pesantren-pesantren tertentu atau kepada komunitas muslim tertentu yang bersifat 
lokal. Bentuk jenis karya sastra jenis ini beragam seperti syi’ir, shalawatan, suluk, dan 
tembang, yang menggunakan bahasa lokal (Jawa atau campuran) dengan bahasa Arab.

INTERNALISISASI NILAI BUDAYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ASING

Mohamad Syaefudin

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

This paper aims to (1) determine the values in the culture issued from a foreign 
language learning, (2) investigate the practice of learning that find out the cultural 
value; and (3) determine students’ perceptions of the implementation of cultural values 
in teaching. The research method uses a qualitative approach with descriptive variables 
measured (1) cultural values, (2) self-perception of lecturers, and (3) assessment of 
students. The subjects were lecturers and students in Department of Foreign Languages 
and Literature which sample using of 9 teachers and 40 students. The result of this study 
showed that (1) there are 23 physical culture and 21 non-physical culture identified , (2) 
the level of teachers perception of their teaching practice was in medium level, minewhile 
(3) student cathegorized highly the teacher practice in cultural internalization efforts. In 
the other hands, the preparation in the practice have not done significantly so that values 
of French culture could not be transferred entirely to the student. Bisedes, both students 
and teacher claimed that they got the values from the study of foreign cultures such as 
discipline, hard working, openness, and curriosity.

WASHBACK PADA UJIAN TENGAH SEMESTER MATA KULIAH INTERPERSONAL AND 
TRANSACTIONAL CONVERSATION DI JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS

Novia Trisanti

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Artikel ilmiah ini mengenai pengaruh analisis washback terhadap tes tengah 
semester pada pelaku proses pembelajaran, materi dan metode pembelajaran. Washback 
adalah efek dari tes yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Permasalahan 
yang dianalisis pada penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis washback terhadap suatu 
ujian tengah semester pada mata kuliah Interpersonal and Transactional Conversation 
di Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, UNNES. Metode yang dipakai adalah kualitatif. 
Instrumen yang dipakai adalah kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil menunjukkan 
bahwa terdapat temuan gambaran dampak yang positif. Dilihat dari participants (yaitu 
dosen dan mahasiswa) menunjukkan kedinamisan pada metode yang digunakan dengan 
cara yang aktif dan interaktif dan mahasiswa merasa termotivasi dengan metode yang 
digunakan dosen tersebut. Dari sisi proses belajar pembelajaran, materi yang dipakai 
sudah sesuai dengan tujuan dan berdampak pada tes tengah semester itu sendiri. Kemudian 
dari sisi product menunjukkan gambaran kemampuan yang bagus dan respon mahasiswa 
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terhadap tes tengah semester juga positif. Namun ditemukan gambaran bahwa ternyata 
mahasiswa masih merasa kurang pada penguasaan kosakata dan penerapan tata bahasa 
Inggris yang benar dalam percakapan Interpersonal dan Transactional yang mereka 
lakukan. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya meneliti penerapan suatu tehnik atau 
strategi guna meningkatkan kualitas materi penguasaan kosakata dan tata bahasa Inggris 
dalam percakapan Interpersonal and Transactional.

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK USIA DINI BERBASIS BUDAYA JAWA 
DI KOTA SEMARANG

Sri Susilaningsih, Rafika Bayu Kusumandari

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pendidikan karakter akan lebih bermakna jika dilaksanakan sejak anak usia dini. 
Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi pembentukan karakter 
anak. Budaya Jawa perlu diperkenalkan sejak dini agar tidak hilang tergerus budaya luar 
yang masuk seiring era globalisasi. Selain itu, budaya Jawa sangat mengedepankan sopan 
santun dan tata krama sangat sesuai untuk pembentukan karakter anak-anak usia dini. 
Penelitian ini bermaksud untuk mencari model pendidikan karakter pada anak usia dini 
berbasis budaya Jawa pada anak usia dini di Kota Semarang. Permasalahan yang akan 
di kaji dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan model 
pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang. Fokus 
penelitian ini dijabarkan menjadi : Bagaimanakah model dan pengelolaan pendidikan 
karakter pada anak usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang ? Sesuai dengan 
fokus penelitian, secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah 
menemukan sekaligus mendeskripsikan pengembangan model pendidikan karakter pada 
anak usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang. Manfaat dalam penelitian ini 
adalah ; Memberikan gambaran model pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis 
budaya Jawa di Kota Semarang, dan Mendeskripsikan pengelolaannya. Mengacu 
pada tujuan yang ingin dicapai, program penelitian ini dirancang dengan pendekatan 
“Penelitian dan Pengembangan”, artinya suatu program penelitian ditindaklanjuti dengan 
program pengembangan untuk perbaikan atau penyempurnaan. Untuk menghasilkan suatu 
prototype pengelolaan pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis budaya Jawa di 
Kota Semarang, ditempuh langkah-langkah sistematis dalam bentuk proses aksi, refleksi, 
evaluasi dan inovasi dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, deskriptif, 
pengembangan, eksperimen, dan evaluasi. Pelaksanaan pendidikan karakter berbasis 
Budaya Jawa di kedua sekolah yaitu TK Negeri Pembina Semarang dan TK Mutiara 
Pertiwi Semarang mengkombinasikan dua model yaitu model pembelajaran kooperatif dan 
pembelajaran strategi kognitif sosial. Serta strategi pelaksanaannya menggunakan model 
stream bottom up. Untuk pendidikan karakter berbasis Budaya Jawa, dikembangkan 15 
komponen yaitu komponen penggunaan bahasa Kromo Inggil pada orangtua, guru dan 
orang yang lebih tua; unggah-ungguh dalam Budaya Jawa; penggunaan bahasa Ngoko 
pada teman sebaya; duduk yang sopan sesuai Budaya Jawa; menghargai orangtua/guru; 
menghargai bantuan/pemberian orang sesuai Budaya Jawa; berperilaku sopan sesuai 
Budaya Jawa; saling menyapa sesuai Budaya Jawa; cara masuk kelas jika terlambat 
datang sesuai dengan Budaya Jawa; mohon ijin jika mau ke luar atau ke kamar kecil 
sesuai Budaya Jawa; bertamu ke rumah orang sesuai Budaya Jawa; melayani tamu sesuai 
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Budaya Jawa; makan/minum sesuai Budaya Jawa; dan bercanda/tertawa sesuai Budaya 
Jawa. Saran dari penelitian ini adalah : Perlu adanya dukungan dari pemerintah dan dinas 
terkait agar pendidikan karakter berbasis Budaya Jawa bisa terus dikembangkan dan 
dilaksanakan di seluruh sekolah penyelenggara pendidikan anak usia dini.

FUNGSIONALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI PENGEMBANGAN JATI DIRI 
KARAKTER BANGSA JENJANG SMA DI TIGA TIPOLOGI DAERAH PEMBANGUNAN 

JAWA TENGAH(KABUPATEN DEMAK, KOTA SEMARANG, KABUPATEN SEMARANG)

Suyahmo
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pembelajaran Pancasila lebih bernuansa kognitif dibandingkan psikomotorik 
dan afektif. Kondisi pembelajaran nilai di SMA, lebih cenderung pada ranah kognitif 
dibandingkan ranah psikomotorik dan afektif. Lantas apa bedanya PKn dengan sejarah, 
sosiologi ataupun dengan pembelajaran matematika. Kondisi tersebut menjadikan 
pembelajaran nilai tidak memiliki kebermaknaan bagi kehidupan manusia Indonesia. 
Disamping itu pembelajaran nilai dapat lepas dari jati diri bangsa Indonesia yakni tidak 
dianutnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penelitian ini bertujuan agar 
Pancasila dapat difungsikan sebagai basis pengembangan karakter dalam Pendidikan 
sekolah di Indonesia. Target penelitian ini dapat menghasilkan teori yang berkaitan 
dengan fungsionalisasi Pancasila dan model penerapan pembelajaran Pancasila non 
doktrinal yang menyenangkan bagi siswa SMA. Simpulan dari penelitian ini adalah: 
1) Ketersediaan buku-buku yang mendukung materi Pancasila masih kurang.; 2) Guru 
cenderung menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah didalam kelas. 
Ketiadaan buku khusus menjadikan pembelajaran materi Pancasila terlalu kaku.; 3) Media 
pembelajaran yang dapat membantu materi pancasila sangat jarang ditemui dipasaran.; 4)
SDM guru yang variatif dan menyenangkan dalam pembelajaran Pancasila masih rendah; 
5) Belum ada bedanya antara pembelajaran Pancasila dengan Pembelajaran mata pelajaran 
lainnya; 6) Laboratorium PPKn masih sangat jarang dimiliki oleh berbagai sekolah; 7) 
Implementasi Sila-Sila Pancasila masih sangat variatif, belum ditemukan bentuk-bentuk 
yang terstandart.

MODEL INKUIRI TERPIMPIN BERPASANGAN DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 
KREATIF KONSERVASI BUDAYA BERBASIS PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA

Ida Zulaeha 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan menerapkan model inkuiri terpimpin berpasangan dalam 
pembelajaran menulis kreatif pada siswa SD dan SMP agar mereka terbiasa menulis 
berdasarkan fakta dan data yang dihasilkan dari mengalami mengenai kondisi dan 
keprihatinannya terhadap lingkungan budaya mereka. Siswa dibiasakan bekerja sama 
dan mandiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Penelitian dilakukan dengan desain 
eksperimen pretes dan postes. Pembelajaran dilakukan dengan tahapan mengamati, 
merumuskan jawaban, mengumpulkan informasi, menguji jawaban sementara, dan 
menyimpulkan hasil. Kendala pelaksanaaan terletak pada faktor pemahaman guru 
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terhadap kebutuhan dan karakteristik belajar siswa. Kemampuan siswa menulis laporan 
mencapai ketuntasan belajar kategori baik, dengan rata-rata sebesar 79,23 di SMP dan 
68,96 di SD. Pembelajaran berterima oleh siswa dan guru. Perilaku karakter siswa yang 
dibiasakan antara lain bersahabat atau komunikatif, peduli sosial, memiliki rasa demokratis, 
kreatif, jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, toleransi, mandiri, disiplin, menjadi pendengar 
yang baik, peduli lingkungan, dan cinta tanah air. 

PENGARUH PENERAPAN ASESMEN KOLABORATIF KELOMPOK DALAM SETTING 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF RT-STAD TERHADAP PENINGKATAN DISPOSISI 

MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR PESERTA DIDIK

Kartono, Masrukan

Fakultas Matematika dan ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Asesmen pembelajaran yang baik adalah asesmen yang dapat meningkatkan 
peserta didik belajar dengan berbagai cara. Kegiatan asesmen hendaknya tidak hanya 
merupakan kegiatan guru semata, tetapi merupakan kegiatan kolaboratif antar siswa dan 
guru.Tujuan penelitian ini adalah menganalis secara komprehensif kualitas perbedaan 
hasil belajar afektif (disposisi matematis dan kemandirian belajar) peserta didik ditinjau 
dari keterlibatan peserta didik dalam kegiatan asesmen kolaboratif kelompok dalam 
setting model pembelajaran kooperatif RT-STAD dan tingkat kemampuan peserta didik.
Mengetahui adanya pengaruh disposisi matematis dan kemandirian belajar peserta 
didik terhadap prestasi belajar mereka. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Jurusan Matematika FMIPA UNNES tahun akademik 2011/2012 yang menempuh mata 
kuliah Analisis Kompleks. Dipilih 3 rombel, 2 rombel diantaranya sebagai kelompok 
eksperimen, dan 1 rombel sebagai kelompok control menjadi sampel dalam penelitian ini. 
Analisis data menggunakan ANAVA (analisis varian) dua jalur dan regresi linear ganda. 
Hasil uji hipotesis, hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 4, dan hipotesis 5 ditolak, sedangkan 
hipotesis 3 diterima. Simpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan asesmen kolaboratif 
kelompok dalam setting model pembelajaran kooperatif RT-STAD untuk meningkatkan 
disposisi matematis dan kemandirian belajar peserta didik belum efektif. Efektivitas 
penerapan asesmen kolaboratif kelompok dalam seting model pembelajaran koopertif 
RT-STAD untuk meningkatkan disposisi matematis dan kemandirian belajar peserta didik 
dapat dimantapkan melalui penelitian lanjutan dengan menaikkan level keterlibatan siswa 
dalam kegiatan asesmen.

MODEL KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT MELALUI DESA VOKASI DI 
KERCAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG

Liliek Desmawati

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia adalah pengangguran. Menurut 
data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka di 
Indonesia mencapai 7,14% atau 8,3 juta orang dari 116,5 juta orang angkatan kerja. 
Angka tersebut sebenarnya masih undervalue, artinya jumlah yang sebenarnya jauh lebih 
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besar karena beberapa indikator tidak dimasukan, seperti para pekerja informal yang 
sebenarnya sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Presiden Boston Institut for 
Developing Economies, Gustav F. Papanek, setiap tahun ada 2 juta orang Indonesia mencari 
pekerjaan. Berarti sejak krisis ekonomi 1998, ada 22 juta pengangguran, sedangkan yang 
yang mendapat pekerjaan hanya 5,5 juta orang (Tempo Interaktif, 2 April 2010). Untuk 
mengatasi persoalan pengangguran tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
telah mencanangkan kewirausahaan masyarakat melalui Desa vokasi yang mana bertujuan 
untuk memberikan keterampilan berupa wirausaha masyarakat, agar mereka memiliki 
mata pencaharian serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi/ studi literature. Sampel dalam 
penelitian ini terdiri dari 11 responden yaitu peserta didik dalam pendidikan dan pelatihan 
kewirausahaan masyarakat. Hasil penelitian menghasilkan propfil kewirausahaan serta 
model kewirausahaan . Penelitian ini menyimpulkan bagaimana model kewirausahaan 
masyarakat melalui Desa vokasi yang ada di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. 
Saran peserta pelatihan yang sekaligus pelaku kewirausahaan diharapkan lebih kreatif dan 
inovatif agar mampu membuat produk baru, selain itu juga menjalin kerjasama dengan 
pihak terkait sehingga pemasaran produk memiliki akses yang lebih luas.

PENELUSURAN PERMASALAHAN DAN POTENSI SMK KOTA SEMARANG DALAM 
IMPLEMENTASI E-LEARNING

Noor Hudallah

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan: 1). Bagaimana 
manajemen pusat TIK di SMK?, 2). Bagaimana implementasi e-learning pada pusat 
TIK di SMK?, 3). Bagaimana model konseptual pembelajaran berbasis e-learning 
yang sesuai di SMK?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan pendekatan naturalistik dalam observasi dan pengumpulan datanya, dan peneliti 
berfungsi sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan: 1). Pusat 
TIK SMK di Kota Semarang belum berfungsi maksimal sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya, 2). Pusat TIK SMK di Jawa Tengah belum bisa menjadi pusat pembelajaran 
dan pengembangan implementasi e-learning bagi sekolah-sekolah yang lain, 3). Pada 
saat ini di Kota Semarang, belum ada satupun SMK yang sudah merintis implementasi 
e-learning, 4).Guru-guru SMK di Kota Semarang sebagian besar belum bisa melakukan 
implementasi e-learning, 5). Sistem pengendalian dan tanggung jawab atas proses 
pembelajaran menggunakan e-learning di SMK belum berjalan, 6). Manajemen pusat 
TIK SMK dan implementasi e-learning di SMK belum efektif ditinjau dari prinsip-prinsip 
manajemen(perencanaan, pelaksanaan dan penilaian), 10). Tidak ada evaluasi secara 
berkala oleh kepala sekolah terhadap capaian kinerja pusat TIK SMK. Saran penelitian 
meliputi: 1). Semua kepala SMK harus berwawasan global dan mempunyai komitmen 
terhadap implementasi e-learning, 2). Perlu dilakukan upaya optimalisasi tupoksi pusat 
TIK SMK sehingga bisa menjadi agen kemajuan pendidikan yang berbasiskan TIK, 3). 
Harus disusun standard operational procedure (SOP) untuk pengelolaan pusat TIK SMK, 
4). Diperlukan peningkatan kesiapan guru-guru SMK dalam proses pembelajaran dengan 
e-learning lewat pelatihan dan workshop, 5). Diperlukan langkah optimalisasi kesiapan 
siswa SMK dalam proses pembelajaran e-learning, 6). Dibutuhkan implementasi model 
manajemen e-learning yang efektif dan efisien.
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ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH STANDAR NASIONAL DAN 
IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH TERHADAP MUTU 

PENDIDIKANDI SMPN KOTA SEMARANG

Rasdi Eko Siswoyo
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana kebijakan program SSN, 
implementasi Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan mutu pendidikan SMP Negeri 
di Kota Semarang, 2) mengetahui pengaruh kebijakan program SSN terhadap mutu 
pendidikan SMP Negeri di Kota Semarang.3) mengetahui pengaruh implementasi Rencana 
Pengembangan Sekolah (RPS) terhadap mutu pendidikan SMP Negeri di Kota Semarang 
dan 4) mengetahui pengaruh program SSN dan Rencana pengembangan Sekolah (RPS) 
terhadap mutu pendidikan SMP Negeri di Kota Semarang. Populasi berjumlah 520 orang 
dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 130 orang. Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan program sekolah standar nasional 
termasuk dalam kategori sangat tinggi, implementasi rencana pengembangan sekolah 
termasuk kategori tinggi dan mutu pendidikan SMPN di kota Semarang termasuk kategori 
sangat tinggi, ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan program sekolah standar 
nasional terhadap mutu pendidikan SMPN di kota Semarang, besarnya pengaruh 56,3 %. 
Ada pengaruh yang positif dan signifikan implementasi rencana pengembangan sekolah 
terhadap mutu pendidikan SMPN di kota Semarang, besarnya pengaruh 12,6 % dan ada 
pengaruh yang positif dan signfikan kebijakan sekolah standar nasional dan implementasi 
rencana pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan SMPN di kota Semarang, 
besarnya pengaruh 58,1 %. Saran yang diberikan terkait dengan temuan penelitian ialah 
: 1) sekolah harus melibatkan seluruh komponen sekolah termasuk semua guru dalam 
penyusunan rencana pengembangan sekolah, pelaksanaan dan evaluasi, 2) sekolah harus 
menyusun rencana pengembangan sekolah secara mendetail yang disesuaikan dengan 
kebutuhan warga sekolah, 3) pihak sekolahnya hendaknya lebih transparan dalam 
menyusun rencana biaya program sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan warga 
sekolah.

PERBAIKAN PEMBELAJARAN MELALUI PENERAPANCOOPERATIVE LEARNING 
STAD (STUDENTS TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS) UNTUK MENGOPTIMALKAN 

PENCAPAIAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH GELOMBANG

Sarwi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini yakni mengembangkan keterampilan berpikir kritis, 
meningkatkan penguasaan konsep gelombang, serta mendeskripsikan aktivitas selama 
proses pembelajaran. Rancangan eksperimen kuasi dengan strategi pembelajaran kooperatif 
diterapkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes 
obyektif dan kuesioner. Hasil penelitian yaitu 1) untuk gelombang bunyi dan gelombang 
elektromagnetik, ada kecenderungan peningkatan skor aktivitas dari pertemuan pertama 
ke pertemuan; 2) penggunaan empat indikator berpikir kritis diperoleh skor gelombang 
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bunyi 61,34 % dan gelombang elektromagnetik 51,83%; dan 3) penguasaan konsep 
kelompok eksperimen 58,02 dan kelompok kontrol 47,96 dengan uji t berbeda secara 
signifikan. Kesimpulan penelitian adalah melalui penerapan strategi kooperatif dapat 
mengembangkan berpikir kritis dan meningkatkan penguasaan konsep gelombang; serta 
tanggapan mahasiswa positif terhadap implementasi program. 

EVALUASI KEBIJAKAN DAN PERUMUSAN MODEL PENINGKATAN KOMPETENSI 
GURU SD YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DI JAWA TENGAH BERBASIS 

PENGUASAAN TIK UNTUK MENDUKUNG BUDAYA PAPERLESS 

Sri Handayani

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Latar belakang penelitian ini adalah adanya indikasi bahwa sebagian besar guru 
SD tidak menguasai kompetensi TIK, Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dan penulisan 
karya ilmiah, hal ini nampak dari jumlah guru SD yang berpangkat IVb ke atas yang 
hanya sejumlah 264 orang dari 194.948 orang guru SD di Jawa Tengah atau hanya sebesar 
0,135% saja ( data : LPMP Jateng 2010 ), karena salah satu syarat untuk naik menjadi 
golongan IVb adalah pernah melakukan PTK. Sementara program kerja Instansi yang 
bertugas meningkatkan profesionalitas Guru hanya menekankan mendukung kegiatan 
KKG saja dan pelaksanaan pelatihan hanya untuk instruktur/Guru inti serta dilaksanakan 
lebih banyak terpusat di LPMP. Masalah yang timbul adalah apakah kebijakan peningkatan 
profesionalitas guru SD yang selama ini dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan 
sudah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kompetensi guru untuk seluruh 
aspek, kemudian bagaimana merumuskan model peningkatan kompetensi guru SD serta 
seperti apa tanggapan para guru SD yang sudah bersertifikat di Jawa Tengah terhadap 
rumusan model yang dibuat Subyek penelitian ini adalah guru SD di Jawa Tengah yang 
sudah bersertifikat profesional sejumlah 60 orang. Penelitian ini terdiri dari 2 ( langkah 
) yaitu langkah pertama merupakan studi yang mengarah pada evaluasi kebijakan 
peningkatan profesionalitas guru SD yang selama ini sudah dilaksanakan di Jawa Tengah. 
Kajian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian pengembangan 
yang dibagi ke dalam 4 tahapan yaitu (1) penyusunan draft kajian dan instrumen, (2) 
penyusunan instrumen kajian, (3) pengumpulan data, (4) analisis data.Langkah kedua 
menggunakan pendekatan “Research and Development”, yaitu suatu penelitian yang 
ditindaklanjuti dengan pengembangan melalui proses identifikasi masalah – pembuatan 
model –uji coba model – replikasi dan pengembangan. Semua data yang dihasilkan dari 
kuesioner/angket dianalisis secara deskriptif-komparatif. Dari analisis data diperoleh 
simpulan : 1)sebagian besar guru – guru SD di Jawa Tengah yang sudah tersertifikasi rata-
rata yang belum menguasai TIK dan internet sebanyak 32, 64%, dan jika dilihat rincian 
datanya maka sebenarnya ada lebih dari 72% responden yang belum berkompeten dalam 
hal internet sementara untuk penguasaan TIK hanya 20% responden yang samasekali 
belum menguasai TIK, yang sudah sangat menguasai TIK dengan beberapa macam 
program aplikasi seperti MS Word, Excel dan Power point hanya 3,33% dan yang lainnya 
pada umumnya sudah menguasai MS Word dan Power point. 2) walaupun sudah banyak 
yang menguasai power point tapi aplikasinya untuk mengajar dengan bantuan multimedia 
berbasis TIK hampir tidak ada guru yang pernah melakukannya karena yang tidak pernah 
menggunakan multimedia berbasis TIK ada 85%, alasan utama mereka adalah karena 
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sekolah tidak memiliki LCD. 3) hampir 100% responden belum pernah menulis artikel 
ilmiah di jurnal dan dalam forum seminarpun hampir 100% tidak pernah ada yang menjadi 
pemakalah utama atau pendamping. 4) walaupun hampir semua guru memahami prosedur 
dan pelaksanaan PTK tetapi hanya sebagian kecil saja yang pernah melaksanakannya 
untuk mengembangkan proses pembelajaran mereka yaitu hanya sebanyak 20% dengan 
dana mandiri, dan samasekali tidak pernah ada responden yang melakukan penelitian 
dengan mendapatkan dana penelitian kompetitif untuk PTK.

PENGEMBANGAN PENDIDIKANKARAKTER MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK BERBASIS MASALAH MENGGUNAKAN LOCAL 

MATERIAL

Sri Haryani, Agung Tri Prasetya, dan Sri Wardani

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran Praktikum Kimia 
Analitik Instrumen (PPKAI) menggunakan local material yang mampu meningkatkan 
penguasaan konsep, keterampilan pemecahan masalah, serta membangun karakter calon 
guru kimia dengan strategi instruksional pembelajaran berbasis masalah.Metode kuasi 
eksperimen dengan desain pretest – postest control group digunakan dalam penelitian 
ini dengansubyek penelitian 26 orang mahasiswa sebagai kelompok kontrol dan 24 
orang mahasiswa sebagaikelompok eksperimen. Penguasaan konsep diukur dengan 
tes bentuk uraian, keterampilan pemecahan masalah diukur melalui penilaian laporan 
pemecahan masalah, presentasi hasil, dan produk pembuatan kit;dan observasi digunakan 
untuk mencatat karakter yang muncul selama proses pembelajaran. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) model PPKI yang dikembangkan memiliki karakteristik: (a) 
masalah open-ended; (b) dihasilkan kit menggunakan local material sebanyak 7 buah ;(c) 
karakter diobservasi pada setiap langkah pembelajaran berbasis masalah; (d) pemecahan 
masalah diukur melalui laporan, presentasi hasil, dan produk hasil pemecahan masalah(2) 
implementasi model PPKAI berbasis masalah menggunakan local material dapat 
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa calon guru dengan kategori 
sangat baik, (3) karakter yang berkembang dalam PPKAI berbasis masalah religious, 
disiplin, jujur, ingin tahu, berpikir kreatif, berpikir kritis, kerja sama, berkomunikasi, 
mandiri, menghargai pendapat dan prestasi orang lain, kepemimpinan, demokrasi, teliti, 
hati-hati, dan kerjakeras, (4) implementasi model PPKAI berbasis masalah mampu 
meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa calon guru lebih baik daripada praktikum 
konvensional, dan (5) secara umum tanggapan mahasiswa terhadap implementasi 
pembelajaran sangat positif.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA KULIAH MORPHOSYNTAXE BERBASIS 
NILAI-NILAI KARAKTER DAN KONSERVASI UNTUK MAHASISWA PROGRAM 

STUDIPENDIDIKAN BAHASA PRANCIS FBS UNNES

Sri Rejeki Urip

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dengan berdasarkan prinsip pengembangan pendidikan karakter, selayaknya UNNES 
mengembangkan pendidikan karakter secara berkelanjutan pada semua mahasiswanya, 
melalui semua mata kuliah, menekankan pada proses belajar, dan berlangsung secara 
aktif dan menyenangkan. Salah satunya dengan mengintegrasikan nilai-nilai konservasi 
dan pendidikan karakter di dalam mata kuliah Morphosyntaxe. Tujuan dari penelitian dan 
pengembangan ini adalah mengetahui kebutuhan pejabat dan mahasiswa akan adanya 
bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe yang mengintegrasikan nilai konservasi 
dan pendidikan karakter, serta mengembangkannya ke dalam bahan ajar. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan, dengan 3 tahap, yakni (1) 
Tahap Eksplorasi, (2) Tahap Pengembangan, dan (3) Tahap Uji Terbatas. Hasil penelitian 
adalah sebagai berikut: (1) Pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing serta mahasiswa 
membutuhkan bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe yang berbasis nilai-nilai 
konservasi dan pendidikan karakter dengan karakteristik: (1) Materi diintegrasikan di 
bagian tugas, semua nilai konservasi, dan karakteristik diintegrasikan. (2) Draft bahan 
ajar dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, yang kemudian diujicobakan di kelas yang 
terbatas. Temuan-temuan di kelas digunakan untuk merevisi draf bahan ajar. (3) Bahan 
ajar divalidasi oleh pakar bahan ajar/buku ajar dari UNS. Bahan ajar untuk mata kuliah 
Morphosyntaxe Berbasis Berbasis Nilai-nilai Karakter dan Konservasi bermanfaat untuk 
dua tujuan, yakni mahasiswa menguasai konsep-konsep Morphosyntaxe dan mendapatkan 
pengetahuan mengenai nilai-nilai konservasi dan karakter.

ANALISIS KINERJA GURU-GURU SEJARAH DI SMA KOTA SEMARANG 

Suwito Eko Pramono

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

This research describes the direct effect of leadership towards performance, school 
cultures towards performance, motivation towards performance, leadership towards 
motivation, and school cultures towards motivation. This research samples were 50 
teachers of 30 Senior High Schools (SMA) in Semarang and 50 teachers as a sample was 
selected by simple random sampling. This research data was path analysis technique.This 
research results: (1) there is direct effect of leadership towards performance, (2) there is 
direct effect of school culture towards performance, (3) there is direct effect of motivation 
towards performance, (4) there is direct effect of leadership towards motivation, and 
(5) there is direct effect of school culture towards motivation. Performance is affected 
variously by motivation, school culture, and leadership.
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PENINGKATAN KOMPETENSI KEPROFESIONALAN GURU MATEMATIKA SMP 
MELALUI KOLABORASI PTK BERBASIS PEMBELAJARAN INOVATIF PMRI 

PENDIKAR DI SEMARANG

Wardono; ST Budi Waluya; Scolastika Mariani *

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah kebutuhan yang diperlukan untuk 
pengembangan keprofesionalan guru matematika SMP di kota Semarang? (2) Bagaimana 
pengembangan model pelatihan dan pendampingan (PP) PTK PMRI pendidikan karakter 
(pendikar) untuk peningkatan kompetensi keprofesionalan guru matematika?(3) Apakah 
ada peningkatan kompetensi keprofesionalan guru matematika SMP setelah PP PTK 
PMRI pendikar? (4) Apakah ada peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan 
PTK PMRI pendikar? (5) Apakah ada dampak positif kualitas pembelajaran yang baik 
dan pembentukan karakter bangsa yang baik pada siswa setelah guru matematika SMP 
melaksanakan PTK PMRI pendikar? Metode penelitian ini adalah R&D. Riset kuantitatif 
menganalisis kompetensi keprofesionalan guru matematika pada SMP di Semarang 
kemudian dilanjutkan dengan Development pengembangan model manajemen PP PTK 
berbasis PMRI pendikar dengan penelitian eksperimen “pretest-postest design” yang 
dianalisis dengan uji t dan peningkatannya diukur dengan analisis rata-rata nilai gain yang 
dinormalisasi . Hasil penelitian yaitu; (1) Kebutuhan utama untuk pengembangan 
keprofesionalan guru matematika SMP di kota Semarang adalah PP PTK berbasis 
pembelajaran inovatif PMRI pendikar; (2) Model manajemen PP PTK yang tepat untuk 
peningkatan kompetensi keprofesionalan guru matematika SMP adalah model manajemen 
dengan POS Akademik dan POS Organisasional dengan langkah-langkah manajemen 
dalam fungsi perencanaan pelatihan, fungsi pelaksanaan pelatihan dan fungsi penilaian 
program pelatihan; (3) Model manajemen PP PTK berbasis pembelajaran PMRI pendikar 
dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru; (4) Model manajemen PP PTK 
berbasis pembelajaran PMRI pendikar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman 
dan keterampilan PTK guru yang mendukung kompetensi keprofesinalan guru; (5) Model 
manajemen PP PTK PMRI pendikar berdampak mencapai kualitas pembelajaran yang 
baik dan dapat membentuk karakter bangsa yang baik pula pada siswa.

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA (USER) SISTEM INFORMASI SKRIPSI 
(SISKRIPSI)

Agung Yulianto, Hasan Mukhibad

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pesatnya perubahan teknologi informasi menyebabkan system informasi berbasis 
teknologi menjadi kebutuhan dasar bagi setiap organisasi guna meningkatkan efektivitas, 
efisiensi, produktivitas, kinerja dan layanan kepada para pemangku kepentingan. Hal 
ini juga terjadi pada Unnes yang telah mengembangkan Sistem Informasi Siskripsi 
(Siskripsi).Agar tujuan pencipataan Siskripsi dapat tercapai, maka pengukuran kepuasan 
sebagai indicator kesuksesan siskrips iperlu dilakukan. Sampel dari penelitian ini adalah 
user yang meliputi mahasiswa, dosen, administrator, operator jurusan, operator fakultas, 
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dan verifikator topic skripsi yang ditentukan menggunakan pendapat Isaac dan Michael 
yang berjumlah 322 orang dan dialokasian menggunakan metode two stage cluster 
random sampling.Analisis data menggunakan metode Structural Equation Model (SEM). 
HasilAnalisis deskriptif variabel menunjukkan bahwa siskripsi memiliki tingkat penerimaan 
yang baik oleh pengguna (user). Hal ini dibuktikan dengan empat variabel (information 
system, service quality, easy to use, system use) memiliki tingkat penerimaan pengguna 
(user) baik dan tiga variabel (system quality, user statisfaction, individual impact) ragu-
ragu.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sebagian besar hipotesis ditolak, sehingga 
beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian 
sebelumnya.Hasil penelitian yang mendukung teori adalah terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara information quality terhadap user statisfaction, antara system use 
terhadap individual impact dan antara user statisfaction terhadap individual impact. Hasil 
penelitian yang menolak teori yang telah dibangun adalah terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara system quality terhadap system use, antara information quality terhadap 
system use, antara service quality terhadap system use, antara easy to use terhadap system 
use, antara system quality terhadap user statisfaction, antara service quality terhadap 
user statisfaction, antara easy to use terhadap user statisfaction, antara user statisfaction 
terhadap system use dan antara system use terhadap user statisfaction.Banyaknya hasil 
penelitian yang berbeda dengan teori diakibatkan oleh sistem informasi skripsi (siskripsi) 
yang memiliki karaketeristik mandatory (memiliki sifat wajib bagi mahasiswa dan dosen 
pembimbing skripsi) dan implementasi sistem yang masih tergolong baru, sehingga 
pengguna dan sistem masih belum mapan. Saran yang bisa diberikan adalah bagi bagian 
yang menangani implementasi siskripsi perlu meningkatkan kualitas sistem siskripsi. 
Agar siskripsi tidak sering error, mudah diakses dan aman digunakan.

KAJIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN MUTU

Isti Hidayah

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji input, proses, dan output 
penyelenggaraan program PPG dalam jabatan sebagai tindakan evaluasi terhadap 
pelaksanaan program, yang sekaligus sebagai implementasi fungsi manajemen 
peningkatan mutu, khususnya penyelenggaraan program PPG dalam jabatan. Penelitian ini 
merupakan penelitian diskriptif yang dilaksanakan dengan tahapan: (1) mengembangkan 
instrument penelitian sebagai instrument evaluasi program mencakup input, proses, dan 
output; (2) pengambilan data; (3) analisis data. Teknik statistik yang digunakan adalah 
statistik deskriptif. Instrumen dikembangkan mengacu pada standar yang diberlakukan 
terhadap program PPG dalam jabatan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang 
telah dikembangkan Tim Penjaminan Mutu Uninersitas negeri Semarang. Penelitian ini 
sekaligus sebagai evaluating evaluation (meta-evaluation). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kualitas input, proses, dan output dengan kategori lebih dari “Baik”; perbedaan 
persepsi terhadap ketersediaan atau keterlaksanaan komponen input, proses, dan output 
disebabkan karena sosialisasi program yang tidak optimal. Best Practices penyelenggaraan 
program PPG dalam Jabatan Prodi PGSD yang dapat diterapkan terhadap pelaksanaan 
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program serupa dan atau program selanjutnya adalah penyusunan proposal PTK sebagai 
bagian dari kegiatan workshop pengembangan perangkat pembelajaran (workshop SSP), 
dan sekaligus sebagai bagian terintegrasi dari pelaksanaan PPL. Perlu dilakukan penelitian 
lanjutan membandingkan keefektivan penerapan model evaluasi dengan pola blok dan 
non blok.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WORLD CLASS UNIVERSITY MELALUI PROGRAM 
KELAS BILINGUAL DI JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FAKULTAS 

ILMU SOSIAL UNNES.

Kuncoro Bayu Prasetyo, Antari Ayuning Arsi, Putri Indah Kurniawati

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Since the year 2010 Semarang State University has declared itself as a World 
Class University. To reach the international level, one of the policies is the implementation 
of Bilingual Program in Educational Studies Program throughout the Unnes. Sociology and 
Anthropology Department became the first department in the Faculty of Social Sciences 
which implement policies as a pilot project at the faculty level. This study aims to determine 
the implementation of the bilingual classes program in the Department of Sociology and 
Anthropology, both in terms of methods and the learning process; analyze the advantages 
and disadvantages, as well as the impacts of the implementation of bilingual program. 
The method used in this study is a qualitative analysis based on the analysis of field 
data obtained directly from the observation of learning process, interviews with policy 
makers and managers, and with learning participantas, both lecturer and student. The 
results showed that the presence of bilingual programs can provide a better academic 
atmosphere and global atmosphere among both faculty and students, and motivate 
faculty and students to undertake self-development. However, the research also suggests 
that bilingual classroom policy has not been managed systemically and organizationally, 
so it produces the impression that the success of the implementation of bilingual learning 
is more due to the factors of willingness and ability of the learner and lecture. The advice 
that can be recommended is that faculty level policy makers need to make a bilingual 
classroom as a planned and systematically flagship program. The policy makers should 
also give a better share of attention in the aspect of academic and budget policy.

RELEVANSI KOMPETENSI MAHASISWA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN DI 
RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

Dwi Yulianti, Masugino

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan kompetensi maha siswa yang meliputi 
pedagogik dan profesional, kepribadian dan sosial mahasiswa PGSBI., mengetahui profil 
mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengetahui faktor penghambat pencapaian 
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kompetensi tersebut. Penelitian survey ini subyek penelitiannya adalah mahasiswa yang 
praktik pengalaman lapangan di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di kota Semarang, 
Kabupaten Semarang, Kendal, Kudus, batang dan Magelang. Alat pengambilan data berupa 
dokumentasi, angket menggunakan skala linkert, dan wawancara terbatas. Analisis data 
menggunakan diskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi mahasiswa 
yang terdiri dari kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial berada pada 
kategori amat baik dan baik. Mahasiswa dapat menunjukkan keprofesionalya, mempunyai 
etos kerja dan tanggung jawab, dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial sekolah dan 
mempunyai pribadi yang layak sebagai guru. Mahasiswa sudah dapat melaksanakan 
pembelajaran sesuai konsep RSBI, yang terdiri penerapan kurikulum, pembelajaran 
berbasis inkuiri, pemanfaatan model,metode dan pendekatan, melaksanakan penilaian dan 
pemanfaatan ICT. Sebagian kecil mahasiswa mengalami hambatan.

PENGEMBANGAN MANAJEMEN MUTU AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNIK 
KIMIA FT UNNES DENGAN MODEL RODA DEMING

Prima Astuti Handayani, Wara Dyah Pita Rengga, Megawati

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Program studi Teknik Kimia berada di bawah Fakultas Teknik, merupakan program 
studi yang masih tergolong baru, program studi ini dibuka pada tahun 2007. Penataan sistem 
administrasi dan mutu akademik masih terus dilakukan, sejalan dengan diberlakukannya 
sistem penjaminan mutu di Unnes. Sertifikat ISO 9001: 2008 dan IWA 2: 2007 telah 
diraih, namun perbaikan pengelolaan mutu akademik masih harus dilakukan secara 
terus menerus. Apalagi dengan Unnes menuju “Good University Governance“. Populasi 
penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2009, 2010 dan 2011. Fokus 
penelitian adalah pengelolaan Program Studi, pelaksanaan perkuliahan teori dan praktek 
pada program studi Teknik Kimia. Tujuan penelitian mendiskripsikan pola kerja Roda 
Deming pada manajemen mutu akademik prodi Teknik Kimia. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode kuisioner/angket, sedangkan 
analisis data dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Pola kerja 
model Roda Deming dapat diterapkan pada pengembangan manajemen mutu akademik 
Prodi Teknik Kimia FT UNNES, 2) Manajemen mutu akademik Prodi Teknik Kimia dapat 
ditingkatkan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara 
periodik, 3) Strategi pengembangan manajemen mutu akademik Prodi Teknik Kimia dengan 
peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Disarankan setiap jurusan atau 
program studi perlu dibentuk tim penjaminan mutu tingkat jurusan/program studi, sehingga 
jurusan/program studi dapat mengelola mutu akademik secara maksimal.
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ANALISIS KANDUNGAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER BERBASIS KONSERVASI PADA PERANGKAT PEMBELAJARAN 

JURUSAN BIOLOGI

Saiful Ridlo, Andin Irsadi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Masalah penelitian ini adalah (1) apakah nilai-nilai karakter pendidikan berbasis 
konservasi telah termuat dalam silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP) jurusan 
biologi dan (2) bagaimanakah mengembangkan nilai-nilai pendidikan berbasis konservasi 
pada silabus dan SAP jurusan biologi. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk 
mengevaluasi apakah silabus dan SAP telah mengandung nilai-nilai pendidikan karakter 
berbasis konservasi, dan menghasilkan model silabus dan SAP yang telah mengandung 
muatan nilai-nilai pendidikan karakter berbasis konservasi. Metode pengembangan 
model mengambil prosedur Sugiyono pada fase pendahuluan. Validasi model dilakukan 
melalui focus group discussion dan instructional validity. Data-data dianalisis secara 
deskriptif dan digunakan untuk menghasilkan produk berupa silabus dan SAP Mata 
Kuliah Biologi Umum. Hasil penelitian berupa silabus dan SAP versi pertama. Nilai-
nilai religius, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, tangguh, nasionalis dan 
bertanggungjawab yang dikenal sebagai karakter konservasi belum muncul dalam silabus 
dan SAP Jurusan Biologi termasuk pada Matakuliah Biologi Umum. Meskipun demikian 
Jurusan Biologi tinggal memerlukan penegasan untuk memunculkan secara legal nilai 
karakter konservasi dalam silabus dan SAP karena strategi JAS telah menyediakan 
kemungkinan terakomodasinya nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai pendidikan berbasis 
konservasi dapat diakomodasi pada fitur kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian 
KD dan pencapaian tujuan pembelajaran sebagai bentuk pengembangan silabus dan SAP 
sehingga menghasilkan silabus dan SAP.

AKTUALISASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATA 
KULIAH UMUM (MKU) DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sunarto, Andi Suhardiyanto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Harus diakui bahwa pendidikan karakter melalui MKU baru diwujudkan dengan 
kegiatan kurikuler, yaitu pembelajaran di kelas. Masih adanya sorotan-sorotan tentang 
keberadaan MKU yang hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat kognitif dan belum 
menjangkau aspek nilai dan sikap sebagai wujud pengembangan kepribadian. Penelitian 
ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi sejauh mana aspek pendidikan 
karakter telah teraktualisasikan dalam pembelajaran MKU, hambatan apakah yang 
dirasakan oleh dosen pengampu MKU dalam pengorganisasian materi, metode, media, 
dan alat evaluasi dalam pembelajaran MKU sebagai wahana pendidikan karakter; dan 
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bagaimana harapan dosen pengampu dan mahasiswa yang menempuh MKU terkait dengan 
proses pembelajaran MKU sebagai wahana pendidikan karakter. Berdasar hasil penelitian 
dan pembahasan di atas, maka simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain. 
(1) Perkuliahan MKU di UNNES dengan komponen-komponen pembelajaran yang ada di 
dalamnya telah mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Pembelajaran MKU 
sebagai pendidikan karakter menjadikannya berbeda dengan pembelajaran matakuliah 
yang lain di mana kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran MKU bukan hanya 
penguasaan materi pembelajaran atau aspek kognitif semata-mata, melainkan yang lebih 
penting dari itu adalah terjadinya proses internalisasi nilai pada diri peserta pembelajaran. 
Dosen dan mahasiswa sama-sama berharap menampilkan materi pembelajaran MKU 
yang lebih dari sekedar apa yang termuat dalam buku paket, melainkan juga ditambah 
dengan isu-isu aktual dalam masyarakat dan sentuhan-sentuhan emosional yang bersifat 
penyadaran kepada mahasiswa untuk mewujudkan nilai-nilai karakter yang ditanamkan 
itu dalam kehidupan yang nyata.

ANALISIS KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (STUDI KASUS PROGRAM 
STUDI DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNNES)

Tri Joko Raharjo dan Tri Suminar

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif persentase ini untuk mengukur 
variabel kualitas layanan pendidikan di bidang akademik, administratif dan ketatalaksanaan 
pada beberapa program studi di FIP UNNES. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
kuesioner, yang ditujukan kepada mahasiswa FIP. Instrumen penelitian adalah kuesioner 
dalam bentuk skala yang dikenal sebagai Student Satisfaction Inventory disingkat SSI. 
Teknik analisis data, menggunakan (1) teknik deskriptif persentase, dan (2) Important 
Performance Analysis, untuk menganalisis kesenjangan antara harapan dengan kenyataan 
yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan kualitas layanan akademik di Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang termasuk kriteria baik. Artinya, pelayanan 
akademik dinilai telah memuaskan sesuai dengan harapan mahasiswa sebagai pelanggan 
internal di perguruan tinggi. Kualitas layanan administratif dan ketatalaksanaan di Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang termasuk kriteria tidak baik. Artinya 
pelayanan administratif dinilai belum memuaskan, tidak sesuai dengan harapan pelanggan 
(mahasiswa). Kualitas layanan jasa pendidikan di FIP UNNES termasuk kesenjangan 
3, yakni kesenjangan antara spesifikasi kualitas layanan dan pemberian layanan kepada 
pelanggan. Posisi atribut kualitas layanan termasuk pada kuadran I, atribut kualitas layanan 
penting oleh pelanggan, tetapi atribut kualitas layanan belum sesuai dengan harapan 
pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Simpulan penelitian adalah 
kualitas layanan akademik sesuai dengan harapan mahasiswa, namun kualitas layanan 
administrasi dan ketatalaksanaan masih ada kesenjangan antara pelayanan yang diberikan 
dengan harapan pelanggan. Oleh karena itu disarankan bagi pihak lembaga, dosen dan 
karyawan FIP untuk meningkatkan kesigapan dan ketulusannya memberikan layanan 
administrasi dan ketatalaksanaan pendidikan bagi mahasiswa.
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
PERILAKU KEAGAMAAN SISWA SMA DI BAWAH YAYASAN KEAGAMAAN KOTA 

SEMARANG

Totok Sumaryanto F, Hartono

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui dan menganalisis 
implementasi pendidikan agama pada peserta didik SMA pada sekolah di bawah yayasan 
keagamaan, (2) Mengetahui dan menganalisis perilaku keagamaan pada peserta didik 
SMA pada sekolah di bawah yayasan keagamaan, (3) Mengetahui pengaruh implementasi 
pendidikan agama terhadap perilaku keagamaan peserta didik SMA pada sekolah di bawah 
yayasan keagamaan dilihat dari aspek religiusitas, kejujuran, toleransi, cinta damai dan 
kepedulian sosial, dan (4) Bagaimanakah model ideal implementasi pendidikan agama di 
Sekolah Menengah Atas di bawah yayasan keagamaan. Metode penelitian menggunakan 
mixing method dengan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
angket, pedoman wawancara dan observasi. Teknik analisis data dengan menggunakan 
deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh 
antara implementasi pendidikan agama pada sekolah di bawah yayasan keagamaan 
terhadap perilaku keagamaan siswa di kota semarang adalah signifikan dengan kontribusi/
dukungan sebesar 34.3 %. Implementasi kurikulum pendidikan agama yang selama ini 
dilaksanakan pada sekolah di bawah yayasan keagamaan telah melaksanakan kurikulum 
dalam membentuk perilaku siswa dalam aspek religiusitas, kejujuran, toleransi, cinta damai 
dan kepedulian sosial. Bentuk ideal implementasi pendidikan agama di sekolah umum di 
bawah yayasan keagamaan meliputi: dimasukkannya pendidikan karakter, keteladanan, 
dan dapat menghubungkan dengan mata pelajaran lainnya. Saran kepada Kementerian 
Agama dalam menyusun kisi-kisi pelajaran Agama diharapkan memasukkan pendidikan 
karakter dengan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, sehingga kurikulum 
tersebut dapat bersifat lebih spiritual dan dapat berinteraksi dengan pelajaran lainnya 
yang lebih bersifat keduniawian. Kepada kedua sekolah yang menjadi sasaran penelitian, 
lebih meningkatkan kerjasama dengan guru bidang studi lainnya agar memasukkan nilai-
nilai keagamaan dalam setiap mata pelajaran.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH BAGI MAHASISWA 
PGMIPABI DALAM PERKULIAHAN TELKURMAT-2 MELALUI PENERAPAN MIND-

MAPPING BERCIRI KONSERVASI

Amin Suyitno, Endang Sugiharti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kemampuan memecahkan masalah bagi mahasiswa PGMIPABI dalam perkuliahan 
Telaah Kurikulum Matematika 2 (Telkurmat-2) masih perlu ditingkatkan. Salah satu 
caranya adalah dengan menerapkan model pembelajaran Mind Mapping berciri konservasi 
yang melatih mahasiswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan mengenal lingkungannya. 
Permasalahannya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 
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bagi mahasiswa PGMIPABI Prodi Pendidikan Matematika UNNES, khususnya dalam 
perkuliahan Telkurmat-2? Tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah mahasiswa Pendidikan Matematika dalam Perkuliahan 
Telkurmat-2. Hasil dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Dengan menerapkan 
model pembelajaran Mind Mapping berciri konservasi maka keterampilan memecahkan 
masalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika program PGMIPABI dalam perkuliahan 
Telkurmat-2 dapat ditingkatkan. Rata-rata skor yang diperoleh mahasiswa adalah 85,6, 
rata-rata skor ini lebih tinggi dari rata-rata skor sebelumnya. Saran yang diajukan adalah 
(1) penerapan model pembelajaran Mind Mapping berciri konservasi untuk meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah bagi mahasiswa Pendidikan Matematika UNNES 
program PGMIPABI dalam mata kuliah Telkurmat-2 perlu ditindaklanjuti untuk mata 
kuliah yang lain. (2) Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mata kuliah lain dan 
dengan model pembelajaran yang lain.

APLIKASI TEKNOLOGI GOOGLE EARTH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
SPASIAL (RUANG) MAHASISWA JURUSAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG DALAM MATA KULIAH SEJARAH ASIA TENGGARA TAHUN 
AKADEMIK 2012/2013.

Andy Suryadi, R. Suharso, Tsabit Azinar Ahmad

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Selama ini banyak mahasiswa sejarah (>40%) yang kurang cakap dalam 
menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan dimensi ruang dalam konteks sejarah 
Asia Tenggara. Saat diskusi juga tampak mahasiswa cenderung kesulitan menjelaskan 
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dimensi ruang (geografis). Salah satu sebabnya, 
pemanfaatan media belajar dalam pembelajaran sejarah Asia Tenggara yang salah satu 
pengampunya adalah peneliti sendiri memang masih kurang dipotimalkan. Salah satu 
alternatif solusi media yang dapat dimanfaatkan dalam mempelajari sejarah, terutama 
dalam memanipulasi kesulitan ruang dan waktu, adalah dengan pemanfaatan program 
google earth. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman ruang dalam Mata 
Kuliah Sejarah Asia Tenggara pada Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri 
Semarang tahun akademik 2012/2013 dengan menerapkan aplikasi teknologi Google 
Earth. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classsroom action research). 
Sumber kajian dalam penelitian tindakan kelas (classsroom action research) ini adalah 
mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang yang mendapatkan Mata Kuliah 
Sejarah Asia Tenggara Tahun 2012 khususnya pada rombel 4. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kualitas soal diuji 
dengan uji valiitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda dan uji tingkat kesukaran. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi deskriptif persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman spasial mahasiswa dalam 
mata kuliah Sejarah Asia Tenggara tahun akademik 2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil tes pada siklus I yang diikuti oleh 41 mahasiswa Rombel 4 Jurusan Sejarah. Jumlah 
nilai yang diperoleh seluruh mahasiswa sebesar 3305 dengan nilai terendah sebesar 65,00 
dan nilai tertinggi 90,00. Hasil tes juga menunjukan sebanyak 39 mahasiswa (95,10%) 
mencapai ketuntasan belajar (>70) sedangkan selebihnya 2 mahasiswa (4,90%) tidak 
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mencapai ketuntasan belajar (<70). Dengan demikian tindakan kelas dinyatakan telah 
memenuhi kriteria yang diharapkan pada siklus pertama sehingga tidak perlu dilanjutkan 
pada siklus kedua. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan juga meningkat, ditandai 
dengan 35 mahasiswa atau 85% mahasiswa memperhatikan dengan baik penjelasan 
dosen, 24 mahasiswa atau 58% aktif dalam bertanya selama pembelajaran, 37 mahasiswa 
atau 90% memberikan respon positif terhadap media pembelajaran yang digunakan dan 
memiliki minat yang tinggi selama mengikuti pembelajaran. Berdasarkan data yang 
ada, dapat dikemukakan bahwa rata-rata 81% mahasiswa mempunyai antusias tinggi 
dalam proses pembelajaran. Mereka memperlihatkan sikap yang cukup positif pada saat 
pembelajaran pada siklus I.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS LIFESKILL DENGAN 
BANTUAN BLOG SEBAGAI SUMBER BELAJAR KARYA MAHASISWA

Ardhi Prabowo

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kecakapan Hidup (lifeskill) dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, 
yaitu: (a) Kecakapan personal, (b) Kecakapan Sosial, (c) Kecakapan Akademis, dan 
(d) Kecakapan Vokasional (Kejuruan) (Slamet, 2002: 132). Pembelajaran dengan 
mengedepankan lifeskill artinya pembelajaran tersebut mengarah kepada 4 hal tersebut. 
Sebagai sumber belajar, fasilitas internet yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di 
perguruan tinggi adalah blog. Blog merupakan fasilitas yang bebas pakai oleh siapapun. 
Blog dapat diisi oleh konten-konten yang merupakan materi pembelajaran. Blog juga 
dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena pengguna dan pemilik blog dapat saling 
bertukar komentar pada jendela masing-masing. Bahkan, jika pengguna blog sedang 
online bersamaan, maka blog dapat pula berfungsi sebagai alat komunikasi selayaknya 
telepon. Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan 
sebagai berikut: (1) Pembelajaran matematika berbasis lifeskill yang bagimanakah yang 
dapat meningkatkan kecakapan akademik dan kecakapan personal mahasiswa?; (2) Blog 
yang bagaimanakah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar karya mahasiswa?; 
(3) Apakah pendekatan pembelajaran matematika berbasis lifeskill dengan bantuan blog 
sebagai karya mahasiswa lebih efektif jika dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran 
konvensional? Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan kesimpulan sebagai berikut, (1)
Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Analisis, (4) Kesimpulan. Sedangkan pendekatan 
penelitian kuantitatif menggunakan tahapan: penentuan populasi, pengujian kehomogenan 
populasi, pemilihan sampel, pemberian perlakuan, analisis data, penyusunan simpulan, 
dan generalisasi hasil penelitian pada populasi. Berdasarkan kajian dan analisis maka 
simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Pembelajaran matematika 
berbasis lifeskill yang dapat meningkatkan kecakapan akademik dan kecakapan personal 
mahasiswa adalah pembelajaran matematika dengan kooperatif learning sebagai salah 
satu model pembelajaran yang sesuai. Namun pembagian kelompok untuk kemampuan 
berpikir setingkat mahasiswa tidak disarankan untuk banyak anak dalam satu kelompok. 
Dalam satu kelompok cukup dua atau tiga orang. (2) Blog yang dapat digunakan sebagai 
sumber belajar karya mahasiswa adalah blog yang memenuhi beberapa kriteria tertentu.
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PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN TAKSONOMI HEWAN BERORIENTASI 
KONSERVASI DENGAN MENINDAKLANJUTI ANGKET BALIKAN KINERJA 

AKADEMIS DOSEN DI JURUSAN BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bambang Priyono, Ning Setiati dan Margareta Rahayu

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pada mata kuliah Taksonomi Hewan sudah membuat kebijakan melakukan 
evaluasi perkuliahan dalam bentuk Angket Balikan Kinerja Akademik Dosen. Evaluasi 
perkuliahan itu dilakukan oleh mahasiswa peserta. Hanya sayang, informasi dari hasil 
angket yang berharga tersebut kurang dimanfaatkan / didayagunakan dan ditindaklanjuti 
dosen pengampu untuk memperbaiki proses perkuliahan. Penelitian perbaikan perkuliahan 
ini terdiri dari 3 siklus, setiap siklus terdiri atas perencanaan, implementasi tindakan, 
observasi dan refleksi untuk 2 pertemuan. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
rombel 2 prodi pendidikan biologi, yang berjumlah 37 mahasiswa. Tindakan yang 
diimplementasikan adalah menindaklanjuti Angket Balikan Kinerja Akademis Dosen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan analisis hasil isian angket 
dengan menerapkan metode presentasi dan PKL di Jatim Park II Batu Kota Malang 
dilengkapi pengamatan Museum Zoologi konsep Protozoa sampai dengan Mammalia, 
ternyata dapat meningkatkan hasil belajar taksonomi hewan terutama untuk pemahaman 
konsep dan ketrampilan identifikasi.yang berorientasi konservasi. Nilai yang diperoleh 
mahasiswa dengan nilai A sebanyak 2 orang (6,3%), nilai AB sebanyak 16 orang (50%), 
nilai B sebanyak 14 orang (43,8%), nilai praktikum, mahasiswa yang memperoleh nilai 
A sebanyak 11 orang (34,8%), nilai AB sebanyak 10 orang (31,3%), nilai B sebanyak 
11 orang (34,8%). Indikator keberhasilan mahasiswa yang tuntas belajar pada siklus 1 : 
80,8%; siklus 2 : 91,3% dan pada siklus 3 adalah 90,3%. Dengan menindaklanjuti Angket 
Balikan Kinerja Akademis Dosen di Jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang pada 
mata kuliah taksonomi hewan dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan Taksonomi 
Hewan.

METODE CREATIVE MOVEMENT ACTIVITIES PENDORONG KREATIVITAS SISWA 
KELAS V SDN PELEM III

Deasylina Da Ary

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Implementation of learning dance in Indonesiain generalis using a method of 
reproduction/ imitation. This method is implemented students follow teacher’s dances. 
All students, both men and women are required to simulate the motion of the teacheras 
closely as possible. Students are not given the opportunity to explore their creativity. The 
same thing happened in class V SDN Pelem III. Learning is implemented using the method 
of reproduction and led by peer tutors, so most students are difficult to get good result. 
From the discussion, the researchers then found creative movement activities methods. It 
is a method in which the teacher directs students to express them selves with gestures and 
expressions of dance creates it self through the discovery motion. Implementation method 
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of creative movement can ultimately improve students skills in presenting a work of each 
indicator, idea of the student, the learning activity, the expression in appearance, and 
creativity of students in creating movement and dance.

STRATEGI GOAL SETTING UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 
MAHASISWA PTM FAKULTAS TEKNIK UNNES MATA KULIAH KINEMATIKA DAN 

DINAMIKA

Dony Hidayat A1, Rahmat Doni W2

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode goal setting 
terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Subyek 
penelitian ini adalah mahasiswa semester genap 2011/2012 Jurusan Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik UNNES. Penelitian ini dilator belakangi oleh rendahnya hasil belajar 
mahasiswa pada semester-semester sebelumnya yang diindikasikan karena kurang motivasi 
dalam belajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Populasi 
penelitian ini adalah 45 orang mahasiswa dalam 1 kelas, yang dibagi menjadi 2 yaitu kelas 
kontrol (22 orang) dan eksperimen (23 orang). Setiap subyek penelitian dalam jangka 7 
perkuliahan diberikan tugas untuk membuat goal pada akhir perkuliahan maupun goal 
mingguan. Rangkaian goal yang dibuat oleh subyek ditempelkan pada tempat yang sering 
dilihat setiap harinya untuk memberikan afirmasi positif terhadap perkuliahannya. Pada 
pengukuran persensi, goal setting membawa peran yang signifikan terhadap perbedaan 
jumlah kehadiran mahasiswa, F (4.05) = 9.079, p < 0.05. Kelompok eksperimen (M =87.65) 
memiliki frekuensi kehadiran lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (M = 67.50). Dari 
sini terlihat bahwa mahasiswa yang membuat goal setting lebih rajin mengikuti perkuliahan 
dibanding mahasiswa yang tidak membuat goal setting. Hal ini dapat menggambarkan 
adanya dorongan dan keinginan mahasiswa kelompok perlakuan untuk mencapai hasil 
belajar yang lebih baik dibanding kelompok kontrol.

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BERBASIS BLENDED 
LEARNING 

Ellianawatia, M. Sukisno

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Telah dilakukan riset tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT pada 
matakuliah Fisika Dasar di Jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang. Mahasiswa 
diarahkan untuk mengakses web pembelajaran yang berisi materi perkuliahan, link-
link materi fisika, situs-situs yang berkaitan dengan konten fisika, virtual laboratory, 
dan akses lain yang mendukung bahan perkuliahan. Agar web yang dibuat dikunjungi 
oleh mahasiswa, maka penugasan terstruktur diunggah di web dan harus diunduh oleh 
mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan ritme dan tipe belajarnya masing-
masing sehingga durasi yang tersedia dalam perkuliahan dapat ditambah secara mandiri 
oleh masing-masing mahasiswa dengan mengakses web tersebut. Hasil yang diperoleh 
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ternyata masih belum memuaskan. Akses mahasiswa terhadap web pembelajaran relatif 
signifikan, namun ternyata tidak terjadi korelasi positif terhadap hasil belajar mahasiswa. 
Perlu suatu pendekatan yang lebih intensif agar web yang dibangun dapat memberi 
kontribusi yang lebih memuaskan terhadap hasil belajar mahasiswa.

PENGGUNAAN LEMBAR KERJA BERBASIS HIGHER ORDER THINGKING SKILLS 
DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER 

ILMIAH SISWA 

Endah Peniati dan Nunuk Wahyuni E.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian bertujuan untuk mengembangkan karakter ilmiah siswa melalui 
penggunaan lembar kerja berbasis higher order thingking skills dalam pembelajaran Biologi 
pada siswa kelas X di Madrasah Aliyah Nudia Semarang. Nilai laporan penggunaan lembar 
kerja siswa menunjukkan semua siswa mendapatkan nilai ≥ 75 sedangkan karakter yang 
terukur dalam pembelajaran meliputi: jujur, cermat, teliti dan tanggungjawab. Simpulan 
dari hasil penelitian bahwa penggunaan lembar kerja siswa yang berbasis HOTS dapat 
mengembangkan karakter siswa. 

STRATEGI INDUCTIVE LEARNING PADA MATA KULIAH ADVANCED ENGLISH 
GRAMMAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GRAMATIKAL MAHASISWA 

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS

Galuh Kirana Dwi Areni, Intan Permata Hapsari, Novia Trisanti

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana penerapan metode 
pembelajaran Inductive Learning dalam suatu kelas Advanced English Grammar pada 
implikasinya untuk meningkatkan kemampuan gramatikal mahasiswa jurusan Bahasa 
dan Sastra Inggris Unnes dan untuk mengetahui adanya perubahan perilaku mahasiswa 
ketika mempelajari grammar bahasa Inggris. Metode Inductive Learning adalah suatu 
metode pembelajaran grammar yang dikemukakan oleh Brown (2001). Dalam metode 
pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mendapatkan suatu rumus atau pola 
grammar tertentu setelah mereka mendapatkan contoh-contoh dari penggunaan rumus/
pola itu dan kemudian menggunakannya melalui latihan-latihan terstruktur yang 
merupakan aplikasi dari rumus/pola tersebut. Dalam merealisasikan metode ini, peneliti 
menggunakan beberapa tehnik kooperatif yang dikemukakan oleh Kagan (1992), seperti 
numbered head together dan team pair solo. Penelitian ini menggunakan metode PTK 
(Penelitian Tindakan kelas) yang dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan 
dalam dua pertemuan kelas. Pada siklus satu, perencanaan (planning) dilakukan di luar 
pertemuan kelas. Kemudian pada tahap pelaksanaan tindakan (acting), peneliti menerapkan 
pengajaran grammar ‘the position of adjectives’ dengan metode inductive learning dalam 
dua pertemuan kelas. Selama peneliti menerapkan metode ini, peneliti juga melakukan 
pengamatan (observing) untuk mengetahui perubahan perilaku mahasiswa dalam belajar 
grammar dan juga untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan gramatikal 
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mereka. Berdasarkan tahap refleksi (reflection) yang dilakukan di luar pertemuan kelas, 
didapatkan hasil yang kurang memuaskan sehingga peneliti menerapkan siklus dua yang 
dilaksanakan dengan tahapan yang sama dengan siklus satu, walau dengan materi yang 
berbeda yaitu ‘the forms of adjectives. Hasil dari PTK ini cukup memuaskan. Terdapat 
peningkatan prosentase mahasiswa yang mendapatkan nilai tertentu. Dari hasil tes siklus 
1, terdapat 32% mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 70, sedangkan pada hasil 
tes siklus 2 prosentase ini menurun menjadi 24%. Mahasiswa yang mendapatkan nilai 
71-100 pada hasil tes siklus 1 ada 68%, dan terjadi peningkatan pada hasil tes siklus 
2 yaitu sebesar 76%. Berdasarkan lembar observasi dan angket wawancara, sebagian 
besar mahasiswa menyatakan kesenangan mereka atas metode pembelajaran inductive 
learning karena pembelajaran grammar menjadi menyenangkan dan tidak monoton. 
Hal ini mempengaruhi keaktifan dan perubahan perilaku mereka secara langsung serta 
meningkatkan kemampuan gramatikal mereka secara tidak langsung.

EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE PROBLEM POSSING DAN TUGAS 
TERSTRUKTUR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH PENGANTAR 

MANAJEMEN POKOK BAHASAN PENGAWASAN (CONTROLLING)

Hengky Pramusinto, Bestari Dwi Handayani, Ismiyati

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The Study was based on the reality of Basic Management lecture especially 
controlling. During the lecture, most of the students couldn,t participate actively. They 
didn’t show their self awairness in learning. Based on the reality arouse whether the 
problem possing and structure task learning model could improve the students self 
awairness in learning or not. In line with the problem, the objective of this study is to get 
the description of the teaching experience employing the problem posing and structure 
task learning model improve the students capability. This study is the pre-experiment 
study. The object of this study consist in two classes, the first class is the treatment class, 
wich problem posing and structure task learning model treatment and the second class is 
the control class with conventional model learning. The setting of the study is the sixth 
semester students of Economic Education Program, Economicl Faculty, Semarang state 
University. The data were collected through test. Independent sample t-test and paired 
sample t-test were used to analysed data. The result of this study shared that use of problem 
possing and structure task learning model could improve the students self awareness in 
learning. It was because they were free to decide their own learning objective and source. 
All students in treatment class actively in decision making.

PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN ELEKTRONIKA DASAR 
DI SMKN 2 SALATIGA DENGAN MEMANFAATKAN MULTIMEDIA KOMPUTER 

Herdi Saputra, Dwi Purwanti, Yunianto

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Latar belakang penelitian ini adalah data hasil pengamatan dari Guru pengampu 
mata pelajaran Elektronika Dasar di SMKN 2 Salatiga selama 2 tahun berturut turut 
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menunjukkan bahwa dari rata-rata 32 siswa tiap kelas X di Program Keahlian Teknik 
Audio Video hanya 10 % yang memperoleh nilai diatas 8. Padahal seharusnya mata 
pelajaran Elektronika Dasar ini mutlak harus dikuasai dengan baik karena mata pelajaran 
ini sebagai dasar dan penunjang mata pelajaran lain. Untuk memberikan kemudahan 
bagi siswa dalam memahami materi ajar yang kadang abstrak seperti elektronika, guru 
dapat mensiasati menggunakan media pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan 
kekurangpahaman siswa dan sekaligus guru pun tidak terlalu sulit menjelaskannya serta 
menghemat alat dan bahan praktik. Salah satu alternatif pemecahan masalah ini adalah 
dengan memanfaatkan multimedia komputer. Masalah yang timbul adalah bagaimana 
mengembangkan pembelajaran mata pelajaran Elektronika Dasar dengan memanfaatkan 
multimedia komputer dan apakah implementasi pemanfaatan multimedia komputer pada 
mata pelajaran Elektronika Dasar ini dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
dan hasil belajar siswa Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan TEI C SMK 
Negeri 2 Salatiga sejumlah 33 orang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 
rancangan penelitian tindakan kelas ( action research ) yang dirancang melalui dua 
siklus. Adapun prosedur tiap-tiap siklus terdiri dari : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 
tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Jenis data yang dikumpulkan berupa data 
kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dengan teknik Focus Group Discussion, 
observasi, wawancara mendalam, dan pengukuran hasil belajar melalui tes. Data kualitatif 
yang terkumpul akan dianalisis berdasarkan model analisis interaktif melalui empat 
komponen analisis yaitu : reduksi data, penyajian, penarikan simpulan dan verifikasi 
secara simultan. Sedangkan data kuantitqatif dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan : Prestasi belajar siswa cenderung meningkat Hal ini nampak 
dari peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar mahasiswa yang semula 5,58 pada siklus 
I meningkat menjadi 6,70 pada siklus II. Sementara faktor aktivitas belajar siswa juga 
mengalami peningkatan menjadi kriteria sangat baik sebesar 75% . Hasil yang sangat 
memuaskan diperoleh dari kinerja guru yang hampir sempurna karena mencapai skor 
sangat baik 90,45% pada siklus II dari yang semula 76,19% pada siklus I Dari analisis 
data diperoleh simpulan : 1)Terjadi peningkatan hasil prestasi belajar siswa setelah diberi 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis multimedia 2) Aktivitas 
siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan yang sangat drastis untuk kategori 
baik dari 37,5% meningkat menjadi 75%. 3) Kinerja guru hampir sempurna sangat baik 
pada siklus II yaitu mencapai skor 90,45% dari yang semula sangat baik 76,19% pada 
siklus I

ONE STAY THREE STRAY: STRATEGI MENINGKATKAN KETRAMPILAN MENULIS 
JENIS TEKS EKSPOSISI DALAM PEMBELAJARAN GENRE-BASED WRITING

Intan Permata Hapsari 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

This is a classroom action research within the context of cooperative learning, 
which is conducted to investigate how exposition texts are developed through One Stay 
Three Stray strategy, and how One Stay Three Stray strategy can change students’ positive 
attitude in writing exposition texts. The study was done towards a class of Genre-based 
Writing in English Department of Semarang State University. The main goal of this study 
is to help students improve the way how to communicate their ideas through texts they 
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develop. The problems which the writer deals with to uncover the above phenomena are: 
(1) How can One Stay Three Stray strategy help students in solving problems dealing 
with writing and developing their ideas in writing exposition texts? And (2) how does One 
Stay Three Stray strategy change students’ positive attitude to achieve the goals of the 
Genre-based Writing Subject, especially in achieving the goal of writing exposition texts? 
Based on the result of the research, it is found that there is a positive impact on the use of 
One Stay Three Stray strategy on the teaching and learning process of exposition texts. 
This can be seen on the result of the evaluation of the process and of the composition 
produced by students during the research. The students’ writings from the four cycles 
improve significantly.

KEEFEKTIFAN ASESMEN KINERJA BERBASIS KARAKTER TERHADAP HASIL 
BELAJAR MATA KULIAH STATISTIKA PENELITIAN

Masrukan, E.R. Winarti, dan B.E. Susilo

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan mengetahui keefektifan perkuliahan Statistika Penelitian 
dengan mengimplementasikan asesmen kinerja terhadap hasil belajar mahasiswa yang 
dirinci: (1)menguji ketuntasan pembelajaran, dan (2)menguji perbedaan hasil belajar mata 
kuliah Statistika Penelitian peserta didik yang pembelajarannya mengimplementasikan 
asesmen kinerja berbasis karakter dengan yang tanpa asesmen kinerja. Populasi penelitian 
kuasi eksperimen ini adalah seluruh peserta didik semester VI Program Studi Pendidikan 
Matematika S1, Jurusan Matematika yang mengambil mata kuliah Statistika Penelitian 
Pendidikan pada semester Genap tahun akademik 2011/2012. Dengan cluster random 
sampling ditentukan dua kelompok yaitu kelompok eksperiman menerima perkuliahan 
dengan implementasi asesmen kinerja dan kelompok kontrol tanpa asesmen kinerja. 
Variabel bebas adalah jenis asesmen, sedangkan variabel terikatnya prestasi belajar 
yang dikukur melelui tes. Analisis data ketuntasan dengan uji proporsi dan uji beda rata-
rata dengan uji t. Disimpulkan asesmen kinerja berbasis karakter efektif terhadap hasil 
belajar mahasiswa mata kuliah Statistika Penelitian Matematika yang terlihat dari: (1)
pembelajaran tuntas, dan (2)prestasi belajar perkuliahan yang mengimplementasikan 
asesmen kinerja berbasis karakter lebih tinggi dibandingkan tanpa asesmen kierja. 
Disarankan memperhatikan waktu terutama diawal kuliah dan mengukur kemmpuan 
afektif termasuk karakter dengan lebih rinci. 

PEMBELAJARAN MELALUI METODE PROYEK BERBANTUAN CABRI 3D UNTUK 
MEMBENTUK KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATERI DIMENSI TIGA

Mulyono, Sc. Mariani, dan Suwaryanto Junaedi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Banyak siswa yang masih kesulitan pada materi geometri khususnya materi 
dimensi tiga. Materi ini memerlukan abstraksi yang tinggi. Karena itu, untuk 
memudahkan pemahaman konsep-konsep terkait dimensi perlu software yang bisa 
membantu pemahaman siswa. Kemampuan pemecahan masalah perlu juga dibentuk dan 
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ditingkatkan, di samping perlunya peningkatan prestasi belajar. Pemanfaatan budaya 
lokal dalam pembelajaran matematika perlu dilakukan dalam materi dimensi tiga. Untuk 
meningkatkan hasil belajar, kemampuan pemecahan masalah, dan keaktifan siswa, dalam 
penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan penerapan bahan ajar berbasis 
budaya lokal melalui metode proyek berbantuan Cabri 3D. Penelitian ini dilaksanakan di 
kelas X SMA Negeri 1 Mranggen Demak semester genap tahun ajaran 2011/2012. Jenis 
penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitiannya terdiri 38 
siswa. Dari penelitian ini diperoleh hasil: (1) Pembelajaran dengan bahan ajar berbasis 
budaya lokal melalui metode proyek berbantuan Cabri 3D dapat diterapkan dalam materi 
dimensi tiga. Metode ini dapat membentuk kemampuan pemecahan masalah bagi siswa 
khususnya materi dimensi tiga; (2) Siswa tertarik dan terlibat aktif dalam belajar kelompok 
di kelas yang dilanjutkan tugas pemecahan masalah untuk penyelesaian tugas kelompok. 
Dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Dengan Lembar 
Kerja Kelompok, ternyata dapat meningkatkan aktivitas siswa; (3) Penerapan bahan ajar 
berbasis budaya lokal melalui metode proyek berbantuan Cabri 3D dapat meningkatkan 
hasil belajar materi dimensi tiga; (4) Terdapat peningkatan prestasi belajar. Hal ini 
dapat diketahui dari hasil tes pada Siklus III yakni dari 38 siswa sebanyak 37 (97,37%) 
siswa mendapatkan nilai lebi dari atau sama dengan 70; Melalui pembelajaran metode 
proyek berbantuan Cabri 3D, motivasi siswa meningkat. Siswa tertantang untuk mencoba 
memecahkan masalah-masalah dimensi tiga dengan bantuan Cabri 3D.

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH MANAJEMEN 
BUSANA WANITA MELALUI PENGEMBANGAN BUKU PETUNJUK PRAKTEK PADA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TATA BUSANA JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN 
PRODUKSI FT UNNES 

Musdalifah 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Masalah yang ingin diatasi melalui penelitian ini adalah: 1) Apakah buku petunjuk 
praktek memang dibutuhkan pada mata kuliah Manajemen Busana Wanita baik oleh dosen 
maupun mahasiswa?; 2) Bagaimana pengembangan buku petunjuk praktek sebagai salah 
satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran 
pada mata kuliah manajemen busana wanita?; 3) Bagaimana menguju keefektifan buku 
petunjuk praktek pada proses pembelajaran mata kuliah manajemen Busana wanita? Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan beberapa langkah – 
langkah antara lain: 1) analisis kebutuhan; 2) mengembangkan dan menghasilkan buku 
petunjuk praktek sebagai alat bantu untuk membelajarkan mahasiswa pada mata kuliah 
manajemen busana wanita; 3) evaluasi terhadap keefektifan buku petunjuk praktek pada 
proses pembelajaran mata kuliah manajemen busana wanita dan revisi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) Pada mata kuliah manajemen busana wanita belum tersedia buku 
petunjuk praktek, sehingga perlu disusun buku petunjuk praktek yang mengacu pada 
silabus; 2) Tesusunnya buku petunjuk praktek; 3) Hasil evaluasi dari dosen pengampu, 
ahli media grafis dan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah manajemen wanita 
dipakai untuk perbaikan buku petunjuk praktek. Saran yang diajukan berdasarkan hasil 
penelitian terebut: 1) Buku petunjuk praktek dapat dimanfaatkan dimanfaatkan sebagai 
bahan pembelajaran mandiri yang dapat membelajarkan mahasiswa ( self instruction ); 
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2) Perlu diadakan ujicoba pada kelompok besar yang menguji efektivitas dan efisiensi 
buku petunjuk praktek guna meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 3) Mengingat mata 
kuliah pada Prodi PKK Konsentrasi Tata Busana terdiri dari 60% mata kuliah praktek, 
hendaknya dikembangkan buku petunjuk praktek untuk mata kuliah yang lain, misalnya: 
manajemen busana tailoring, teknik menghias machinal, dan lain – lain.

STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN DENGAN 
MIND MAPPING BERBASIS MINDJET MIND MANAGER UNTUK MENINGKATKAN 

PEMAHAMAN MAHASISWA PADA KONSEP DASAR MANAJEMEN PERKANTORAN

Nina Oktarina

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana implementasi dari 
strategi pendidikan karakter melalui pembelajaran dengan mind mapping berbasis mindjet 
mind manager, 2) Sejauhmana implementasi dari strategi pendidikan karakter melalui 
pembelajaran dengan mind mapping berbasis mindjet mind manager dalam meningkatkan 
pemahaman mahasiswa pada konsep manajemen perkantoran.Penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Implementasi 
pendidikan karakter melalui pembelajaran dengan mind mapping berbasis mindjet 
mind manager dilaksanakan dengan metode pemberian teori dan praktek dalam proses 
pembelajaran, sehingga karakter mahasiswa yang kreatif, menghargai karya orang lain, 
jujur, percaya diri dan berani mengemukakan ide serta gagasannya dapat terbentuk, 2) 
Pembelajaran dengan mind mapping berbasis mindjet mind manager sangat efektif dalam 
meningkatkan pemahaman mahasiswa pada konsep dasar manajemen perkantoran. Selain 
itu juga meningkatkan keaktifan dan perhatian mahasiswa selama proses pembelajaran dan 
kemampuan dosen dalam pengelolaan pembelajaran. Saran terkait dengan hasil penelitian 
ini ialah: 1) Pada saat mengimplementasikan pembelajaran dengan mind mapping berbasis 
mindjet mind manager sebaiknya sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan internet 
harus sudah ada dan terkoneksi dengan baik, 2) Supaya proses pembelajaran lebih optimal, 
pada saat awal perkuliahan dosen sebaiknya memberikan contoh pemakaian program 
terlebih dahulu kepada mahasiswa dengan tahapan yang runtut.

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION PADA PERKULIAHAN FISIKA 
LINGKUNGAN UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP KEPEDULIAN LINGKUNGAN

Siti Khanafiyah, Dwi Yulianti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Diadakannya penelitian ini berdasarkan kenyataan bahwa masih banyak mahasiswa 
Fisika yang sukar menemukakan ide-ide pemecahan masalah, selain itu mahasiswa juga 
belum memiliki sikap peduli lingkungan yang memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah 
Mendiskripsikan sintaks pembelajaran mata kuliah Fisika Lingkungan berbasis PBI untuk 
mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan serta kemampuan pemecahan 
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masalah, dan mengetahui peningkatan sikap kepedulian lingkungan dan kemampuan 
pemecahan masalah mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Fisika Lingkungan dengan 
model Problem Based Instruction. Problem Based Instruction merupakan rangkaian 
aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah. Terdapat tiga 
ciri utama dari Problem Based Instruction. Pertama, PBI merupakan rangkaian aktivitas 
pembelajaran, Kedua, aktivitas menempatkan pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan 
masalah. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode berpikir 
secara ilmiah. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris, yakni melalui 
tahap-tahapan tertentu, dan berdasarkan pada data dan fakta yang jelas. Penelitian dilakukan 
dengan prosedur penelitian tindakan kelas yaitu melalui tahap-tahap perencanaan, 
Implementasi, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan secara bersiklus. Jumlah siklus ada 
tujuh, sesuai dengan jumlah materi perkuliahan. Instrumen yang digunakan berupa angket 
untuk mengukur sikap kepedulian lingkungan, serta lembar observasi untuk mengukur 
kemampuan memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 
fisika lingkungan yang dilaksanakan dengan pendekatan PBI dapat meningkatkan sikap 
kepedulian lingkungan dan kemampuan memecahhkan masalah. Saran kepada pendidik, 
di dalam pembelajaran agar selalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 
mengembangkan sikap yang sesuai dengan karakter bangsa secara bertahap dan terus 
menerus.

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN FREE WEBLOG SEBAGAI CLASSROOM BLOGGING 
BERBASIS WEB DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR MAHASISWA

Sri Sartono, M. Harlanu, Agus Suryanto 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Salah satu strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat mendukung e-learning, 
adalah metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL). Istilah Student Centered 
Learning (SCL) merupakan suatu metode pembelajaran dalam dunia pendidikan dan 
pengajaran dimana didalamnya mahasiswa memiliki tanggungjawab atas beberapa 
aktivitas penting seperti perencanaan, pembelajaran, interaksi antara dosen dengan 
mahasiswa, penelitian dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dikerjakan. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas (class room action research) yang mengacu 
pada model proses, yang dideskripsikan oleh Kemmis and Mc Taggart. Penelitian ini 
dikembangkan dalarn bentuk dua, siklus penelitian yang meliputi perencanaan, tindakan, 
obervasi dan refleksi. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya bahwa, Pertama; Model 
pembelajaran classeoom blogging berbasis web dengan menghadirkan langsung maupun 
secara web umtuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif memiliki prospek yang 
baik untuk dapat digunakan pada mata kuliah yang sejenis dengan mata kuliah 
sistem multimedia, Kedua; Model pembelajaran classroom blogging berbasis web 
mampu meningkatkan prestasi mahasiswa sebanyak 80% mahasiswa mendapat nilai 
minimal 70, Ketiga; Model pembelajaran classroom blogging berbasis web juga mampu 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif , sebanyak 70% mahasiswa mempunyai tingkat 
kreativitas dengan kriteria tinggi.
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MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH TEKNOLOGI 
BETON MELALUI MODEL PEMBELAJARAN EVALUASI PORTOFOLIO KINERJA 

MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN FT UNNES

Sumiyadi, Supriyono

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Terselenggaranya perkuliahan yang efektif dan berkualitas akan terlaksana bila 
ditunjang oleh rancangan perkuliahan yang informatif dan komunikatif, penggunaan 
metode dan media yang bervariatif, strategi pembelajaran yang menggunakan berbagai 
pendekatan yang kontekstual dan penggunaan alat evaluasi yang mengukur kinerja 
mahasiswa secara komprehensif. Evaluasi portofolio sangat baik untuk metode 
pembelajaran karena akan meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah yang 
dituntut ketrampilan dan kemauan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
semangat dan kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas dan sejauhmana 
evaluasi portofolio dalam meningkatkan nilai akhir mahasiswa. Penelitian ini menggunakan 
2 (dua) siklus melibatkan 16 mahasiswa di program studi Pendidikan Teknik Bangunan 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini 
terbukti rata-rata nilai tugas dari siklus I dan II mengalami peningkatan yaitu sebesar 69,5 
dan 72,3 pada tugas uji bahan untuk campuran beton : pasir dan kerikil dan uji beton segar 
serta uji beton keras. Berarti hasil tersebut telah mencapai nilai yang telah ditetapkan. 
Dengan keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran disarankan perlu adanya evaluasi 
portofolio untuk semua mata kuliah yang memerlukan tugas-tugas dan asistensi.

PENGEMBANGAN TEKNIK EVALUASI MATA KULIAH PENATAAN RAMBUT 
PROGRAM STUDI TATA KECANTIKAN JURUSAN TEKNOLOGI JASA PRODUKSI 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Trisnani Widowati

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Development of Evaluation Techniques Hair Styling Courses Beauty Courses 
Governance Services & Production Technology Department Faculty of Engineering, State 
University of Semarang (Trisnani Widowati, 2012. Department of Services Technology 
and Production Engineering Faculty of the State University of Semarang). The problems 
that need attention are: 1) Is the assessment technique that has been done has been in 
accordance with the expected competencies? 2) How does the development of evaluation 
techniques hairdressing courses to illustrate the achievement of competence, 3) How to 
determine the appropriate valuation techniques with competence hairdressing courses? 
The research method used is research development using several steps: 1) analyze the 
needs, 2) to develop indicators and assessment techniques hairdressing courses, 3) 
evaluation of the learning process by observing and analyzing the results of the practice. 
The results showed that the development of evaluation techniques hairdressing courses 
using a systematic procedure, based on a needs analysis and evaluation through the stages 
in an attempt to improve the product, so it can be used to improve the learning outcomes of 
the course styling. In addition to effective, efficient and urgent, and evaluation techniques 
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hairdressing courses can be used as a common perception for pengampu hairdressing 
courses and engage students to be able to assess the results of each peer is honest and 
open. Suggestions were put forward based on the results of the study are: 1) Development 
of evaluation techniques hairdressing courses can be used as standalone exercises that 
assess each student to practice honesty and keterbukaan.2) As the number of students of 
5th semester study program layout just a little beauty should be tested on a group greater, 
3) The need to always be developed and evaluated assessment / evaluation hairdressing 
courses together so pengampu subjects have the same commitment and perception.

PENGEMBANGAN MOBILE SOCIAL MEDIA APPLICATION DALAM PERKULIAHAN 
KALKULUS JURUSAN MATEMATIKA UNNES

Adi Nur Cahyono, Muhammad Kharis

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang IT, dunia pendidikan 
mengembangkan suatu strategi pembelajaran berbasis elektronik (e-learning). 
Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar telah 
memprogramkan pemberian bantuan pengembangan e-learning bagi 400 sekolah di 
Indonesia, termasuk SLBN Salatiga. Untuk membantu pemanfaatan bantuan peralatan 
pembelajaran elektronik tersebut, UNNES Semarang mengadakan kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat yaitu Pelatihan Elearning bagi guru SLB Negeri Salatiga. Permasalahan 
dalam kegiatan ini adalah: bagaimana cara memberikan wawasan dan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan guru SLBN Salatiga dalam menggunakan e-learning 
device dan melaksanakan pembelajaran online? Pemecahan masalah dilakukan dengan 
melaksanakan pelatihan. Kegiatan berlangsung dengan baik serta memperoleh respon 
positif dari peserta. Peserta memperoleh pengetahuan terkait dengan desain perangkat 
elearning dan fasilitasi online, dan peserta dapat mendesain perangkat elearning, 
melakukan fasilitasi online. Perlu dilakukan evaluasi terhadap elearning di sekolah, 
dilakukan evaluasi dan revisi terhadap media yang digunakan dalam elearning bagi siswa 
SLB, dan monitoring terhadap perangkat yang dikembangkan.

PENGEMBANGAN BUKU TEKS MENULIS ARGUMENTASI BERDASARKAN POLA 
PENALARAN ARGUMENTATIF

Ahmad Syaifudin, Hendi Pratama

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

This paper aimed to establish the development of textbooks written argumentation 
based reasoning pattern argumentaif. Through R & D study design, this study produced 
findings that textbooks written arguments used in the current school textbooks covering 
publications Pusbuk (BSE), a textbook published by the private sector, and textbooks terbita 
MGMP. The entire book has a structure of the same material, ie understanding (concept), 
characteristic / criteria, and the steps are written arguments like writing in general, (2) the 
development of text books written arguments through support ICT based argumentative 
reasoning patterns in high school students are prepared based on the principle of 
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development, the provisions of the development, and the steps / procedure development. 
The principle of development used is based on the principle of coherence, relevance, 
consistency, and adequacy. The provision of development used whether they reference the 
development, content, organization of material, material development, presentation, and 
evaluation. In the meantime, the steps in preparing to write argumentative texts based 
argumentative reasoning patterns include analyzing SK and KD, determine indicators 
of achievement, identify basic theories used, compiling textbooks, textbook editing, and 
verification of eligibility, and (3) The development of textbooks written arguments based 
argumentative reasoning patterns assessed both by teachers and students of high school 
and fit for use in learning at school.

PENGARUH METODE EKSPERIMEN TERHADAP KONSENTRASI USIA DINI 
BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM MATERI PEMBELAJARAN SAINS PERMULAAN 

(TAMAN LATIHAN DAN OBSERVASI SLB KOTA SEMARANG). 

Khamidun, Diana, Elif Mauzidatuf Khoiroh

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi dan gambaran secara akurat 
tentang pengaruh metode eksperimen terhadap konsentrasi anak usia yang memiliki 
kebutuhan khusus dalam materi kegiatan sains permulaan. Penelitian ini dilaksanakan di 
Taman Latihan dan Observasi Sekolah Luar Negeri kota Semarang, dengan jumlah sampel 
sebanyak 14 anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan memberikan sebuah perlakuan pada sebuah kelompok untuk 
melihat pengaruh perlakuan yang diberikan pada kelompok tersebut. Perlakuan yang 
diberikan berupa metode eksperimen dalam pembelajaran sains pada kelompok anak 
berkebutuhan khusus. Hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung sebesar 9,45, ttabel dengan 
uji satu sisi pada taraf signifikan 0,05 dengan n-1=13 adalah 1,77, maka thitung (9,45) > ttabel 
(1,770). Pengujian dengan menggunakan uji-t yang telah dilakukan dalam membuktikan 
hipotesis yang menyatakan bahwa metode eksperimen dapat memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap konsentrasi anak berkebutuhan khusus pada materi pembelajaran 
sains permulaan. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa metode eksperimen sebagai 
salah satu metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas prasekolah dalam hal ini 
di lembaga PAUD yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat memberikan pengaruh 
terhadap kemampuan/konsentrasi anak dalam menerima materi kegiatan, khususnya dalam 
pembelajaran sains permulaan. Metode ini memberikan kesempatan pada anak untuk 
dapat mengenal dan berinteraksi dengan lingkungan, sehingga anak dapat lebih fokus dan 
konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Adapun saran yang diberikan 
dalam penelitian ini ditujukan pada guru diantaranya; guru hendaknya memberikan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dengan menggunakan berbagai 
metode pembelajaran, khususnya metode eksperimen karena dengan metode ini anak 
akan mendapatkan banyak pengalaman langsung dengan diri dan lingkungannya; selain 
itu juga guru hendaknya memberikan beragam materi kegiatan yang menarik, khususnya 
pada materi pembelajaran sains untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan menjadikan 
lingkungan sebagai sumber belajar, agar anak lebih dapat menghargai dan menyayangi 
terhadap semua makhluk hidup disekitarnya.
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EFEKTIVITAS KONSELING REALITA DALAM MENGEMBANGKAN SELF 
MOTIVATION BELIEFS: STUDI MIXED METHODS PADA SISWA LOWER GROUP

Mulawarman, Sunawan

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pada dasarnya motivasi memiliki peranan yang penting dalam konteks berprestasi. 
Tingkat usaha, kegigihan, fokus pada pencapaian tujuan merupakan indikasi adanya 
motivasi pada diri individu. Menurut teori self regulated learning, perilaku belajar selalu 
didasari oleh konsep self motivation beliefs. Ketika self motivation beliefs individu 
tidak mendukung atau mengarahkan individu untuk berprestasi maka individu tersebut 
tidak akan mengarahkan pikiran, tindakan maupun metakognitifnya untuk belajar. 
Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peningkatan self motivation beliefs 
sebagai hasil dari penerapan pendekatan konseling Realita. Konseling realita mendorong 
individu untuk mengontrol perilaku, menekankan pilihan dan mendorong individu agar 
senantiasa memiliki harapan. Dalam menjawab permasalahan penelitian digunakan 
rancangan penelitian Mixed method dengan jenis Embedded Experimental Design. 
Desain ini dapat diwujudkan melalui pemerolehan data yang bersifat kualitatif yang 
disertakan dalam desain eksperimental. Desain penelitian ini rancangannya bermanfaat 
untuk mengembangkan suatu treatment, menguji proses dari sebuah intervensi atau 
tindak lanjut dari hasil eksperimen. Penelitian ini dilakukan kepada 2 siswa SMK 1 
Pringapus sebagai subjek penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi subjek dengan 
teknik sampling purposif. Hasil penelitian ini secara uji hipotesis statistik menunjukkan 
bahwa konseling realita dapat meningkatkan self motivation beliefs secara signifikan (Z=-
1,857, p (two tailed)=0,063). Rerata setelah dan sebelum konseling menunjukkan adanya 
peningkatkan self motivation beliefs. Pada uji hipotesa menggunakan analisis percakapan 
dapat disimpulkan juga bahwa perubahan terjadi pada sisi tuturan atau wicara konseli 
dan keinginan konseli maupun tindakan konseli untuk berusaha membuat penyelesaian 
(solusi) atas masalah self motivation beliefs. Meski ada perubahan namun perubahan 
yang dilakukan belum direncanakan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-
masing konseli. Saran untuk penelitian ini yaitu adanya perencanaan tindak lanjut yang 
konkrit pada subjek (konseli) setelah kegiatan konseling berlangsung dan melakukan 
evaluasi terhadap capaian perilaku yang telah dilakukan oleh konseli, selain itu juga perlu 
diadakan pengujian ulang mengenai penggunaan konseling realita pada setting yang lain. 
Kelompok subjek penelitian yang bervariasi akan memberikan gambaran kemungkinan 
keefektifan pengaplikasian konseling realita.

MINIMALISASI KETIDAKEFEKTIFAN KALIMAT DALAM PENYUSUNAN ARTIKEL 
ILMIAH LAYAK PUBLIKASI DENGAN TEKNIK PEER EDITING WORKSHOP PADA 

MAHASISWA PESERTA MATA KULIAH MENULIS

Santi Pratiwi Tri Utami, Septina Sulistyaningrum

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Menulis karya ilmiah merupakan sebuah kewajiban dalam dunia akademik, 
khususnya perguruan tinggi. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk mampu menuangkan 
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gagasan dalam bentuk tulisan yang bersifat ilmiah. Mereka diharapkan mampu 
berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Iptek) melalui berbagai bentuk karya ilmiah, termasuk dalam bentuk artikel 
ilmiah. Saat ini, selain proses penyusunan atau penulisan artikel ilmiah, publikasi 
artikel ilmiah juga mulai digalakkan oleh pemerintah. Bahkan, melalui Surat Edaran 
Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012, 
publikasi artikel ilmiah merupakan persyaratan kelulusan bagi mahasiswa jenjang S1, 
S2, dan S3. Namun, dalam pembelajaran menulis masih dijumpai berbagai permasalahan. 
Penelitian ini mencoba memberikan alternatif solusi dalam permasalahan pembelajaran 
menulis, khususnya artikel ilmiah dengan menggunakan teknik peer editing workshop 
untuk meminimalkan ketidakefektifan kalimat dalam penyusunan artikel ilmiah layak 
publikasi bagi mahasiswa peserta mata kuliah Menulis. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan teknik peer editing workshop sebagai 
upaya meminimalkan ketidakefektifan kalimat dalam penyusunan artikel ilmiah layak 
publikasi pada mahasiswa peserta mata kuliah Menulis? (2) Bagaimanakah tingkat 
minimalisasi ketidakefektifan kalimat dalam penyusunan artikel ilmiah layak publikasi 
pada mahasiswa peserta mata kuliah Menulis dengan teknik peer editing workshop? 
(3) Bagaimanakah respon mahasiswa peserta mata kuliah Menulis terhadap penerapan 
teknik peer editing workshop?. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan penerapan teknik peer editing workshop sebagai sebuah 
teknik pembelajaran menulis, mengidentifikasi minimalisasi ketidakefektifan kalimat 
dalam penyusunan artikel ilmiah layak publikasi pada mahasiswa peserta mata kuliah 
Menulis dengan teknik peer editing workshop, dan mengetahui respon mahasiswa peserta 
mata kuliah Menulis terhadap penerapan teknik peer editing workshop. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II. Subjek dari 
penelitian adalah ketidakefektifan kalimat dalam penyusunan artikel ilmiah berupa artikel 
konseptual oleh mahasiswa peserta mata kuliah Menulis. Variabel penelitian ini berupa 
variabel ketidakefektifan kalimat dan variabel teknik peer editing workshop. Pengumpulan 
data pada tahap prasiklus menggunakan teknik tes, sedangkan pada siklus I dan siklus II 
menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik nontes yang digunakan adalah kuesioner. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara efektif teknik peer editing workshop diterapkan 
dengan cara koreksi sejawat atau koreksi silang dengan memberikan tanda-tanda koreksi, 
menunjukkan pula adanya penurunan tingkat ketidakefektifan kalimat pada penyusunan 
artikel ilmiah dengan menerapkan teknik peer editing workshop pada setiap tindakan, 
baik tindakan prasiklus, siklus I, dan siklus II. Secara keseluruhan mengalami penurunan 
rata-rata sebesar 33,88%. Jumlah rata-rata ketidakefektifan kalimat pada tahap prasiklus 
sebesar 52,39%, pada siklus II jumlah rata-rata kesalahan berbahasa menurun menjadi 
18,5%. Setelah diterapkan teknik peer editing workshop terdapat persepsi dan kesan 
positif dari mahasiswa. Mereka dapat meminimalisasi ketidakefektifan kalimat dalam 
penyusunan artikel ilmiah. Berdasarkan penelitian di atas, maka sebaiknya para dosen, 
khususnya mata kuliah Menulis mencoba menerapkan teknik peer editing workshop 
sebagai variasi pemilihan strategi dalam meminimalisasi ketidakefektifan kalimat.
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PENERAPAN PRAKTEK PEMBELAJARAN BERMAKNA BERBASIS BETTER 
TEACHING LEARNING (BTL) PADA MATA KULIAH MICROTEACHING UNTUK 

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONAL CALON GURU

Sri Sukaesih, Siti Alimah

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Better Teaching and Learning (BTL) developed by the Decentralized Basic 
Education (DBE). USAID Indonesia DBE Program is a joint program between the 
Government of Indonesia and the Government of the United States that aims to support 
the government in improving the quality and relevance of education in Indonesia. The 
purpose of this study was to investigate the application of meaningfull learning practice 
based on Better Teaching Learning (BTL) in microteaching course on professional 
competence in developing prospective teachers. Sampling in this study conducted with 
a purposive sampling technique. The results showed that the application of meaningfull 
learning practice based on BTL to develop professional competency prospective teachers, 
with a mean score achieved was 74% (excellent), 22% (good). Meaningfull learning-
based Better Teaching Learning (BTL), recommended to be applied in the education and 
training of the teaching profession, and can be used as an innovative strategy to improve 
the quality of the learning process.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING BERBASIS 
KARAKTER PADA MATA KULIAH PENGKAJIAN DRAMA JAWA MODERN BAGI 

MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA JAWA FBS UNNES

Ucik Fuadhiyah, Yusro Edy Nugroho

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pengkajian Drama Jawa Modern merupakan salah satu mata kuliah berkarya 
yang berisi dasar keaktoran, pementasan, dan menganalisis/ mengapresiasi naskah drama 
dalam bentuk naskah maupun pertunjukan. Selama ini mata kuliah ini dilakukan secara 
klasikal di dalam kelas dengan center/ pusat bimbingan dari dosen pengampu. Akibatnya 
mahasiswa kurang bisa mengembangakan bakat dan kemampuannnya secara optimal. 
Melalui penelitian model pembelajaran coopertive learning ini, diharapkan perkuliahan 
akan lebih mengena dan bermakna karena mahasiswa bisa lebih eksis dan leluasa 
mengeksplorasi kemampuannya. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 
ini adalah 1) Apa sajakah kesulitan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran mata 
kuliah pengkajian drama jawa modern?, 2) Bagaimanakah bentuk pengembangan model 
pembelajaran kooperatif (cooperative learning) berbasis karakter dalam mata kuliah 
pengkajian drama jawa modern?. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Mengetahui 
apa saja kesulitan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah pengkajian 
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drama jawa modern. 2) Mengemukakan bentuk pengembangan model pembelajaran 
cooperative learning berbasis karakter dalam mata kuliah pengkajian drama jawa 
modern. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa 
dan dosen dalam pembelajaran mata kuliah Pengkajia Drama Modern di antaranya: a.) 
Kesulitan yang dialami mahasiswa/ peserta didik. Pertama, sebagian mahasiswa pada 
umumnya tidak minat atau kurang berminat pada mata kuliah ini karena menganggap 
tidak terlalu penting sebagai sebuah ilmu. Inilah pandangan atau anggapan yang keliru. 
Kedua, banyak mahasiswa yang kurang memahami tentang akting, drama panggung dan 
aspek-aspek pendukung dasar dalam drama lainnya. Hal ini menjadi hambatan ketika 
mahasiswa tidak diberikan pemahaman yang cukup dari dosen pengampu baik secara 
teori maupun praktek/ berlatih. Ketiga, mahasiswa merasa kesulitan menemukan naskah 
drama berbahasa Jawa. Sebenarnya naskah-naskah drama berbahasa Jawa cukup banyak 
meskipun tidak sebanyak naskah drama berbahasa Indonesia atau bahasa lainnya. b) 
Kesulitan yang dialami dosen pengampu/ pengajar adalah dosen tidak memiliki waktu 
yang cukup untuk memberikan pembimbingan secara intensif kepada mahasiswa 
dalam proses latihan drama di luar jadwal kuliah di dalam kelas. Model pembelajaran 
kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting yaitu: 1) 
hasil belajar akademik, 2) penerimaan terhadap perbedaan individu, 3) pengembangan 
keterampilan social. Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) juga merupakan 
salah satu model pembelajaran kontekstual dan mendukung filosofis pembelajaran yang 
bermuara pada partisipasi aktif peserta didik, Melalui pengembangan model cooperative 
learning dalam mata kuliah Pengkajian Drama Jawa mahasiswa dapat lebih eksis dan 
leluasa mengeksplorasi kemampuannya dengan tetap terpantau oleh dosen. Melalui mata 
kuliah ini pendidikan karakter yang dapat dipelajari dan diperoleh antara lain: gotong 
royong dan kerjasama tim, disiplin, menghargai, toleransi, dedikasi. Aspek nilai ini 
seiring atau relevam dengan tujuan model pembelajaran kooperatif yang mengutamakan 
konsep : kerjasama, menghargai perbedaan pendapat, mengembangkan keterampilan 
sosial, menumbuhkan keterlibatan dan partisipasi akitif mahasiswa. Beberapa teknik 
dalam mengembangkan model pembelajaran kooperatif yang antara lain : teknik diskusi 
alam terbuka, teknik pementasan langsung, teknik dramatic reading, teknik latihan alam, 
dan teknik anjangsana komunitas seni. Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari 
penelitian ini, yaitu: 1) Model pembelajaran kooperatif akan lebih efektif diterapkan 
dalam pembelajaran apabila dosen memahamai betul makna filosofis tujuan pembelajaran 
kooperatif. Untuk itu model pembelajaran ini perlu dikembangkan lagi secara kontinyu 
sesuai kebutuhan pembelajaran, 2) Mahasiswa sebagai calon pendidik ataupun ilmuwan 
hendaknya memahami arti penting mata kuliah pengkajian drama bukanlah sebagai mata 
kuliah teori semata tetapi sebagai bekal untuk menggali skill dan bakat masing-masing 
khususnya di bidang keaktoran dan pementasan, 3) Penelitian-penelitian tentang model 
pembelajaran yang efektif, inovatif, dan tepat sasaran harus selalu dikembangkan agar 
tujuan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik terwujud secara optimal dan 
sesuai harapan.
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KONSERVASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DENGAN METODE GESTURE 
LANGUAGE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN BERKOMUNIKASI BAGI 

SISWA EXPAT DI SINGAPORE PIAGET ACADEMY SOLO 

Wati Istanti, Septina Sulistyaningrum

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasikan 
konservasi penggunaan bahasa Indonesia dengan metode gesture-language yang 
dapatmeningkatkan pemahaman berkomunikasi bagi siswa expat di Singapore Piaget 
Academy Solo Raya serta mengetahui persepsi dan kesan persepsi serta kesan siswa expat 
terhadap konservasi penggunaan bahasa Indonesia dengan metode gesture-language. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dirancang 
melalui tiga siklus. Subjek penelitiannya adalah siswa expat di Singapore Piaget Academy 
Solo sejumlah 20 orang. Penelitian menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen tes dan 
instrumen nontes. Hasil penelitian menunjukkanbahwa semakin menurunnya kesalahan 
penggunaan intonasi dari siklus I ke siklus III sebanyak 30%.Kesalahan penggunaan 
diksi juga semakin menurun sebanyak 50% dari siklus I ke siklus III.Kesalahan dalam 
berkomunikasi juga mengalami penurunan yaitu sebanyak 25%.Dan untuk kesan positif 
siswa expat terhadap bahasa Indonesia sebanyak 35% semakin meningkat, dan siswa 
yang masih bingung sebanyak 35% semakin menurun.

PENGEMBANGAN BUKU PETUNJUK PRAKTIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
MUTU PROSES PEMBELAJARAN MATA KULIAH TATA RIAS PENGANTIN JAWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN JURUSAN TEKNOLOGI JASA 
DAN PRODUKSI

Widya Puji Astuti, Ade Novi Nurul Ihsani

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pengembangan buku petunjuk praktik tata rias pengantin Jawa untuk mahasiswa 
prodi pendidikan tata kecantikan, adalah merupakan salah satu buku ajar untuk digunakan 
pada proses pembelajaran di prodi pendidikan tata kecantikan. Mata kuliah tata rias 
pengantin jawa terdapat di dalam kurikulum pendidikan tata kecantikan. Dalam mata 
kuliah tersebut, tata rias pengantin Jawa lebih banyak praktiknya dibanding teorinya. 
Akibatnya pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah tata rias pengantin Jawa sulit 
dimengerti oleh mahasiswa. Tujuan buku petunjuk praktik tata rias pengantin jawa dapat 
menjadi sebuah alternatif masalah yang dihadapi dan membantu mahasiswa dalam praktik 
sehingga proses pembelajaran tata rias pengantin jawa berlangsung lancar dan dimengerti 
oleh mahasiswa. Buku ini berisi mengenai petunjuk dalam pelaksanaan praktik tata rias 
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pengantin jawa yang dimulai dari persiapan alat, bahan/lenan, kosmetik dan step-step 
dalam melaksanakan praktik make-up, sanggul, bentuk paes dan cara mengenakan busana 
pengantin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan R&D, pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
buku petunjuk praktik untuk mahasiswa sangat dibutuhkan dalam melaksanakan praktik 
di laboratorium.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA 
JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI FAKULTAS TEKNIK UNNES

Wulansari Prasetyaningtyas, Sicilia Sawitri, Siti Nurrohmah

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang diprediksikan dapat 
mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa jurusan Teknologi Jasa dan Produksi 
FT UNNES. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) motivasi memasuki jurusan TJP FT 
UNNES, (2) prestasi belajar mata kuliah Kewirausahaan, dan (3) kreativitas. Penelitian 
ini termasuk dalam jenis penelitian ex-post facto, dengan anggota populasi 209 mahasiswa 
yang terdiri dari prodi PKK Konsentrasi Tata Busana, PKK Konsentrasi Tata Boga, dan 
Pendidikan Tata Kecantikan dengan jumlah sampel 136 mahasiswa. Teknik pengambilan 
sampel adalahproportionate stratified random sampling. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes dan angket. Validitas instrumen dilakukan melalui expert 
judgement dan koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan Alpha 
Chronbach. Teknik analisisdata menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi 
linear. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa 27 mahasiswa memiliki minat berwirausaha 
yang sangat tinggi, 54 mahasiswa memiliki minat berwirausaha tinggi, 89 mahasiswa 
memiliki minat berwirausaha sedang, 78 mahasiswa memiliki minat berwirausaha 
rendah, dan 6 mahasiswa memiliki minat berwirausaha sangat rendah. Hasil analisis 
regresi linear menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,615 dengan Rsquare = 0,379, yang 
dapat diartikan bahwa sumbangan motivasi memasuki jurusan TJP, prestasi belajar mata 
kuliah Kewirausahaan, kreativitas, kepemimpinan, dan lingkungan keluarga secara 
bersama-sama terhadap minat berwirausaha mahasiswa jurusan TJP FT UNNES sebesar 
37,9%. Persamaan garis regresi  = 46,831 + 0,076 X1 - 0,061 X2 + 0,477 X3 + 0,226 
X4 + 0,539X5. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Jurusan TJP FT UNNES adalah kreativitas 
(X3), kepemimpinan (X4), dan lingkungan keluarga (X5). Sedangkan motivasi memasuki 
jurusan TJP (X1) dan prestasi belajar mata kuliah Kewirausahaan (X2) dalam penelitian ini 
tidak mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa jurusan TJP FT UNNES.
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PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
BERPENDEKATAN ACTION LEARNING BERBASIS FASILITASI 

Ani Rusilowati, Edy Cahyono

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pelatihan PTK berpendekatan 
Action Learning berbasis fasilitasi. Tujuan khususnya adalah: (a) menentukan prototipe 
model pelatihan berpendekatan Action Learning berbasis fasilitasi, (b) menentukan 
keefektifan pelatihan model pelatihan berpendekatan Action Learning berbasis fasilitasi 
dalam meningkatkan aktivitas peserta pelatihan selama dan setelah pelatihan, dan (c) 
menguji keberterimaan model pelatihan berpendekatan Action Learning berbasis 
fasilitasi oleh peserta pelatihan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 
(R&D). Ujicoba produk dikenakan kepada guru yang dilatih melaksanakan kegiatan 
PTK. Analisis data keefektifan implementasi model dianalisis dengan t-test. Peningkatan 
aktivitas, kemampuan melakukan PTK dianalisis menggunakan rumus gain ternormalisasi. 
Kepraktisan model dianalisis secara deskriptif persentase. Hasil penelitian berupa prototipe 
model pelatihan berpendekatan Action Learning berbasis fasilitasi. Model pelatihan yang 
dikembangkan untuk workshop full-day introductory. Fitur pendukung model pelatihan 
meliputi desain skenario pelatihan, rincian setiap kegiatan, dan materi pelatihan. Prototipe 
model pelatihan dengan pendekatan Action Learning berbasis fasilitasi memiliki dimensi 
sintakmatik, sistem sosial, sistem reaksi, sistem pendukung, tujuan instruksional, dan 
dampak pengiring. Sintakmatik model pelatihan berpendekatan Action Learning meliputi 
fase kegiatan introduction, action, simulating dan process review. Hasil validasi model oleh 
validator menunjukkan produk yang dikembangkan valid, dengan skor rata-rata sebesar 
3,7. Validasi konstruk setiap faktor, skor rata-ratanya lebih dari 3,00. Model ini terbukti 
efektif untuk meningkatkan pemahaman, aktivitas, kemampuan peserta dalam membuat 
proposal, laporan, dan artikel ilmiah PTK. Peningkatan skor rata-rata pemahaman dari 
pretest ke posttest sebesar 67%, berada pada kategori sedang. Aktivitas peserta 100% 
aktif. Peningkatan kemampuan peserta dalam membuat proposal PTK sebesar 70,7% pada 
kategori tinggi. Jumlah peserta yang selesai menerapkan PTK di sekolah 100%, yang 
berhasil menyusun artikel 85%, tetapi belum ada yang menyeminarkan di forum seminar 
nasional. Model Action Learning terbukti praktis untuk diterapkan, hal ini didukung 
oleh pendapat peserta bahwa selama kegiatan pelatihan tidak ada masalah, peserta aktif 
selama pelatihan berlangsung, dan pada saat pelaksanaan PTK peserta sangat terbantu 
dengan adanya pendampingan dari fasilitator. Jadi model pelatihan berpendekatan Action 
Learning berbasis fasilitasi valid, efektif dan praktis untuk meningkatkan pemahaman, 
dan kemampuan membuat proposal, laporan dan artikel PTK.
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PENGEMBANGAN MODEL SEKOLAH EFEKTIF PADA SMP NEGERI DI KOTA 
SEMARANG. JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

Titi Prihatin

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Secara kuantitatif pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang 
sekolah dasar dan sekolah menengah, menunjukkan keberhasilan yang impresif, utamanya 
sejak diluncurkan kebijakan Inpres SD pada awal dekade 1970-an sampai digulirkannya 
kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sayangnya, keberhasilan kuantitatif 
yang mengesankan itu belum dibarengi dengan keberhasilan yang bersifat kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penggunaan pendekatan 
kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk melakukan uji model berdasarkan data empirik. 
Dalam melakukan uji model itu digunakan metode ex post facto. Penelitian ex post facto 
merupakan penelitian empirik yang sistimatik di mana tidak dapat mengendalikan secara 
langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi atau karena menurut sifatnya 
tidak dapat dimanipulasi. Hasil analisis terhadap model persamaan struktural pada model 
awal menghasilkan nilai DF (344), X2 (630.80), GFI (0.82), RMR (0.079), RMSEA (0.056), 
AGFI (0.78), NFI (0.73), PGFI (0.69), PNFI (0.67), dan nilai P (0.00) (periksa lampiran). 
Sebuah model dikatakan fit atau memiliki kesesuaian antara model teoritik dengan data 
jika nilai yang dihasilkan dari serangkaian perhitungan uji kesesuaian memenuhi nilai 
standar. Selain itu, yang terpenting ialah model fit memiliki nilai P (signifikansi) yang 
minimal harus sama atau lebih besar dari 0.05. Atas dasar model kesesuaian tersebut, 
dilakukan modifikasi (baca: iterasi) sampai ditemukan nilai yang diharapkan. Dalam 
Tabel 4.16, terlihat bahwa modifikasi model dilakukan beberapa kali, karena uji model 
sebelumnya belum memenuhi nilai P (signifikansi) ³ 0.05. Sementara itu, pada model 
“lanjutan” meskipun memiliki nilai P yang signifikan, namun nilai t yang dihasilkan belum 
signifikan (periksa lampiran). Modifikasi model “akhir” yang fit menghasilkan nilai DF 
(17), X2 (26.52), GFI (0.97), RMR (0.049), RMSEA (0.090), AGFI (0.93), NFI (0.92), 
PGFI (0.46), PNFI (0.56), dan nilai P (0.06557). Hasil pemodelan yang sudah beberapa 
kali dimodifikasi, yakni model akhir dengan nilai signifikansi 0.06557 memberikan 
makna bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara matriks kovarian model teoritik 
dengan matriks kovarian data. Dengan kata lain, model persamaan struktural yang sesuai 
dan signifikan untuk penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, dan 
organisasi pembelajaran terhadap keefektifan sekolah pada sekolah yang diteliti hanya 
mencakup tiga sembilan indikator yang tergabung di dalam tiga variabel.
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KEMAMPUAN BERPIKIR DENGAN BERBANTUAN KOMPUTER UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 

PADA PERKULIAHAN MANAJEMEN SEKOLAH DI PGSD UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG

A. Zaenal Abidin, Purnomo, Susilo

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan : (1) model Pembelajaran Peningkatan 
Kemampuan Berpikir dengan berbantuan komputer yang efektif meningkatkan kualitas 
proses dan hasil belajar, (2) tingkat efektivitas Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 
Berpikir dengan berbantuan komputer dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 
(3) tingkat efektivitas Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir dengan berbantuan 
komputer dalam meningkatkan hasil belajar, (4) respon mahasiswa terhadap Pembelajaran 
Peningkatan Kemampuan Berpikir dengan berbantuan computer, serta (5) menghasilkan 
bahan ajar Manajemen Sekolah dalam bentuk flashdisk pembelajaran.Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian terapan ini adalah (1) penelitian tindakan kelas, serta (2) 
metode delphi. PTK dalam penelitian ini menggunakan dua siklus. Subjek penelitian ini 
adalah mahasiswa PGSD S1 semester genap 2011/2012, Rombel 140540/PGT 01. Hasil 
penelitian ini menunjukkan (1) Model Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 
dengan berbantuan komputer, yang efektif memiliki prosedur : Tahapan Orientasi, 
Tahapan Pelacakan, Tahap Konfrontasi, Tahap Inquiri, Tahap Akomodasi, Tahap Transfer, 
(2) Pada siklus 1 skor rata-rata aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran adalah 88,03 
kriteria baik. Pada siklus 2 skor rata-rata aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran adalah 
110 kriteria sangat baik. Model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dengan 
berbantuan komputer mampu meningkatkan aktivitas mahasiwa dalam pembelajaran 
sebesar 24,96%., (3) Dalam siklus 1 model pembelajaran peningkatan kemampuan 
berpikir dengan berbantuan komputer mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa 
sebesar 81,39%. Dalam siklus 2 model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 
dengan berbantuan komputer mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa sebesar 
95,01%, (4) Skor rata-rata respon mahasiswa terhadap Model Pembelajaran Peningkatan 
Kemampuan Berpikir dengan Berbantuan Komputer adalah 35,97 kriteria sangat baik.

MODEL EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SMABERBASIS PENDEKATAN 
INTEGRATIF-KOMUNIKATIF 

Esti Sudi Utami, Endang Kurniati

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian tahap II ini adalah mengembangkan model evaluasi 
pembelajaran bahasa Jawa SMA berbasis pendekatan integratif-komunikatif. Desain 
penelitian menggunakan Research and Development. Data berupa pendapat, gagasan, dan 
koreksi guru dan ahli terhadap prototipe model evaluasi. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik wawancara mendalam. Model analisis yang digunakan adalah analisis 
interaktif. Model evaluasi pembelajaran bahasa Jawa berbasis komunikatif-integratif 
yang dihasilkan seperti berikut. (1) Model evaluasi pembelajaran berbicara meliputi 
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bermain peran, bercerita, berdiskusi, dan menanggapi. (2) Model evaluasi pembelajaran 
mendengarkan meliputi menjawab pertanyaan isi ujaran, mengungkapkan isi ujaran, dan 
menanggapi isi ujaran. (3) Model evaluasi pembelajaran membaca meliputi menjawab 
pertanyaan isi bacaan, mengungkapkan isi bacaan, dan menanggapi isi bacaan. (4) Model 
evaluasi pembelajaran menulis meliputi membetulkan wacana dari segi (EYD, diksi, dan 
struktur), melengkapi wacana rumpang, menyusun kumpulan kalimat menjadi paragraf, 
menyusun kumpulan paragraf menjadi wacana, menulis kembali isi wacana yang dibaca/
didengarkan, menulis berdasarkan gambar, melengkapi wacana yang belum selesai, 
menulis berdasarkan deskripsi tertentu, dan mengarang bebas. Saran yang diajukan dalam 
penelitin ini adalah perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode kolaborasi-partisipatif 
untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan evaluasi bahasa Jawa yang 
berbasis integratif-komunikatif.

BETTER TEACHING AND LEARNING (BTL) UNTUK MENINGKATKAN PENGAJARAN 
PROFESIONAL DAN PEMBELAJARAN BERMAKNA MAHASISWA

Rahayu Pristiwati

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peningkatkan kualitas proses 
perkuliahan yang dirancang berdasarkan Better Teaching and Learning (BTL) dalam 
perkuliahan pembelajaran berbicara pada mahasiswa peserta mata kuliah Pembelajaran 
Berbicara, mendeskripsi peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti 
perkuliahan pembelajaran berbicara dengan Better Teaching and Learning (BTL),dan 
mengungkap respons mahasiswa sebagai umpan balik penilaian hasil belajar yang 
dirancang untuk mengungkap kinerja dalam Better Teaching and Learning (BTL) dapat 
memberikan umpan balik yang signifikan dengan respons positif mahasiswa. Subjek 
penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan Better Teaching and Learning (BTL). 
Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, rubrik penilaian, wawancara, jurnal, 
dan dukumen foto. Proses dan hasil belajar mahasiswa dianalisis dengan teknik kualitatif 
dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses, hasil belajar, dan respons 
mahasiswa dapat ditingkatkan melalui penerapan Better Teaching and Learning (BTL) 
yang ditata dalam empat belas langkah.

PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BERBASIS CIPP

Sugiyo, Sunawan

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Manajemen bimbingan dan konseling dilakukan dalam tahapan penyusunan 
program, implementasi program dan evaluasi. Penyusunan program senantiasa diawali 
dengan asesmen kebutuhan siswa (need assessment), kemudian dilanjutkan dengan 
perencanaan kegiatan bimbingan konseling guna memenuhi kebutuhan tersebut. 
Implementasi program dilakukan dengan melaksanakan pemberian layanan bimbingan 
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konseling. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil layanan yang dicapai dengan 
program yang telah direncanakan. Implikasi dari kenyataan di atas adalah adanya 
kebutuhan model evaluasi konselor yang memungkinkan konselor mendapatkan informasi 
tentang dampak yang telah ditimbulkan dari pelayanan yang diberikannya. Penelitian ini 
secara khusus diarahkan untuk mengembangkan model evaluasi pelayanan bimbingan 
dan konseling di sekolah berbasis CIPP. Relevan dengan latar belakang masalah, maka 
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebutuhan 
konselor Sekolah Menengah Atas akan model evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling 
berbasis CIPP? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan konselor akan 
model evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Atas berbasis 
CIPP. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan model penelitian kualitatif 
dengan strategi penyusunan teori-dari-bawah (grounded research). Tehnik pengumpulan 
data dalam assesment kebutuhan ini dengan wawancara mendalam (in-depth interview), 
Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumen. Tehnik analisis data yang digunakan 
adalah kuanttitatif dan kualitatif Secara kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik 
diskriptif melalui analisis persentase sedangkan analisis data kualitatif dianalisis dengan 
menggunakan model analisis interaktif. Model evaluasi pelayanan bimbingan dan 
konseling hendaknya memiliki karakteristik: adanya instrumen pelaksanaan evaluasi 
pelayanan bimbingan dan konseling (54,55%), sesuai dengan kurikulum bimbingan dan 
konseling yang berlaku (31,82%), terdapat perangkat lunak pendukung (27,27%) dan 
menyediakan berbagai format pendukung pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan 
dan konseling (22,73%). Terkait dengan kesimpulan, maka dapat dikembangkan saran-
saran bahwa konselor diharapkan mau mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan 
evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling, dan kepala sekolah diharapkan dapat 
memberikan fasilitasi bagi konselor untuk melaksanakan evaluasi pelayanan bimbingan 
dan konseling.

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN BERBANTUAN 
ELECTRONIC BOOK  (E-BOOK) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROSES DAN 
HASIL BELAJAR MATA KULIAH PENDIDIKAN IPS SD PADA MAHASISWA S1 PGSD 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Susilo, Purnomo

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan : (1) model Pembelajaran Berbasis 
Masalah dengan Berbantuan Electronic Book (E-Book) yang efektif meningkatkan 
kualitas proses dan hasil belajar, (2) tingkat efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah 
dengan Berbantuan Electronic Book (E-Book) dalam meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran, (3) tingkat efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Berbantuan 
Electronic Book (E-Book) dalam meningkatkan hasil belajar, (4) respon mahasiswa 
terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Berbantuan Electronic Book (E-Book), 
serta (5) menghasilkan bahan ajar Pendidikan IPS SD yang dikembangkan dari Electronic 
Book (E-Book). Penelitian ini menggunakan metode : (1) penelitian tindakan kelas, dan 
(2) metode delphi. PTK dalam penelitian ini menggunakan dua siklus. Subjek penelitian 
ini adalah mahasiswa PGSD S1 semester genap 2011/2012, Rombel 140240/006. Hasil 
penelitian ini menunjukkan (1) Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Berbantuan 
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Electronic Book (E-Book), yang efektif memiliki prosedur : (a) orientasi mahasiswa 
kepada masalah, (b) mengorganisasikan mahasiswa untuk belajar, (c) membimbing 
penyelidikan individual maupun kelompok, (d) mengembangkan dan menyajikan hasil 
karya, (e) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, (2) Pada siklus 1 
skor rata-rata aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran adalah 74,28 kriteria baik. Pada 
siklus 2 skor rata-rata aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran adalah 88,61 kriteria 
sangat baik. Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Berbantuan Electronic 
Book (E-Book), mampu meningkatkan aktivitas mahasiwa dalam pembelajaran sebesar 
19,29%., (3) Dalam siklus 1 model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Berbantuan 
Electronic Book (E-Book), mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa sebesar 77,77%. 
Dalam siklus 2 model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Berbantuan Electronic 
Book (E-Book), mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa sebesar 88,74%, (4) Skor 
rata-rata respon mahasiswa terhadap Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 
Berbantuan Electronic Book (E-Book), adalah 35,10 kriteria sangat baik.

PENGEMBANGAN MODEL MATERI AJAR BERCERITA BERMUATAN PENDIDIKAN 

KARAKTER DI SEKOLAH DASAR

Tommi Yuniawan

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pendidikan karakter sebagai wacana baru di Indonesia dapat diterapkan tidak hanya 
melalui pendidikan formal namun juga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat 
maupun dalam keluarga. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengam menjunjung tinggi hak asasi manusia 
(HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Dalam pendidikan formal 
pendidikan karakter ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui kurikulum 
yang dijabarkan dalam materi ajar. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah 
tingkat kebutuhan, karakteristik, dan keefektifan materi ajar bercerita bermuatan 
pendidikan karakter di sekolah dasar menurut guru dan peserta didik. Tujuan penelitian 
pengembangan ini adalah mengungkap tingkat kebutuhan guru mengenai model materi 
ajar bercerita bermuatan pendidikan karakter; merancang model materi ajar bercerita 
bermuatan pendidikan karakter yang sesuai diterapkan di sekolah dasar; menentukan 
keefektifan model materi ajar bercerita bermuatan pendidikan karakter. Pendekatan 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 
atau research and development (R & D). Penelitian ini sampai pada tahap ke tujuh yaitu 
(1) research and information collecting, pengumpulan informasi dan penelitian awal; 
(2) planing, perencanaan; (3) develop preliminary form of product, pengembangan 
format atau model; (4) preliminary field testing, persiapan uji coba tes di lapangan, (5) 
main product revision, revisi terhadap produk yang akan diujicobakan di lapangan; (6) 
main field testing, tes di lapangan; Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Analisis 
kebutuhan model materi ajar bercerita bermuatan pendidikan karakter di sekolah dasar 
meliputi tingkat kebutuhan guru dan siswa terhadap model materi ajar bercerita bermuatan 
pendidikan karakter di sekolah dasar yang dikembangkan. Karakteristik model materi ajar 
bercerita bermuatan pendidikan karakter di sekolah dasar yang sesuai dengan kebutuhan 
guru dan siswa meliputi acuan yang digunakan untuk pengembangan model materi ajar 
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bercerita bermuatan pendidikan karakter di sekolah dasar. Keefektifan model materi ajar 
bercerita bermuatan pendidikan karakter di sekolah dasar dilihat dari uji ahli dan pendidik 
dengan nilai persentase 88,875%, keberterimaan model materi ajar oleh siswa dengan 
nilai persentase 86,35%, serta penerapan dalam pembelajaran dengan nilai persentase 
83,3%. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran bercerita bagi siswa 
SD dengan pengembangan cerita yang bervariasi. Selain itu, karena keterbatasan jumlah 
cerita, guru, peneliti, mahasiswa, dapat menambahkan cerita-cerita lain untuk diterapkan 
dengan mengacu hasil penelitian ini.

PENGEMBANGAN MODEL MATERI AJAR BERCERITA BERMUATAN NILAI-
NILAI KARAKTER DENGAN MEDIA VIDEO COMPAC DISC PADA ANAK TAHAP 

PERKEMBANGAN KOGNITIF OPERASIONAL KONKRET

Tommi Yuniawan

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

tujuan penelitian ini meliputi megungkap tingkat kebutuhan, merancang, dan 
menentukan keefektifan materi ajar bercerita bermuatan nilai-nilai karakter dengan media 
video compact disc pada anak tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Metode 
penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dan pengembangan yang merupakan 
metode untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan pengujian suatu produk. Hasil 
penelitian yang dipaparkan, meliputi hal-hal sebagai berikut. Analisis kebutuhan model 
materi ajar bercerita bermuatan nilai-nilai karakter dengan media Karakteristik model 
materi ajar bercerita bermuatan nilai-nilai karakter dengan media video compact disc pada 
anak tahap perkembangan kognitif operasional konkret yang sesuai dengan kebutuhan 
guru dan siswa. Keefektifan model materi ajar bercerita bermuatan nilai-nilai karakter 
dengan media video compact disc pada anak tahap perkembangan kognitif operasional 
konkret dilihat dari uji ahli dan pendidik dengan nilai persentase 89,844%, keberterimaan 
model materi ajar oleh siswa dengan nilai persentase 82,83%.

MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI 
PENDIDIKAN SEJARAH

Ba’in, Arif Purnomo

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pendidikan mendorong seseorang untuk mencari dan menciptakan peluang yang 
bernilai bagi masyarakat. Ia ditumbuhkan menjadi seorang inovator yang menemukan 
solusi bagi masyarakat, seorang sosok yang berani mengambil risiko secara terukur. 
Wirausahawan yang sukses tidak mulai dengan berdagang demi keuntungan finansial, 
tetapi mencari inovasi kreatif bagi masyarakat. Pendidikan sejarah memiliki kedudukan dan 
peran yang strategis bagi pengembangan jiwa kewirausahaan. Peran sejarah yang berbicara 
tentang masa lampau dapat menjadi sumber inspirasi bagi berkembangnya kewirausahawan 
Indonesia. Jatuh-bangunnya wirausahawan Indonesia dapat diketahui melalui potret 
pengalaman sejarah sehingga memunculkan pelajaran bagi generasi muda yang ingin 
mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 
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ini adalah bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan materi pendidikan 
kewirausahaan melalui perspektif sejarah?. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain 
pengembangan (research and development). Langkah-langkah yang akan ditempuh 
dalam penelitian ini adalah: mengidentifikasi permasalahan, membuat rancangan model, 
uji terbatas model, dan produksi model. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik 
yaitu menggunakan metode pengamatan dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan 
adalah model interaktif dari Milles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, sajian 
data, penarikan simpulan, dan verifikasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan sebagai berikut: (1) pembelajaran kewirausahaan berprespektif sejarah dapat 
dilakukan mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup pembelajaran. Pengembangan model 
ini memerlukan keseriusan guru mengembangkan materi pembelajaran kewirausahaan 
yang memunculkan proses dialog antara guru dan siswa, dan (2) untuk mengembangkan 
model pembelajaran kewirausahaan berprespektif sejarah ada dua model yang dapat 
dikembangkan, yakni: Pengembangan Model Pembelajaran kewirausahaan berprespektif 
Sejarah melalui Pengembangan Materi dan Pengembangan Model Pembelajaran 
kewirausahaan berprespektif Sejarah melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. 
Berdasarkan simpulan penelitian disarankan: (1) guru bidang studi kewirausahaan perlu 
mengembangkan kemampuannya untuk mengaitkan materinya dengan sejarah sehingga 
proses pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa tidak terlepas dari sejarah bangsa 
Indonesia, dan (2) perlunya dilakukan penelitian yang mendalam tentang pengembangan 
model ini dikaitkan dengan pencapaian hasil belajar siswa.

PENGEMBANGAN MODEL PENGAJARAN RENANG BERBASIS KARAKTER BANGSA 
PADA MAHASISWA PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA FAKULTAS ILMU 

KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Eri Pratiknyo Dwikusworo, Hadi Setyo Subiyono

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagimanakan 
memasukkan nilai-nilai karakter pada pengajaran renang berbasis karakter Bangsa 
pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES ? dan bagaimanakah 
kontribusi nilai-nilai karakter pengajaran renang berbasis karakter Bangsa pada mahasiswa 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES ? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai 
dari penelitian ini adalahingin mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang dapat 
digunakan pada pengajaran renang berbasis karakter Bangsa pada mahasiswa Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga FIK UNNES, dan kontribusi nilai-nilai karakter pengajaran renang 
berbasis karakter Bangsa pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (development reseach). Variabel 
penelitian ini adalah 1). Mahasiswa sebagai variabel input, 2). Pra Model pendidikan 
karakter sebagai variabel proses, dan 3). Hasil evaluasi pendidikan karakter sebagai 
output dalam kinerja proses pembelajaran renang berkarakter bangsa. Analisis data 
menggunakan Interactive Analysis Model, yaitu 1). Sajian data, 2). Reduksi data, dan 3). 
Verivikasi data. Hasil penelitian ini adalah nilai-nilai karakter bangsa seperti kejujuran, 
disiplin, religious, percaya diri dan berikir kritis dimasukan secara integral pada silabus 
dan satuan acara perkuliaha (SAP). Saran pada penelitian ini adalah perlu pengembangan 
lebih lanjut, dengan cara menguji cobakan silabus dan SAP ini, pada pembelajaran yang 
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riil. Dan perlu melakukan penataan kembali kurikulum di FIK UNNES yang berbasis 
karakter bangsa, untuk mendukung UNNES sebagai universitas konservasi.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SIMULASI HUJAN MINI INTERAKTIF 

TIGA DIMENSI UNTUK SISWA SEKOLAH INKLUSI

Juhadi, Ferani Mulianingsih

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

SMALB merupakan institusi yang menyelenggarakan pendidikan bagi para 
penyandang cacat. Terkait dengan amanah UUD 1945 bahwa seharusnya perhatian yang 
diberikan oleh pemerintah dalam menyelengarakan bagi penyandang cacat ini harus 
benar-benar diperhatikan. Karakteristik anak berkebutuhan khusus dan hambatan yang 
mereka alami seringkali menyulitkan mereka mengakses layanan publik, seperti fasilitas 
di tempat umum yang tidak aksesibel bagi mereka, hingga layanan tumbuh-kembang dan 
pendidikan yang relatif membutuhkan usaha dan biaya ekstra. Dalam ujicoba model tiga 
dimensi simulasi hujan mini dalam penelitian ini menggunakan sistem pre dan post test, 
dimana sebelum model dicobakan semua siswa yang dijadikan sampel penelitian diberi 
tes awal terlebih dahulu (pre test). Selanjutnya dilakukan proses pembelajaran dengan 
menggunakan bantuan model yang telah dirancang. Tahapan penelitian ini ada tiga tahapan, 
yaitu tahapan pra kegiatan, proses kegiatan, dan hasil kegiatan. Hasil penelitian untuk 
siswa kelas XII, nilai pre test sebelum menggunakan media simulasi hujan mini tersebut 
masih rendah. Kemudian setelah menggunakan media simulasi hujan mini nilai siswa 
menjadi lebih meningkat. Ini menunjukkan bahwa media tersebut dapat membantu siswa 
untuk lebih memahami materi siklus hidrologi. Pembuatan model pembelajaran simulasi 
hujan mini interaktif tiga dimensi dapat dikembangkan dengan menggunakan bahan-
bahan dan alat-alat sederhana yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Tidak diperlukan 
bahan dan teknologi yang mahal, namun sudah cukup mampu memberikan kontribusi 
bagi pesertaa didik yang berkebutuhan khusus.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KTSP 
PROGRAM PRODUKTIF SMK DI KOTA SEMARANG

Samsudi, Aris Budiyono

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Amanat kepada SMK untuk mengembangkan dan mengimplementasikan KTSP 
program produktif sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum 
Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, di samping memiliki keunggulan/ kelebihan, 
juga sejatinya mangandung hambatan-hambatan dalam pelaksanannya. Kelebihannya 
adalah pengelola sekolah (kepala sekolah dan guru produktif) lebih memahami substansi 
kurikulum, dan sekolah merasa lebih siap mengimplementasikannya. Sedangkan 
sekolah mengalami hambatan terutama dalam pengembangan dan implementasi KTSP 
program produktif sesuai dengan panduan BSNP dan pengembangan spektrum keahlian, 
minimalnya dukungan stakeholders dalam pengembangan dan implementasi KTSP, dan 
minimalnya jumlah dan kompetensi guru program produktif.
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READING LOG: MEMADUKAN KETERAMPILAN MEMBACA DAN MENULIS UNTUK 
MENINGKATKAN CRITICAL THINKING MAHASISWA DALAM MATA KULIAH 

LITERARY APPRECIATION

Dwi Anggara Asianti, Rini Susanti W

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Literary Appreciation subject demands students to read a lot, especially literary 
works. Beside reading, students have to be able to explore knowledge and experiences 
so that the reading activity will be more meaningful. By integrating the knowledge and 
experiences to analyze and interprete literary works students undergo an activity called 
critical thinking. This research focuses on writing reading log to improve students’ critical 
thinking in Literary Appreciation class. The data are gathered through observation, 
questionaire, and portfolio (reading log). Reading log is arranged in a certain format 
and assessed using rubric scale. The result shows that students’ critical thinking covering 
observing, comparing, reflecting, summarizing, analyzing and sinthesizing shows 
significant improvement through the activity of making reading log.

PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MODEL CLIL (CONTENT AND LANGUAGE 
INTENGRATED LEARNING) UNTUK PEMBELAJARAN KELAS BILLINGUAL DI 

JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hendi Pratama, Moh Yasir Alimi, Ali Formen

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Inovasi Pembelajaran Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pendekatan CLIL tidak hanya bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar. 
Pendekatan CLIL mempunyai karakterisktik: (1) penggunaan bahasa untuk mengajarkan 
materi dan mengajarkan materi untuk mengajarkan bahasa. (2) Pendekatan CLIL 
merangsang high order thinking skill (HOTS); (3) CLIL mengutamakan interaksi S-S 
atau students students interaction, bukan saja T-S (teacher student) atau S-T (Student-
Teacher) ineraction. (4) CLIL mensyaratkan penekanan komunikasi atau penggunaan 
bahasa dalam proses pembelajaran; dan (5) penggunaan scaffolding untuk membantu 
pemahaman peserta didik tahap demi tahap. Berikut adalah pelajaran yang bisa diambil 
dari pengalaman Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Pertama, presentase penggunaan 
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bisa diselenggarakan dalam porsi yang beragam dari 
porsi bahasa Inggris yang sangat sedikit sampai penggunaan bahasa Inggris 90 persen. 
Penggunaan bahasa hendaknya tidak menunggu sampai dosen dan mahasiswa mahir 
berbahasa Inggris.Kedua, penyeimbangan materi dan bahasa hendaknya dilaksanakan 
secara konsisten, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan drill dalam language for 
learning dan language of learning. Ketiga, thinking skills dan scaffolding dalam proses 
pembelajaran bisa dilakukan dengan elicting questions, worksheet dan games-games.
Keempat, teks berbahasa Inggris akan memudahkan proses belajar di kelas bilingual dan 
partisipasi mahasiswa akan tinggi akan tetapi teks bahasa Indonesia bisa juga digunakan. 
Teks bahasa Ingris dan bahasa Indonesia bisa digunakan untuk saling melengkapi.Kelima, 
pengintegrasian budaya dan nilai setempat bisa berangkatt dari peristiwa sehari-hari. 
Keenam, pembelajaran CLIL memerlukan media pembelajaran yang berbeda. Yaitu: lesson 
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plan cover sheet, prosedur pembelajaran, worksheet, powerpoint, poster, teks pembelajaran 
yang spesifik. Best Practice dalam pengalaman pembelajaran kelas bilingual di Jurusan 
Sosiologi dan Antropologi adalah sebagai berikut:komitmen menggunakan bahasa Inggris 
dalam proses pembelajaran meskipun sedikit; penggunaan teks berbahasa Inggris untuk 
proses pembelajaran; dikembangkannya model lesson plan dan prosedur pembelajaran 
yang simple untuk kelas bilingual; dikembangkannya “smart sentence repetition” dan 
“body movement” dalam pengembangan pembelajaran bahasa Inggris setiap tatap muka; 
diintegrasikannya karakter dalam pembelajaran CLIL dan Diintegrasikannya pengalaman 
hidup sehari-hari dalam mempelajarai teori dan konteks sosial.

PEMODELAN MATEMATIKA PADA EPIDEMI INFLUENZA DENGAN STRATEGI 
VAKSINASI

Muhammad Kharis, Adi Nur Cahyono

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pada tahun 2009 merebak epidemi flu burung kemudian diikuti epidemi flu babi. 
Epidemi flu tersebut menyebabkan beberapa kasus kematian dan banyak manusia yang 
masuk ke rumah sakit. Virus yang menyebabkan epidemi flu dapat dibedakan dalam tiga 
tipe berbeda yaitu tipe A, B, dan C. Virus tipe A secara epidemiologi sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan manusia karena dapat menggabungkan gen-gennya dengan strain-
strain virus yang beredar di populasi binatang seperti burung, babi, dan kuda. Virus tipe A 
mempunyai kemampuan untuk bermutasi atau menghasilkan strain-strain baru sehingga 
manusia yang sudah sembuh dari epidemi flu mempunyai kemungkinan untuk tertular 
lagi. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menanggulangi wabah ini adalah dengan 
melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan terhadap orang yang belum terkena influenza. 
Berdasarkan fakta-fakta yang diberikan, epidemi ini dapat dimodelkan ke dalam model 
matematika. Salah satu hasil analisa model adalah suatu kriteria yang digunakan untuk 
menentukan apakah wabah tersebut akan meluas atau menghilang untuk jangka waktu yang 
akan datang. Dalam penelitian ini, dibahas bentuk model matematika dari wabah influenza 
dengan strategi vaksinasi sebagai suatu tindakan pencegahan. Selanjutnya dilakukan 
analisa terhadap model yang dihasilkan untuk menentukan titik ekuilibrium dan kestabilan 
titik ekuilibrium dari model matematika tersebut kemudian dilakukan simulasi dengan 
nilai-nilai parameter tertentu, selanjutnya interpretasi dari hasil tersebut pada kehidupan 
nyata. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa teorema terkait 
kondisi di mana wabah akan meluas atau hilang. Proses tersebut juga menghasilkan 
suatu kriteria sebagai ukuran kapan wabah tersebut meluas dan kapan menghilang dan 
proporsi minimum jumlah manusia yang divaksinasi agar wabah tidak meluas. Penelitian 
lanjutan yang dapat dilaksanalan meliputi penelitian tentang pemodelan matematika untuk 
melihat efektifitas perawatan/pengobatan pada orang yang terinfeksi virus influenza 
dibandingkan dengan vaksinasi dalam menanggulangi wabah influenza. Penelitian lainnya 
yaitu pemodelan matematika untuk melihat efektifitas vaksinasi pada orang yang rentan 
terhadap infeksi virus influenza untuk populasi tak konstan. Penelitian tentang pemodelan 
matematika untuk melihat kecepatan infeksi virus influenza terkait umur manusia yang 
rentan. Penelitian tentang pemodelan matematika untuk melihat kecepatan infeksi virus 
influenza terkait letak geografis.
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RANCANG BANGUN MODUL SIMULASI SISTEM KENDALI UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH PLC 

Agus Purwanto

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

PLC terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 
Adapun jenis hardware dapat berupa unit PLC berbagai merek, seperti OMRON, Siemens, 
LG, dan lain lain. Agar lebih mengenal fungsi dan cara kerja PLC pada umumnya, perlu 
dibuat modul simulasi untuk keperluan pelatihan bagi mahasiswa, siswa maupun praktisi 
industri agar lebih mendalami dan memahaminya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
merancang dan membangun/membuat modul simulasi sistem kendali sederhana berbasis 
PLC yang akan digunakan sebagai salah satu media / sumber belajar pada perkuliahaan 
PLC di lingkungan jurusan Teknik Elektro FT UNNES. 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA TERPADU BERKARAKTER 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN HUMANISTIK BERBANTU ALAT PERAGA MURAH 

DI SEKOLAH MENENGAH

Arif Widiyatmoko, Novi Ratna Dewi, Stephani Diah P.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan dari penelitian adalah menghasilkan perangkat pembelajaran IPA terpadu 
yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki 
secara menyeluruh sehingga memiliki daya saing yang unggul, mampu mengikuti 
perkembangan IPTEK, dan memiliki karakter yang bersumber pada nilai-nilai pancasila. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan 
perangkat pembelajaran IPA terpadu berkarakter menggunakan pendekatan humanistik 
berbantu alat peraga murah di sekolah menengah berupa silabus, RPP, alat peraga, LKS, 
dan modul yang dihasilkan melalui alur Four-D model, yaitu definition (pendefinisian), 
design (perancangan), development (pengembangan) dan disseminate (penyebaran) yang 
telah melalui tahap validasi dan revisi.

KEEFEKTIFAN STRATEGI DARTS (DIRECTED ACTIVITIES RELATED TO TEXTS) 
TERHADAP PEMAHAMAN READING COMPREHENSION PADA MATA KULIAH 

BAHASA INGGRIS UNTUK IPA

Stephani Diah Pamelasari, Arif Widiyatmoko, Novi Ratna Dewi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Mengajarkan bahasa Inggris terutama pada negara yang menggunakannya sebagai 
bahasa asing tentu akan memunculkan tantangan tersendiri. Guru atau dosen harus 
menghadapi murid dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas atau LEP (Limited 
English Proficiency) students. Sementara mahasiswa Pendidikan IPA UNNES diharapkan 
untuk mencapai kompetensi untuk dapat memahami bacaan yang bertema IPA dalam bahasa 
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Inggris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba mengaplikasikan sebuah 
strategi alternatif yaitu DARTs (Directed Activities Related to Texts) untuk meningkatkan 
kemampuan membaca atau reading comprehension. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan dua kelompok yaitu kelompok control dan eksperimen, pembelajaran 
dalam kelompok kontrol adalah pembelajaran dengan menggunakan teks bacaan yang 
tidak dimodifikasi sedangkan pada kelompok eksperimen menggunakan lembar kerja 
DARTs atau yang dimodifikasi. Instrumen yang digunakan adalah tes pemahaman 
reading comprehension dan lembar observasi untuk mengetahui kegiatan siswa dan 
respon terhadap DARTs. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan 
bahwa ada perbedaan hasil pemahaman reading comprehension pada kelompok kontrol 
dan eksperimen. Kelompok eksperimen memiliki rata-rata yang lebih tinggi daripada 
kelompok control, hal ini membuktikan bahwa strategi DARTs dengan menggunakan 
teks yang dimodifikasi terbukti lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan reading 
comprehension. Mahasiswa Pendidikan IPA pada kelompok eksperimen juga terlihat 
lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas reading comprehension karena pada lembar 
kerja DARTs terdapat aktifitas yang lebih bervariasi seperti mengurutkan teks, membuat 
bagan atau gambar, membuat grafik, dan melengkapi tabel.

PENERAPAN MODEL INTERNSHIPS WORK BASED LEARNING PADA 
PEMBELAJARAN PRAKTIK UNTUK MENINGKATKAN LIFE SKILL DAN JIWA 

ENTREPRENEUR MAHASISWA PENDIDIKAN VOKASI

Hadromi

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian untuk memformulasikan dan menerapkan model of action 
oriented learning berbasis kompetensi dan kerja proyek pada pembelajaran praktik untuk 
meningkatkan life skill dan jiwa entrepreneur mahasiswa D-3 Teknik Mesin. Penelitian 
tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di Laboratorium Media Penddidikan, dan laboratorium 
kelistrikan dan AC Mobil Jurusan Teknik Mesin FT. UNNES. Populasi penelitian terdiri 
dari mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Mesin (Pendidikan Vokasi) yang mengambil 
mata kuliah kelistrikan otomotif. Mahasiswa ini terdiri dari satu rombel berjumlah 21 
mahasiswa. Pemenuhan tolok ukur keberhasilan penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. 
Tes life skill melalui instrumen tes parktik, sedangkan peningkatan jiwa kewirausahaan 
mahasiswa diperoleh melalui isian lembar observasi selama melaksanakan praktik sistem 
starter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi model of action oriented learning 
berbasis kompetensi dan kerja proyek pada mahasiswa D-3 Teknik Mesin merupakan 
model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman kerja (work experience) atau 
kerja dalam bimbingan (work shadowing) saat praktik, pembelajaran terjadi sebagai 
hasil aktivitas di tempat kerja pada pembelajaran praktik yang meningkatkan life skill 
dan jiwa entrepreneur. Model dikembangkan dari penjabaran kurikulum, pembuatan RPP, 
kelengkapan alat, bahan serta adanya kolaborasi antara mahasiswa dengan latar belakang 
SMA dan SMK dalam kelompok pembelajaran praktik. Setelah model diterapkan dalam 
pembelajaran praktik, pemenuhan tolok ukur penelitian terjadi pada tiga siklus. Siklus 
pertama, kedua, dan ketiga dengan nilai lfe skill mahasiswa berturut- turut sebesar: 79,17, 
80,74, dan 81,91. Frekuensi mahasiswa yang memperoleh nilai diatas 81 berturut-turut 
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sebanyak 41,86%, 47,62%, dan pada siklus ketiga sebanyak 52,38%. Sedangkan hasil 
obeservasi terhadap jiwa Entrepreneur mahasiswa menunjukkan jiwa kewirausahaan 
mahasiswa D-3 Teknik Mesin meningkat optimal, kondisi ini ditunjukkan dari pemenuhan 
sifat-sifat kewirausahaan berupa frekuensi kehadiran saat praktik, hadir tepat waktu, 
Suasana pembelajaran berlangsung interaktif, terjalin kerjasama dan diskusi yang efektif 
dan interaktif dalam kerja kelompok.

PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING: UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI 
GURU SDNBI KOTA SEMARANG MENUJU PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 

KARAKTER

Issy Yuliasri, Sri Wahyuni

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

This article is written on the basis of action research done in SDNBI Semarang in 
2012 on the application of cooperative learning techniques as an attempt to enhance the 
competence of the teachers of SDNBI of Semarang city in order to develop the character 
education.Twenty-one teachers involved in this research. The research was done by giving 
pre-test on the teachers’ understanding/mastery of cooperative learning techniques, 
treatment in the form of workshop on 8 cooperative learning techniques and workshop 
on preparing lesson plan in the application of the 8 cooperative learning techniques, as 
well as observation on the character development in the application of the cooperative 
learning techniques. The result of pre-test revealed that most of the teachers of SDNBI 
of Semarang City had not understood the techniques of cooperative learning. After the 
workshop, the post-test result showed significant improvement in their understanding of 
the techniques. The workshops onthe preparation of lesson plans applying the cooperative 
learning techniques, which were done twice, were only attended by 60% and 50% of 
the total participants of the cooperative learning teachnique workshop respectively. 
The observation on the teachers’ teaching activities revealed that most teachers could 
apply the cooperative learning well, while some did not apply the techniques correctly. 
The student behavior observation showed that giving and receiving help was the most 
significant character appeared in the teaching-learning process using cooperative 
learning teachniques. The next positive character development was supporting other 
students to speak. Smiling and laughing were also the characteristics of the cooperative 
learning. Smiling and laughing are students’ positive behavior worth developing.

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA BERVISI SETS

Sri Sulistyorini, Sri Sugiyatmi

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

SETS (Science, Environment, Technology, And Society) merupakan salah 
satu pendekatan dalam pembelajaran IPA. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan 
perangkat pembelajaran IPA bervisi SETS yang efektif dan praktis. Pendekatan penelitian 
adalah Research and Development (R&D). Subyek penelitian ini adalah siswa dan guru 
SD Labschool Unnes. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 
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angket dan tes. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan analitik uji paired 
t-test. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan perangkat pembelajaran IPA bervisi 
SETS efektif meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. RPP dan bahan ajar 
yang dikembangkan mudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Disarankan guru dapat 
mengembangkan perangkat pembelajaran IPA bervisi SETS pada kompetensi IPA yang 
lain.

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI MELALUI 
PENGEMBANGAN PENDEKATAN MODEL DEEP APPROACH TO LEARNING

Tarsis Tarmudji

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The objective of this study to find and to test the characters model learing wich 
deep approach to learning model. The setting of the study is the students member of 
tax class of office administration of Economic Education Program, Economic faculty, 
Semarag State University. The data were collected through test qualitative descriptive 
were used to analysed data. The result of this study shared that characters model learning 
wich deep approach to learning model could improve the students self awareness in the 
learning.
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BIDANG PSIKOLOGI

MOBILE LEARNING FOR EMERGENCY LEARNING : UPAYA OPTIMALISASI 
PEMBELAJARAN DAN MENGURANGI TRAUMA PADA ANAK PASCA BENCANA

D.Y.P Sugiharto, Rafika Bayu Kusumandari

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Eks Proyek Universitas Negeri Semarang Tahun 

2012

Dalam kegiatan penelitian kali ini, akan dilakukan kegiatan pembuatan produk 
program mobile learning untuk optimalisasi pembelajaran dan mengurangi trauma pada 
bencana belum bisa ditangani dengan baik. Untuk itu, diharapkan dengan memanfaatkan 
mobile learning dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan 
hancurnya sarana prasarana pendidikan sehingga menyulitkan dilaksanakannya 
pembelajaran dan trauma yang masih dialami anak-anak setelah mereka mengalami 
bencana yang terjadi. Salah satu metode pembelajaran yang ditawarkan adalah dengan 
mengoptimalkan mobile learning berbasis game dengan menggunakan program Adobe 
Flash 8 untuk pembelajaran pasca bencana. Kegunaan hasil penelitian ini adalah 
: pemanfaatan program mobile learning untuk mengoptimalkan pembelajaran dan 
mengurangi trauma pada anak pasca bencana karena program mobile learning sangat 
mudah dan murah dalam penggunaannya. Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, 
program penelitian ini dirancang dengan pendekatan “Penelitian dan Pengembangan”, 
artinya suatu program penelitian ditindaklanjuti dengan program pengembangan untuk 
perbaikan atau penyempurnaan (Arikunto, 1996:9). Untuk menghasilkan suatu prototype 
pengembangan pemanfaatan mobile learning untuk mengoptimalkan pembelajaran dan 
mengurangi trauma pada anak pasca bencana. Hasil penelitian, seluruh siswa menyatakan 
bahwa program permainan yang ada menyenangkan(100%), mudah memainkan permainan 
yang ada di dalam program (100%), menyukai program (100%), tidak merasa kesulitan 
dalam memainkan program (100%) kecuali pada bentuk permainan tembak-tembakan ada 
1 orang siswa yang menyatakan agak sulit memainkannya, dan seluruh siswa menyatakan 
mampu menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam program (100%). Dengan 
demikian, program Mobile Learning ini sangat baik untuk dikembangkan dalam rangka 
optimalisasi pembelajaran dan untuk mengurangi trauma pada anak pasca terjadinya 
bencana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Dari 25 orang sampel penelitian, 
ada 19 orang siswa yang sangat antusias untuk menjalankan program Mobile Learning, 
sedangkan 6 orang siswa tidak mau menjalankan program karena malu, (2) Setelah 
dibujuk, akhirnya 6 orang siswa yang pada awalnya tidak mau menjalankan program, 
mau menjalankan program, dan (4) Seluruh siswa yang awalnya tidak mau menjalankan 
program jadi antusias untuk menjalankan program, bahkan berusaha untuk mendapatkan 
skor tertinggi. Saran dalam penelitian ini adalah : Program ini dapat digunakan untuk 
pembelajaran darurat di daerah bencana, untuk itu perlu adanya perhatian dari pemerintah 
untuk mengembangkan program Mobile Learning.
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ATRIBUSI KAUSAL MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN TERHADAP KEMISKINAN

Siti Nuzulia

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang sampai saat ini masih dihadapi oleh 
bangsa Indonesia. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, 
namun jumlah penduduk miskin Indonesia masih belum turun secara signifikan. Ada 
dugaan usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini kurang maksimal 
karena tidak memperhatikan aspek psikologis masyarakat miskin, salah satunya adalah 
aspek atribusi kausal masyarakat miskin terhadap kemiskinan yang mereka alami. 
Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana masyarakat miskin memandang penyebab 
kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang melibatkan 60 
responden masyarakat miskin pedesaan. Data dikumpulkan melalui 40 item skala atribusi 
kausal pada masyarakat miskin yang terbagi dalam tiga aspek, yaitu aspek individualistik, 
strukturalistik dan fatalistik. Hasil penelitian menunjukkan, aspek fatalistik dan 
individualistik berada dalam kategori rendah. Sementara itu aspek strukturalistik berada 
pada kategori tinggi. Artinya, responden mengatribusikan kemiskinan yang dialami lebih 
karena faktor kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Sementara itu, faktor 
disposisi individu dan takdir Tuhan kurang diyakini sebagai penyebab kemiskinan.

KAJIAN KINERJA TENAGA LABORAN DAN TEKNISI LABORATORIUM REKAYASA 
DI FAKULTAS TEKNIK UNVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHINYA

Suryono, Said Sunardiyo, Djoko Adi Widodo

Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Laboran dan teknisi adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan 
membantu proses pembelajaran mahasiswa vokasi dan akademik Strata 0, 1, 2 dan 3, serta 
penelitian dosen. Keberadaan Laboran di suatu laboratorium sangatlah penting dalam 
menentukan keberhasilan akademik dosen dan mahasiswa. Laboratorium di Fakultas 
Teknik (FT) Universitas Negeri Semarang sampai saat ini memiliki tenaga laboran dan 
teknisi sejumlah 35 orang yang tersebar di laboratorium Teknik Sipil, Teknik Mesin, 
Teknik Elektro, Teknologi Jasa Produksi dan Teknik Kimia. Sampai saat ini belum pernah 
dilakukan evaluasi mengenai kinerja mereka dalam menjalankan tugas. Tujuan penelitian 
ini ingin memotret kinerja tenaga laboran dan teknisi dan ingin mengungkap faktor 
penunjang dan kendala kinerjanya. Manfaat penelitian ialah bagi pengelola Fakultas dan 
Jurusan sebagai masukan informasi dalam mengambil kebikan dalam peningkatan kerja 
SDM laboran dan teknisi laboratorium. Penelitian ini dilakukan di FT Unnes, variabel 
yang diamati ialah kinerja laboran dan teknisi dalam menjalankan tugas di labaoratorium-
laboratorium di FT Unnes Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa (1) 
Laboran dan teknisi laboratorium rekayasa Fakultas Teknik Unnes memiliki kinerja 
yang baik pada pelaksanaan dimensi kompetensi kepribadian, sosial, administratif dan 
profesional (2) Kinerja tenaga laboran dan teknisi laboratorium dipengaruhi oleh adanya 
faktor penunjang yaitu faktor internal (pribadi) : kemampuan profesi latar belakang 
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pendidikan dan pengalaman. Untuk faktor eksternal (lingkungan) : pemimpin yang 
baik (kepala laboratorium) dalam hal ini koordinasi tugas bagi tenaga laboran/teknisi. 
Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya pelatihan-pelatihan profesi bagi tenaga 
laboran. Saran yang direkomendasikan ialah : (1) Guna peningkatan kinerja laboran dan 
teknisi laboratorium rekayasa Fakultas Teknik Unnes perlu adanya koordinasi pengelolaan 
manajemen laboratorium berbasis ISO oleh pimpinan Fakultas dengan Jurusan/Prodi.
(2) Perlu adanya penyegaran keilmuan dan ketrampilan bagi laboran dan teknisi melalui 
pelatihan-pelatihan teknis laboratorium baik internal maupun diluar kampus.
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BIDANG SOSIAL DAN HUMANIORA

PENGEMBANGAN DESA LEREP SEBAGAI DAERAH KONSERVASI BUDAYA 
BERORIENTASI DESA WISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF: STRATEGI 

PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN

Abdul Munthalib

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Desa Lerep terletak di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang berpeluang 
untuk dikembangkan menjadi desa wisata dalam kaitannya dengan konservasi budaya 
Jawa Tengah berbasis ekonomi kreatif. Dalam penelitian ini permasalahan adalah: 1) 
Pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Lerep sebagai daerah konservasi budaya 
berorientasi desa wisata berbasis ekonomi kreatif?; dan 2) Upaya apa yang dilakukan 
sebagai bentuk konservasi budaya Jawa Tengah? Hasil penelitian ini di antaranya: dua 
kawasan (Kampung Seni Lerep dan Watu Gunung) dapat dikembangkan sebagai dasar 
untuk pembangunan desa wisata berkelanjutan. Namun, yang sedang berlangsung di 
kedua lokasi itu belum memenuhi unsur-unsur utama sebagai konsep desa wisata yang 
ideal. Pembangunan kawasan pedesaan secara integratif sebagai langkah mendasar 
untuk mewujudkan pembangunan manusia yang multidimensi. Prakarsa dan tumbuhnya 
kreativitas masyarakat Desa Lerep masih harus diupayakan untuk berperan serta menjadi 
bagian dalam proses pembangunan pedesaan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah 
pembentukan kelompok wirausaha lokal. Pembentukan kelompok wirausaha lokal dapat 
memperkuat posisi wirausaha kecil yang saling mendukung agar menjadi tangguh dan 
mapan.

POLA SINONIMI DALAM BAHASA INDONESIA (KAJIAN LINGUISTIK ATAS SATUAN 
LINGUAL YANG MAKNANYA KURANG LEBIH SAMA)

Hari Bakti Mardikantoro, Tommi Yuniawan, Suprapti

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kesinoniman dalam bahasa merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Hal ini karena 
kegiatan berbahasa sesungguhnya merupakan kegiatan mengekspresikan lambang- lambang 
bahasa untuk menyampaikan makna yang ada pada lambang tersebut. Pengetahuan akan 
adanya hubungan antara lambang dengan makna sangat diperlukan dalam berkomunikasi. 
Ruang lingkup penelitian ini adalah pola kesinoniman dalam bahasa Indonesia. Sehubungan 
dengan itu, masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (a) bagaimana pola 
sinonimi dalam bahasa Indonesia?, (b) bagaimana wujud sinonimi dalam bahasa Indonesia?, 
(c) bagaimana penerapan analisis biner dalam satuan lingual yang bersinonim dalam bahasa 
Indonesia? Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tulis, yaitu berkaitan dengan 
penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat tuturnya. Data penelitian ini berupa kata, 
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frase, dan kalimat yang diduga mempunyai makna yang sama dengan satuan lingual lain. 
Adapun sumber datanya berupa kalimat dan wacana bahasa Indonesia yang digunakan 
untuk berkomuikasi secara tulis. Pada tahap penyediaan data, peneliti menerapkan metode 
simak. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik sadap, kemudian dilanjutkan dengan 
teknik rekam dan catat. Metode analisis yang digunakan adalah metode padan. Adapun 
subjenis metode padan yang dipakai adalah metode padan subjenis referensial. Hasil 
penelitian ini adalah sinonim dalam bahasa Indonesia mempunyai pola kata = kata, 
kata = frase, dan frase = frase. Adapun wujud sinonimi dalam bahasa Indonesia berupa 
sinonim antarkata, sinonim kata dengan frase, dan sinonim antarfrase. Setiap kata atau 
unsure lingual lainnya terdiri atas satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk 
makna kata atau makna unsur lingual tersebut. Dengan demikian, setiap satuan lingual 
memiliki komponen makna sendiri-sendiri. Perbedaan makna dalam setiap satuan lingual 
yang bersinonim dapat dilakukan dengan analisis biner. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
disampaikan beberapa saran, yakni (a) meskipun ada satuan lingual yang bersinonim, 
tetapi tidak selalu dapat saling menggantikan karena ada komponen makna yang berbeda. 
Oleh karena itu, para penutur bahasa Indonesia hendaknya lebih cermat dalam menggunakan 
satuan lingual yang bersinonim karena maknanya tidak persis sama dan (b) para penutur 
bahasa Indonesia hendaknya mengetahui komponen makna dari kata yang akan digunakan, 
sehingga dapat menggunakan kata tersebut dengan tepat.

TELAAH ETNOLINGUISTIS ATAS PENAMAAN MAKANAN DALAM SELAMATAN 
SEPUTAR KEMATIAN MASYARAKAT JAWA DI DESA SETROREJO, BATURETNO, 

WONOGIRI

Imam Baehaqie

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Masalah yang ditelaah dalam penelitian ini adalah (1) nama-nama makanan dalam 
selamtan seputar kematian masyarakat Jawa dan (2) makna di balik nama-nama tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memotret budaya masyarakat setempat terkait dengan 
kematian seseorang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode simak dengan 
pendekatan etnolinguistik. Dari telaah data diperoleh hasil penelitian bahwa nama-nama 
makanan dalam selamatan seputar kematian meliputi asahan, sekul suci, tumpeng ungkur-
ungkuran, dan pisang raja setangkep. Kesemuanya itu memiliki makna semiotis tertentu. 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI UPAYA 
PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN DI KOTA SEMARANG 

Karyono, Santi Muji Utami 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Paradigma pembangunan dewasa ini telah dirubah dengan memberikan perhatian 
yang sama terhadap masyarakat pesisir. Konsekuensinya, masyarakat pesisir perlu 
diberdayakan, mreka mayoritas berada pada kondisi marginal. Masyarakat pesisir khususnya 
komunitas nelayan dekat dengan masalah kemiskinan dalam arti luas, yang berarti tidak 
hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk memenuhi konsumsi dasar, 
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akan tetapi sejauh mana kelompok miskin dapat mempunyai akses terhadap berbagai 
kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam kehidupan 
ekonomi. Penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam tentang pelaksanaan program 
pemberdayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memperkuat kemandirian 
masyarakat nelayan. Tujuan penelitian untuk Mengetahui prototipe masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat, dan faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan 
nelayan kota semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Adapun studi kepustakaan dipakai sebagai 
penunjang dari kekosongan di lapangan. Data hasil penelitian diharapkan memiliki derajat 
kepercayaan yang tinggi, maka peneliti menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. Hasil peneitian menunjukkan bahwa nelayan 
memiliki prototipe yang sangat tergantung pada lingkungan alam, kultur masyarakat 
berbeda dengan wilayah perkotaan lain. Kehidupan masyarakat nelayan bisa dikategorikan 
miskin. Kemiskinan yang melekat pada mereka lebih merupakan kemiskinan structural. 
Pemberdayaan dilakukan oleh pihak pemerntah dan berbagai pihak terkait, mencakup 
kemampuan dan mentalitas dengan harapan mampu menigkatkan kesejahteraan hidup 
keluar dari kemiskinan, namun belum terlaksana secara optimal dikarenakan adanya 
berbagai kendala baik diSebabkan faktor eksternal maupun internal.

EKSISTENSI PENGUSAHA PRIBUMI DALAM PERSPEKTIF HISTORIS : POLA 
PEWARISAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BATIK PEKALONGAN DALAM 

UPAYA PENGUATAN EKONOMI LOKAL DAN PELETARIAN BUDAYA

Santi Muji Utami

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan cara cara yang dilakukan dan pola yang 
terbentuk di kalangan keluarga pengusaha pribumi dalam mewariskan usahanya dari 
generasi ke generasi, mengungkap kharakteristik dan perkembangan batik Pekalongan, 
agar bisa tetap terjaga kelesatriannya dan tetap menjadi warisan budaya yang unggul 
di dunia internasional, yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga sekarang. 
Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosio-
historis, menggunakan model analisis interaktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan dua teknik yaitu menggunakan metode pengamatan berpartisipasi dan 
wawancara. studi dokumentasi/kepustakaan Supaya data hasil penelitian ini memiliki 
derajat kepercayaan yang tinggi, maka penelitian menggunakan teknik trianggulasi 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses regenersi melalui pola pewarisan 
terjadi dalam aspek produksi, sistem tenaga kerja, pemasaran. Pewarisan lokasi tempat 
wirausaha kerajinan batik, baik untuk batik tulis dan batik cap, maupun printing masih 
tetap berlangsung sampai sekarang. Kegiatan wirausaha batik masih tetap berlokasi 
disekitar rumah menjadi satu dengan rumah tinggal. Upaya yang ditempuh agar bisa tetap 
menjaga kelesatarian adalah adanya inovasi-inovasi dalam desain, jenis, pewarnaan, 
kain, sehingga menjadi warisan budaya yang unggul di dunia internasional, yang telah 
berlangsung sejak masa kolonial hingga sekarang. Berbagai bentuk kegiatan dan jaringan 
dapat berkembang dengan dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan wirausaha 
kalangan pengusaha pribumi. Penguatan ekonomi lokal dilakukan melalui berbagai 
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program pemberdayaan masyarakat yang mengarah kepada pemecahan masalah para 
pengusaha. Program pemerintah dijalankan dengan menyertakan lembaga perbankan, 
koperasi, instansi dinas perindutrian ekonomi dan koperasi, serta lembaga swadaya 
masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan , pembinaan rutin dan terintegrasi dari 
lembaga terkait dan pengembangan sistem kemitraan. 

KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA AIR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR 
BERSIH BAGI PENDUDUK KOTA SEMARANG

Dewi Liesnoor Setyowati, Wahyu Setyaningsih, Sri Mantini Rahayu Sedyawati

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Pertumbuhan jumlah penduduk semakin meningkat, sehingga jumlah kebutuhan 
air bersih menjadi meningkat. Kebutuhan air bersih di Kota Semarang untuk keperluan 
rumah tangga sebesar 117.067.191,28 m3/hari, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan 
air termasuk dalam jangkauan. Prediksi potensi airtanah sebesar 109.237.341,83 liter/
hari, namun hanya berasal dari prediksi air bawah tanah dan air sungai saja. Data jumlah 
penduduk tahun 2012 sebesar 1.613.320 jiwa dengan kebutuhan air mencapai 119.127.549 
liter/hari maka potensi airtanah sebesar 109.237.341,83 liter/hari sudah tidak mampu lagi 
untuk mencukupi kebutuhan air bersih penduduk Kota Semarang. Oleh karena itu perlu 
diusahakan sumber air bersih non airtanah seperti air permukaan untuk diolah sebagai air 
konsumsi pengganti airtanah karena potensi airtanah lebih kecil dari kebutuhan air. Untuk 
masa mendatang perlu diupayakan perlindungan airtanah karena tahun 2015 diperkirakan 
jumlah kebutuhan airtanah akan meningkat menjadi 125.528.738 liter/hari sehingga 
kekurangan air akan menjadi ancaman bagi penduduk di Kota Semarang.

EVALUASI MODEL PEMBINAAN KINERJA DOSEN PASCA SERTIFIKASI DI KOTA 
SEMARANG TAHUN 2012

Ngabiyanto, Martien Herna Susanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban 
kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) 
sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau 
guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi 
dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkanluaskan 
gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu 
dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen 
kepada para pemangku kepentingan. Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan 
Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional 
dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang undangan maka perlu dievaluasi setiap periode 
waktu yang ditentukan. Sistem Laporan Kinerja Dosen atau SilKados dimaksudkanuntuk 
mempermudah pengadministrasian dan pencatatan Beban Kerja dosen dan Evaluasi 
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk Unnes khususnya.
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MIGRASI, INVOLUSI, DAN KONSERVASI LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG

Saratri Wilonoyudho, Eko Nugroho Julianto, Teguh Prihanto

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dosen Senior Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Migrasi masuk ke Kota Semarang telah membawa akibat samping berupa 
terjadinya kerusakan lingkungan, kemacetan lalu lintas, meningkatnya sektor informal 
dan pengangguran, kriminalitas, serta berbagai konflik sosial politik lainnya. Fenomena 
ini menunjukkan bahwa Kota Semarang tengah mengalami involusi perkotaan yakni 
ketidakseimbangan antara migrasi masuk para pekerja tidak terampil dan pertumbuhan 
ekonomi kotanya. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Menjelaskan dan mempelajari 
dinamika proses migrasi masuk dan involusi perkotaan di Kota Semarang; 2). Menjelaskan 
dan mengidentifikasi dampak dan kaitan migrasi masuk dan involusi perkotaan dengan 
faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi, serta menjelaskan sejauhmana ada kesenjangan 
antara Kota Semarang dengan daerah di sekitarnya. Metode penelitian ini adalah melalui 
survei yang menggunakan data sekunder dari BPS (Biro Pusat Statistik) dan instansi lainnya, 
data hasil wawancara, Focus Group Discussion dan observasi lapangan. Lingkupnya 
adalah studi kependudukan yang menggabungkan antara variabel demografis dan variabel 
non-demografis. Penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Determinan utama migrasi masuk 
ke Kota Semarang adalah gabungan simultan antara tekanan perdesaan dan daya tarik kota 
yang dipandang selalu dapat menyediakan lapangan kerja; 2). Dampak urbanisasi berlebih 
di Kota Semarang adalah involusi perkotaan dan degradasi lingkungan. Involusi perkotaan 
ditandai pertumbuhan sektor jasa dan sektor informal, dan sektor informal seakan selalu 
bisa dimasuki oleh pekerja baru. Dengan kata lain Kota Semarang mengalami peningkatan 
yang pesat jumlah sektor informal dan pekerja tidak terampil lainnya. Di wilayah sekitar 
Kota Semarang telah terjadi kecenderungan urbanisasi dengan pola menyebar yang ditandai 
pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi. Dampak lain adalah kerusakan lingkungan, 
kemacetan lalu lintas dan tingginya angka kejahatan. Saran yang disampaikan adalah 
daerah di sekitar Kota Semarang perlu mengusahakan keterkaitan antara lokalitas dengan 
sistem produksi dan ekonomi global di wilayah tersebut untuk menyejahterakan penduduk 
dan mencegah arus migrasi ke Semarang dan kota-kota besar. Variabel ”daya dukung 
lingkungan” dan variabel ”daya tampung sosial” perlu ditambahkan untuk mengukur 
terjadinya kerusakan lingkungan dan konservasi lingkungan.

MODEL PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNNES UNTUK 
MENINGKATKAN MUTU AKADEMIK DAN KUALITAS LAYANAN

Joko Widodo, Samsudi

Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menemukan model penjaminan 
mutu PPs Unnes yang efektif untuk memenuhi tuntutan kualitas akademik dan kepuasan 
pelanggan (costumer satisfiction); (2) menemukan pedoman penjaminan mutu berstandar 
ISO 9001:2008 yang dapat diaplikasikan di PPs Unnes yang merangkum ketiga kegiatan 
SPMPT yaitu EBSBED, Akreditasi dan penjaminan mutu. Desain yang diterapkan dalam 
penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development). Hasil 
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yang diperoleh bahwa: (1) Penjaminan mutu di PPs Unnes mutlak diperlukan untuk dapat 
menjamin mutu akademik dan layanan, dan pada hakekatnya adalah untuk melakukan 
Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EBSBED, Akreditasi Perguruan Tinggi 
(antara lain oleh BAN-PT). Penjaminan meliputi kegiatan akademik dan non akademik 
Semua anggota organisasi (direksi, prodi, dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa) 
harus memahami penjaminan mutu yang diimplementasikan di PPs Unnes yang diyakini 
akan dapat meningkatkan kualitas akademik dan layanan terhadap stakeholder. Standar- 
standar pelayanan baik pelayanan akademik maupun pelayanan non akadenik Semua 
unsur harus dilibatkan dalam penyusunan standar prosedur operasional (prosedur mutu), 
sedangkan prosedur mutu memerlukan perbaikan untuk dapat mengukuti perkembangan 
regulasi dan tuntutan stakeholder; (2) Model penjaminan mutu yang dapat diaplikasikan 
di PPs Unnes dan merangkum ketiga kegiatan SPMPT yaitu EBSBED, Akreditasi 
dan penjaminan mutu adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 yang meliputi 
perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi (check) dan tindakan (action).

PARTISIPASI LEMBAGA KEMAHASISWAAN TERHADAP PENGEMBANGAN 
UNIVERSITAS KONSERVASI (STUDI PADA LEMBAGA KEMAHASISWAAN DI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Masrukhi, Tommi Yuniawan, Alamsyah

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimanakah partisipasi lembaga 
kemahasiswaan dalam pengembangan Unnes sebagai universitas konservasi?; (2) faktor 
apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi lembaga kemahasiswaan 
dalam pengembangan Unnes sebagai universitas konservasi?; dan (3) bagaimanakah pola 
pembinaan lembaga kemahasiswaan dalam pengembangan Unnes sebagai universitas 
konservasi? Tujuan penelitian ini mengungkap partisipasi lembaga kemahasiswaan 
dalam pengembangan Unnes sebagai universitas konservasi, faktor pendorong dan 
penghambatnya serta pola pembinaan lembaga kemahasiswaan dalam pengembangan 
Unnes sebagai universitas konservasi secara efekif dan efisien. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, Responden penelitian ini adalah para fungsionaris Lembaga 
Kemahasiswaan. Penentuan responden penelitian dilakukan dengan purpossive sampling 
dan showball sampling. Informan penelitian adalah para pembina lembaga kemahasiswaan. 
Data penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi langsung, observasi tidak langsung, 
teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung serta teknik dokumenter 
bentuknya adalah penyebaran kuisioner, FGD, wawancara mendalam sebagai sumber 
data primer, klasifikasi bahan tertulis dan atau gambar sebagai sumber data sekunder. 
Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa (1) Lembaga kemahasiswaan telah berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, 
tetapi masih belum optimal. Sebagian LK telah menerapkan dengan baik dan memadai 
pilar konservasi keanekaragaman hayati, paperless policy, dan konservasi etika, seni, 
dan budaya. Namun demikian ada beberapa pilar yang belum terimplementasi dengan 
baik, seperti arsitektur hijau dan transportasi internal, pengelolaan limbah, energi bersih, 
dan kaderisasi konservasi; (2) Terdapat faktor pendukung dan penghambat partisipasi 
lembaga kemahasiswaan terkait aktivitas konservasi. Faktor pendukung kegiatan 
konservasi adalah kondisi geografis, ketersediaan fasilitas penunjang, seperti green spot, 
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taman, embung, dan sistem informasi. Namun masih juga terdapat faktor penghambat, 
yakni terdapat empat faktor yang menyebabkan belum optimalnya partisipasi lembaga 
kemahasiswaan, yakni kemauan pribadi, kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, 
dan minimnya keteladanan; (3) model pendampingan yang selama ini dilakukan belum 
memberikan pendampingan yang optimal dalam bidang konservasi, karena lebih anyak 
pada teknis kegiatan sesuai bidang lembaga kemahasiswaan. Hal ini disebabkan belum 
tersosialisasinya dengan baik aturan dan panduan pelaksanan konservasi di Unnes dan 
beberapa faktor lain. Oleh karena itu, perlu ada model pendampingan tambahan dalam 
meningkatkan partisipasi lembaga kemahasiswaan dalam bidang konservasi.

PENGGUNAAN LEKSEM BINATANG DALAM PERIBAHASA JAWA (SEBUAH KAJIAN 
ETNOLINGUISTIK)

Ermi Dyah Kurnia

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Salah satu bentuk peribahasa Jawa adalah yang menggunakan leksem binatang. 
Di dalam peribahasa Jawa tersebut tersirat beberapa watak, tingkah laku, dan keadaan 
masyarakat Jawa yang mencoba untuk mengungkapkan berbagai macam hal seperti 
nasihat, kebenaran, lukisan kasus atau kejadian dalam masyarakat, dan sebagainya. Inilah 
yang dimaksud dengan sebuah sistem pemikiran yang berbeda dari budaya Jawa yang 
tidak dimiliki oleh budaya lain. Berdasarkan hal itu, maka permasalahan yang dapat 
diidentifikasi adalah (1) Bagaimanakah pengklasifikasian ranah penggunaan leksem 
binatang dalam peribahasa Jawa?, dan (2) Makna apa saja yang muncul dari penggunaan 
leksem binatang dalam peribahasa Jawa? Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsi 
pengklasifikasian ranah penggunaan leksem binatang dalam peribahasa Jawa dan 
memaparkan makna yang muncul dari penggunaan leksem binatang dalam peribahasa 
Jawa. Data yang diperoleh berupa wacana atau penggalan wacana atau penggalan kalimat 
yang diduga mengandung peribahasa Jawa yang di dalamnya menggunakan leksem nama-
nama binatang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan 
metode cakap dengan teknik simak libat cakap, teknik catat, dan teknik rekam. Metode 
dan teknik analisis data menggunakan teknik content analysis atau dinamakan kajian isi 
digunakan untuk memanfaatkan data dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan. 
Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pengklasifikasian ranah penggunaan leksem 
binatang dalam peribahasa Jawa terbagi ke dalam lima ranah penggunaan, antara lain 
digunakan dalam ranah 1) kehidupan keluarga, 2) kehidupan masyarakat, 3) kehidupan 
spiritual, 4) lingkungan kerja, dan 5) sindiran. Pengklasifikasian ranah penggunaaan 
leksem binatang dalam peribahasa Jawa ini bertujuan agar penggunaan peribahasa Jawa 
tersebut sesuai dengan konteks dan situasi ketika peribahasa Jawa tersebut dituturkan 
dalam masyarakat. Dalam peribahasa Jawa yang menggunakan leksem binatang 
ditemukan beberapa makna yang muncul akibat dari penggunaan leksem binatang dalam 
peribahasa Jawa tersebut yaitu 1) makna yang memancarkan hukum alam, 2) makna 
yang memancarkan penyangatan, 3) makna perumpamaan, 4) makna yang memberikan 
pedoman hidup, 5) makna yang memberikan larangan, 6) makna yang melukiskan kasus 
khusus tentang keadaan, 7) makna yang melukiskan kasus khusus tentang watak, 8) 
makna yang melukiskan kasus khusus tentang sifat, dan 9) makna yang melukiskan kasus 
khusus tentang tingkah laku.
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ALIH KODE (CODE SWITCHING) DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS BILINGUAL 
JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FIS UNNES: SEBUAH KAJIAN 

SOSIOLINGUISTIK

Ninuk Sholikhah Akhiroh, Atika Wijaya

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kajian tentang bahasa yang dihubungkan dengan faktor sosial merupakan 
suatu kajian yang sangat menarik. Berkembangnya program pendidikan berstandar 
internasional memunculkan adanya program pendidikan bilingual, dimana interaksi dalam 
pembelajaran dilakukan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
Kedinamisan penggunaan dua bahasa itulah yang memunculkan berbagai jenis praktik alih 
kode. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan wujud variasi alih kode dalam proses 
pembelajaran di kelas bilingual jurusan Sosiologi dan Antropologi, faktor-faktor yang 
mendorong terjadinya alih kode serta pengaruh alih kode terhadap efektivitas pembelajaran. 
Teori-teori yang melandasi penelitian ini antara lain teori tentang sosiolinguistik yang 
disampaikan oleh Haver C. Currie (1949) dan Fishman 1972; teori-teori tentang alih kode 
diantaranya adalah yang disampaikan oleh Harimurti Kridalaksana, serta kedwibahasaan 
(bilingualisme) dan pendidikan bertaraf internasional dalam dunia pendidikan di 
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan 
pendekatan Sosiolinguistik dan merupakan sebuah penelitian lapangan. Metode observasi 
dan wawancara merupakan metode yang digunakan dalam penyediaan data. Data dalam 
penelitian ini berupa tuturan dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang di 
dalamnya mengandung unsur alih kode. Dengan menggunakan metode korelasi/padan 
dalam menganalisis data, diperoleh hasil penelitian berupa bentuk-bentuk alih kode 
serta faktor-faktor penentu alih kode. Alih kode muncul dalam pergantian penggunaan 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jenis-jenis sebagai berikut: (1) Alih Kode 
Jenis Pengulangan Kembali Makna Suatu Pesan dalam Bahasa Lain (Reiteration, (2) Alih 
Kode Jenis Penjelas Pesan (Message Qualification), dan (3) Alih Kode Jenis Interjeksi 
atau Pelengkap Pesan (Interjection or Sentence Fillers). Alih kode terjadi karena (1) 
Kurangnya kompetensi dalam bahasa kedua (incompetence in the second language), (2) 
Lebih memudahkan berkomunikasi (to make it easier to speak in their own language than 
to speak in English), (3) Penggunaan bahasa Inggris sebagai kewajiban yang harus dilakukan 
dalam proses komunikasi, (4) Tidak familiar dengan padanan dalam bahasa Inggris. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa alih kode memberi pengaruh positif terhadap efektivitas 
pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni: (1) Alih Kode sebagai salah 
satu pendekatan pembelajaran konten dan bahasa secara terpadu (Content and Language 
Integrated Learning), (2) Alih Kode memudahkan dosen dalam melakukan transfer 
pengetahuan kepada mahasiswa, (3) Alih Kode memudahkan mahasiswa menerima 
transfer pengetahuan dari dosen, (4) Alih Kode memperlancar komunikasi dalam proses 
pembelajaran, (5) Alih Kode turut memelihara sisi privasi bahasa asli, serta (6) Alih Kode 
mendukung tercapainya tujuan pembelajaran bilingual
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NILAI PENDIDIKAN DALAM UPACARA TRADISI HAUL SEMANGKIN DI DESA 
MAYONG LOR KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA 

Sungging Widagdo, Ermi Dyah Kurnia

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Upacara tradisi Haul Semangkin merupakan salah satu bentuk folklor sebagian 
lisan. Upacara tradisi Haul Semangkin memiliki berbagai macam nilai yang sangat 
mendidik bagi masyarakat pendukungnya. Nilai didik tersebut diduga tercermin dari 
bentuk, fungsi, dan makna dari setiap elemen rangkaian upacara tradisi Haul Semangkin. 
Namun, sangat disayangkan ternyata sebagian besar masyarakat pendukungnya terutama 
generasi muda tidak mengerti makna dan nilai didik yang dikandungnya. Generasi 
muda hanya menganggap upacara tradisi Haul Semangkin sebagai sebuah rutinitas yang 
diadakan setiap tahun. Di sisi lain, upacara tradisi ini memiliki pesan moral dan nilai 
didik yang sangat tinggi sebagai media pendidikan sekaligus memiliki fungsi ekonomi 
yang tinggi bagi masyarakat pendukungnya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan sebagai 
upaya mengaktualisasikan upacara tradisi dan pesan nilai-nilai pendidikan yang ada di 
dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai wujud nyata konservasi budaya yang 
dapat memberikan informasi bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 1) Makna apa yang terdapat pada upacara tradisi Haul Semangkin 
bagi masyarakat pendukungnya? 2) Fungsi apa yang terdapat pada upacara tradisi Haul 
Semangkin bagi masyarakat pendukungnya? 3) Nilai-nilai pendidikan apa saja yang 
terdapat pada upacara tradisi Haul Semangkin bagi masyarakat pendukungnya? Sesuai 
dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna, 
fungsi, dan nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada upacara tradisi Haul Semangkin di 
Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan model folklor. Pendekatan model folklor sendiri merupakan pendekatan yang 
mengungkap kebudayaan masyarakat secara terperinci. Data yang diperoleh melalui 
pendekatan model folklor mengenai upacara tradisi Haul Semangkin diperoleh dari 
informan dan observasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut. 
Bentuk-bentuk upacara tradisi Haul Semangkin yang sudah dijelaskan di atas dapat 
diketahui bentuk, fungsi, makna dan nilai-nilai pendidikan dari masing-masing bentuk. 
Upacara tradisi Haul Semangkin memiliki fungsi dan sangat berpengaruh besar dalam 
kehidupan masyarakat pendukung antara lain: intregrasi sosial, kesempatan perbaikan 
sosial, pewarisan norma sosial, pelestarian budaya dan hiburan. Adapun makna simbolik 
dari upacara tradisi Haul Semangkin adalah sebagai rasa syukur, permohonan keselamatan, 
permohonan rezeki, serta dibebaskan dari hama penyakit yang diberikan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Nilai-nilai pendidikan dalam upacara tradisi Haul Semangkin berupa 
wujud nilai pendidikan ketuhanan yang meliputi berdoa dan bersyukur, nilai pendidikan 
sosial yang terdiri dari sikap gotong royong dan berbagi rezeki. Serta nilai pendidikan budi 
pekerti, yang meliputi menghormati leluhur dan menghormati orang lain dan tanggung 
jawab. Adapun saran yang daqpat direkomendasikan yaitu upacara tradisi semacam Haul 
Semangkin perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan para akademisi sebagai peneliti 
sehingga dapat dijelaskan kebermanfaatannya dan terjaga keberlangsungannya sebagai 
bagian dari konservasi budaya.
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STRATEGI PONDOK PESANTREN METAL INSAF DALAM MERUBAH PREMAN 
MENJADI SANTRI

Moh Yasir Alimi, Djayusman, Ani Susanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Strategi Pondok Pesantren Metal Insaf dalam merubah preman menjadi santri 
dilakukan melalui dua cara yaitu strategi proses pembelajaran dan strategi penanaman 
nilai dan moral. Strategi proses pembelajaran yang dilakukan bersifat santai namun tetap 
fokus dalam materi pembelajaran yaitu kitab kuning, sedangkan strategi penanaman nilai 
dan moran meliputi empat metode utama yaitu (1) implementasi nilai-nilai akhlak dan 
ibadah dalam kehidupan sehari-hari; (2) puasa ndaud untuk melatih kesabaran santri, 
(3) rutinitas pesantren, peraturan dan hukuman untuk melatih budi pekerti dan sopan 
santun pada santri, serta (4) usaha pencarian dana santri mantan preman sebagai wujud 
nyata para santri untuk terjun langsung didalam masyarakat. Dari empat metode utama 
ini kelihatan metode pendidikan karakter pesantren sangat berbeda dengan pendekatan 
pendidikan karakter pada umumnya.Pendekatan karakter pesantren menekankan pada 
pelatihan ruhani, pelatihan mental serta pendisiplinan dalam kehidupan sehari-hari secara 
langsung.

TRADISI MENGEMIS MASYARAKAT DI SEKITAR KOMPLEKS MAKAM BERGOTA 
SEMARANG (STUDI MASALAH SOSIAL KOTA SEMARANG)

Mu’arifuddin, Abdul Malik, Fitri Susanti

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Sebuah hal yang memperihatinkan mengemis dan menengadahkan tangan justru 
semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti halnya yang terjadi sekitar 
kompleks makam Bergota, pengemis marak beraksi. Kompleks makam ini selalu ramai 
di padati peziarah dan pengemis. Terutama di daearh Kampung Brintik, Bergota Krajan, 
dan Bergoto Kratul yang merupakan tempat yang paling banyak sebagai tempat tinggal 
pengemis. Mengemis di Kompleks Makam Bergota seakan sudah menjadi tradisi yang 
turun temurun dan telah menjadi kebiasan. Himpitan ekonomi dan tidak mencukupinya 
lapangan pekerjaan sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat sehingga memaksa 
seseorang untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan yaitu melalui 
mengemis. Rutinitas mengemis biasanya dilakukan setiap hari pada umumnya dilakukan 
dari pagi hingga sore hari. Namun pada saat-saat tertentu seperti malam selasa kliwon, 
jumat kliwon dan saat bulan ramadhan jumlah pengemis menjadi membludak hingga 
berlipat-lipat jumlahnya dari hari-hari biasa. Jumlah peziarah yang banyak dan desakan 
kebutuhan, mereka berinisiatif dengan memperluas wilayah operasi dan merekrut semua 
anggota keluarga untuk ikut mengemis tak terkecuali anak-anak mereka juga ikut serta. 
Melibatkan anak-anak untuk mengemis tentunya membantu perekonomian keluarga. 
Namun kegiatan anak seharusnya identik dengan bermain bukan mengemis. Hal ini 
dapat mengakibatkan pendewasaan dini pada anak. Kebiasaan mengemis mendidik anak 
menjadi pemalas dan pembodohan moral terhadap generasi muda. Tindakan mengemis 
sangat berdampak negatif pada pendidikan anak.
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RELASI SOSIAL ANTARA ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN NAHDATUL 
ULAMA DENGAN MUHAMADIYAH DI DESA KEBANDINGAN KECAMATAN 

KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

Tri Astuti

Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Berbicara tentang perbedaan organisasi dalam suatu masyarakat desa, maka 
tidak akan terlepas dari adanya konflik terselubung didalamnya karena memang terdapat 
perbedaan paham dan paradigma. Perbedaan paham itu kemudian memunculkan berbagai 
polemic diantara dua organisasi tersebut, yaitu Muhammadiyah dan NU. Pada dasarnya 
Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi yang sama-sama berasal dari agama 
islam, seharusnya dua organisasi islam tersebut saling bekerjasama untuk menghadapi 
tantangan dari luar yang bersifat keagamaan. Namun faktanya tidak demikian. Kedua 
organisasi tersebut sering melakukan interaksi yang menurut orang awam bersifat aneh. 
Relasi sosial diantara mereka cenderung berdasarkan kepentingan dan terlihat ada 
sedikit jarak dalam kehidupan sehari-hari. Relasi sosial yang semacam ini kemudian 
diinterpretasikan orang lain menjadi hal yang tidak biasa. Ketidakbiasaan tersebut menjadi 
hal yang dapat dikatakan paten dan mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, karena 
relasi social ini digolongkan atas beberapa aspek, yaitu keagamaan, sosial, pendidikan 
dan ekonomi. Adanya realisasi relasi ini ternyata memunculkan dampak yang tidak kecil, 
melainkan dapat berpengaruh pada kehidupan sosial ini. Dampak ini bersifat positif dan 
negatif. Dampak yang muncul akibat adanya relasi social dalam tubuh anggota organisasi 
Muhammadiyah dan NU, tidak dapat dianggap remeh. Fakta yang sering muncul di 
masyarakat adalah masalah kecil dapat menjadi masalah antar daerah yang pada awalnya 
hanya dilatarbelakangi oleh konflik anatar individu dan kelompok.

DAMPAK KEBRADAAN POSDAYA DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA DI KOTA 
SEMARANG.

Boenasir, Mashuri, Endro Puji Purwono

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Desa Program Posdaya merupakan program Yayasan Damandiri yang dirintis sejak 
tahun 2009 diseluruh Kabupaten/kota. Tujuan program ini adalah untuk mensejahtarakan 
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) Bagaimana 
persepsi masyarakat terhadap program kerja posdaya, 2) Bagai mana tanggapan 
masyarakat terhadap program Posdaya, 3) Bagaimana dampak program Posdaya terhadap 
pengurangan pengangguran, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif, dengan populasi masyarakat yang terpilih sebagai desa 
Posdaya. Sampel dipilih secara purposive sampling, dengan memilih 12 Kelurahan/desa 
di Kota Semarang. Data dikumpulkan dengan metode angket, dengan didukung metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dihasilkan dari angket dianalisis 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 1) Pemahaman masyarakat terhadap program Posdaya (96,50 %). 2)Tanggapan 
masyarakat terhadap program Posdaya (59,25 % ), 3) Dampak penerapan program 
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Posdaya terhadap masyarakat cukup bagus (64 %) dan tidak mengalami perubahan atau 
sama saja, atau mengurangi pengangguran dan kemiskian (36%). Saran dapat diberikan 
adalah: l) Program Desa Posdaya supaya dilanjutkan dan diperluas kedesa-desa lain yang 
belum mendapatkan program dari pemerintah. 2) bagi desa yang tidak mendapat bantuan, 
program ini supaya dilanjutkan dengan dana swadaya masyarakat, 3) Perlu dukungan 
pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait, misalnya dinas perindustrian, perdagangan, 
koperasasi guna mendukung berlangsungnya program Posdaya.

ANALYSIS OF THE CHILDREN SITUATION ON VILLAGE KEBONDALEM AS A PILOT 
PROJECT IN KENDAL

Evi Widowati, Widya Hary Cahyati

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The experiment was conducted in Village Kebondalem Kendal done by public 
opinion on the readiness of the Village in implementing policies that lead to the achievement 
of indicators villages fit for the children children, the population and the sample are all 
citizens in Village Kebondalem and some as respondents. In this study only focuses on the 
five clusters District fit for the children (KLA) that cluster 1. Civil rights and freedoms 
(preferably on the coverage of birth certificate), cluster 2. The entitlement to the family 
environment and alternative care (preferably on a percentage of marriageable age under 
18 years), cluster 3. Rights in relation to the basic health and well-being (preferably 
on the percentage fully immunized), cluster 4. The right to education, the use of leisure 
and cultural activities (preferably in the range of participation rates of early childhood 
education (pre-school age, 0-6 years)), and cluster 5. The right to a special protection 
(preferably in the percentage of children victims of violence), but of the five clusters there 
are only two clusters are the most problematic in the village Kebondalem ie cluster 1 and 
cluster 4. In cluster 1, which civil rights and freedoms on the birth certificate of coverage 
indicators Kebondalem village only has coverage rate of 82%, whereas in cluster 4, 
namely the right to an education, the use of leisure and cultural activities in the scope of 
participation rate indicators for early childhood education (ECD you) especially (age> 3 
years to <5 years) coverage rate of 41%, and the village has only one agency organizing 
early childhood education. Suggestions in this study is the implementation of programs 
that have been compiled in the key actions and logframe village action plans to reduce 
the gap between the capacity of duty bearers and claim holders, so the purpose to create 
a village Kebondalem as villages fit for the children as pilot project wish can be achieved

KESIAPAN PENGURUS DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN POSDAYA 
DI KABUPATEN KENDAL

Hamonangan Sigalingging, Puji Lestari, Andi Suhardiyanto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pengurus Posdaya dan 
Pengelolaan dan Pengembangan Posdaya di Kabupaten Kendal dan menentukan pola dan 
bentuk pembinaan Posdaya yang telah berhasil dibentuk oleh mahasiswa KKN UNNES. 
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Populasi penelitian adalah pengurus Posdaya dan warga masyarakat yang menjadi anggota 
Posdaya di Kabupaten Kendal. Jumlah pengurus Posdaya yang menjadi populasi penelitian 
sebanyak 28 kepengurusan Posdaya.yang berada di Kecamatan Weleri dan Kecamatan 
Rowosari, Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengungkap beberapa 
variabel yang mencerminkan kesiapan para pengurus Posdaya dalam mengelola dan 
mengembangkan Posdaya sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang menjadi 
anggotanya.. Indikator yang mencerminkan kesiapan pengurus Posdaya dalam mengelola 
dan mengembangkan meliputi: (a) Faktor kualitas pengurus, (b) Faktor lingkungan, dan 
(c) Factor pendukung. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesiapan Posdaya di Kabupaten 
Kendaldalam pengelolaan dan pengembangan Posdaya secara umum belum optimal, 
pengurus Posdaya tidak mempunyai ketrampilan dasar dan khursus tentang manajemen 
perusahaan, pengelolaan keuangan, manajemen pemasaran, serta perencanaan produksi, 
namun mempunyai modal sosial yang cukup tinggi. (2) Upaya untuk meningkatkan 
kemampuan Pengurus Posdaya dalam pengelolaan dan pengembangan Posdaya dilakukan 
melalui.Pertama, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan tentang pengelolaan 
administrasi dan manajemen pengelolaan perusahaan bagi setiap anggota Posdaya Kedua, 
pembangunan jaringan networking atau jaringan dengan pihak usaha produksi lain Ketiga, 
pembetukan suatu wadah organisasi tentang Posdaya.

INITIAL STUDY OF THE TEACHER CANDIDATE’S KNOWLEDGE ABOUT BULLYING AT 
THE SCHOOL

Rulita Hendriyani, Evi, Pudji Astuti

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Recently bullying phenomenon are being famous, it gives negative impact for 
educational sector because education at school has specific purpose to give the condusive 
atmosphere for the pupil to get best lesson and education for their life but now it will not 
be longer. This research purpose to get description of the teacher candidate’s knowledge 
about bullying at the school, it prepares the teacher candidate before they really work for 
the school so they able to identify, prevent, find the problem solving to solve the bullying 
cases at the school. The research population is all the educational college student at 
Semarang State University who meet the inclusion criterias such as agree to be research 
respondent, they have active status as college student at Semarang State University and 
already done the work field. The research sample determined by incidental sampling. 
Finally, by the research results we can get information that generally the teacher 
candidate’s knowledge at the medium level of knowledge, and physical bullying are the 
most common things than verbal or pshycological bullying because the physical bullying 
are the easiest one to identify than others.
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COMPOSTING UNTUK MEMBENTUK PETANI MANDIRI DI DESA MLATIHARJO – 
KABUPATEN DEMAK

Eva Banowati
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Terapan LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kelangkaan pupuk anorganik di pasaran meresahkan petani, padahal akhir pasca 
panen dihasilkan mulsa yang dapat dibuat kompos, namun tidak digunakan karena takut 
gagal panen. Untuk mengatasinya persoalan ini, diperlukan pembudayaan composting. 
Tujuan penelitian ini yakni mengkaji: a) kesiapan dalam composting untuk memupuk 
tanaman pertaniannya, b) kemandirian petani dalam mengatasi kelangkaan pupuk, c) 
aspirasi petani dalam composting untuk orientasi ekonomis dan ekologis. Penelitian 
dilaksanakan di Desa Mlatiharjo - Kabupaten Demak Jawa Tengah. Metode yang 
digunakan mengkombinasikan antara survei dan dokumentasi. Populasinya adalah petani 
pemilik lahan dan sampel ditetapkan acak sehingga diperoleh jumlah sampel 70 petani 
sebagai responden. Digunakan Scoring analysis dan crosstab untuk memperoleh tingkat 
kesiapan dan aspirasi petani. Kemandirian diketahui dari wawancara, kebermaknaan 
hasil analisis dilakukan dengan wawancara mendalam (indept-interview), dan observasi 
lapang. Keberhasilan kades memotivasi masyarakatnya membuat kompos dari serasah 
maupun dari kotoran ternak mampu menimbulkan kesiapan dan aspirasi petani mengatasi 
permasalahan pupuk. Pupuk organik dari kotoran sapi dapat digunakan sebagai pupuk 
setelah dua minggu penjemuran, melalui composting dan unsur pengurai menjadi lebih 
cepat siap dipakai. Pembuatan dan penggunaan kompos hasil panen semakin baik dari 
segi kuantitas, meskipun awalnya ada keraguan menggunakan pupuk buatannya sendiri. 
Kemandirian sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi memecahkan 
persoalan kelangkaan pupuk dan menemukan pencukupannya pupuk untuk usaha tani 
sudah membudaya di kalangan petani meskipun mereka masih membutuhkan pelatihan 
dan perlu bimbingan. Pemanfaatan limbah menjadi kompos merupakan perilaku bijaksana 
yang mendatangkan hasil positif. Pada skala lebih luas diharapkan perilaku mandiri pupuk 
dapat diimbaskan dan ditiru oleh petani Indonesia. Pemikiran lanjut melakukan pengujian 
empiris produk pertanian, serta analisis biaya dan manfaat.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU SEBAGAI UPAYA KONSERVASI 
SUMBER DAYAAIR STUDI KASUS DI KECAMATAN UNGARAN BARAT

Hariyanto, Ariyani, Andi Irwan B.

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Ketersedian air semakin terbatas tiap tahunnya baik secara kualitas maupun 
kuantitas, sedangkan kebutuhannya semakin meningkat. Beberapa hal yang berpengaruh 
terhadap kelangkaan air adalah pertambahan jumlah penduduk, perluasan lahan pertanian, 
industrialisasi, perluasan hunian, serta berbagai perubahan demografis lainnya. Hal ini 
dapat menyebabkan tekanan terhadap sumber-sumber mata air.Kecamatan Ungaran 
Barat sebagai daerah “spring belt” yang mempunyai banyak mata air/sumber air, muncul 
pertanyaan seberapa besar potensi sumber air yang ada, bagaimana pengelolaan sumber 
air tersebut, bagaimana pola pemanfaatan sumber air, apakah kebutuhan air penduduk 
setempat tercukupi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui potensi sumber air disini, pengelolaan sumber air dan kepuasan penduduk 
terhadap kebutuhan air. Obyek dari penelitian ini adalah sumber air dan KK. Metode yang 
digunakan adalah survey, observasi dan pengukuran lapangan. Survey untuk mengetahui 
pengelolaan sumber air, tingkat kepuasan, tingkat kosumsi per KK, dan pola pemanfaatan 
air. Observasi dan pengkuran untuk mengetahui debit mata air, lokasi mata air, perawatan 
sumber air dan sebagainya. Hasil penelitian bahwa potensi sumber air di Kecamatan 
Ungaran Barat sangat bagus karena memrupakan jalur mata air (spring belt) dari G.Ungaran. 
di sini terdapat lebih dari 30 titik sumber air dengan debit lebih dari 3 liter/detik. Daerah 
ini bahkan menjadi pemasok air oleh PDAM termasuk Kota Semarang atau irigasi bagi 
daerah lain. secara kualitas dan kuantitas kebutuhan air penduduk tercukupi sepanjang 
tahun.Kebutuhan air perkapita disini 150 liter/ hari. Pemanfaatan sumber air disini untuk 
rumah tangga, industri air tanki, perikanan, irigasi, dan pariwisata. Pengelolaan sumber 
air masih parsial antara masyarakat, swasta dan pemerintah (PDAM). Dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ungaran Barat sebagai daerah jalur mata air 
(spring belt) harus dijaga kelestariannya. Potensi sumber air yang banyak disini harus 
dimanfaatkan untuk masyarkat seluas-luasnya, bukan hanya lingkup Kecamatan Ungaran 
Barat saja. Pengelolaan sumber air disini belum terpadu antar stake holders (masyarakat, 
swasta, dan pemerintah/PDAM). Untuk itu perlu ada pembagian kuota antar berbagai 
pemanfaatan air, mana prioritas utama yang harus dipenuhi dan berapa besar harus 
dialokasikan dan sebagainya. Selain itu, meskipun disini potensi air berlimpah, jangan 
ada pemborosan dalam pemanfaatan air.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERHADAP PEMILUKADA 
ULANG KABUPATEN PATI TAHUN 2011

Makmuri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan LP2M Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tentang 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati, Mahkamah Konstitusi 
(MK) memerintahkan KPUD Pati melakukan verifikasi persyaratan bakal pasangan 
calon Imam Suroso-Sujoko untuk menggantikan pasangan yang didiskualifikasi serta 
menetapkan kembali pasangan calon pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, penggantian bakal 
pasangan calon pada masa melengkapi berkas persyaratan pencalonan dibenarkan dan 
diperbolehkan, sekalipun peraturan tersebut membuka peluang untuk penggantian 
bakal pasangan calon. Putusan tersebut sekaligus membatalkan beberapa produk 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Produk KPU Kabupaten Pati yang 
dibatalkan yaitu keputusan mengenai penetapan pasangan calon, berita acara rekapitulasi 
hasil penghitungan suara, keputusan penetapan hasil suara bagi pasangan calon, dan 
keputusan penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Pati Putaran Kedua.Keputusan 
ini ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pati dengan menerbitkan Surat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 26 September 
2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011. Dalam kenyataannya 
KPUDPati gagal melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan 
dalam Amar Putusan MK, dan baru melaksanakan PSU pada tanggal 16 Juni 2012.



148 Abstrak Hasil Penelitian 2012

NILAI –NILAI KEPEMIMPINAN DALAM MURWAKALA BAGI PENDIDIKAN 
KARAKTER AKADEMISI KAMPUS KONSERVASI

Wahyu Lestari, Totok Sumaryanto

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Nilai-nilai kepemimpinan dalam murwakala bagi pendidikan karakter akademisi 
kampus konservasi, merupakan pemikiran baru tentang konsep Lakon Murwakala sebagai 
upaya pendukung konservasi dan wahana menguatkan kampus konservasi, berupa 
konsep bentuk rancangan kolaborasi pertunjukan. Secara menyeluruh, konservasi pada 
hakikatnya adalah menjunjung tinggi prinsip perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, 
dan pengembangan secara lestari terhadap sumber daya alam dan budaya luhur bangsa. 
Dari prinsip inilah kemudian lahir konservasi budaya –sebuah istilah yang tentu masih 
bisa diperdebatkan secara akademik. Karakter mendemonstrasikan etika atau sistem nilai 
personal yang ideal (baik dan penting) untuk eksistensi diri dan berhubungan dengan 
orang lain. Penanaman karakter akademik melalui konservasi nilai-nilai kepemimpinan 
Murwakala bukanlah perkara yang mudah. Namun, nilia-nilai kepemimpinan merupakan 
bagian integral dari pendidikan yang perlu dilaksanakan dalam berbagai kegiatan baik dalam 
keseharian maupun dalam kancah kegiatan ilmiah. Nilai-nilai kepemimpinan Murwakala 
ditemukan kandungan konservasi nilai-nilai karakter akademik yang berharga bagi 
perkembangan individu antara lain membuat seseorang terangsang kepekaan estetiknya 
dalam kehidupan sehari-hari, dengan penuh nalar, dan berimplikasi kepada pembentukan 
karakter pribadinya. Kepekaan karakter artinya mampu memahami, menghayati, 
menghargai, dan menilai baik-tidak, etis-tak etis, layak- tak layak, dalam berbagai 
kehidupan, termasuk dalam kehidupan mimbar akademik. Metode objektif merupakan 
perancangan pertunjukan format baru sesuai selera kekinian terhadap desiminasi lakon 
murwakala. Bentuk panggung dirancang dengan konsep separo layar, tidak semua tokoh 
diperankan oleh wayang kulit purwa, tetapi ada 10 tokoh yang diperankan para pimpinan 
institusi, tokoh masyarakat, seniman, dan masyarakat penonton, serta dalam performance 
terjadi dialog antara tokoh-tokoh yang muncul dengan dalang. Apabila rancangan 
terwujud, sugesti masyarakat terbangun, nilai etika moral kepemimpinan dalam ajaran 
Asthabrata terinternalisasi, konservasi nilai dan konsep pembentukan karakter akademisi 
tersampaikan. Saran: lakon murwakala diaplikasikan di lingkungan akademisi Unnes.
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BIDANG TEKNOLOGI DAN REKAYASA

KINETIKA REAKSI PERENGKAHAN KATALITIK FASA CAIR DARI MINYAK BIJI 
KARET (HEVEA BRASILENSIS) MENJADI BAHAN BAKAR CAIR

Wara Dyah Pita Rengga, Prima Astuti Handayani

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Minyak biji karet melalui proses perengkahan katalitik menjadi bahan bakar cair, 
Kinetika reaksi dari perengkahan Katalitik Minyak Biji Karet menjadi Bahan Bakar 
Cair telah diteliti. Perengkahan katalitik minyak biji karet dilakukan pada reactor yang 
dioperasikan pada rentang suhu 350-450oC dengan menggunakan perbandingan minyak 
dan katalis 0,5%-2% selama 30-90 menit. Reaksi perengkahan minyak biji karet terkatalisis 
asam sulfat mencapai keadaan optimum pada suhu 450oC dengan konsentrasi asam sulfat 
sebagai katalis asam sebesar 0,5% selama 90 menit dengan selektifitas tinggi terhadap 
fraksi gasoline dan produk samping berupa coke dengan jumlah terendah. Kinetika reaksi 
perengkahan menggunakan perhitungan dengan menggunakan 3,4 dan 6 parameter. 
Konstanta kinetik untuk model yang berbeda dievaluasi menurut data yang diperoleh 
pada 6 parameter. Parameter tersebut adalah minyak biji karet, gas, bensin, minyak tanah, 
disesel, dan coke. Konstanta kinetika reaksi menunjukkan bahwa reaksi sekunder terjadi 
pada produk diesel dibandingkan dengan produk bensin dan minyak tanah. Selain itu, 
coke terutama terbentuk dari perengkahan katalitik dari produk bensin dan produk diesel. 
Hasil yang diperoleh bahwa model 6 parameter lebih cenderung mendekati persamaan 
model.

MODEL SISTEM PEMANTAUAN DINAMIKA MUKA AIRTANAH BERBASIS 
TELEMETRI SKALA LABORATORIUM

Djuniadi, Supriyadi, Feddy Setio Pribadi

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Telah dibuat alat pemantau dinamika air tanah berbasis telemetri skala laboratorium. 
Pembuatan alat ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perkembangan kota Semarang 
beberapa tahun terakhir ini pesat sekali. Banyak lahan hijau yang kemudian berubah 
menjadi perumahan, hal ini merupakan salah satu indikator perkembangan tersebut. 
Namun sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa dengan banyaknya lahan perumahan 
dan lahan industri dibuka maka semakin banyak pula air yang dieksploitasi untuk 
memenuhi keperluan sehari-hari rumah tangga dan industri. Model yang dikembangkan ini 
di tahun mendatang akan diterapkan di lapangan sehingga dapat memantau dinamika air 
tanah. Hasil uji coba di laboratorium menunjukkan bahwa alat dapat mengukur perubahan 
kedalaman muka air tanah yang berada di dalam bak air dengan baik jika dibandingkan 
dengan hasil pengukuran langsung dengan menggunakan mistar.
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POLYURETHANE-SOLID WASTE-SILICA NANOCOMPOSITE FOR HIGH STRENGTH 
AND LIGHTWEIGHT MATERIAL APPLICATION

Masturi, Mikrajudin Abdullah

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

The solid waste problems urgently need some serious solutions. One of them is its 
utilization as composite material using polyurethane polymer as binder (matrix). Beside 
solid waste (paper+leaves) as reinforcement, silica nanoparticles were also added to 
enhance the strength of composite-produced. Preliminary, these materials were mixed 
by simple mixing with some compositions, then hot-pressed at pressure of 4 metric-tons 
and temperature of 100°C for 20 minutes. From compressive strength test, it was found 
that polyurethane-solid waste composite with solid waste volume fraction of 87.15% 
had optimum compressive strength of 160 MPa. Into this composition, nanosilica then 
was added and obtained that for nanosilica fraction of 0.4975% the compressive strength 
became 200 MPa, or increased 23% of that without nanosilica. This enhancement was 
briefly confirmed from FTIR Spectroscopy where some spectra of the composite shifted 
small due to silica addition, especially in amine and carbonyl groups as its active groups. 
The strength is better than brick (80 MPa), shalestone (73 MPa), silstone (92 MPa) and 
other stones. From density measurement, the composite-produced has density about 0.7 
g/cm3 that comparable to Jati (0.8 g/cm3) and Mahoni (0.7 g/cm3) woods. Therefore, this 
composite is very adequate and prospective for building material application to compete 
the woods.

PENGARUH TEKANAN PEMBRIKETAN TERHADAP KARAKTERISTIK 
PEMBAKARAN BRIKET KAYU SENGON

Danang Dwi Saputro, Widi Widayat, Rusiyanto, Harwin Saptoadi, Fauzun

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Pekerti Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Saat ini pemanfaatan bahan bakar padat sudah jauh berbeda dan mengalami banyak 
perubahan, pembakaran adalah metode utama untuk mengubah bahan bakar padat menjadi 
energi. Dalam penelitian ini 3.5 gram briket dibakar dalam reaktor pembakaran tanpa 
adanya udara paksa. Termokontroler dipasang pada reactor sebagai pengatur temperatur. 
Pengujian dilakukan dengan memanaskan briket pada reaktor sampai temperaturnya 
mencapai temperature 5500C, karakteristik pembakaran diamati dengan melihan perubahan 
massa briket saat dibakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembakaran briket 
serbuk kayu sengon sesuai dengan teori pembakaran bahan bakar padat yang menyatakan 
bahwa pembakaran bahan bakar padat dibagi menjadi tiga tahapan secara berurutan. 
yaitu pengeringan, dovolatilisasi dan pembakaran arang, tekanan pembriketan terhadap 
karakteristik pembakaran pada pengujian ini nampak bahwa selisih waktu pada zona 
pengeringan dan devolatilisasi hampir bersamaan, hal ini diakibatkan oleh kandungan 
organik yang terdapat dalam briket sama, perubahan wujud fisis briket sebelum dan 
sesudah pembakaran tampak bahwa setelah dilakukan uji pembakaran tetap berbentuk 
silindris tetapi mengalami penyusutan dimensi baik diameter atau tinggi dan terlihat pori-
porinya dan diduga bahwa pembakaran sampel dapat didekati dengan Shrinking Core 
Model (SCM).
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PENGEMBANGAN HYDROLIC DIFFERENTIAL DYNAMOMETER (HD-DYNO) 
MOTOR RODA DUA 

A Adhi., W Aryadi, Pramono

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian RAPID Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Telah dilaksanakan penelitian pengembangan Hydrolic Differential Dynamometer 
(Hd-Dyno) Motor Roda Dua Tahap II Tahun 2012. Penelitian ini merupakan tindak lanjut 
penelitian RAPID Tahap I Tahun 2011. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan uji HYDROLIC 
DIFFERENTIAL DYNAMOMETER (HD-Dyno) MOTOR yang telah dihasilkan pada 
tahun pertama kegiatan ini.

METODE PENILAIAN TINGKAT KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN TOL

Bambang Haryadi, Alfa Narendra & Agung Budi Wirawan

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat keselamatan sejumlah jalan tol dan

mengembangkan model prediksi kecelakaan, kasualitas, fatalitas, cedera dan rusak 
materi pada jalan tol. Untuk mencapai tujuan penelitian data karakteristik geometri jalan, 
kecelakaan, dan lalulintas diambil dari jalan tol Semarang, Surabaya-Gempol, Jagorawi, 
Jakarta-Cikampek, Padaleunyi, dan Palikanci. Penilaian tingkat keselamatan lalu lintas 
jalan tol dilakukan dengan membandingkan nilai dari indikator keselamatan lalu 
lintas tiap jalan tol. Secara keseluruhan ada 13 indikator keselamatan lalu lintas yang 
dihitung untuk 9 (sembilan) jalan tol yang dipilih. Model prediksi kecelakaan, kasualitas, 
fatalitas, cedera dan rusak materi pada jalan tol dikembangkan dengan teknik generalized 
linear modelling (GLM), dan dikalibrasi dengan menggunakan teknik-teknik statistik. 
Berdasarkan hasil penilaian keselamatan sejumlah jalan tol dpat ditarik kesimpulan 
bahwa jalan tol Jakarta – Cikampek 2-lajur merupakan jalan tol yang paling berbahaya, 
sedangkan jalan tol Padalarang – Cileunyi 2-lajur merupakan jalan tol dengan tingkat 
resiko kecelakaan yang paling rendah. Jalan tol Surabaya – Gempol 3-lajur merupakan 
jalan dengan resiko kecelakaan fatal yang paling tinggi, disamping mempunyai tingkat 
keparahan yang paling ekstrim apabila terjadi kecelakaan. Di lain pihak, jalan tol 
Jakarta– Cikampek 4-lajur mempunyai resiko kecelakaan yang paling ringan. Dari hasil 
pengembangan model prediksi kecelakaan dapat ditarik beberapa disimpulkan sebagai 
berikut: (1) Lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan panjang ruas jalan merupakan prediktor 
jumlah kecelakaan total, kasualitas, kecelakaan fatal, cedera dan kecelakaan rusak materi 
yang signifikan. LHR dan dan panjang jalan mempunyai pengaruh positif terhadap semua 
kategori kecelakaan tetapi tidak linier. (2) Tiap jalan tol mempunyai jumlah kecelakaan, 
kasualitas, fatalitas, cedera dan rusak materi yang berbeda secara signifikan. Perbedaan 
jumlah kecelakaan, kasualitas, fatalitas, cedera dan rusak materi kecuali dipengaruhi oleh 
LHR dan panjang ruas diduga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti geometri 
jalan, lingkungan, kendaraan dan perilaku pengemudi.



152 Abstrak Hasil Penelitian 2012

REKAYASA BATIK DENGAN TEKNIK WET ON WET

Rodia Syamwil, Siti Nurrohmah

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2012

Penelitian ini mendukung proses kreatif di industri batik dengan menciptakan 
inovasi baru dalam proses pewarnaan dan pembuatan motif, yaitu teknik Wet on Wet 
(WOW). Teknik WOW merupakan teknik baru yang lebih cepat, efektif, efisien, murah, 
serta menghasilkan motif yang unik dengan efek baur atau gradasi. Eksperimen teknik 
WOW dalam pembuatan batik menggunakan beberapa jenis kain dan warna. Penelitian ini 
menilai kualitas motif batik yang dihasilkan, mengembangkan alat sederhana, menghitung 
efisiensi, dan menghitung penurunan limbah cair. Data dikumpulkan dengan angket, 
observasi dan uji laboratorium. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa batik WOW memenuhi kriteria keaslian sebagai batik 
Indonesia (4,8); dan pewarnaannya sangat unik (5,0). Kualitas batik dengan nilai tertinggi 
yaitu pada kain sutera dengan zat warna reaktif baik berdasarkan aspek keindahan motif 
(4,7), maupun aspek ketuaan warna (4,2). Kualitas batik berdasarkan aspek ketahanan 
luntur untuk semua jenis kain dan zat warna dalam kriteria cukup (GS 3-4). Kualitas batik 
WOW tergantung pada: jenis kain, konstruksi, daya serap air, jenis zat warna, serta alat. 
Inovasi alat sederhana yang dikembangkan dari pipet dan kuas memperkaya efek WOW 
dan variasi motif, serta memudahkan pembentukan motif dengan bentuk arsir, lingkaran, 
dan sebagainya. Proses Batik WOW dapat menghemat air sampai 50%, zat warna dan 
zat pembantu hingga 15%, akan tetapi tidak terdapat efisiensi waktu. Angka penurunan 
limbah cair pada pewarnaan 99%, limbah lorod masih mencemari lingkungan 50%, 
sehingga angka penurunan limbah cair mencapai 75,45%.

SEPARATION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM THE INDONESIAN COAL TAR

Dewi Selvia Fardhyanti and Megawati

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Coal tar is a liquid by-product of the process of coal gasification and carbonation. 
This liquid oil mixture contains various kind of useful compounds such as benzoic 
aromatic compounds and phenolic compounds. These compounds are widely used as raw 
material for insecticides, dyes, medicines, perfumes, coloring matters, and many others. 
This preliminary research needed to be done that given the optimum conditions for the 
separation of phenolic compounds from the artificial coal tar by the extraction process. 
The aim of the present work was to study the effect of two kinds of aqueous were used 
as solvents: the methanol and acetone solutions, the mass fraction of water in solvents 
and the mass ratio of solvent to feed for the separation of phenolic compounds from the 
artificial coal tar by solvent extraction. Phenolic compounds in coal tar were selectivity 
extracted into the solvent phase and these components could be separated by extracted 
with aqueous methanol solution, mass ratio of solvent to feed, Eo/Ro= 2 and the mass 
fraction of water in solvent, yw = 0,2. These experimental results can be used to select the 
solvent and the optimum conditions of the process.
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EFEK MECHANICAL ALLOYING TERHADAP MIKROSTRUKTUR DAN SIFAT 
MAGNET PADA MATERIAL BARIUM HEXAFERRITE SEBAGAI BAHAN DASAR 

MAGNET PERMANEN KOMPONEN OTOMOTIF

Rahmat D.W., Dony Hidayat AJ

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efek metode mechanical 
alloying terhadap ukuran partikel dan ukuran kristalin serta sifat magnet pada material 
barium hexaferrite (BHF) sebagai bahan dasar magnet permanen komponen otomotif. 
Ukuran partikel dan ukuran kristalin ini akan sangat mempengaruhi sifat magnet BHF 
yang selama ini banyak digunakan sebagai bahan dasar magnet permanen, khususnya 
untuk aplikasi komponen otomotif seperti stater motor, window motor, viper motor, 
compressor motor, audio automotive device, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan 
bahan dasar serbuk BaCO3 dan Fe2O3 untuk membuat BHF yang dicampur (di milling) 
dengan metode mechanical alloying selama 1, 3, 5, 10, 25, 35, 45, dan 60 jam di dalam 
planetary ball milling dengan rasio berat serbuk terhadap berat ball mill 1:10, kemudian 
diikuti proses sintering pada temperatur 1100ºC dan holding times 3jam. Pada tiap-tiap 
waktu milling dilakukan pengujian ukuran partikel dengan menggunakan particle-size 
analyzer (PSA) dan setelah disinter dilakukan pengujian ukuran kristalin menggunakan 
metode XRD line boardening analysis dengan persamaan Scherrer, serta pengujian sifat 
magnetiknya menggunakan Permagraph. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan metode mechanical alloying pada proses campuran serbuk BaCO3 dan 
Fe2O3 untuk membuat BHF yang dimilling sampai dengan 60 jam menghasilkan ukuran 
partikel minimum 1,1 µm. Ukuran kristalin BHF minimum yang dapat dihasilkan dari 
penelitian ini adalah 42 nm dengan nilai remanen (Br) dan nilai koersif (HcJ), serta nilai 
energi magnet yang tersimpan per satuan volume (BH)max yang paling optimum yaitu 
0,154 Tesla dan 317,1 kA/m serta 4,2 kJ/m3. Sifat magnetik material BHF yang dicapai 
akan semakin baik bila ukuran partikel dan kristalin yang dihasilkan semakin kecil.

ADSORPTION OF PB(II) FROM AQUEOUS SOLUTION TO THE COAL FLY ASH

Widi Astuti, Dewi Selfia Fardhyanti

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The major problem in coal-based thermal power plants is related to solid waste, 
that is called coal fly ash (CFA). CFA is mainly composed of some oxides having active sites 
and unburned carbon. The existence of the carbon can improve the adsorption capacity 
or contradictionly hinder the adsorption process. In this study, the effect of carbon toward 
Pb(II) adsorption capacity was investigated. To reduce the carbon content on CFA, it was 
treated with sulfuric acid with various concentrations at various temperatures and reflux 
times. The carbon content in the fly ash was also reduced by heating at 450oC, 500oC and 
600oC for 1 hour. In addition, the effect of carbon content was also evaluated by adding 
fly ash that has already contained unburned carbon with a certain amount of activated 
carbon. Then, original and treated CFA was tested its adsorption capacity for Pb(II) ion 
in a batch experiments. The effect of contact time, pH of solution, adsorbent dose and 
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initial concentration of solution on the Pb(II) adsorption were investigated. The results 
show that decreasing carbon content can increase Pb(II) adsorption capacity. 

DISTRIBUSI KONSENTRASI DAN KECEPATAN GELEMBUNG UDARA PADA KONDISI 
PEMASUKAN UDARA ALAMIAH (SELF AIR ENTRAINMENT) DI SALURAN CURAM

Yeri Sutopo

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Dasar Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah: (1) tersedianya hasil analisis distribusi gelembung 
udara di wilayah developing pada kondisi pemasukan udara alamiah (self air entrainment) 
di dasar saluran curam yang berkemiringan 15° dan 20°; dan (2) tersedianya hasil analisis 
kecepatan gelembung udara di wilayah developing pada kondisi pemasukan udara 
alamiah (self air entrainment) di dasar saluran curam yang berkemiringan 15° dan 20°. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilaksanakan di Laboratorium 
Hidraulika JTSL FT UGM. Pada penelitian ini digunakan saluran curam yang mempunyai 
panjang 10 m, lebar 0,2 m dengan kemiringan berubah-ubah mulai 15°, dan 20º, yang 
menyatu dengan dinding bak air. Penyaluran air ke dalam bak dilakukan dari tangki yang 
dikendalikan oleh katup. Debit adalah 0,209 m3/dt. Instrumen berupa V-Notch digunakan 
untuk mengkalibrasi hasil pengukuran debit. Hasil penelitian adalah: (1) persamaan 
distribusi konsentrasi gelembung udara pada debit Q=20,9 l/s serta kemiringan 15° 6,203 
m dan 7,203 m di hilir inlet flum secara empirik adalah 3,134lnC+18,87 dan R2=0,955 
serta z=4,121lnC+12,58 dan R2=0,935. Persamaan distribusi konsentrasi gelembung 
udara pada debit Q=20,9 l/s serta kemirngan 20° 6,203 m dan 7m203 m di hilir inlet 
flum secara empirik adalah 3,749lnC+11,63 dan R2=0,878, serta z=5,376lnC+3,005 
dan R2=0,909. Bentuk kurva distribusi konsentrasi gelembung udara adalah logaritmik 
(z fungsi C); (2) berdasarkan kurva perbandingan antara konsentrasi gelembung udara 
teoritik dengan eksperimen pada kemiringan 15 dan 20 derajat serta di 6,203 m dan 7,203 
m di hilir inlet flum, nampak bahwa secara superposisi kurva eksperimen selalu lebih 
landai dibandingkan dengan kurva teoritik. Kecepatan gelembung udara lebih rendah 
dibandingkan dengan kecepatan aliran. Makin besar luas gelembung udara dan makin 
besar sudut pergerakan gelembung udara cenderung makin rendah kecepatannya.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB UNTUK MENGUKUR 
AKREDITASI PROGRAM STUDI

Much Aziz Muslim, Alamsyah, Mulyono

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian pengembangan sistem informasi berbasis website untuk mengukur 
akreditasi program studi bertujuan membentuk sistem untuk menyimpan dan mengolah 
data akreditasi program studi secara online. Tujuan penelitian ini adalah untuk Sistem ini 
otomatis akan mengukur nilai akreditasi program studi. Peneltian ini dilakukan dengan 
metode penelitian pengembangan. Dari Penelitian ini terbetuk sistem akreditasi yang 
mendokumentasikan data borang akreditasi secara terintegrasi, sehingga memudahkan 
dalam mengolah dan mengakses informasi. Selain itu juga merupakan pusat database 
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yang lengkap mengenai akreditasi di masing-masing program studi secara online. Dengan 
adanya sistem ini maka tersedianya dokumentasi digital data borang akreditasi, sebagai 
bahan yang digunakan untuk mengajukan borang akreditasi semakin mudah.

PENGEMBANGAN SISTEM DATABASE HASIL SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR PADA 
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNNES

Tatyantoro Andrasto, Drs. Y. Primadiyono M.T., Ir. Ulfah Mediaty Arief M.T.

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Belum adanya database hasil skripsi dan tugas akhir pada jurusan Teknik Elektro 
UNNES yang baik berakibat memungkinkannya terjadi duplikasi atau penyalahgunaan 
hasil skripsi atau tugas akhir tahun yang lalu digunakan lagi untuk proposal skripsi atau 
tugas akhir pada tahun sekarang atau yang akan datang. Sehingga hal ini akan memberikan 
efek negatif pada perkembangan karya ilmiah/akademik di jurusan Teknik Elektro UNNES 
khususnya dan dunia akademik di Indonesia pada umumnya. Metode yang diterapkan pada 
pembuatan database ini dilakukan dengan cara membuat prototype kemudian dilakukan 
proses mencoba dan meminta pendapat orang lain yang memang mengurusi hasil skripsi 
dan tugas akhir di jurusan Teknik Elektro UNNES. Hasil penelitian ini berupa sistem 
database berbasis web sehingga dapat dilakukan input data, edit data maupun melihat data 
skripsi dan tugas akhir yang ada di jurudan Teknik Elektro UNNES dari manapun, tidak 
harus datang ke UNNES hanya untuk melihat maupun melakukan edit data oleh admin.

PENGEMBANGAN MESIN PENGHANCUR SAMPAH PLASTIK BERBASIS TEKNOLOGI 
HEMAT ENERGI

Rusiyanto, Sunyoto, Wahyudi

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan kegiatan penelitian ini antara lain: merancang dan membuat mesin 
penghancur sampah plastik yang mampu berfungsi dengan baik serta hemat energi, 
mengetahui besarnya produktivitas mesin yang telah dibuat dan mengetahui seberapa 
besar penghematan energi dibandingkan mesin sejenis dengan kapasitas yang sama. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Proses penelitian yang dilakukan antara lain: 
(1) melakukan proses perancangan mesin penghancur sampah plastik; (2) perencanaan 
desain dan rekayasa mesin menggunakan software catia V5R19; (3) pembuatan mesin 
penghancur sampah plastic; (4) uji proses produksi dan penyempurnaan mesin sehingga 
dihasilkan mesin penghancur sampah berbasis teknologi hemat energi. Melalui pembuatan 
desain mesin penghancur sampah plastik menggunakan software catia V5R19 dihasilkan 
suatu mesin yang berfungsi dengan baik, karena telah dianalisis kekuatan bahannya. Mesin 
menggunakan motor penggerak motor bensin memiliki kapasitas produksi sebesar 25-27 
kg/jam. Mesin dengan menggunakan roda gila, penyusunan pisau yang bertingkat dan 
sistem reduksi puli 1:3 lebih hemat 30% dibandingkan mesin sejenis berkapasitas sama.
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MUNCULNYA 
TECHNOPRENEUR (STUDI KASUS PADA LULUSAN SMK TEKNOLOGI)

Sunyoto

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pusat LP2M Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Belum dapat diketahui, kira-kira faktor apakah yang dominan melahirkan 
wirausahawan dari lulusan SMK. Bertolak dari permasalahan tersebut maka penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dominan mempengaruhi 
seseorang menjadi technopreneur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama menggambarkan dan menginterprestasikan 
objek sesuai dengan apa adanya. Subjek penelitian adalah wirausahawan atau entrepreneur 
lulusan SMK yang tersebar di Kota Semarang. Penentuan SMK nanti didasarkan pada 
beberapa pertimbangan, yaitu SMK kelompok/rumpun Teknologi dan alumni tersebut 
telah menjadi entrepreneur. Data yang dihasilkan dari kuesioner dianalisis menggunakan 
teknik analisis statistik deskriptif, sedangkan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh 
dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 1) Sumber belajar yang paling dominan berpengaruh terhadap kemampuan 
teknopreneur adalah diri sendiri dibandingkan dengan faktor keluarga, sekolah, atau 
masyarakat; 2) Faktor minat/motivasi lebih dominan dibandingkan faktor bakat; 3) Saudara 
sekandung lebih banyak berpengaruh dibandingkan faktor otangtua atau saudara lain; 4) 
Guru berpengaruh besar dibandingkan dengan teman sekolah maupun kepala sekolah; 
5) Jenjang sekolah di SMK berpengaruh besar dibandingkan jenjang SD, SMP, maupun 
perguruan tinggi; 6) Pimpinan berpengaruh besar dibandingkan dengan teman kerja, 
teman bermain, maupun tetangga. Saran yang dapat disampaikan terkait hasil penelitian 
adalah: 1) Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melibatkan responden lebih banyak 
untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang memberikan kontribusi besar 
terhadap munculnya seorang teknopreneur; 2) Perlu adanya pembenahan dari sisi sekolah, 
mencakup kurikulum, metode, serta sarana-prasarana guna meningkatkan peran sekolah 
dalam melahirkan teknopreneur.

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS TABLET PC (PERSONAL COMPUTER) 
SEBAGAI PENENTU STATUS GIZI

Agus Suryanto

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini mencoba merancang suatu aplikasi sistem pendukung keputusan yang 
digunakan untuk menentukan status gizi seseorang. Sistem yang dirancang ini berbasis 
Tablet PC. Hal ini dilakukan karena ukuran Tablet PC yang relatif kecil sehingga dapat 
dengan mudah dibawah kemana saja (mobile). Hingga saat ini telah banyak masyarakat 
umum yang menggunakan Tablet PC untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari. Tujuan 
yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah : 1).Membangun aplikasi pendukung 
keputusan berbasis Tablet PC untuk menentukan status gizi seseorang. 2). Ingin membuat 
aplikasi pendukung keputusan berbasis Tablet PC untuk menentukan status gizi seseorang 
yang sifatnya portable, bisa digunakan setiap saat dan oleh siapa saja penggunanya. 
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Langkah kerja dari pembuatan aplikasi adalah peneliti membuat aplikasi dari suatu bahasa 
pemrograman Java. Pada proses ini yang dilakukan adalah membuat sebuah project Android 
yang di dalamnya terdapat source code, resource files dan Android manifest file. Proses 
penulisan source code dilakukan dengan bantuan software IDE (Integrated Development 
Environment) Eclipse. Hasil yang diperoleh menunjukkan terciptanya perangkat lunak 
(software) aplikasi pendukung keputusan berbasis Tablet PC untuk menentukan status 
gizi.

PEMANFAATAN ALUMINIUM SKRAP SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI KECIL 
PENGECORAN LOGAM NON FERRO MELALUI PERLAKUAN PADA LOGAM CAIR 

(SOLUTION TREATMENT) DENGAN ROTARY DEGASSER

Aris Budiyono, Widi Widayat

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan metoda 
pemanfaatan aluminium skrap sebagai bahan baku ndustri Kecil Pengecoran Logam Non 
Ferro melalui perlakuan pada logam cair (solution treatment) dengan Rotary Degasser. 
Metode yang digunakana dalah Eksperimen Laboratorium. Bahan yang digunakan adalah 
sekrap aluminium terpilih dari bahan piston bekas dan pelek bekas. Bahan dilebur dan 
dilakukan perlakuan rotary degasser dengan variasi waktu 2 menit,2,5 menit, 3 rnenit 
dan 3,5 menit; untuk perbaikan butir dengan variasi Ti 0,03, 0,04 dan 0,05% sedangkan 
untuk modifikasi dengan variasi penambahan COVERAL 11 sebanyak 0,06%, 0,07% dan 
0,08%. Kemudian di tuang pada suhu 724oC pada cetakan logam. Untuk memproduksi 
coran komponen otomotif (1) terlebih dahulu dipilih bahan yang tidak tercampur dengan 
bahan-bahan lain; (2) menggunakan dapur krusibel yang terbuat dari grafit dan burner 
pemanas yang mampu melebur bahan dengan sempurna; (3) pengendalian temperatur 
peleburan dengan menggunakan alat pengukur suhu (termocouple) dan mempertahankan 
suhu peleburan pada 7250C karena diatas suhu tersebut aluminium banyak menghasilkan 
gas H2 yang berakibat porus pada hasil coran; (4) dilakukan perlakuan-perlakuan pada 
logam cair (solution treatment), perlakuan logam cair (solution treatment) dengan cara 
degassing menggunakan alat rotary degasser yang memberikan peningkatan sifat mekanik 
terbesar adalah pengadukan selama 2,5 menit, untuk perbaikan butir yang memberikan 
peningkatan tertinggi adalah dengan penambahan Ti (sebagai TiB) pada penambahan 
0,05%, sedangkan untuk modifikasi yang memberikan peningkatan tertinggi adalah 
dengan penambahan COVERAL 11 pada penambahan 0,07%. 

PENGEMBANGAN MESIN PENGOLAH BIODIESEL DALAM RANGKA PERINTISAN 
LABORATORIUM PENGOLAHAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF YANG RAMAH 

LINGKUNGAN DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES

Dwi Widjanarko, Abdurrahman

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan mesin pengolah biodiesel 
yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pengolah biodiesel sekaligus dapat difungsikan 
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sebagai alat pembelajaran bagi mahasiswa, menguji mesin pengolah biodiesel yang 
dikembangkan, dan meneliti karakteristik biodiesel yang dihasilkan oleh mesin pengolah 
biodiesel yang dikembangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan untuk mendesain dan mengembangkan mesin pengolah 
biodiesel, menguji, membuat biodiesel, dan mengaplikasikan biodiesel yang dihasilkan 
pada motor diesel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mesin pengolah biodiesel dapat 
bekerja dengan baik untuk menghasilkan biodiesel dari minyak goreng bekas. Biodiesel 
yang dihasilkan dapat digunakan pada motor diesel dengan tidak menimbulkan efek 
yang tidak baik terhadap mesin diesel. Namun demikian, konsumsi bahan bakar motor 
diesel dengan bahan bakar biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi bahan 
bakar motor diesel dengan bahan bakar solar. Hal tersebut disebabkan karena nilai kalor 
biodiesel lebih rendah dibandingkan dengan minyak solar dan kekentalan biodiesel 
cenderung sedikit lebih tinggi dibanding minyak solar.

DESAIN MOBIL LISTRIK (ELECTRIC CAR) BERBASIS MICRO CAR UNNES

Murdani, Wirawan Sumbodo

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah membuat desain mobil listrik berbasis mobil micro 
car Unnes menggunakan software-software CAD dan menghasilkan desain mobil listrik 
yang mudah diaplikasikan ke dalam proses produksi. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian eksperimen melalui rancangan pembuatan desain secara manual 
berupa sketsa kemudian membuat pre-design melalui software AutoCAD, dilanjutkan 
pembuatan desain chassis, komponen-komponen dan body mobil listrik menggunakan 
software Catia V5R19, beserta pengujian FEA. Pembuatan assembly design (perakitan) 
komponen- komponen dan drafting desain dua dimensi. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa desain mobil listrik berbasis mobil listrik dapat dibuat dengan menggunakan 
software CADCAMCAE, melalui uji FEA, desain sambungan (joint) dan assembly design 
pada desain mobil listrik maka desain tersebut mudah diaplikasikan dalam proses produksi.

PENGEMBANGAN TRAKTOR TANGAN MENJADI MESIN PEMANEN PADI 
OTOMATIS

Pramono, Nurul Akhmad

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan traktor sebagai penggerak mesin 
pemanenpadi, dimana traktor yang akan digunakan adalah traktor tangan yaitu sebuah 
traktor beroda dua yang dioperasikan oleh 1 orang tenaga manusia menggunakan 
tangannya. Motor penggerak traktor tangan ini berupa motor bensin dengan tenaga sebesar 
6,5 pk. Berdasarkan spesifikasi tenaga penggerak tersebut maka permasalahannya adalah 
bagaimana membuat suatu mesin pemanen padi yang memiliki kapasitas dan konstruksi 
yang sesuai dengan konstruksi dan tenaga traktor serta mudah untuk memasang dan 
melepaskannya dari traktor. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh desain dan 
mewujudkan suatu prototype mesin pemanen padi yang memanfatkan konstruksi dan 
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tenaga traktor tangan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mengajak masyarakat 
pertanian untuk memanfaatkan traktor tangan tidak hanya sebagai pembajak tanah, tetapi 
dapat pula memanfaatkanya sebagai sumber tenaga untuk melakukan pemanenan padi. 
Dari hasil penelitian ini telah diperoleh suatu prototipe yang berupa sistem yang berfungsi 
sebagai pemotong dan perontok padi yang dipasang pada traktor tangan. Sistem tersebut 
terdiri dari unit pemotong, unit pengantar dan unit thresher (perontok) Penelitian ini telah 
berhasil mewujudkan desain pemanen padi otomatis yang memanfaatkan sumber energi 
traktor tangan. Namun demikian prototipe ini masih memiliki bobot yang belum sesuai 
dengan kapasitas traktor tangan, sehingga masih cukup membebaninya. Penelitian lebih 
lanjut perlu dilakukan dengan fokus untuk mengurangi bobot dari prototipe ini yaitu 
dengan menggunakan material yang massa jenisnya lebih ringan.

PENGANEKARAGAMAN PANGAN PRODUK OLAHAN MAINCOURSE (GALANTINE) 
DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH KULIT TAUGE KACANG HIJAU

Saptariana

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Galantine adalah makanan siap saji yang merupakan modifikasi dari produk 
daging giling yang terbuat dari daging ayam, daging sapi atau ikan. Bentuk dari galantine 
ini biasanya berbentuk bulat dan rasanya gurih. Karena bahan pokok pembuatan galantine 
berasal dari daging, maka kandungan gizi dari galantine juga mengandung protein dan 
lemak. Adanya kandungan lemak pada galantine akan memberikan kontribusi terjadinya 
kolesterol. Untuk mengendalikan pengaruh kolesterol tersebut, salah satu upaya bisa 
dilakukan dengan menambahkan bahan pokok dengan bahan tambahan yang banyak 
mengandung serat, yaitu limbah kulit dari tauge kacang hijau. Tujuan dari penelitian ini 
adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap galantine dengan 
memanfaakan limbah kulit tauge kacang hijau. 2) Untuk mengetahui kandungan gizi yang 
terdiri dari kandungan protein dan serat dari galantine dengan memanfaatkan limbah kulit 
tauge kacang hijau. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah subtitusi kulit tauge kacang hijau dengan daging sapi 
sebesar 30% kulit tauge kacang hijau: 70% daging sapi (sampel A), 40% kulit tauge 
kacang hijau: 60% daging sapi (sampel B) dan 50% kulit tauge kacang hija: 50% daging 
sapi (sampel C). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesukaan galantine dilihat 
dari aspek warna, aroma, tekstur, rasa dan kandungan zat gizi berupa kandungan protein 
dan serat. Variabel kontrol yang harus dikendalikan kondisinya selama eksperimen yaitu 
ukuran bahan lain selain bahan pokok, teknik pengolahan, proses pemanasan, serta 
peralatan yang digunakan, semua variabel ini dikondisikan sama. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian subjektif dengan uji 
organoleptik dan penilaian objektif dengan uji laboratorium. Alat pengumpul data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah panelis tidak terlatih, lembar penilaian kesukaan 
dan peralatan penilaian kandungan gizi.Untuk mengetahui daya terima dari konsumen 
dilakukan analisis dengan nilai rata rata dan analisis deskriptif persentase. Hasil dari 
penelitian ini adalah 1) Rata-rata kesukaan masyarakat terhadap bentuk galantine kulit 
tauge substitusi daging pada sampel A nilai meannya 3,4 atau cukup suka, konsumen 
memilih sampel B nilai meannya = 3,1 atau cukup suka, konsumen memilih sampel C 
nilai meanya = 2,6 atau tidak suka dan konsumen memilh sampel D nilai meannya = 
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4,3 atau suka. 2) Rata-rata kesukaan masyarakat terhadap warna galantine kulit tauge 
substitusi daging pada sampel A nilai meannya = 3,2 atau cukup suka, konsumen memilih 
sampel B nilai meannya = 2,7 atau tidak suka, konsumen memilih sampel C nilai meannya 
= 2,4 atau tidak suka dan konsumen memilih sampel D nilai meannya = 4,3 atau suka. 3) 
Rata-rata kesukaan masyarakat terhadap rasa galantine kulit tauge substitusi daging pada 
sampel A nilai meannya = 3,5 atau cukup suka, sampel B nilai meannya = 2,9 atau tidak 
suka, sampel C nilai mennya = 2,3 atau tidak suka dan sampel Dnilai meannya = 4,3 atau 
suka. 4) Rata-rata kesukaan masyarakat terhadap aroma galantine kulit tauge substitusi 
daging pada sampel A nilai meannya = 3,3 atau cukup suka, sampel B nilai meannya 
= 2,7 atau tidak suka, sampel C nilai mennya = 2,2 atau tidak suka dan sampel D nilai 
meannya = 4,3 atau suka. 5) Rata-rata kesukaan masyarakat terhadap tekstur galantine 
kulit tauge substitusi daging pada sampel A nilai meannya = 3,2 atau cukup suka, sampel 
B nilai meannya = 2,7 atau tidak suka, sampel C nilai mennya = 1,8 atau sangat tidak 
suka dan sampel D nilai meannya = 4,4 atau suka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
1) Sampel yang disukai konsumen dari ketiga kelompok eksperimen adalah sampel A 
dengan formula 30% kulit tauge kacang hijau : 70 % daging, dinilai dari aspek bentuk, 
warna, rasa, tekstur dan aroma 2) Ditinjau dari kandungan gizi, kandungan gizi sampel 
A sudah baik karena kandungan gizinya tidak jauh beda dari galantine yang terbuat dari 
daging. Saran dari penelitian ini 1) Semakin banyak pengunaan kulit tauge kacang hijau 
maka galantine kurang disukai masyarakat, agar di sukai dalam penelitian lanjut formula 
dapat ditambah telur dan bahan lain agar lebih kompak dan gurih 2). Penggunaan kulit 
tauge kacang hijau agar lebih besar pemanfaatannya dalam produk lain sebaiknya kulit 
tauge kacang hijau dibuat tepung

MEKANISME LONGSORAN LERENG PADA RUAS JALAN RAYA SEKARAN 
GUNUNGPATI SEMARANG

Untoro Nugroho, Hanggoro Tri Cahyo A., dan Mego Purnomo

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penanggulangan longsoran lereng di ruas jalan Sekaran Gunungpati Semarang 
sebenarnya secara parsial sudah dilakukan dari setiap tahunnya, namun di setiap 
musim penghujan indikasi yang sama yakni rekahan pada permukaan jalan aspal yang 
menunjukkan arah gerakan massa tanah selalu saja muncul. Hal ini menunjukkan bahwa 
sistem perkuatan lereng yang ada ikut bergerak bersama material longsoran karena bidang 
longsor berada di bawah perkuatan lerengnya. Untuk itu, guna menunjang efektivitas 
pemilihan desain perkuatan lereng, diperlukan pemahaman tentang mekanisme longsoran 
pada lokasi studi melalui serangkaian pengujian tanah dan analisis stabilitas lereng 
dengan metode elemen hingga (SSR-FEM). Berdasarkan hasil pengujian tanah di 
lapangan dengan uji sondir pada 2 (dua) lokasi studi Trangkil dan Deliksari Gunungpati, 
kedalaman tanah keras mencapai 12,00 – 26,00 meter. Bidang longsor berbentuk kurva 
planar dan gerakan massa tanah berupa translasi pada kedalaman 10,00-13,00 meter. 
Pada lokasi studi Trangkil Gunungpati, analisis stabilitas lereng menunjukkan pada saat 
kekuatan geser tanah di zona bidang longsor direduksi sebesar 20% dari kondisi semula, 
lereng mulai bergerak dengan nilai faktor aman (SF) stabilitas lereng 1,06. Kondisi awal 
sebelum kekuatan geser tanah direduksi, lereng masih dalam kondisi aman SF > 1,20 (= 
1,23). Hal ini menunjukkan bahwa pada lokasi studi yang lahannya masih berupa tegalan 



161Abstrak Hasil Penelitian 2012

ini rentan terjadi gerakan massa tanah pada saat nilai kekuatan geser tanah pada zona 
bidang longsor terus tereduksi selama musim penghujan.

KADAR UNSUR HARA ( N,P, DAN K), DAN RASIO C/N DALAM PUPUK ORANIK DARI 
LIMBAH DAUN DI SEKITAR UNNES DENGAN BIODEKOMPOSER EM4

Nurwachid Budi Santosa, Saptorini.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES) banyak tanaman, yang 
mempunyai daun rindang.Tiap hari daun-daun yang kering berjatuhan. Berdasarkan 
informasi petugas kebersihan/pengumpul daun tiap hari lebih dari 10 M 3 yang terkumpul. 
Jika daun tersebut didiamkan tanpa diolah akan menumpuk karena baru membusuk secara 
alami setelah sekitar 10 bulan lebih. Oleh karena itu peneliti mencoba memanfaatkan 
daun tersebut untuk pembuatan kompos. Populasi dalam penelitian ini seresah daun yang 
ada dikampus UNNES. Sampel penelitian sebagian seresah daun yang ada di sekitar 
kampus UNNES. Variabel penelitian a.Variabel bebas: dosis EM4 yang dipakai dan 
waktu fermentasi, b. Variabel terikat kadar unsur hara N, P, K, dan C organik. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui: 1. Perbedaan kadar unsur hara (N, P, dan K) dalam pupuk 
hasil dekomposisi dari perbedaan kadar EM4, 2. Perbedaan kadar unsur hara (N, P, dan 
K) dalam pupuk dari perbedaan waktu dekomposisi dan 3. Rasio C/N dari kadar unsur N 
tertinggi.yang dihasilkan. Untuk mengetahui hasil, N dianalisis dengan metode Kjeldahl, 
P dianalisis dengan Molipdat Fanadat dan K dengan AAS. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan ANOVA dan Pasca ANOVA Hasil yang diperoleh 1. Tidak ada perbedaan kadar 
unsur hara (N, P, dan K) dalam pupuk hasil dekomposisi dari perbedaan kadar EM4 . 
2. Ada perbedaan kadar unsur hara (N, P, dan K) dalam pupuk dari perbedaan waktu 
dekomposisi. 3. Rasio C/N dari kadar unsur N tertinggi = 1.979,51.
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BIDANG PERTANIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI KABUPATEN 

WONOSOBO

Moch. Arifien, Fafurida, Vitradesie Noekent

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas DiktiTahun 2012

Pada tahun 2011, tim peneliti telah menghasilkan perencanaan pembangunan 
berbasis pertanian tanaman pangan berdasarkan potensi Kabupaten Wonosobo sebagai 
upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi. Setelah tersusun, maka 
implementasi perencanaan tersebut dilaksanakan melalui penelitian lanjutan di tahun 
2012. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menentukan jenis atau varietas tanaman 
hasil perencanaan, yaitu padi; jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, sayuran dan 
buah-buahan unggulan yang sesuai untuk dikembangkan di daerah sentra produksi terpilih 
(Kecamatan Selomerto). Kedua, melakukan penanaman jenis atau varietas yang telah 
ditentukan pada lahan percobaan atau demplot. Ketiga, melakukan analisis cost and benefit 
atas penanaman ketujuh komoditas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan jenis komoditi 
unggulan yang dipilih untuk dikembangkan di daerah sentra produksi adalah Padi Inpari 
13¸ Jagung Hibrida P27 Gajah Pioneer, Kacang Tanah Kelinci, Ubi Kayu Darul Hidayat, 
Ubi Jalar Cilembu, Cabai Tanjung-2, Kangkung Serimpi dan Pepaya California. Berdasar 
hasil percobaan penanaman sampel jenis komoditas unggulan di beberapa wilayah sentra 
produksi, jenis komoditas tanaman pangan yang berhasil dan direkomendasikan untuk 
dikembangkan adalah Padi Inpari 13¸ Jagung Hibrida P27 Gajah Pioneer, Ubi Kayu Darul 
Hidayat, Cabai Tanjung-2 dan Kangkung Serimpi. Berdasarkan hasil analisis cost and 
benefit, komoditas yang layak dikembangkan dilihat dari segi ekonomisnya adalah padi, 
jagung, ubi kayu, cabai dan kangkung.

MODEL REVITALISASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN 
DAYA SAING DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN 

PENDEKATAN TRANSACTION COST

Sucihatiningsih 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas DiktiTahun 2012

Kekurangan pangan dan gizi, kini tengah mengancam kesehatan, kecerdasan, 
bahkan kelangsungan hidup sekitar 854 juta penduduk dunia yang tersebar di negara-
negara berkembang (termasuk Indonesia) sebanyak 820 juta; di negara-negara maju 9 
juta; dan 25 juta di negara-negara transisi (laporan Food and Agriculture Organisation, 
2007). Kelembagaan penyuluh pertanian di pandang mampu melakukan proses transfer 
pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat petani. Tetapi berdasarkan riset pendahuluan, 
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penyuluh pertanian belum secara optimal menjalankan fungsi yang diharapkan secara 
ideal. Tujuan Tahun I penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi produksi pangan 
komoditas unggulan dan kinerja penyuluh pertanian guna meningkatkan daya saing 
dan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Sebanyak 120 petani diambil sampel secara 
purposive dengan rincian sebanyak 60 petani untuk setiap komoditas. Komoditas jagung 
di Kabupaten Grobogan, Komoditas Padi di Kabupaten Klaten dan komoditas sayuran 
di Kabupaten Magelang. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil 
respoden dan Kinerj penyuluhan. Analaisis stochastic production function digunakan untuk 
mengestimasi tingkat efisiensi komoditas pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat efisiensi komoditas unggulan di Jawa Tengah masih belum optimal sehingga masih 
ada kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu kinerja penyuluhan di daerah 
penelitian masih tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan 
pertanian masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan komoditas unggulan 
sehingga mampu meningkatkan daya saing dan ketahanan pangan di Jawa Tengah.
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PENELITIAN MAHASISWA

PERBEDAAN INTENSI KESADARAN PROGRAM 3R PADA GURU PRIA DAN WANITA 
DI SD DAN MI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Aan Dwi Alfriyanto, Desty Putri Hanifah, Fatwa Arif Kusuma

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Based on UU No. 18 of 2008 regulations, it is explained that waste management 
requires coordination of all components of society and embrace principles such as the 
principle of consciousness, sustainable principles, the principle of benefit and others. In 
this case, the teachers become crucial in instilling a waste management on 3R programs 
(Reuse, Reduce, and Recycle) for students, especially elementary scholl students. 3R 
programs which was launched by Semarang City Governmentsare still not optimal because 
of the lack of public awareness and institutions. The first thing that must be established is 
the consciousness of the teachers to want to implement the 3R programs. The instruments 
used are the observation and questionnaire using descriptive research hypothesis testing 
with two classes using the formula chi squared (X2). Based on hypothesis testing using 
chi square formulas, at level intentions could obtained chi squarescount, it is smaller 
than the level of chi squared table (5, 0138<5, 991). This means there is no difference of 
consciousness (intention) between male and female teachers in the 3R programs. Similarly 
at the level of understanding and level of enthusiasm. The level of understanding and 
level of enthusiasm teachers at Elementary Scholl (SD) in Ngaliyan Distric of Semarang 
as same as at Islamic Elementary School (MI). No difference in the level of intention 
between male and female teachers at SD and MI in the Ngaliyan distric is pretty good 
condition. No significant difference between male and female teachers made the city easy 
to disseminate 3R programs continually. The government need to hold illuminations and 
training troughout SD and MI so the objectives of that programs can be targeted and felt 
by all school, especially at SD and MI.

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN SEBAGAI DASAR 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Abdul bakhirnudin

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan 
pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah 
dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. 
Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh 
seluruh anggota masyarakat melalui pendistribusian pembangunan terbesar merata di 
dalam masyarakat untuk menjamin agar pembangunan tersebut dapat berjalan lancar. 
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Daerah-daerah di Kabupaten Pekalongan yang yang relatif maju Adalah Kecamatan 
Kedungwuni, Kesesi, Wiradesa, Doro, Kajen Dan Bojong dengan infrastruktur 8-9 
fasilitas yang tersedia dengan jumlah infrastruktur perunitnya lebih dari 254. Kecamatan 
yang relatif berkembang dan potensial adalah Kecamatan Tirto, Wonopringgo, Sragi, 
Karanganyar, Siwalan dan paninggalan dengan infrasrtuktur ≤8 fasilitas yang tersedia 
dengan jumlah infrastruktur perunitnya lebih dari 204. Sedangkan daerah-daerah 
yang masih cukup tertinggal berdasarkan analisis skalogram adalah Kecamatan Talun, 
Kandangserang, Buaran, Karangdadap, Petungkriyono, Lebak Barang Dan Wonokerto 
dengan infrastruktur kurang dari jumlah perunitnya kurang dari 202. Dari hal tersebut 
dapat diketahui daerah yang relatif maju perlu adanya pengembangan sektor-sektor 
unggulan dari daerah tersebut agar bisa terjadi trikling down effect sehingga mampu 
mempengaruhi daerah-daerah lain untuk bisa berkembang. Dari penelitian tersebut dapat 
dijadikan referensi untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan 
dengan pendekatan pengembangan sektor-sektor unggulan yang dimiliki daerah tersebut. 

IDENTIFIKASI INTRUSI LIMBAH MERKURI DI KECAMATAN SELOGIRI WONOGIRI 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK SCHLUMBERGER SOUNDING-

MAPPING

Alfiana H, Metha S, Meida Yossi M

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

A method of geoelectric resistivity is part of the geophysical methods used to 
detect the flow of electricity below ground level. In this study aims to analyze the waste 
mercury intrusion Jendi Village Selogiri Wonogiri District, Central Java Province, using 
geoelectric resistivity method Wenner-Schlumberger configuration. In areas that have not 
been contaminated by the waste will have resistant strains larger than the area that was 
contaminated by mercury waste. For the areas that have been contaminated with mercury 
waste has resistivity values   <4 Ωm. From the first line polluted areas are at depths of up 
to 13.4m, depth of up to 6.76m second line, third line depth of 3.38m-6.72m, 1.94m depth 
up to the fourth line.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENGAPRESIASI CERITA ANAK BERWAWASAN 
PENDIDIKAN KARAKTER BAGI SISWA SD KELAS TINGGI

Aminatus Zahrah, Siti Cholifah, dan Wahida Lailatul Liza

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Permasalahan penelitian adalah mendesaknya kebutuhan bahan ajar mengapresiasi 
cerita anak di sekolah dasar kelas tinggi dan banyaknya persoalan karakter yang 
terjadi di kalangan pelajar Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengembangkan bahan 
ajar mengapresiasi cerita anak berwawasan pendidikan karakter yang sesuai dengan 
kebutuhan guru dan siswa SD kelas tinggi. Penelitian menggunakan metode penelitian dan 
pengembangan. Hasil penelitian membuktikan pengembangan bahan ajar mengapresiasi 
cerita anak berwawasan pendidikan karakter memperoleh nilai baik dari hasil pengujian 
ahli.
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EKSTRAK DAUN SIRIH (PIPER BETLE LINN) SEBAGAI ANTIOKSIDAN PADA 
MINYAK GORENG BEKAS 

Amrul Hidayat, Satriya Wahyu Dwi Saputra dan Amilia Rahmawati 

Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universita Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Sirih merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa fenolik. Tanaman 
sirih banyak terdapat di Indonesia dan tidak memerlukan penanganan khusus dalam 
pembudidayaannya. Saat ini pemanfaatan daun sirih masih digunakan secara tradisional 
sehingga belum optimal. Pemanfaatannya sebagai antiseptik dan keputihan. Penelitian 
ini bertujuan mengekstraksi daun sirih sebagai antioksidan dan diaplikasikan pada 
minyak goreng bekas. Ekstraksi daun sirih dilakukan dengan cara serbuk daun sirih hijau 
dimasukkan dalam beaker glass dan ditambah pelarut, kemudian diaduk menggunakan 
magnetic stirrer pada suhu ruang selama 3 jam. setelah itu campuran dari beaker glass 
dipindahkan ke dalam alat Refluk dan ditambahkan pelarut lagi. Campuran diaduk kembali 
menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam pada suhu 50oC, setelah selesai campuran 
disaring menggunakan kertas saring dan filtrat dipekatkan dengan Rotary evaporator. 
Rendemen ekstrak daun sirih hijau menggunakan pelarut etanol dan metanol adalah 
28,949% dan 18,779%. Antioksidan dalam ekstrak daun sirih dengan pelarut etanol dan 
metanol adalah eugenol, p-eugenol, kavikol, dan durophenol. Hasil penurunan bilangan 
peroksida minyak goreng bekas yang dicampur dengan ekstrak Etanol dan metanol adalah 
1,434%/gram minyak/gram ekstrak, dan 2,743%/gram minyak/gram ekstrak.

UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2011 

Andy Alvian Indratama

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universita Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dalam pembukaaan Undang Undang Dasar tahun 1945 sudah diamanatkan bahwa 

Negara Indonesia harus mensejahterakan rakyatnya dengan terancana, terarah dan 
berkelanjutan. Tetapi Pemerintah Indonesia hanya sedikit memberikan kebijakan terkait 
masalah esejahteraan, malah banyak kebijakan yang berupaya menghapuskan orang 
miskin bukan kemiskinannya. Salah satu contohnya adalah kota Semarang. Di Kota 
Semarang, sedikitnya kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk 
mengentaskan kemiskinan di daerahnya daripada kebijakan untuk urusan lain.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL 
COGNITIVE GROWTH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

SISWA

Aprilia Nurul Chasanah, N. Hidayatiningsih, Irmawan

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 
matematika model cognitive growth dengan mengintegrasikan nilai karakter bangsa 
yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
kelas VIII. Pengembangan dilakukan mengacu pada tahapan Plomp. Perangkat yang 
dikembangkan kemudian divalidasi ahli dan diujicobakan. Hasil penelitian untuk kriteria 
valid menunjukkan Va silabus = 3,07, Va RPP = 3,67, Va LKS = 3,78, Va LTS = 3,58, Va 
SBA = 3,63, dan Va TKBK = 3. Hasil penelitian untuk kriteria praktis menunjukkan bahwa 
hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran (P) = 3,99 dengan kategori baik. Sedangkan 
untuk kriteria efektif menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematika 
siswa baik dan lebih dari 50% siswa memberikan respon positif terhadap semua aspek 
yang ditanyakan dan guru memberikan respon positif terhadap keseluruhan perangkat 
pembelajaran. Simpulan dalam penelitian ini bahwa diperoleh perangkat pembelajaran 
matematika matematika model cognitive growth dengan mengintegrasikan nilai karakter 
bangsa yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa kelas VIII.

OPTIMALISASI BIODEGRADABLE CHITOSAN PLASTIC DENGAN PENAMBAHAN 
SORBITOL DAN PVA TERMODIFIKASI

Arfah Ratna Puri Gustian, Arya Dwi Cahyo Utomo, Nia Amilia

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kitosan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembungkus makanan yang dapat 
berbentuk lembaran plastik yang dapat dimakan dan bersifat biodegradable. Plastik 
tersebut juga diharapkan mempunyai sifat mekanis yang baik sehingga dapat berfungsi 
sebagai pelindung makanan terhadap pengaruh mekanik dari lingkungan. Namun dalam 
penggunaannya, kitosan yang tidak termodifikasi memiliki sifat mekanik yang rendah 
sehingga diperlukan plasticizer. Sorbitol juga dapat berperan sebagai suatu plastisizer 
yang dapat meningkatkan fleksibilitas plastik biodegradable. Disamping itu untuk 
memperkuat daya tarik dari plastik kitosan bisa digunakan PVA (Poli Vinil Alkohol). PVA 
merupakan zat adiktif yang memiliki daya regang dan fleksibilitas yang tinggi, mempunyai 
sifat pembentuk lapisan tipis yang baik dan sebagai perekat antara serbuk-serbuk kitosan 
sehingga menjadi suatu membran padat yang kuat dan tidak mudah rapuh atau rusak. 
Penambahan plasticizer PVA dan sorbitol dilakukan untuk memperbaiki karakter mekanik 
plastik kitosan, sehingga memenuhi karakter mekanik polipropilen. Pengukuran sifat 
mekanik plastik berdasarkan syarat moderat properties. Hasil karakterisasi sifat mekanik 
plastik kitosan termodifikasi PVA dan sorbitol menunjukkan bahwa plasticizer sorbitol 
lebih berpengaruh terhadap penambahan nilai persen elongasi dari plastik kitosan, 
sedangkan plasticizer PVA lebih berpengaruh terhadap nilai kuat tarik plastik kitosan. 
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Plastic kitosan yang memiliki nilai kuat tarik tertinggi, yaitu Plastik yang memenuhi 
moderat properties adalah yang kuat tariknya 10-20 Mpa. Plastik yang memenuhi syarat 
tersebut adalah plastik dengan kombinasi PVA 0,5 gram dalam 50 mL larutan kitosan 
3% yang menghasilkan kuat tarik sebesar 10,53 Mpa. Hasil FT-IR menunjukkan bahwa 
plasticizer PVA dan sorbitol tidak banyak mengubah gugus fungsi dari edible film kitosan.

SOLUSI BAHAN BAKAR YANG TAHAN LAMA DAN RENDAH POLUSI HITAM 
(CO2) DENGAN ALGAL GREEN LANTERN GEL: FORMULASI METANOL DAN 

HOLOSEFULOSA ALGA HIJAU

Arie Ardiansyah, Dwi Ariyanti, dan Fika Hesti Wulandari

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dalam pengelolaan usaha katering, tidak akan lepas dari penggunaan bahan bakar 
metanol (spiritus) yang biasa digunakan untuk memanaskan makanan disaat penyajian. 
Permasalahan yang sering dihadapi oleh katering terhadap penggunaan metanol ini cukup 
kompleks, mulai dari sulitnya memasukkan bahan spiritus ke wadah bahan bakar pada 
chafing dish, bahan metanol yang mudah menguap, dan hasil bakar dari metanol tersebut 
berbau sehingga merusak rasa makanan yang sedang disajikan. Solusi terbaik dari 
permasalahan ini adalah dengan cara meningkatkan densitas metanol dengan penambahan 
bahan selulosa yang berasal dari alga hijau Cladophora sehingga metanol yang cair bisa 
berubah bentuk menjadi gel. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis suhu titik nyala, 
intensitas warna nyala, waktu nyala, volume gas hasil buang algal green lantern gel 
dibandingkan dengan spiritus konvensional. Rata-rata suhu titik nyala maksimum algal 
green lantern gel adalah sebesar 22,63o C, sedangkan suhu titik nyala spiritus konvensional 
adalah 11o C. Rata-rata waktu nyala maksimum algal green lantern gel adalah 61,38 menit, 
sedangkan waktu nyala spiritus konvensional adalah sebesar 34,38 menit. Hasil uji gas 
buang sampel algal green lantern gel menunjukkan O2 (1,83%), CO (4,09%) dan CO2 
(6,32%). Nilai kalor sampel algal green lantern gel adalah sebesar 9365,43 Kal/gram, 
sedangkan nilai kalor spiritus konvensional adalah sebesar 9065,32 Kal/gram. Formulasi 
komposisi spiritus dan holosefulosa alga hijau yang paling baik adalah sampel algal green 
lantern gel nomor 16.

PENERAPAN METODE STAD (STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS) DAN 
MEDIA WAYANG KONSERVASI PADA IPS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN SISWA KELAS V SD 1 DERSALAM 

Arief Juang Nugraha, Nanang Sholikhin, Aan Dwi Alfriyanto 

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

IPS is a lesson given during basic education, it is therefore important membelajarkan 
climate conducive, effective and enjoyable. Observations learning in Dersalam 01 
Elementary Schoolclass V, the problems that arise in the study include teachers not using 
multiple methods, the optimal use of the media. In order to improve the quality of learning 
in the classroom are applied methods and media puppets STAD conservation. Formulation 
of the problem in this study is whether the STAD method and media puppets conservation 
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can improve the skills of teachers in implementing the fifth grade social studies lesson 
Dersalam 01 Elementary School? Is STAD and wayang conservation methods can 
increase the activity of students in a class implementing IPS Teaching at class V Dersalam 
01 Elementary School? Is STAD and wayang conservation methods to improve student 
learning outcomes in the classroom IPS learning in class V Dersalam 01 Elementary 
School? This research is a classroom action research through the application of methods 
and media puppets STAD method using three cycles conservation. Each cycle consists 
of four stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. Subjects 
were learning and students of class V Dersalam 01 Elementary School. Pegumpulan 
techniques and test data using nontes. Data analysis using quantitative descriptive 
analysis and qualitative descriptive analysis. The results showed that: (1) Skills teachers 
in the first cycle to obtain a score of 23 with enough categories, and scored 33 second 
cycle with a very good category (2) activity in the first cycle of students obtained a score 
of 12.5 category enough, on the second cycle to obtain 17:43 scored either category. (3) 
Percentage of classical completeness in the first cycle of 80%, increased in the second 
cycle to 83%. The conclusion of this research is through the application of methods and 
media puppets STAD conservation can improve the quality of teaching social studies 
skills include teacher, student activity and student learning outcomes. Advice for teachers 
is given in teaching using multi methods and media are varied and suitable material such 
as by implementing STAD method.

PENERAPAN VIDEO CAD (COMPUTER AIDED DESIGN)UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR MENGGAMBAR PROYEKSI DENGAN SISTEM AMERIKA DAN 

SISTEM EROPA

Arif Setya Kurniawan

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman pembaca 
gambar (mahasiswa) dalam memahami gambar proyeksi yaitu gambar proyeksi dengan 
sistem Amerika dan sistem Eropa setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan video 
CAD dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pemahaman mahasiwa dalam memahami 
kedua gambar proyeksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
The Static Group Pre-test Post-test Design, menggunakan tes sebagai alat pengumpul data 
penelitian.Populasi penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas 
Negeri Semarang angkatan 2011 peserta mata kuliah Gambar Mesin yang terdiri dari 4 
kelas atau rombel dengan jumlah 107 mahasiswa. Sampel diambil secara acak dengan 
metode random sampling, kemudian diperoleh rombel 2 sebagai kelompok eksperimen 
1 menggambar proyeksi sistem Amerika dan rombel 1 sebagai kelompok eksperimen 2 
menggambar proyeksi Eropa. Hasil penelitian yang diperoleh dalam menggambar proyeksi 
Amerika kelompok eksperimen 1 terjadi peningkatan 24,44 (58,94,%), sedangkan hasil 
menggambar proyeksi Eropa kelompok eksperimen 2 terjadi peningkatan 14,62 (36,21%). 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil 
belajar mahasiswa dalam memahami gambar proyeksi. Hasil peningkatan tersebut juga 
menjelaskan bahwa menggambar proyeksi Amerika setelah menggunakan pembelajaran 
berupa video CAD lebih tinggi dibandingkan dengan menggambar proyeksi Eropa. Hasil 
analisis uji-t nilai post-test menunjukkan adanya perbedaan dari dua kelompok penelitian, 
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dengan demikian dapat dikatakan bahwa gambar proyeksi sistem Amerika lebih mudah 
untuk dipahami dibandingkan dengan gambar proyeksi sistem Eropa.

IDENTIFIKASI SISTEM GROUNDING PADA KOMPLEKS GEDUNG FMIPA UNNES

Cipto Heri S, Ani Fauziyah, Natiqoh Al Ummah

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Gedung-gedung di kompleks FMIPA UNNES memiliki berbagai peralatan 
elektronik, perangkat laboratorium dan alat telekomunikasi didalamnya merupakan bagian 
dari sistem tenaga listrik yang mempunyai kemungkinan sangat besar mengalami bahaya 
yang disebabkan oleh timbulnya arus gangguan. Arus gangguan itu mengalir ke tanah 
sebagai akibat isolasi peralatan yang tidak berfungsi dengan baik. Salah satu usaha untuk 
memperkecil tegangan permukaan tanah maka diperlukan suatu grounding yaitu dengan 
cara menambahkan elektroda grounding yang ditanam ke dalam tanah yang dikenal 
dengan sistem grounding. Sistem pentanahan yang digunakan untuk sistem penangkal 
petir dan untuk suatu peralatan khususnya dibidang telekomunikasi dan elektronik seperti 
pada gedung kompleks FMIPA UNNES perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena 
pada prinsipnya pentanahan tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk suatu sistem 
proteksi. Oleh Karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai kondisi sistem grounding 
pada gedung gedung di FMIPA UNNES.

PENGARUH PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MOTIVASI 
BERWIRAUSAHA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI SRAGEN 

(STUDI PADA SISWA KELAS 11 SMK PGRI KARANGMALANG SRAGEN)

Danang Kusuma Bakti

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Unemployment problem is one of the important problems in a country, as the 
case in Indonesia. The most of unemployment are from university graduates. The ironic 
phenomenon of the education in Indonesia is that the higher of a person’s education, the 
probability or possibility to become an unemployment also high. One of the dominant 
characteristic in developed countries are that a lot of entrepreneurs. According to 
Sumahamijaya (1979), the progress that the Western and Japanese made are because they 
were able to produce 2% of workers from the total population who have the high interest 
in entrepreneurship, the 20 % is the middle entrepreneur, and the rest is the regular 
entrepreneur. Entrepreneurship is one of the solutions that have been offered to overcome 
the unemployment educated problem in this country. The purpose of this research was to the 
influence of the entrepreneurship training to the entrepreneurship motivation of vocational 
high schools in Sragen. This research was an experimental research. The population of 
this research was the 11 grade accounting students of SMK PGRI Karangmalang that 
had a total 20 students. The data collection method used entrepreneurship motivation 
scale. Moreover, the correlation technique used Paired-samples t-test. Based on the 
calculation used SPPS 17 by Paired-samples t-test technique, known that the coefficient 
of the entrepreneurship training t-test to entrepreneurship motivation was about 0,309 
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with the significant extent p = 0,761 where p > 0,05. It showed that a hypothesis “There 
is influence of entrepreneurship training to the students of Vocational High School in 
Sragen” not proven. It means that the entrepreneurship motivation is not affected by 
the entrepreneurship training. The students should not only look for the knowledge in 
school, because informal education knowledge is real to be learned, one of the example is 
through apprenticeship. Those experiences will increase our knowledge practically. Key 
words : Entrepreneurship Training, Entrepreneurship Motivation, Students of Vocational 
High School.

SINTESIS BAHAN BAKAR BIODIESEL “SUTERA” YANG RAMAH LINGKUNGAN 
SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN UNIVERSITAS KONSERVASI

Dewangga Oky B.A., Hani Prima R dan Arie Ardiansyah 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian Sintesis Bahan Bakar Biodiesel “Sutera” Yang Ramah Lingkungan 
Sebagai Bentuk Dukungan Universitas Konservasi telah dilakukan. Penelitian ini akan 
membandingkan jenis katalis KOH, zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan HCl 6M 
(untuk selanjutnya disebut dengan ZA), ZA yang diaktivasi dengan pemanasan pada 
suhu tinggi (disebut dengan ZA kering) pada reaksi transesterifikasi. Untuk mengurangi 
kandungan asam lemak bebas dalam minyak jarak pagar, maka reaksi esterifikasi 
(estrans) perlu dilakukan sebagai reaksi pendahuluan dari reaksi transesterifikasi, 
dengan mereaksikan minyak jarak pagar mentah dan metanol dengan katalis H2SO4 98% 
untuk menghasilkan minyak jarak pagar dengan kandungan asam lemak bebas yang 
rendah. Hasil pengamatan pada penelitian ini menunjukan bahwa Metil ester tersebut 
muncul di atas gliserol. selanjutnya keduanya dipisahkan dengan menggunakan corong 
pisah. Warna gliserol adalah coklat tua, sedangkan warna metil ester lebih terang. Hasil 
terbaik dari yaitu katalis KOH dengan pengamatan terbentuknya gliserol yang berwarna 
coklat tua dan mengendap di dasar labu serta metil ester yang berwarna terang di bagian 
atasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunakan katalis basa lebih baik dari pada 
penggunaan katalis lainnya dalam sintesis biodiesel. Semakin basa suatu katalis semakin 
baik pula kualitas metil ester yang dihasilkan karena memerlukan waktu yang singkat 
dan temperatur kamar Katalis KOH paling efektif digunakan pada proses transesterifikasi 
sehingga menghasilkan metil ester yang berwarna coklat tua, dan memiliki sifat fisis 
hampir mendekati standar nasional biodiesel yaitu viskositas 52,0 cSt dan densitas 
0,0186 g/cm3

PENGARUH KREATIVITAS PADA QUANTUM LEARNING DENGAN TEKNIK MIND 
MAPPINGTERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SMP

Dian Erfanti, Lathifatun Ni’mah, Umi Syarifah Hidayati

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh kreativitas pada 
quantum learning dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik 
SMP pada materi pokok lingkaran, (2)Untuk mengetahui perbedaan kreativitas peserta 
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didik SMP antara quantum learning dengan teknik mind mapping dan quantum learning 
tanpa teknik mind mapping pada materi pokok lingkaran. Pengambilan sampeldalam 
penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling, diperoleh kelas 8G sebagai 
kelas eksperimen 1 mendapatkan quantum learning dengan teknik mind mapping, 
kelas 8F sebagai kelas eksperimen 2mendapatkan quantum learningtanpa teknik mind 
mapping,dan kelas 8E sebagai kelas kontrol hanya mendapatkan model ekspositori. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes. Uji hipotesis menggunakan 
regresi linear sederhanadan analisis varians. Dari hasil analisis, diperoleh kesimpulan: 
(1) kreativitas pada quantum learning dengan teknik mind mapping berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar peserta didik untuk materi lingkaran sebesar 67,87% dengan 
persamaan regresi Ŷ = 15,415+ 0,802X, (2 Kreativitas pada quantum learning tanpa 
teknik mind mapping berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 
pokok lingkaran sebesar 52,51%, melalui persamaan regresi Ŷ = 31,746 + 0,611 X, (3)
Kreativitas peserta didik SMP pada quantum learning dengan teknik mind mapping pada 
materi pokok lingkaran lebih tinggi daripada kreativitas peserta didik SMP pada quantum 
learning tanpa teknik mind mapping pada materi pokok lingkaran.

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN MY NAME UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS GEGURITAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR

Dian Marta Wijayanti, Fasih Dwi Yuani, Bayu Iskandar

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Based on the observations at SDN 01 Tawangrejo related writing in class V 
geguritan school year 2011/2012 there are still some students who find it difficult. One of 
the factors that cause students difficulty is determining the theme and choosing the right 
words in the preparation of these geguritan. The observations also showed that the teachers 
have not used an innovative learning model for learning is still done conventionally. One 
alternative proposed solution to overcome these problems is to use innovative learning 
models using analytical and imaginative skills that exist within the students as stated in 
the objectives of learning Indonesian in elementary school. Learning model used by the 
researchers that learning models My Name by emphasizing student activity using the 
letters making up their name as an inspiration in setting poems that have been mapped in 
the mind of the student to arrange the words. Based on the questionnaire that was given 
to the respondents note that 100% of students felt geguritan is easily prepared material. 
My Name facilitate students find appropriate diction to develop geguritan according to 
the theme given by the teacher. Amounted to 78.6% (11 students) agreed that learning 
model My Name has helped many students in writing geguritan. Students are pleased 
with the steps provided by the teacher. Learning is implemented using the Java language 
as the language of instruction. During the learning process the teacher guiding students 
in full so that the process of acquisition of words can be more easily obtained. Teachers 
encourage students to play an active role during the learning process. Students work 
with my bench while the teacher acts as a facilitator. Geguritan writing skills fifth grade 
students of SDN Tawangrejo 01 already on the good category. Average student ability 
in the accuracy of the content and the theme is 4.36. It shows that geguritan made by 
students is in accordance with the theme given by the teacher. It’s just that the coherence 
of sentences still under the previous categories or just stands at 3.71. Some students 
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have not been able to connect between sentences with a style that is beautiful. In the 
next development geguritan beauty began revised by students and teachers. Geguritan 
neatness and writing stands at 3.14. At that number of students had not written the verses 
(stanzas) geguritan authors. So the student activity, teacher skills and student learning 
outcomes geguirtan was well written. However, teachers still have to consider how to 
provide confirmation that will create a beautiful geguritan. The school can develop a 
model to teach how to write geguritan in primary school.

TINGKAT PERSEBARAN INTRUSI AIR LAUT DI SEPANJANG GARIS PANTAI KOTA 
SEMARANG

Dikki Bayu Aji, Nadia Ulfa Safitri, dan Setyo Ery Mauludi

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The topography of the coastal areas of Indonesia is very diverse and has its own 
characteristics, especially coastal areas. One of the problems in the coastal areas such 
as the occurrence of seawater intrusion. The purpose of this study was to determine 
how far the rate of spread of seawater intrusion that occurred in the coastal city of 
Semarang and determine the level of contamination of sea water intrusion caused by 
sea water. Seawater intrusion is the process of entry of sea water into the land because 
of the concentration difference between ground water and sea water. Geoelectric is one 
tool in the geophysical survey method which uses the principles of electricity in the earth 
and how to detect the earth’s surface. Several geophysical methods is a method of self 
potential, electromagnetic, IP (Induced Polarization), resistivity, and others. Methods of 
data collection include interviews, literature, and experimentation. Taking the point of 
testing was conducted along the coast of Semarang. The average testing performed on the 
area estimate for the level of pollution that gradually water intrusion at a depth ranging 
from 6.38 meters to 18.85 meters below the ground surface. While the salinity, which 
was tested on water samples taken at each point of estimation, the results obtained in the 
range of salinity from 0.2 to 1.2.

FLANACARAKA : MODIFIKASI KAIN FLANELMENJADI MEDIA MEMBACA HURUF 
JAWA BAGI SISWA SEKOLAH DASAR

Dina Ikhwanti, Retno Wiyanti , Sholihul Huda

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Aksara Jawa atau huruf Jawa merupakan salah satu materi yang terdapat dalam 
pembelajaran bahasa Jawa. Ada dua aspek keterampilan berbahasa yang berhubungan 
dengan materi huruf Jawa yaitu aspek membaca dan menulis. Kompetensi membaca dalam 
pembelajaran bahasa Jawa terdiri atas membaca bacaan berbahasa Jawa berhuruf latin, 
dan membaca bacaan berbahasa Jawa dengan huruf Jawa. Kompetensi membaca bacaan 
berbahasa Jawa dengan aksara Jawa menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena 
dalam pembelajaran aksara jawa masih sering ditemukan kebiasaan-kebiasaan guru yang 
mengajar dengan metode ceramah. Jika materi hanya disajikan dengan metode ceramah, 
dapat dibayangkan betapa sulitnya materi huruf Jawa dipahami oleh para siswa, terutama 
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untuk siswa tingkat sekolah dasar. Ketika siswa sulit untuk memahami materi pelajaran 
yang disajikan dengan kurang menarik, maka dapat dipastikan mereka tidak akan bergairah 
dan termotivasi untuk mempelajari huruf Jawa sehingga tujuan dari kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan tidak akan tercapai. Permasalahan tersebut juga menimpa sebagian besar 
siswa siswi kelas IV SDN Kepunduhan 02 Kramat-Tegal. Dengan menggunakan Media 
flanacaraka diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah 
tersebut. Pemilihan media flanacaraka dalam pembelajaran Aksara Jawa ini tidak lepas dari 
fungsi media yang dapat menjadi salah satu inovasi terbaru dalam kegiatan pembelajaran. 
Dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, penggunaan media ini 
dapat membantu siswa agar lebih termotivasi dalam mempelajari Aksara Jawa. Tujuan 
dari penelitian ini adalah 1) memaparkan kondisi pembelajaran membaca huruf Jawa pada 
siswa sekolah dasar; 2) menjelaskan peran flanacaraka dalam pembelajaran membaca 
huruf Jawa siswa sekolah dasar; 3) menjelaskan mekanisme pembuatan flanacaraka 
: modifikasi kain flanel yang menjadi media membaca huruf jawa bagi siswa sekolah 
dasar. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah menggunakan pendekatan research and 
development (R&D) dalam pelaksanaannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah 
pengembangan media flanacaraka untuk meningkatkan keterampilan membaca huruf 
Jawa bagi siswa sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media 
flanacaraka dalam pembelajaran Aksara Jawa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
kelas IV SDN Kepunduhan 02 Terbuktu secara kualitatif dapat diketahui dari suasana kelas 
yang menjadi lebih aktif dan semangat kerjasama dengan kelompoknya. Sedangkan bukti 
secara kuantitatif dapat dilihat dari hasil tes belajar siswa yang mengalami peningkatan 
pada setiap siklusnya.

PENERAPAN STRATEGI ACTIVE LEARNING BERBASIS WEB (BLENDED LEARNING) 
DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEMBELAJARAN AKTIF DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP HASIL BELAJAR (STUDI KASUS PADA POKOK BAHASAN SURAT 

PENGADUAN DAN SURAT BALASAN PENGADUAN SISWA KELAS X AP 1 SMKN 2 
SEMARANG)

Donna Carolina, Meita Lusianti, Ikha Kristina

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Orientasi pembelajaran sekarang ini adalah terpusat pada peserta didik dimana 
aktivitas peserta didik tersebut yang menjadi kunci keberhasilan suatu pembelajaran. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam pembelajaran mata diklat 
melakukan prosedur administrasi diketahui bahwa keaktifan siswa di kelas masih sangat 
kurang yang diikuti dengan kurang maksimalnya hasil belajar yang didapatkan. Hal ini 
dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang mandiri dalam belajar, bertanya kepada guru, 
dan menjawab pertanyaan guru. Untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif 
pada siswa di kelas dalam pokok bahasan surat pengaduan dan surat balasan pengaduan 
dan melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar maka dilakukan penelitian tindakan 
kelas dengan memvariasikan metode active learning di kelas dengan e-learning (web). 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AP 1 SMK Negeri 2 Semarang. Rancangan 
kegiatan penelitian ini adalah siklus kegiatan yang terdiri dari tiga siklus, dimana dalam 
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setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen 
pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah lembar observasi guru, siswa dan 
proses untuk mengukur kualitas iklim pembelajaran aktif dan tes untuk mengukur hasil 
belajar yang berlangsung tiap siklusnya. Hasil penelitian diperoleh rata-rata tingkat 
kualitas pembelajaran aktif yang tercipta pada siklus I sebesar 55.3%, pada siklus II 
sebesar 73.27% dan pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 86.82% dengan 
kategori sangat baik. Peningkatan kualitas pembelajaran aktif berdampak terhadap hasil 
belajar siswa yaitu pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa 76.50 dengan ketuntasan 
klasikal 57% pada siklus II rata-rata mencapai 80 dengan ketuntasan klasikal 70.5%, 
dan pada siklus III rata rata siswa mencapai 88.5 dengan ketuntasan klasikal 94%. Hasil 
analisis regresinya membuktikan pengaruh pembelajaran aktif terhadap hasil belajar 
dengan persamaan Y= 22.028 + 1.601X dengan nilai R2 0.857 dan nilai probabilitas 
F-Test 0.00 dibawah 0.05 yang artinya pembelajaran aktif berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil belajar dan adapat menjelaskan variasinya sebesar 85.7%. Kesimpulan 
penelitian ini strategi active learning berbasis web (Blended Learning) terbukti mampu 
menciptakan pembelajaran aktif yang berkualitas dan berpengaruh terhadap peningkatan 
hasil belajar. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan kemandirian siswa,inovasi 
dan kreatifitas guru dalam variasi pembelajaran masa kini serta dukungan sekolah untuk 
fasilitas yang menunjang.

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN SIKAP 
MAHASISWA DALAM PROGRAM KONSERVASI UNNES (STUDI KASUS PADA 

MAHASISWA JURUSAN GEOGRAFI FIS UNNES)

Eko Ahmad Riyanto. Ahmad Nurrohim, Isa Al Qurni

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat pengetahuan mahasiswa 
Jurusan Geografi tentang lingkungan hidup, (2) Sikap mahasiswa Jurusan Geografi 
terhadap program konservasi UNNES, (3) Hubungan antara pengetahuan tentang 
lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi 
UNNES. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proposional sampel sebesar 
25% dari populasi yaitu di dapat 78 mahasiswa. Variabel bebasnya adalah pengetahuan 
mahasiswa tentang lingkungan hidup, variabel terikatnya adalah sikap mahasiswa dalam 
program konservasi UNNES. Metode pengumpulan data dengan tes, kuesioner/ angket, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif persentase dan 
korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan lingkungan 
hidup mahasiswa Jurusan Geografi dalam kriteria; sangat tinggi ada 5 mahasiswa 
(6,4%), tinggi ada 57 mahasiswa (73,1%), sedang ada 13 mahasiswa (16,7%), rendah 
ada 3 mahasiswa (3,8%). Sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi 
UNNES yang termasuk dalam kriteria; sangat baik ada 20 mahasiswa (25,6%), baik ada 
55 mahasiswa (70,5%), sedang ada 3 mahasiswa (3,8%). Koefisien korelasi penelitian 
sebesar 0,248 > harga r tabel 0,220 pada taraf kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan ada 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa 
Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES.



176 Abstrak Hasil Penelitian 2012

APLIKASI GEOLISTRIK PADA EMBUNG UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Finarani Putri, Ema Silvia A, dan Anggun Lestiana

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Konservasi air sangat mendukung salah satu kegiatan Universitas Negeri 
Semarang sebagai green campus yang merupakan ciri utamanya adalah banyaknya 
pohon-pohon di lingkungan sekitarnya. Embung di UNNES merupakan tindakan 
konservasi air guna meningkatkan simpanan air di dalam tanah. Merembesnya air pada 
struktur embung tersebut apabila berlangsung lama atau berulang-ulang mengakibatkan 
kerusakan strukturyang berdampak pada kehandalan struktur bangunan. Maka penelitian 
ini dilakukan untuk memonitoring bawah permukaan di sebelah sisi-sisi embung yang 
berbentuk persegi. Pada penelitian ini menggunakan alat geolistrik. Guna mengetahui 
unsur yang terkandung dalam tanah tidak mungkin apabila dengan pembongkaran tanah 
tersebut sebab dapat merusak lingkungan serta berpengaruh terhadap kerusakan lapisan 
tanah. Metode yang digunakan adalah metode Schlumberger, karena bersifat homogen 
lokal sehingga cocok untuk monitoring keadaan di bawah obyek yang dipilih adalah yang 
relatif datar dan memiliki panjang yang cukup dengan panjang jalur geolistrik yang akan 
dilakukan yaitu 75 meter. 

ANALISIS PENGARUH SERVICE QUALITY, CITRA DAN CUSTOMER SATISFACTION 
TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG 

SEMARANG PANDANARAN

Hilyatul Azizah

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Banyaknya pesaing menyebabkan bank harus berusaha keras untuk mempertahankan 
nasabah agar tetap loyal. Service quality, citra dan customer satisfaction merupakan 
salah satu kunci untuk memperoleh loyalitas nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah service quality, citra dan customer satisfaction berpengaruh terhadap 
loyalitas nasabah BRI Cabang Semarang Pandanaran. Populasi dalam penelitian ini adalah 
nasabah tabungan BRI Cabang Semarang Pandanaran. Sampel yang diambil sebanyak 100 
responden dengan menggunakan teknik non random sampling. Hasil analisis diperoleh 
bahwa variabel service quality (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 9,647 dengan tingkat 
signifikansi 0,000 (< 0.05). Variabel citra (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 13,765 
dengan tingkat signifikansi 0,000 (< 0.05). Variabel kepuasan (X3) memiliki nilai t-hitung 
sebesar2,955 dengan tingkat signifikansi 0,004 (< 0.05). Nilai F-hitung sebesar 544.431 
pada tingkat signifikansi 0,000 (< 0.05). Hal ini berarti bahwa bahwa variabel service quality, 
citra, dan customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah 
baik secara simultan maupun parsial. Nilai adjusted R Square sebesar 0,943 menunjukkan 
bahwa 94,3% nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 
model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Penelitian in dapat 
disimpulkan bahwa variabel service quality, citra dan kepuasan memiliki pengaruh positif 
terhadap loyalitas nasabah. Artinya dengan meningkatkan service quality, citra dan 
kepuasan, maka loyalitas nasabah akan meningkat. 
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KARAKTERISASI SIFAT MEKANIK BIODEGRADABLE FILM PLASTIK PATI 
BONGGOL PISANG (MUSA PARADISIACA) 

Ika Yuliana P S, Delvita P, Vera Rizchi C P 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The study characterizing the mechanical properties of biodegradable plastic 
films tuber starch banana (Musa paradisiaca). This study a purpose to find out how to 
manufacture plastic films banana weevil and determine the effect of the addition of glycerol 
plasticizer to physical and mechanical properties (tensile strength test) biodegradable 
plastics. The method used is by mixing starch banana weevil 6 grams with 2.5 to 10% 
glycerol plasticizer form glatinasi stirred until the temperature 800 C for 30 minutes 
and then molded plastic and heated in an oven with a temperature of 450C for 5 hours 
and cooled at room temperature for 6 hours. The results were obtained using a digital 
microscope Moritex each sample twice testing with 400x and 2400x magnification, the 
analysis proved that the microstructure obtained 6gram good at blending starch with 
2.5% glycerol. In the tensile test the more addition of glycerol the lower value of tensile 
strength plastic film in this experiment tensile strength values are good at mixing 6 grams 
starch with glycerol concentration of 15% by weight obtained is 120 grams, and test 
biodegradable plastic film that can decompose the average for 6 days.

PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF AUTOCAD BERBASIS 
MACROMEDIA FLASH TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA

Kalis Noviyanto, Tahroni, Anton Ary Wibowo

Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media 
pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar materi gambar CAD 3D. Penelitian yang 
digunakan yaitu desain eksperimen jenis control group pre test-post test. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Teknik Instalasi Permesinan Kapal SMK 
Negeri 10 Semarang yang berjumlah 64 siswa terbagi dalam dua kelas yaitu XI TIPK1 
dan XI TIPK2. Penelitian diambil berdasarkan random sample dengan undian didapat 
siswa kelas XI TIPK1 sejumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol dan siswa kelas XI TIPK2 
sejumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen. Hasil analisis data mendapatkan bahwa hasil 
belajar materi gambar CAD 3D sebelum tanpa menggunakan media pembelajaran interaktif 
dan sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif (pre test) hasilnya tidak ada 
perbedaan. Sedangkan hasil belajar materi gambar CAD 3D setelah tanpa menggunakan 
media pembelajaran interaktif dan setelah menggunakan media pembelajaran interaktif 
(post test) terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil 
belajar siswa yang tanpa menggunakan media pembelajaran interaktif sebesar 69,84% 
dan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran interaktif sebesar 81,09%. 
Simpulan dapat dikatakan bahwa ada pengaruh media pembelajaran interaktif terhadap 
hasil belajar materi gambar CAD 3D. 
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PENGEMBANGAN FIBERGLASS ELECTRIC TORSO PADA PEMBELAJARAN SISTEM 
PEREDARAN DARAH UNTUK SMP

Karunia Galih Permadani, Feri Triyono, Aulia Azizah

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Purpose of this study was to know how process of Fiberglass Electric Torso’s 
development, to know the result and to determine the feasibility of Fiberglass Electric Torso 
in Junior High School. The research was conducted in SMPN 1Kandangan at class VIII-E 
and VIII-F. The sampling was conducted by purposive sampling technique in One Shot 
Case Study design. Data was collected from the form of accesibility of learning media,the 
result of teacher’s interviewr, teacher’s comment, student’s comment, validation result 
of Fiberglass Electric Torso from validator, student’s motivation and thr result study of 
students. The result of this study were the proper Fiberglass Electric Torso from validator, 
the proper learning materials combine with Student Facilitator and Explaining’s method 
because the result of student’s study reach the individual and classical completeness, the 
high criteria in student’s motivation, and the high criteria in the use of student’s form. The 
conclusion of this research was the effective Fiberglass Electric Torso could be apply in 
learning of biology. 

INOVASI METODE PEMBELAJARAN MODIFIED DISCOVERY-INQUIRY UNTUK 
MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR KIMIA DI SMA BOARDING 

SCHOOL

Kustomo, Eka Lindia Wati, Rina Mulyaningsih

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kreativitas dan hasil belajar kimia 
siswa kelas XI SMA IT Ihsanul Fikri Boarding School Magelang dimana pengamatan 
terhadap proses dan peningkatan hasil belajar siswa terus diamati melalui beberapa 
tahapan tiap siklus penelitian yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode tes, observasi, 
dokumentasi, dan angket. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil: (1) pada siklus I 
diperoleh ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif sebesar 13,3%, afektif sebesar 70%, 
psikomotorik sebesar 56,7% dan Kreativitas siswa sebesar 43,3%. (2) pada siklus II 
diperoleh ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif sebesar 40%, afektif sebesar 83,3%, 
psikomotorik sebesar 83,3% dan Kreativitas siswa sebesar 76,7%. (3) pada siklus III 
diperoleh ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif sebesar 76,7%, afektif sebesar 93,3%, 
psikomotorik sebesar 93,3% dan Kreativitas siswa sebesar 90%. Simpulan penelitian ini 
yaitu pembelajaran kimia dengan penerapan kegiatan Modified Discovery-Inquiry dapat 
menjadi referensi dalam pembelajaran karena efektif diterapkan untuk meningkatkan 
Kreativitas dan hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA 1 SMA IT Ihsanul Fikri Boarding 
School Magelang tahun ajaran 2011/2012. 
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PSYCHOLOGYCAL WELL-BEING PADA KARYAWAN KONTRAK DI SEMARANG

Laksita Fitri Hapsari, Septiardi Erawan

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Fenomena buruh merupakan permasalahan yang menarik dari dahulu. Di 
karenakan permasalah buruh selalu menjadi sebuah permasalahan yang tidak ada ujung 
penyelesaiaannya. Terlebih – lebih di saat sekarang ini yang sedang banyak bermunculan 
yaitu mengenai kebijakan perusahaan di dunia kerja adalah penetapan status karyawan 
kontrak atau sistem outsorcing. Sistem kerja kontrak atau sistem outsorcing sekarang ini 
menjadi tren dunia bisnis di sebabkan agar dapat meningkatkan daya saing perusahaan 
dalam negeri dengan perusaahaan di kancah internasional. Karena dengan mengunakan 
sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sehingga mampu menjual produk 
lebih murah dan dapat mendongkrak sistem pasar di Indonesia. dengan adanya sistem 
tersebut sekarang banyak perusahaan di Indonesia memakai sistem karyawan kontrak 
atau outsorcing tersebut. Kondisi yang demikian dapat tersebut dapat mempengaruhi 
kondisi psychological well-being seseorang. Psychological well-being atau kesejahteraan 
psikologi merupakan hal yang penting untuk diteliti karena psychological well-being 
merupakan unsur penting yang berperan sebagai pendorong dan menyebabkan seorang 
karyawan memiliki kepuasaan kerja dalam suatu perusahaan, sehingga pada akhirnya 
dapat meningkatkan produktivitas dan performa kerjanya. Hasil analisis yang telah 
dilakukan dengan SPSS 20 menunjukkan hasil bahwa, berdasarkan anlisis deskriptif 
diketahui bahwa keasaan psychologucal well being pada karyawan kontrak berada pada 
kategori sedang. Hal ini diketahui karena sebagian besar subjek hasilnya berada pada 
kategori sedang, hal ini dapat dilakukan generalisasi terhadap seluruh populasi.

PROSES ANNEALING PADA SAMBUNGAN LAS SMAW TERHADAP STRUKTUR 
MIKRO DAN KEKERASAN BAJA S45C

Miftakhudin, Riski Yustiar Prabowo, Ahmad Musyafa

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Efek tegangan sisa dari pengaruh proses pengelasan SMAW yang dapat dikurangi 
efeknya dengan proses annealing, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh proses annealing pada pengelasan baja S45C terhadap struktur mikro 
dan kekerasannya. Bahan yang digunakan baja S45C yang diproduksi oleh PT. Bohler. 
Kadar karbon pada baja S45C sebesar 0,52%. Baja S45C mempunyai nilai kekerasan 
175,6 VHN. Spesimen uji pengamatan struktur mikro menggunakan standar ASTM E8 
dan uji kekerasan menggunakan JIS Z 2201 1981. Proses annealing ada tiga variasi, yaitu 
anil suhu kritis, anil iso termal dan anil penuh. Pada pengelasan logam tanpa anil nilai 
kekerasannya meningkat 6,1% dari daerah logam tanpa pengelasan. Peningkatan nilai 
kekerasan tertinggi pada daerah HAZ. Pada daerah logam induk pengelasan tanpa anil 
hampir tidak terjadi perubahan struktur mikro. Pada daerah logam pengelasan dengan 
anil suhu kritis nilai kekerasannya sudah sesuai yang diharapkan yaitu mendekati nilai 
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kekerasan logam tanpa pengelasan, namun nilai kekerasan pada masing-masing daerah 
las, HAZ dan logam induk belum homogen. Pada daerah pengelasan logam dengan 
anil iso termal nilai kekerasan masing-masing daerah las, HAZ dan logam induk lebih 
homogen, namun struktur mikronya masih sedikit kasar. Pada pengelasan logam dengan 
anil penuh struktur mikronya sudah halus dan homogen. Pada daerah pengelasan logam 
dengan anil penuh terjadi penurunan nilai kekerasan tertinggi yaitu sebesar 28,3% dari 
nilai kekerasan daerah logam pengelasan tanpa proses anil. Dengan demikian proses anil 
dapat menghomogenkan struktur mikro dan menurunkan kembali nilai kekerasan logam 
akibat pengaruh proses pengelasan.

PEMBUATAN APLIKASI PERANGKAT LUNAK PENGENALAN POLA SINYAL 
JANTUNG MENGGUNAKAN JST BACKPROPAGATION

Muhammad Rifqi Al Fauzan

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Penyakit jantung merupakan salah satu jenis penyakit yang paling mematikan. 
Gejala ketidaknormalan jantung dapat diketahui dari pola sinyal suaranya. Tujuan penelitian 
ini adalah membuat dan menguji aplikasi pengenalan pola sinyal jantung menggunakan 
jaringan syaraf tiruan backpropagation. Teknik ekstraksi ciri suara jantung yang dipakai 
menggunakan dekomposisi paket wavelet. Pengambilan data dalam penelitian ini ada dua 
cara. Pertama, merekam suara jantung secara langsung, disebut data primer. Data primer 
diambil dari sepuluh mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan FIK UNNES pada keadaan 
sebelum dan sesudah melakukan olahraga renang sprint 50 meter gaya dada. Kedua, data 
yang didapat dari sumber-sumber relevan, seperti McGill University Virtual Stethoscope 
Project dan Department of Medicine, Washington University, disebut data sekunder. Data 
sekunder berupa satu sinyal jantung normal dan empat empat jantung tidak normal. Hasil 
penelitian menunjukkan jaringan syaraf tiruan dalam aplikasi ini dapat mengenali pola 
baik untuk data primer maupun data sekunder, dengan tingkat ketelitian 90% berdasarkan 
pengujian yang dilakukan.

ANALISIS TOKOH HOMOSEKSUAL RAFKY DAN VALENT DALAM NOVEL LELAKI 
TERINDAH KARYA ANDREI AKSANA: SEBUAH TINJAUAN PSIKOLOGI SOSIAL 

BERBASIS SASTRA

Musfiratun Bana, Muzakki Bashori, Uswatun Nangimah

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan dalam dua rumusan 
masalah: 1) analisis unsur intrinsik novel Lelaki Terindah yang berfokus pada tema, latar 
dan tokoh, 2) sisi homoseksualitas dan faktor penyebab dua tokoh utama menjadi gay 
atau homoseksual. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode struktural 
berbantuan ilmu psikologi sosial berbasis sastra dengan menggunakan pendekatan 
struktural dan reseptif pragmatis. Instrumen yang digunakan antara lain angket dan novel. 
Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan dua tokoh utama 
novel Lelaki Terindah, Rafky dan Valent, menjadi gay atau homoseksual adalah bentuk 
pola asuh yang keliru dalam mendidik anak.
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KUDUS STORYBOOK: SEBUAH MODEL PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MEMBACA 
NARRATIVE TEXT BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL BAGI SISWA SMP DI KUDUS 

(STUDI KASUS TERHADAP SISWA KELAS IX A DAN B MTS NEGERI 01 KUDUS)

Muzakki Bashori, Musfiratun Bana, Uswatun Nangimah
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan dalam tiga rumusan 
masalah: 1) masalah yang dihadapi oleh siswa kelas IX MTs Tsanawiyah Negeri 01 
Kudus dalam belajar narrative text, 2) langkah-langkah dalam mengembangkan Kudus 
Storybook sebagai model bahan ajar narrative text berbasis kebudayaan lokal bagi siswa 
kelas IX dan 3) analisis penggunaan Kudus Storybook. Adapun pendekatan penelitian dan 
pengembangan diadopsi dengan melakukan beberapa langkah; melakukan survei awal, 
merancang dan mengembangkan prototipe produk, melakukan uji terbatas dan validasi 
produk, proses revisi dan deskripsi hasil penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah 
siswa kelas IX tahun akademik 2010/2011. Sementara, instrumen yang digunakan antara 
lain kuesioner, panduan wawancara dan tes. Penilaian diberikan oleh guru dan dosen ahli 
berdasarkan beberapa poin. Poin-poin tersebut hampir sama dengan variabel yang ada 
dalam form analisis kebutuhan, seperti tampilan depan, anatomi, fokus konten Kudus 
Storybook dan juga latihan-latihan. Hasil tes para siswa menggunakan Kudus Storybook 
cukup baik. Hal tersebut juga didukung oleh hasil pasca-kuesioner yang diberikan kepada 
para siswa terhadap penggunaan Kudus Storybook. Itu menunjukkan bahwa bahan ajar 
berbasis kebudayaan lokal dibutuhkan untuk digunakan sebagai bahan pendukung, 
terutama dalam ranah kemampuan membaca. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
Kudus Storybook mempunyai prospek yang baik untuk digunakan dalam belajar narrative 
text untuk siswa SMP di Kudus.

PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM PENCAPAIAN GOOD UNIVERSITY 
GOVERNANCE PADA PERGURUAN TINGGI BERSTATUS PK-BLU 

Noviana Dyah Puspitarini 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Perubahan status dari satker non PK BLU menjadi satker PK BLU diharapkan 
mampu mendorong tiap perguruan tinggi untuk memiliki pengelolaan yang lebih baik. 
Akan tetapi Kemendikbud sebagai kementerian yang menaungi PTN mendapatkan opini 
audit disclaimer dari BPK pada tahun 2010. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh peran Satuan Pengawasan Intern dalam pencapaian Good 
University Governance. Populasi dari penelitian ini yaitu 31 perguruan tinggi se Jawa 
yang berstatus PK BLU. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience 
sampling. Metode analisis data adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan 
Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaruhnya 
terhadap pencapaian GUG, peran Satuan Pengawasan Intern memiliki t-statistics 17,078 
yang signifikan pada p=5% dan nilai R-Square 90,0%. Kesimpulannya adalah peran Satuan 
Pengawasan Intern berpengaruh positif dalam pencapaian Good University Governance.
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APLIKASI PENGINDERAAN JAUH UNTUK ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN 
LAHAN TAHUN 2005 - 2011 DI SUB DAS JUWANA

Nur Faizah, Defriyanto, Novi Ike Susanti

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Land use is any human intervention, either settled or moved to a group of natural 
resources and artificial resources, the land collectively, in order to cover both material 
and spiritual needs, or the needs of both (Su Ritohardoyo , 2002). Sub watershed Juwana 
is one of the smallest region of the watershed Juwana who experienced many changes 
in land use change caused by human interference factors are: land clearing to be used 
as the settlement area and to meet human needs. In line with the principle of providing 
information to determine land use change information, can be determined by looking at 
remote sensing imagery in the recording berbada multi temporal or spatial. Utilization 
of remote sensing data are Landsat-7 is able to detect channel (band) 7, which is capable 
of analyzing the disturbance of vegetation and soil moisture. It is very closely related to 
changes in land use. This research is underway to produce some goals that determine land 
use change in Sub Watersheds Juwana, and to know the suitability of land use change to 
cultivation area Pati. Land-use change in sub-watershed Juwana form of land use change 
over the resulting increase or decrease in a particular land use. From land-use maps that 
have been produced can know how big the changes its location. During the period of 2005 
to 2011 occurred a significant land-use change. The dominating land-use change in the 
study area is forest production has gone up from 51.93 ha or 1.56% in 2005 to 393.97 
ha or 11.85% in 2011. In addition to the study area are planned to be The site cultivation 
agriculture, and in 2011 it has not materialize in 2011 due to the predominant land use is 
the use of land settlement.

HUBUNGAN KEJADIAN KEP, ANEMIA DAN GAKY DENGAN PRESTASI BELAJAR

Oktaviana

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Saat ini KEP, anemia dan GAKY merupakan masalah kesehatan yang serius. Di 
desa Mudal terdapat kejadian gizi kurang 6,7% dikategorikan sangat kurus dan 8,6% 
kurus, anemia 25% di SDN 1 dan 2 Mudal, dan GAKY sebesar 35,34%. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: Adakah hubungan antara kejadian KEP, anemia dan GAKY 
dengan prestasi belajar siswa SD kelas IV, V dan VI Desa Mudal Kabupaten Temanggung. 
Jenis penelitian ini Explanatory Research dengan menggunakan Cross Sectional. Sampel 
penelitian ini adalah 58 siswa SD kelas IV, V dan VI. Instrumen penelitian ini meliputi 
lembar dokumentasi, Platform Balance Scale, Microtoice, automatic electric hemoglobin-
meter, dan Spektrofotometer. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan rumus Uji Chi-Square. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan 
antara antara kejadian KEP dengan prestasi belajar (p value = 0,008), ada hubungan antara 
kejadian anemia dengan prestasi belajar (p value = 0,003), ada hubungan antara kejadian 
GAKY dengan prestasi belajar ((p value = 0,021). Berdasarkan penelitian ini saran yang 
dianjurkan bagi ibu rumah tangga diharapkan mempersiapkan menu yang bergizi terutama 
zat besi dan yodium. Bagi pihak sekolah agar menyisipkan materi tentang gizi, anemia 
dan GAKY dalam pelajaran di sekolah.
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STUDI KUALITATIF MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN 
SEKARAN KOTA SEMARANG

Oktyan Praditya

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Produksi sampah rumah tangga setiap hari semakin meningkat seiring dengan 
bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui manajemen pengelolaan sampah di Kelurahan Sekaran. Jenis penelitian ini 
adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sedangkan rancangan 
penelitian yang digunakan adalah exploratory research. Pengumpulan datanya menggunakan 
teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan dalam penelitian 
ini memakai metode triangulasi. Datanya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: aspek teknik operasional pengelolaan sampah (pewadahan, 
pengumpulan, pengangkutan, dan tempat pembuangan sementara) dapat dijelaskan bahwa 
sistem pewadahan sampah yang digunakan adalah pola individual, pola pengumpulan sampah 
adalah sistem pengumpulan individual, pengangkutan sampah bersifat komunal, dan sampah 
hanya bermuara di tempat pembuangan sementara. Aspek kelembagaan, aspek hukum dan 
peraturan, dan aspek peran serta masyarakat masih belum ada secara resmi di Kelurahan 
Sekaran. Hanya aspek pembiayaan yang sudah berjalan. Saran yang diberikan kepada pihak 
masyarakat adalah peran serta dalam pengelolaan sampah ditingkatkan. Saran bagi pihak-
pihak terkait agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam upaya menurunkan volume sampah 
dan mengelola sampah di Kelurahan Sekaran Kota Semarang.

THE DEVELOPMENT OF INTERACTIVE DIGITAL BOOK BASED ON ADOBE 
CREATIVE SUITE OF GENETIC MATERIAL IN SMK 1 WANARAJA CILACAP 

REGENCY

Perdana, Dian M.B dan Silvy Okta E.

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The aim of the research is resulting a product that is interactive digital book 
(BUDIN) that appropriate as a learning media toward improvement of students’ learning 
result on genetic material in SMK I Wanaraja . Research method which is used in the 
research is development research (research and development). it’s sample of the research 
is XI grade Agri B student’s in SMK 1 Wanareja, while research design uses experimental 
designs with one-shot case study.Research and Development (RnD) consists of three 
steps, those are research itself, development and research again. The need of analysis is 
the research step. On the development step, the research makes product which wanted to 
be developed. Meanwhile, to examine the effectiveness of the product thus can be used 
by the target and it needs research again. The research has resulted a interactive digital 
book (BUDIN) of genetic material as BSE developmental prototype with 3D format which 
include animation, picture, video, that give interactive element. The research data covers 
of the students’ learning result, students’ response, teachers’ response, the assessment of 
media expert and material expert. The result of research indicates the completed learning 
score of classical student up to minimum mastery criteria (KKM) 92.5% with a very 
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good category and the average of post test score on XI grade B Agri student’s 89.8%, 
the students’ response toward learning with BUDIN is 99.06% (very agree), teachers’ 
response is 100% ( very appropriate). According to the research result, it can be conclude 
that BUDIN is appropriate used as learning media in SMK. BUDIN itself effective toward 
improvement of learning students’ result in SMK on genetic material.

IDENTIFIKASI POTENSI SUMBER DAYA GEOLOGI DENGAN METODE SEISMIK 
REFRAKSI DI KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG 

Primalailia Kiswarasari,Mastuti Sahal,Ema Silvia Ambarsari

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, 
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

A research of refraction seismic method in Gunungpati District,Semarang has been 
done aimed know the geology resource potential and application of seismic refraction 
method in identifying geological resources. Data acquisition was done by using In 
Line method was taken 5 line with model OYO seismic refraction with 3 geophone. And 
supporting data based on geological maps. In this acquisition data, the travel time data 
was a distance function. Processing and interpretation data using Generalized Reciprocal 
Method (GRM) This interpretation resulted velocity of wave in the medium of rock layers 
at 5 line scattered research site. The result of data processing indicate geology resource 
consist of two layers such us land, clay and sand with velocity of wave at first line in 
first layer resulted the wave velocity approximately 1063.8389 m/s with thickness is in 
range of 1 m until 3 m and wave velocity approximately 1929.825 m/s with thickness 
more than 3 m in second layer. In the second line in first layer resulted the wave velocity 
approximately 677.34 m/s with thickness is in range of 2 m until 6 m and wave velocity 
approximately 1641,791 m/s with thickness more than 6 m in second layer. In the third 
line in first layer resulted the wave velocity approximately 484,0519 m/s with thickness is 
in range of 1 m until 4 m and wave velocity approximately 940,1709 m/s with thickness 
more than 4 m in second layer. In the fourth line in first layer resulted the wave velocity 
approximately 540,69 m/s with thickness is in range of 1 m until 3 m and wave velocity 
approximately 847,4576 m/s with thickness more than 3 m in second layer. In the last line 
in first layer resulted the wave velocity approximately 712,9144 m/s with thickness is in 
range of 1 m until 4 m and wave velocity approximately 932,2034 m/s with thickness more 
than 4 m in second layer.

PENGEMBANGAN ALAT PERAGA TELESKOP DAN SPEKTROSKOP SEDERHANA 
UNTUK PEMBELAJARAN FISIKA DI MTS BA’ABUSALAM SEBAGAI APLIKASI ILMU 

ALAT OPTIK UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA

Ratna Lestari, Bagus Kristianto Setiawan, Febry Dwi Cahyo

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Berdasarkan hasil observasi MTS Ba’abusalam Kemakmuran Jatimakmur 
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, proses pembelajaran IPA masih berfokus 
kepada guru sebagai informator dan berperan dominan pada setiap proses pembelajaran 
sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mencatat sehingga daya kreativitas siswa 
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terbatas. hal ini juga dapat dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana sehingga siswa 
jarang melakukan kegiatan eksperimen. Untuk memperlancar proses pembelajaran maka 
harus diusahakan alat bantu pengganti alat praktikum yang dibuat sederhana. Salah satu 
alat peraga yang membantu dalam pengajaran fisika adalah spektroskop dan teleskop yang 
dibuat sederhana. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIII. Metode Penelitian 
yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 2 siklus. Masing-
masing siklus terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Metode pengumpulan data menggunakan lembar observasi, sedangkan teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis data kuantitatif. pada siklus I siswa membuat alat peraga 
sederhana berupa spektroskop kemudian pada siklus II alat peraga sederhana yang dibuat 
siswa adalah teleskop. Dari hasil analisis data terlhat bahwa kreativitas siswa meningkat. 
Kemampuan berpikir kreatif siswa (kreativitas aspek kognitif) meningkat sebesar 0,525 
(kriteria sedang). Sikap kreatif siswa (kreativitas aspek afektif) sebesar 0,544 (kriteria 
sedang). Kreativitas aspek psikomotorik siswa meningkat sebesar 0,345 (kriteria sedang). 

PENGEMBANGAN MODEL KESANTUNAN TUTURAN BERCERITA GURU DALAM 
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA DINI

Rina Raras Trisnaningsih, Bhayu Anggita Subarkah, Shiva Fauziah

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Agar perkembangan karakter peserta didik dapat terbentuk dengan maksimal 
diperlukan sosok guru sebagai tokoh teladan untuk memberikan pengaruh yang positif 
kepada peserta didiknya, salah satu dari pengaruh positif itu adalah dengan menuturkan 
bahasa yang santun kepada peserta didik (anak usia dini) dalam berkomunikasi di 
lingkungan sekolah terutama dalam kegiatan bercerita. Penelitian ini bertujuan sebagai 
berikut: (a) menemukan situasi yang berorientasi pada tujuan dan fungsi perilaku bercerita 
guru secara mendalam terhadap situasi sosiologi dalam kegiatan bertutur sebenarnya; (b) 
mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam bercerita; (c) mengembangkan buku 
panduan kesantunan tuturan bercerita untuk guru yang bermuatan pendidikan karakter 
anak usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
pengembangan atau research and development. Ada dua tahapan dalam penelitian ini 
yaitu tahap pengumpulan data dan desain penelitian. Tahap pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan angket pada 23 guru PAUD/TK di gunungpati untuk mengetahui 
kondisi pembelajaran bercerita dan menganalisis kebutuhan terhadap buku panduan 
bercerita. Sedangkan desain produk penelitian yaitu dengan mengembangkan buku 
panduan bercerita dengan model kesantunan tuturan dalam pembentukan karakter anak 
usia dini. Hasil penelitian merupakan prinsip-prinsip pengembangan yang dijadikan dasar 
penyusunan buku panduan bercerita. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: 
(1) Buku panduan berisi garis besar isi cerita yang bermuatan pendidikan karakter 
disertai teknik-teknik bercerita yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesantunan. (2) Nilai 
karakter yang akan dicantumkan lebih ditekankan pada nilai karakter dermawan, suka 
menolong, gotong royong, dan kedisiplinan. (3) Prinsip kesantunan yang disertakan 
juga lebih ditekankan pada pengambangan bidal ketimbangrasaan (4) Cara penanaman 
pendidikan karakter adalah melalui penokohan. (5) Buku panduan bercerita hendaknya 
disertai denganalat peraga. (6) Tujuan penyususnan buku panduan bercerita adalah untuk 
mengetahui model bercerita yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesantunan tuturan.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISTEM PENERANGAN 
LUAR MOBIL BERBASIS SIMULASI

Soffan Nurhaji, Citro Mulyo, Muhammad Nasikun Amin 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Konsep pembelajaran menuntut adanya perubahan peran guru. Padakonsep 
tradisional guru lebih berperan sebagai transformator artinya guru berperan hanya sebagai 
penyampaipesan dengan menggunakan komunikasi langsung (direct communication), pola 
ini membuat siswa kurang aktif hanya menerima materi saja, seperti halnya analogi gelas 
yang siap diisi air. Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep pembelajaran (instructional). 
Pembelajaran memandang siswa sebagai individu yang aktif, memiliki kemampuan dan 
potensi yang perlu dieksplorasisecaraoptimal. Fungsi Media Pembelajaran Interaktif 
penerangan luar dalam pembelajaran sistem penerangan sangat erat hubungannya dengan 
peningkatan minat belajar siswa. diantaranya adalah (1) Materi Kelistrikan yang memuat 
dasar-dasar kelistrikan dan simbol-simbolnya (2) Media pembelajaran interaktif untuk 
menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang menyenangkan dan interaktif (2) Media 
pembelajaran interaktif Flash Animasi materi dan panel wiring penerangan untuk 
menjelaskan materi secara visual, sehingga siswa lebih menguasai materi pelajaran yang 
disampaikan guru, (3) Interaksi siswa dan guru akan lebih baik, dan (4) Mendorong siswa 
untuk aktif. Hasil validasi pakar ahli media bernilai 73,54% (Baik), pakar ahli materi 
bernilai 85,91% (Sangat Baik), guru pengampu bernilai 90,01% (Sangat Baik), dan 
tanggapan serta sikap siswa bernilai 84,45% (Sangat Baik) dengan hasil motivasi belajar 
84,43% dan mengalami peningkatan 19,73%. Dari hasil analisis tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif ini sudah efektif dan sudah memenuhi 
kriteria pembelajaran sesuai dengan prosedur pembuatan dan pengembangan media serta 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI 
AKUNTANSI DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI MADRASAH 

ALIYAH SE-KAWEDANAN TAYU

Syifa Rahmawati Fauziyah, Handayani, Tri Styoningsih

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Berdasarkan hasil observasi pada guru madrasah aliyah swasta di Kelompok Kerja 
Madrasah MAN 2 Pati menyebutkan bahwa terdapat beberapa realita yaitu sebagian 
besar guru masih jarang membuat RPP ketika hendak mengajar, penyampaian pelajaran 
masih menggunakan metode konvensional (kurang mengembangkan metode dan media 
pembelajaran), dan sebagian besar guruya belum sertifikasi. Adanya ketidaksesuaian 
antara apa yang seharusnya ada yaitu guru harus memiliki kinerja yang baik dan 
berkompeten, serta apa yang terjadi di lapangan yaitu beberapa masalah yang timbul pada 
guru di madrasah, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu apakah kompetensi 
dan motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi dalam 
pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah se- Eks. Kawedanan Tayu Pati baik 
secara simultan maupun parsial. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru 
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ekonomi akuntansi di madrasah aliyah se- Eks. Kawedanan Tayu Pati yang berjumlah 30 
guru ekonomi akuntansi. Prosedur penelitian ini tiga tahapan yaitu pengumpulan data, 
pengolahan data menggunakan analisis deskriptif persentase dan regresi linier berganda 
dengan bantuan SPSS 16.00 dan penginterpretasian data. Hasil penelitian diperoleh 
bahwa secara simultan terdapat pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja 
guru ekonomi akuntansi sebesar 74,2%, secara parsial berpengaruh terhadap kinerja guru 
sebesar 72,25%. Sedangkan, motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. 
Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru karena ketidakadanya pemenuhan 
kebutuhan yang menjadi dasar dari motivasi kerja yaitu terkait kompensasi, penghargaan 
dan aktualisasi diri. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 
meningkatkan kualitas kinerjanya, guru sebaiknya mengikuti pelatihan dan mengikuti 
perkembangan pendidikan terbaru serta mengkreasikan model pembelajaran yang inovatif, 
kepala sekolah sering melakukan koordinasi dengan para guru agar perkembangan 
pembelajaran terpantau, dan kepala sekolah lebih memperhatikan kebutuhan guru secara 
moril yaitu pemberian penghargaan bagi guru yang berhasil melaksanakan tugasnya dan 
memberikan pengarahan bagi guru yang kurang berhasil dalam tugasnya.

PERBEDAAN HASIL PEKERJAAN ANAK MENGGUNAKAN LEMBAR KERJA DAN 
MEDIA FUN WORKS PADA SENTRA PERSIAPAN BERDASARKAN KURIKULUM 

PERMENDIKNAS NO. 58 DI RA AL- IMAN GUNUNGPATI SEMARANG 

Titik Khomsatun, Naili Rohmah

Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan hasil pekerjaan anak 
yang menggunakan lembar kerja dan media fun works. Populasi dalam penelitian ini 
adalah RA Al-Iman kelas TK B Kecamatan Gunungpati Semarang. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik random sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Pekerjaan anak dengan menggunakan lembar kerja dan media fun works . Variabel terikat 
dalam penelitian ini adalah hasil pekerjaan anak di Sentra persiapan. Desain peneitian 
yang digunakan adalah True Eksperimental design yaitu eksperimen yang betul-betul, 
karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 
eksperimen. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumentasi, angket. 
Hasil pekerjaan anak rata-rata kelas eksperimen sebesar 166,6 dan kelas kontrol sebesar 
146,33 sehingga menunjukkan bahwa t = 39,061 dengan signifikansi 0,000 < 0,005 yang 
berarti hasil pekerjaan dengan media fun works lebih efektif dari lembar kerja.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI DAMPAK KOMUNIKASI DIPLOMATIK ANTARA 
NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA ARAB SAUDI TERHADAP PERLINDUNGAN 

TENAGA KERJA INDONESIA YANG DIHUKUM PANCUNG DI ARAB SAUDI. 

Wafda Hadian Umam

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Komunikasi internasional umumnya dilakukan secara interpersonal atau 
kelompok kecil. Langkah komunikasi diplomatik langsung antara pejabat tinggi negara 
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dipergunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang timbul dari hubungan 
negara satu dengan negara lain yang akan menimbulkan berbagai konflik antara negara 
tersebut. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi tidak selamanya terjalin 
dengan baik, seperti masalah yang muncul akhir-akhir ini yaitu banyaknya kasus yang 
dialami TKI yang berada di Arab Saudi pada tahun 2011. Masalah dalam penelitian ini 
adalah: (a) Bagaimana kondisi komunikasi diplomatik antara Negara Indonesia dengan 
Negara Arab Saudi terhadap perlindungan TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi; 
(b) Bagaimana eksistensi Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan TKI yang 
dihukum pancung di Arab Saudi; (c) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan 
Pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap TKI yang dihukum pancung di Arab 
Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan memilih jenis 
pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini mengambil 
lokus di Kemenakertrans RI, Kemenlu RI, Kemenkum dan HAM RI, dan BNP2TKI. 
Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Pemeriksaan 
keabsahan data dilakukan teknik sistematisasi dokumen. Selanjutnya data dianalisis 
melalui teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) bahwa dalam 
kondisi komunikasi diplomatik antara Negara Indonesia dengan Negara Arab Saudi 
tidak sesuai dengan prinsip internasional; (2) dalam hal eksistensi Pemerintah Indonesia 
terhadap perlindungan TKI di Arab Saudi terutama pada kasus Ruyati tidak menjalankan 
fungsi pengawasan secara berkesinambungan; (3) adapun faktor-faktor penyebab 
kegagalan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan TKI terkhusus Ruyati yang 
dihukum pancung di Arab Saudi adalah lemahnya Undang-Undang No.39 Tahun 2004 
Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, fungsi 
diplomasi, pengawasan, dan eksistensi Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan TKI 
di Arab Saudi tidak berjalan dengan efektif, disamping itu faktor pribadi dari Ruyati yang 
melakukan tindak pidana pembunuhan dan mengakui perbuatannya di Persidangan.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI SISTEM PENCERNAAN DENGAN 
MENGGUNAKAN BUKU ELEKTRONIK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK 

BERPIKIR KRITIS DAN WUJUD KONSERVASI

Wahyu Sugiarto; Rizki Syaeful Rohmadani; Cecep Yudistira

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The purpose of this study was to develop an electronic book with the subject of 
digestive system as well as to examine the appropriateness of the material used as a 
medium of learning, an to determine the feasibility of the electronic book. The method 
used was Research and Development (R & D) with one shot case study design. This study 
uses a questionnaire to obtain proof of appropriateness identification of the electronic 
book. Data were analyzed using descriptive percentages. The results showed that the 
electronic book easily understood by the students with media experts and pundits of 
89.74% and 85.714% of the material. The critical thinking based electronic book can 
improve learning outcomes. From these results it can be concluded that free elektronik books 
eleltronik feasible development by media pundits and experts to develop materials and critical 
thinking skills.
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STUDI HISTOPATOLOGI HATI MENCIT (MUS MUSCULUS L) YANG DIINDUKSI 
PEMANIS BUATAN

Yogo Utomo, Arif Hidayat, dan Muchamad Dafip

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

The use of artificial sweeteners which was originally aimed at the specific products 
for diabetics, the current widespread use in various food products in general. Some 
artificial sweeteners are even available for direct use by consumers or added directly 
into food or drinks instead of sugar. Propaganda on the use of artificial sweeteners 
are generally associated with health issues such as weight control, prevention of tooth 
decay, and for people with diabetes can otherwise control elevated glucose levels in the 
blood. However, do not always use artificial sweeteners are safe for health.This study is a 
laboratory experimental design randomized posttest control group design was conducted 
for 30 days using 20 male white rats wistar strain were divided into 4 groups randomly 
test. Group 1 as the control group (standard feed and distilled water), Group 2 was fed 
a standard, distilled water and artificial sweetener 5 mg / day orally, Group 3 were 
fed a standard, distilled water and artificial sweeteners 10 mg / day orally, Group 4 
was fed standard, distilled water and artificial sweeteners 15 mg / day orally. Cutting 
wet and hepatic histopathological examination performed after day 30 The data were 
processed using the Kruskal Wallish and followed by Mann Whitney test U.untuk see its 
significance.The results obtained showed that after treatment of the liver cell damage was 
not significant in group 1,2,3, but showed significant cell damage in group 4.From these 
results it can be concluded that the administration of artificial sweeteners dose of 15 mg 
orally affects the liver histopathological picture of male mice Balb / c.

IDENTIFIKASI SEBARAN EMAS DENGAN METODE GEOLISTRIK (STUDI KASUS 
DESA JENDI KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)

Yossi Meida Malanda, Alfiana Hendrawati, M. Syahrul Iqbal

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

This Study to determine the distribution and dept of the gold in the village Jendi, 
Selogiri, Central Java using geolistric resistivity method schlumberger configuration. 
This area has a pretty good gold potential of this can be seen from the geoelectric seurvey 
result that show the distribution and depth that wide enough gold. From the first line 
found in depth of 0.625-3.38 m and spread 3.12.5 m and 17.5-32.5 m. On line 2 found in 
depth 2.78-5.37 m and spread of 6-23 m. On line 3 found in depth 0.625-4.79 m m m and 
spread of 6-23 m. On line 4 found in depth 0.625-6.6 m m and spread of 3-3.25 m m. On 
line 5 found in depth 0.625-6.72m m and spread of 3-3.25m.
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EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN KONTAK BERBASIS KELUARGA TERHADAP 
PENEMUAN PENDERITA KUSTA DI DESA SAMBONGANYAR KABUPATEN BLORA 

TAHUN 2012

Yuning Amaliyati, Indah Rahmawati Ciptaningsih, Rizky Ardian

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Desa Sambonganyar merupakan desa endemik tinggi kusta. Penemuan penderita 
aktif yang telah dilakukan adalah RVS, tetapi RVS belum maksimal. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui efektivitas metode pemeriksaan kontak berbasis keluarga terhadap 
penemuan penderita kusta. Jenis penelitian ini adalah Pre-Eksperimen Designs dengan 
rancangan One Group Pretest-Posttest Design. Sampel berjumlah 49 kepala keluarga 
yang dipilih secara Purposive Sampling. Instrumen yang digunakan adalah check list 
tanda-tanda suspek kusta, lembar karakteristik kepala keluarga dan daftar hadir. Analisis 
data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji Mc Nemar). Dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pemeriksaan kontak berbasis keluarga 
efektif terhadap penemuan penderita kusta baru karena terdapat perbedaan antara jumlah 
penderita kusta baru sebelum dan sesudah metode pemeriksaan kontak berbasis keluarga 
p value 0,03 (p<0,05). Saran yang dapat diberikan adalah masyarakat hendaknya tetap 
melanjutkan metode pemeriksaan kontak berbasis keluarga. Bagi petugas kusta Puskesmas 
Rowobungkul hendaknya setiap tahun melakukan penemuan penderita kusta secara aktif. 


