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KATA PENGANTAR

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kumpulan 
ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2012 
dapat diterbitkan. Ringkasan pengabdian ini merupakan suntingan hasil-hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan dosen Universitas Negeri Semarang dengan sumber dana 
DIPA Unnes dan Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud.

Ringkasan Pengabdian kepada Masyarakat memuat hasil-hasil pengabdian para 
dosen dari semua fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Namun karena alasan 
teknis, beberapa hasil pengabdian tidak dapat disajikan dalam Ringkasan Hasil Pengabdian 
ini.
 Penerbitan Ringkasan Hasil Pengabdian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan 
hasil-hasil pengabdian kepada para dosen Universitas Negeri Semarang pada masyarakat 
pada umumnya yang diharapkan dapat merangsang kegiatan pengabdian yang bermanfaat 
bagi lembaga, masyarakat, bangsa dan negara.
 Kami sadari penyuntingan ini banyak kekurangan, oleh karena itu saran dari semua 
pihak kami harapkan.
 Akhirnya semoga informasi yang disajikan dalam ringkasan hasil pengabdian ini 
dapat menambah kekayaan khasanah keilmuan dan dapat berguna bagi semua pihak yang 
memerlukan.

Tim Penyunting,
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PENGABDIAN DOSEN

PENERAPAN MANAJEMEN IPTEK BAGI INOVASI DAN KREATIVITAS KAMPUS 
UNTUK MENINGKATKAN ENTREPRENEUR BIDANG MESIN TEKNOLOGI TEPAT 

GUNA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hadromi, Wirawan Sumbodo, Rusiyanto, Widi Widayat, Wahyudi

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK) Sumber Dana 

Ditlitabmas Tahun 2012

Pelaksanaan Iptek bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK) Universitas Negeri 
Semarang bertujuan meningkatkan peran Universitas dalam pengembangan teknologi tepat 
guna melalui penerapan IPTEKS, meningkatkan kandungan nilai jual dan akademis hasil-
hasil penelitian dan penerapan IPTEKS yang dapat di komersialisasikan, meningkatkan 
kepakaran dan kompetensi staf pengajar dalam melaksanakan IPTEKS bagi inovasi dan 
kreatifitas kampus. IbIKK oleh Unnes merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi 
proses pembelajaran, pengembangan ilmu dan teknologi, peningkatan jaringan kerja dan 
merupakan wahana berwirausaha yang efektif bagi dosen dan mahasiswa. IbIKK mesin 
teknologi tepat guna pada Universitas Negeri Semarang sudah dirintis melalui wadah 
yaitu Unit Produksi dan Jasa jurusan yang selanjutnya yang dikembangkan dalam bentuk 
Unit IbIKK. Unit Produksi dan Jasa Jurusan Teknik Mesin menghasilkan teknologi yang 
berupa mesin-mesin teknologi tepat guna yang dapat ditransferkan ke berbagai pihak 
yang diharapkan dapat memberikan income (revenue generating) bagi Universitas Negeri 
Semarang. Setelah dikembangkan menjadi Unit IbIKK mesin teknologi tepat guna maka 
pengelolaan kegiatan transfer teknologi dari hasil penelitian oleh dosen menjadi lebih 
baik, adanya basis data informasi yang lengkap sehingga mitra atau calon mitra mudah 
mengakses data mesin teknologi tepat guna yang dibutuhkan. Demikian juga sinergi antar 
laboratorium, antar jurusan menjadi optimal dilakukan. Setelah dua tahun pelaksanaan 
IbIKK Mesin Teknologi Tepat Guna Unnes, telah mengikuti tiga kali pameran, satu temu 
bisnis di tingkat Jawa tengah, promosi produk secara on-line, dan telah menjual berbagai 
mesin tepat guna diantaranya bor biopori, mesin pres platisk, oven serbaguna, mesin 
potong umbi, mesin pengupas kulit ari kedelai. Selain itu IbIKK Mesin teknologi Tepat 
Guna Unnes juga sedang memproses HaKI untuk bor biopori. Saran yang disampaikan 
adalah masih perlu peningkatan kegiatan promosi yang lebih intensif guna memperluas 
jangkauan pemasaran produk melalui kegiatan pameran, dan temu bisnis di tingkat 
nasional, serta selalu meng-up-date web IbIKK.
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IPTEK BAGI MASYARAKAT (IBM) UNTUK PENGELOLAAN AIR BERSIH DARI 
MATA AIR DI DUSUN LEBARI DAN DUSUN KRAJAN, DESA JAWISARI, KECAMATAN 

LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL 

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang, Rudatin Windraswara

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Penduduk Dusun Krajan dan Dusun Lebari Desa Jawisari Kecamatan Limbangan 
Kabupaten Kendal menggantungkan penenuhan kebutuhan air bersih dari mata air 
setempat yang berdasarkan penelitian Eram (2010) kualitas airnya tidak memenuhi 
persyaratan bakteriologis. Pencemaran bakteriologis tersebut dikarenakan oleh aktivitas 
warga (mandi, cuci, buang air besar) di sekitar mata air. Hasil prioritas masalah 
berdasarkan Metode Hanlon Kuantitatif secara urut adalah (1) terjadinya pencemaran 
bakteriologis pada mata air, (2) masih rendahnya kesadaran dan keterampilan masyarakat 
dalam mengelola dan menjaga kualitas sumber air, dan (3) kurang baiknya manajemen 
pemanfaatan dan distribusi air mata air. Solusi terhadap permasalahan meliputi aspek fisik 
dan non fisik. Penyelesaian aspek non fisik melalui penerapan manajemen pengelolaan air 
bersih yang baik. Sedangkan penyelesaian aspek fisik adalah pembangunan infrastruktur 
air bersih. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian IbM ini telah tercapai yaitu berupa 
terbangunnya 1 (satu) unit bangunan penangkap mata air (PMA), 1 (satu ) unit hidran 
umum, jaringan distribusi air dari bangunan penangkap mata air menuju ke hidran, 
terbentuknya forum pengelolaan air bersih, dan sebanyak 80% peserta kegiatan edukasi 
mengalami peningkatan skor. Meski program pengabdian ini telah berakhir, kegiatan 
pengelolaan air bersih di Dusun Krajan dan Dusun Lebari tetap akan berlanjut karena 
bangunan sarana fisik telah terbangun dan telah terbentuk forum pengelolaan air bersih 
yang semua unsurnya berasal dari warga sendiri.

KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN UDANG REBON DI PEKALONGAN

Meddiati Fajri Putri, Astrilia Damayanti, Saptariana, Titin Agustin

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Usaha terasi di daerah Krapyak Lor, pertama kali berdiri pada tahun 1980, yang 
dirintis oleh bapak Abdillah. Usaha pembuatan terasi udang rebon tersebut merupakan 
usaha keluarga dengan jumlah karyawan 5 orang, dan kapasitas produksi 1 kwintal udang 
rebon (10 basket) setara dengan 125 kg, 1 basket udang rebon harganya Rp. 150.000. Untuk 
1 kg udang rebon mentah harganya Rp. 25.000 dengan harga jual terasi 1 kg Rp.32.500 
ribu rupiah. kandungan gizi terasi yang terkandung di dalam terasi cukup lengkap dan 
cukup tinggi. Di samping itu dalam terasi udang terkandung yodium dalam jumlah tinggi 
yang berasal dari bahan bakunya. Seiring dengan banyaknya masalah yang harus dihadapi 
pengusaha terasi, terutama terkait dengan masalah udang rebon sebagai bahan dasar yang 
terbatas, sarana prasarana pembuatan terasi yang masih sederhana, sanitasi hiegienis yang 



3Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2012

belum diperhatikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah: 1). meningkatkan pengetahuan dan 
dapat memanfaatkan udang rebon menjadi terasi yang enak dan higienis serta tahan lebih 
lama.,2). memberikan ketrampilan cara mengolah udang rebon menjadi media terasi udang 
dengan teknik yang tepat guna.3). memberikan pengetahuan dan ketrampilan menggunakan 
udang rebon untuk menghasilkan terasi yang berkualitas. Alternatif pemecahan masalah 
dari hasil identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat terutama untuk pemenfaatan 
udang rebon menjadi terasi udang sebagai berikut :1). penyuluhan tentang pentingnya 
manfaat pembuatan udang rebon menjadi produk bermanfaat, khususnya dalam hal bumbu 
makanan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi wawasan pengetahuan ilmiah sekaligus 
kewirausahaan. 2). penyuluhan tentang pengolahan udang rebon menjadi terasi udang . 
Perlu diberikan motivasi untuk mencoba praktek cara pembuatan terasi udang rebon dari 
udang rebon secara mandiri. 3). memberikan umpan dengan cara wawancara kembali 
setelah kegiatan kepada masyarakat, guna mendapat masukan dari masyarakat dan untuk 
mengetahui apakah pengetahuan yang kita berikan berguna/diperlukan oleh masyarakat. 
Berdasarkan evaluasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah 
direncanakan melalui metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi oleh tim pengabdian, 
maka para peserta dapat memahami materi pelatihan. Sehingga melalui metode latihan/
praktek IbM Kelompok Usaha Pengolahan Udang Rebon di Pekalongan dengan hasil 100 
% dikatakan berhasil.

PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR POKDAKAN “MINA SEJAHTERA” DAN “MINA 
JAYA” MAGELANG

Ning Setiati, Supriyanto, Tyas Agung Pribadi

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Berdasarkan kondisi pasca bencana dan sistem yang diterapkan masih secara 
konvensional, maka tim pengabdian masyarakat bersama ketua kelompok pokdakan 
“Mina Sejahtera 1” dan “Mina Jaya” didampingi pejabat Dinas Peterikan Kabupaten 
Magelang untuk melakukan pengabdian masyarakat di bidang budidaya ikan lele dan 
gurami. Dengan tujuan untuk menunjang penguatan ekonomi terutama dalam penguatan 
kelompok pembudidaya ikan harus selalu dilakukan berbagai kegiatan yang nyata dalam 
upaya peningkatan produksi serta efisiensi usaha. pembibitan dengan kolam terpal ukuran 
2 x 2 meter di halaman atau teras rumah. Dengan aplikasi teknologi Gugus Simba, kini 
gurami dan lele bisa dipanen dalam sembilan bulan. Dengan metode penyuluhan dan 
pelatihan budidaya dapat membangkitkan semangat usaha budidaya pasca bencana yang 
bekelanjutan pada aspek pembenihan yaitu dari ukuran 3-5 cm ditebar sampai ukuran 
silet dan dari silet dipelihara sampai ukuran korek. Sistem guba didukung probiotik yang 
diterapkan memberi keberutntungan sebesar Rp. 1.920.000,- selama pemeliharaan 14 hari, 
selain itu kesehatan ikan terjamin dan pertumbuhannya lebih cepat. Anggota pokdakan 
baik dari Mina Sejahtera maupun dari Mina Jaya merasakan kebermanfaatannya yaitu 
memperoleh ilmu budidaya ikan air tawar dan bantuan kolam, pakan serta bibit.
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KELOMPOK USAHA PEMBUATAN BIOETANOL DI DESA TAMBANGAN KECAMATAN 
MIJEN SEMARANG

Prima Astuti Handayani, Wara Dyah Pita Rengga, Widi Widayat 

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Teknik distilasi yang dilakukan para perajin bioetanol di Desa Tambangan belum 
benar sehingga bioetanol yang dihasilkan dengan kadar 90 % masih rendah yaitu hanya 
sekitar 10 %. Selain itu, penanganan proses fermentasi sebelum proses distilasi belum 
dilakukan secara maksimal, seperti pengaktifan stater dan pemberian nutrient. Tujuan 
spesifik kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini adalah perajin mampu menghasilkan bioetanol 
dengan kadar diatas 90 % lebih maksimal, sehingga bioetanol mempunyai nilai jual yang 
lebih tinggi. Peluang usaha bioetanol saat ini sangat menjanjikan, yang merupakan bahan 
bakar yang ramah lingkungan dan sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak bumi 
yang cadangannya semakin menipis. Pada akhirnya keluaran dari kegiatan ini diharapkan 
dapat ikut serta meningkatkan taraf hidup keluarga dan penduduk di Desa Tambangan 
Kecamatan Mijen Semarang secara keseluruhan. Metode kegiatan yang digunakan dalam 
pengabdian kepada masyarakat adalah metode ceramah dan praktek mengenai teknik 
distilasi bioetanol, tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta mampu 
menerima atau terlibat dalam kegiatan Ipteks bagi Masyarakat, dan Evaluasi untuk 
memperoleh gambaran dalam rangka penafsiran dan analisis untuk memperoleh simpulan 
dari semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan Hasil dari 
kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini menunjukkan perajin bioetanol di Desa Tambangan 
Kecamatan Mijen Semarang dapat memproduksi bioetanol dengan kadar diatas 90 % 
dengan alat distilasi yang lebih maksimal. Perlu dilakukan inovasi dan kreativitas bahan 
baku pembuatan bioetanol sehingga akan meningkatkan produktivitas.

PEMBINAAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS 
BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEWIRAUSAHAAN DI SMPIT BINA AMAL 

KOTA SEMARANG DAN SMPIT CAHAYA UMAT KABUPATEN SEMARANG

Rahayu Puji Haryanti, Rudi Hartono, Bambang Purwanto

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Pendidikan karakter Bangsa dan pendidikan Kewirausahaan diperlukan untuk 
menghasilkan lulusan yang andal dan mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. 
Tak ada penolakan terhadap pernyataan ini, namun berbagai sekolah mengalami 
permasalahan dalam pelaksannaanya, terutama imbauan agar pendidikan karakter dan 
penidikan kewirausahaan diintregasikan dalam seluruh mata pelajaran. SMPIT Bina Amal 
Kota Semarang dan SMPIT Cahaya Umat Kabupaten Semarang merupakan bagian dari 
sekolah yang berkeinginan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis karakter bangsa 
dan kewirausahaan tersebut. Untuk itu tim pengabdian masyarakat UNNES mencoba 
menangkap instruksi pemerintah tersebut dan menyampaikannya kepada masyarakat, 
dalam hal ini sekolah. Oleh karenanya pengabdian ini dilakukan untuk pengembangan 
media pembelajaran yang terkait dengan program pengintregasian tersebut ke dalam 
pembelajaran teruama dalam mata pelajaran Bahasa Inggris.
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EARLY CHILDHOOD EDUCATION COURSE AND NUTRITION PROGRAMME BAGI 
GURU DAN SISWA PAUD DI KOTA SEMARANG

Sri Maryati Deliana, Dyah Indah Noviyani, Andromeda

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Pendidik atau guru PAUD menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa wajib memiliki 
latar belakang pendidikan S1 atau D4. Adapun kompetensi pendidik atau guru PAUD 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen yakni guru wajib 
memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang diperoleh 
melalui pendidikan profesi. Fenomena yang terjadi di beberapa PAUD yang ada di kota 
Semarang diantaranya adalah PAUD Mawar yang terletak di daerah Taman Kelud Selatan 
Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur serta PAUD Mutiara Annaafiu yang 
terletak di daerah Menjangan Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan, menunjukkan 
bahwa mayoritas Guru PAUD belum memiliki kompetensi seperti yang dipersyaratkan. 
Latar belakang pendidikan yang berbeda dan jenjang pendidikan yang belum memenuhi 
syarat, menyebabkan minimnya pengetahuan mereka mengenai psikologi pendidikan 
bagi anak usia dini. Program Nutrisi yang sebetulnya bermanfaat bagi tumbuh kembang 
anak usia dini pun belum dicanangkan dan dijalankan secara kontinyu di PAUD Mawar 
maupun PAUD Mutiara An-Naafi’u. Anak usia dini sejatinya sedang dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan yang seharusnya didukung oleh asupan bernutrisi. Anak 
yang tercukupi nutrisi dan gizinya lebih optimal pertumbuhan fisik dan perkembangan 
mentalnya. Berdasarkan kondisi mitra tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan 
dukungan kepada mereka dalam bentuk pelatihan “early childhood education course” 
dan pemberian nutrisi melalui “nutrition programme”. Program pelatihan dilaksanakan 
dengan beberapa metode antara lain: ceramah, diskusi, applied learning, dan presentasi. 
Sedangkan program nutrisi diberikan melalui menu sehat sarat gizi yang dikemas secara 
higienis dan menarik serta disusun variatif supaya siswa siswi PAUD tidak bosan. Program 
Pengabdian kepada Masyarakat berhasil dengan baik. Adapun keberhasilan program 
terlihat dari meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan dalam menyusun strategi 
pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta bertambahnya pengetahuan pendidik dan 
peserta didik mengenai makanan dan minuman sehat yang menunjang tumbuh kembang 
anak. 

KELOMPOK USAHA PEMBUATAN TERASI DI SEMARANG

Sunyoto, Nana Kariada, Margunani

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menerapkan Iptek pada mitra industri kecil 
yang memproduksi terasi yang beralamat di Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, 
Kota Semarang. Permasalahan mitra dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu 
aspek produksi dan manajemen. Berdasarkan permasalahan yang ada, dilakukan kegiatan 
dengan berbagai metode pelaksanaan, seperti ceramah, demonstrasi, praktik langsung, 
dan pendampingan. Hasil kegiatan yang termasuk aspek produksi antara lain adalah: Satu 
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unit mesin penggiling terasi daya 16 PK, kapasitas produksi 200 kg/jam; Rak penjemuran 
yang lebih higienis yang terbuat dari papan kayu ukuran pjg x lbr x tg = 100 x 50 x 10 
cm sebanyak 40 buah; Alat cetakan dari bahan yang higienis dan produktivitasnya lebih 
tinggi; dan Tata letak mesin/peralatan pada mitra lebih baik sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas. Hasil kegiatan yang termasuk aspek manajemen antara lain: Pembukuan 
usaha/keuangan yang lebih baik; Adanya promosi produk lewat media cetak/leaflet, dan 
mengikuti pameran produk yang diselenggarakan dinas/instansi terkait; Desain kemasan 
terasi yang lebih menarik; dan mendapatkan izin P-IRT yang dapat dicantumkan dalam 
kemasan. Saran tim pelaksana antara lain adalah: 1) adalahKepada pihak industri mitra 
supaya memanfaatkan mesin dan peralatan dengan sebaik-baiknya dan melakukan 
perawatan dengan baik sehingga dapat dipakai dalam waktu lama/awet, 2) Manajemen 
usaha yang telah dilaksanakan selama ini perlu terus ditingkatkan, terutama dalam aspek 
promosi dan pemasaran, 3) Perlu adanya sinergi/kerjasama dengan dinas/instansi terkait, 
misalnya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas 
Koperasi dan UMKM sehingga permasalahan yang dihadapi industri mitra maupun 
industri terasi yang lain dapat ditangani secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUKSI KERAJINAN 
TEMPURUNG KELAPA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MESIN PEMOTONG DAN 

PENGAMPLAS TENAGA LISTRIK

Triastuti Sulistyaningsih, Sri Iswidayati, Karnowo

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Kabupaten Wonosobo yang terletak di sebelah barat ibukota Propinsi Jawa Tengah 
memiliki potensi perkebunan kelapa yang sangat melimpah. Kondisi ini mengakibatkan 
limbah tempurung kelapa juga sangat melimpah. Namun belum banyak masyarakat yang 
memanfaatkan limbah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai jual. X-Wabi Production 
dan Karya Mandiri merupakan usaha mikro yang mencoba memanfaatkan limbah 
tempurung kelapa menjadi sebuah produk kerajinan yang bernilai seni dan jual yang 
tinggi. Namun kendala teknologi alat menyebabkan usah mikro tersebut memproduksi 
barang kerajinan dengan waktu yang lama dan kualitas yang kurang baik. Oleh karena 
itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerajinan tersebut, dilakukan 
penerapan teknologi menggunakan mesin pemotong dan pengamplas bertenaga listrik. 
Hasil yang diperoleh dari penggunaan alat pemotong dan pengamplas bertenaga listrik 
dapat mempercepat proses produksi dan tekstur tempurung menjadi lebih halus sehingga 
kualitas dan kuantitas produk kerajinan dapat meningkat dengan baik.

APLIKASI SISTEM MANUFAKTUR BERBASIS CAD/CAM/CAE PADA KLASTER IKM 
KOMPONEN OTOMOTIF

Wirawan Sumbodo, Hadromi, Rusiyanto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Produk komponen otomotif oleh Industri Kecil Menengah (IKM) seperti pada CV. 
Densuko Jaya dan PT.Trimbulindo masih belum memenuhi standart yang ditetapkan oleh 



7Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2012

industri. Manajemen industri mitra yang kurang sesuai dalam membuat dan mengelola 
produk yang telah dihasilkan, membuat persaingan antar IKM berkembang kurang 
sehat. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakatini adalah: (1) menghasilkan 
komponen yang sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) melalui pembinaan dan pelatihan 
sistem manufaktur berbasis CAD/CAM/CAE pada industri mitra; (2) menerapkan 
standar proses manufaktur yang baik, sehingga problematika yang timbul akibat 
pengelolaan manajemen yang salah dapat diperbaiki. Metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah pelatihan dan pengembangan oleh Schuler and Jackson (2006), dan 
metode pelatihan dan pengembangan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode 
ceramah dan simulasi.Kegiatan pengabdian ini melalui program pelatihan aplikasi sistem 
manufaktur berbasis CAD/CAM/CAE, IKM komponen otomotif dapat menghasilkan 
komponen yang sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Pembuatan desain, uji kekuatan 
bahan, pembuatan moulding, proses produksi menggunakan mesin CNC berbasis pada 
software CADCAMCAE dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi 
standar produk. Pelatihan manajemen sistim Total Quality Management yang mengacu 
pada pendekatan Deming, penerapan standar proses manufaktur yang benar, pembuatan 
desain berbentuk file sehingga memiliki database desain, dapat meningkatkan kinerja dan 
memperbaiki kualitas manajemen.

PEMBERDAYAAN MGMP MELALUI PENERAPAN LESSON STUDY BAGI 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SMA DI KABUPATEN BATANG 

PROVINSI JAWA TENGAH

Edy Cahyono, Ardhi Prabowo

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM PMP) Sumber 

Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Berdasarkan hasil penelitian LP2M UNNES tahun 2011 terkait dengan hasil UN 
SMA tahun 2011, tim telah berhasil memetakan topik atau materi-materi mana saja, pada 
mapel apa, yang dirasa kurang. Hasil tersebut merupakan temuan yang terdapat di seluruh 
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Batang. Oleh 
karena itu peramasalahannya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman siswa di topik-
topik tersebut. Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan oleh tim, maka disusunlah 
metode penyelesaian dengan melakukan optimalisasi MGMP di tingkat Kabupaten/ Kota. 
Salah satu caranya adalah dengan PTK dan Lesson Study (LS). Dalam implementasinya, 
kegiatan yang dominan dalam menyelesaikan maslaah adalah dengan LS, hal ini disebabkan 
karena, guru di MGMP telah mengenal LS dan beberapa kali telah melakukan LS di tingkat 
Kabupaten/ Kota. Sedangkan PTK di laksanakan secara simultan, dikombinasikan dengan 
pelaksanaan LS. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini terdiri atas 3 tahap, yaitu: (1) tahap 
1, melakukan identifikasi topik yang bermasalah dan mencari solusi atas masalah yang 
dihadapi; (2) tahap 2, menyusun rancangan pembelajaran yang akan diimplementasikan 
oleh guru model; dan (3) melaksanakan buka kelas (DO) dilanjutkan dengan SEE atau 
refleksi atas kegiatan buka kelas. Secara umum, hasil kegiatan LS di ti Kabupaten/ Kota 
terkait menunjukkan hasil positif. Siswa cenderung lebih aktif jika dibandingkan dengan 
pembelajaran pada hari biasanya. Guru juga tampak melakukan pembelajaran dengan 
lebih terfokus, karena segala persiapan terkait dengan respon siswa telah dibicarakan 
dalam diskusi PLAN. Dari kegiatan juga tampak bahwa guru telah mulai terbiasa dengan 
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kondisi adanya observer saat pembelajaran sedang berlangsung. Dari uraian tersebut 
di atas, tampak bahwa penyelesaian masalah dengan melakukan optimalisasi kegiatan 
MGMP dalam LS sesuai dengan masalah di Kabupaten/ Kota sasaran. Oleh karena itu, 
Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah harus senantiasa mendukung kegiatan tersebut, 
serta dapat terbuka menyediakan lokasi untuk terus berkegiatan.

PEMBERDAYAAN MGMP MELALUI PENERAPAN MODEL MANAJEMEN MUTU BAGI 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SMA DI KABUPATEN JEPARA, 

KUDUS, DAN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Ida Zulaeha, Eva Banowati, Rudi Hartono, Wardono, Sudarmin, Suharto Linuwih, Sucihatiningsih Dian 
Wisika Prajanti, Endah Peniati, Nurul Fatimah, Ahmad Syaifudin

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM PMP) Sumber 

Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Faktor-faktor penyebab hasil ujian nasional di Kabupaten Jepara, Kudus, dan 
Demak dikelompokkan pada lima standar, yakni standar proses, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, dan standar 
penilaian. Faktor-faktor penyebab tersebut bersumber dari peserta didik, guru, sarana dan 
prasarana yang disediakan oleh sekolah. Faktor yang bersumber dari diri peserta didik 
terdiri atas rendahnya kualitas input dan motivasi peserta didik. Faktor yang bersumber 
dari guru, meliputi kemampuan guru dalam penguasaan kompetensi profesional sesuai 
dengan bidang studi dan kompetensi paedagogik dalam bentuk penguasan kompetensi 
dasar dan strategi pembelajaran yang inovatif .Solusi yang ditawarkan adalah 
pemberdayaan MGMP melalui penerapan model manajemen mutu bagi peningkatan hasil 
belajar peserta didik SMA. Pemecahan masalah peningkatan hasil belajar peserta didik 
terutama pada matapelajaran Ujian Nasional dan prestasi ujian nasional dapat dilakukan 
dengan mengimplementasikan model yang telah disusun. Model tersebut terdiri atas: 
Model Pembelajaran dengan Program Pendampingan berbasis Lesson Study, dan Model 
Pembelajaran Asistensi Terstruktur (Tutor Sebaya). Dalam rangka mengatasi masalah 
tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak 
memiliki program peningkatan kompetensi pedagogik para guru. Tujuan kegaiatan 
PM-PMP ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi MGMP dalam rangka peningkatan 
kompetensi pedagogik para guru, antara lain (1) penyusunan perangkat pembelajaran 
berbasis pendidikan karakter, meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), bahan ajar, media pembelajaran, dan penilaian, (2) penilaian kinerja guru (PKG) 
yang disesuaikan dengan Angka Penilaian Kinerja Guru 2013, dan (3) pelatihan tenaga 
perpustakaan dan tenaga laboratorium.
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PEMBERDAYAAN MGMP MELALUI PENERAPAN MODEL MANAJEMEN MUTU BAGI 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA SMA DI KABUPATEN PEMALANG DAN 

KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Isti Hidayah, Ani Rusilowati, Sigit Priatmoko, Sri Mulyani E.S, Rahayu Pristiwati, Rini Susanti W, Apik Budi 
Santoso, Margunani, Tri Marhaeni P.A

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM PMP) Sumber 

Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Hasil penelitian pemetaan kompetensi mata pelajaran yang di-UN-kan baik 
kelompok IPA maupun kelompok IPS yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten 
Pemalang dan Kota Tegal menunjukkan bahwa rata-rata persentase mata pelajaran dengan 
daya serap≤ 60% untuk wilayah kabupaten Pemalang kelompok IPA adalah 33,4% dan 
kelompok IPS adalah 22,25%. Penelitian telah dilaksanakan pada sekolah sampel SMAN 
1 Pemalang, SMAN 1 Moga, dan SMAN 1 Belik; serta SMAN 1, SMAN 2, SMAN 4, 
dan SMAN 5 Kota Tegal. Kesamaan hasil penelitian untuk kedua wilayah adalah rata-rata 
capaian daya serap masih belum di atas 60. Sedangkan perbedaan, untuk wilayah Kabupaten 
Pemalang kecenderungan turun terjadi pada mata pelajaran kelompok IPA, sedangkan 
untuk wilayah Kota Tegal yang memiliki kecenderungan turun adalah pada mata pelajaran 
kelompok IPS. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi 
MGMP dalam rangka mengembangkan profesionalitas guru berkelanjutan; meningkatkan 
kompetensi guru. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan wilayah ini 
adalah pemberdayaan MGMP melalui penerapan model manajemen mutu dengan tahapan 
perencanaan–pelaksanaan- evaluasi-pengembangan berbasis Lesson Study dalam bentuk 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kegiatan pemberdayaan ini telah mampu meningkatkan 
kompetensi guru dengan gain ternormalisasi sebesar 0.57 (sedang) dan dapat disimpulkan 
bahwa pemberdayaan MGMP dalam kegiatan ini efektif. Rekomendasi kepada Disdikpora 
Kabupaten Pemalang dan Kota Tegal, Pengawas, dan Kepala Sekolah agar memfasilitasi 
para guru dalam kegiatan MGMP sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi agar 
terjadi kegiatan serupa sebagai pembinaan guru berkelanjutan.
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PEMBERDAYAAN MGMP MELALUI PENERAPAN MODEL MANAJEMEN MUTU BAGI 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA SMA DI KABUPATEN TEGAL DAN BREBES 

PROVINSI JAWA TENGAH

Muhammad Khafid, Masrukan, Sunyoto Eko Nugroho, Tjaturahono Budi Sanjoto, Lisdiana, Rahayu Puji 
Haryanti, Tommi Yuniawan,Harjito, Hartati Sulistyo Rini, Kiswanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM PMP) Sumber 

Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Kompetensi profesional dan pedagogik guru, masih perlu untuk ditingkatkan dan 
menjadi hal yang strategis dan prioritas untuk mengatasi masalah prestasi Ujian Nasional. 
Kegiatan Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM-PMP) ini akan menjawab 
rumusan masalah: 1) Bagaimana meningkatkan kemampuan guru untuk membelajarkan 
siswa pada mata pelajaran dengan indikator UN yang belum mencapai daya serap lebih 
dari 60%, sehingga hasil belajar siswa meningkat? 2) Bagaimana penelitian tindakan 
kelas dapat digunakan oleh guru mata pelajaran sebagai sarana untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran? Model yang diusulkan sebagai solusi yang ditawarkan untuk 
meningkatkan prestasi Ujian Nasional di Kabupaten Brebes adalah Pemberdayaan MGMP 
melalui Penelitian Tindakan Kelas berbasis lesson study. Berdasarkan hasil kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM-
PMP) disimpulkan bahwa upaya peningkatan kemampuan guru untuk membelajarkan 
siswa pada mata pelajaran dengan indikator UN yang belum mencapai daya serap 
lebih dari 60%, dapat dilakukan dengan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu 
alternatif solusi. Penelitian tindakan kelas berbasis lesson study dapat digunakan oleh 
guru sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan simpulan 
tersebut, direkomendasikan: MGMP ekonomi di Kabupaten Brebes perlu memotivasi, 
membimbing, dan menghabituasi kegiatan penelitian tindakan kelas bagi para guru di 
Kabupaten Brebes, karena amat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran, 
dan amat bermanfaat untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru 
profesional. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes perlu memberikan dukungan pendanaan 
bagi para guru yang melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk tetap menjaga kualitas, 
pemberian dukungan dana dapat dilakanakan dengan mekanisme kompetisi.

PEMBERDAYAAN MGMP MELALUI PENERAPAN MODEL MANAJEMEN MUTU 
BAGI PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SMA DI KABUPATEN 

TEMANGGUNG DAN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Wiyanto, Bambang Hartono, Suprapto, Sugiarto, Kasmadi Imam Supardi, Krispinus Kedati Pukan, Ahmad 
Nurkhin, Juhadi, Adang Syamsudin Sulaha

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM PMP) Sumber 
Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Hasil penelitian pemetaan kompetensi mata pelajaran yang di-UN-kan baik 
kelompok IPA maupun kelompok IPS yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten 
Temanggung danPurbalingga menunjukkan bahwa rata-rata persentase mata pelajaran 
dengan daya serap≤60% untuk wilayah Kabupaten Temanggung kelompok IPA adalah 
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24,7%. Sedangkan wilayah kabupaten Purbalingga untuk kelompok IPS adalah 29%. 
Rata-rata prosentase hasil UN kelompok IPA di Kabupaten Temanggung lebih rendah 
dibandingkan dengan hasil Un di kabupaten Purbalingga, sedangkan tata-rata prosentase 
hasil UN kelompok IPS di Kabupaten Purbalingga lebih rendah dibandingkan dengan hasil 
Un di kabupaten Temanggung. Solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan 
pembelajaran Matematika, Fisika, Kimi, Biologi (MFKB) di SMA di Kabupaten 
Temanggung dan pembelajaran bahas ingris, , geografi, bahasa indonesia, ekonomi dan 
sosiologi (IGIES) di SMA IPS di Kabupaten Purbalingga adalah Pemberdayaan MGMP 
melalui Penerapan Model Manajemen Mutu bagi Peningkatan Hasil Belajar Siswa SMA 
mata pelajaran MFKBdi Kabupaten Temanggung dan IGIESdi kabupaten Purbalingga 
Provinsi Jawa Tengah, melalui pelatihan dan pendampinganPTK berbasis Lesson study. 
Kegiatan pemberdayaan ini telah mampu meningkatkan kompetensi guru mapel MFKB 
dan guru mapel IGIESdan meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel MFKB dan mapel 
IGIES.Peningkatan kemampuan guru MFKBdan siswa pada mapel MFKB di kabupaten 
Temanggung terjadi pada tahap Plan, Do dan See. Pada tahapPlan meliputi (1) nilai dan 
sikap tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, etos kerja, inovasi 83,8 
(siklus ) menjadi 91 (siklus 2), (2) mengembangkan RPP dari 82 (siklus 1) menjadi 
91,3(siklus 2), (3)mengembangkan bahan ajar dari 77 (siklus 1) menjadi 82,3 (siklus 2) 
(4) Mengembangkan media pembelajaran dari 74,5 (siklus 1) menjadi 84,3 (siklus 2). 
Pada tahapDo dan See, meliputi komponen (1) kemampuan pembelajaran di kelas dari 
83,8 (siklus 1) menjadi 87,8 (siklus 2), (2) keaktifan siswa dari 79,8 (siklus 1) menjadi 
83,5 (siklus 2), dan (3) hasil belajar siswa dari 79,3 (siklus 1) menjadi 87,1 (siklus 
2). Sedangkan peningkatan kemampuan guru IGIES dan siswa pada mapel IGIES di 
kabupaten Purbalingga terjadi pada tahap Plan, Do dan See. Pada tahap Plan meliputi (1) 
nilai dan sikap tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, etos kerja, inovasi 
74,8 (siklus 1 ) menjadi 85,5 (siklus 2), (2) mengembangkan RPP dari 76,1 (siklus 1) 
menjadi 90 (siklus 2), (3)mengembangkan bahan ajar dari 68 (siklus 1) menjadi 75 (siklus 
2) (4) Mengembangkan media pembelajaran dari 72,8 (siklus 1) menjadi 84,3 (siklus 2). 
Pada tahap Do dan See, meliputi komponen (1) kemampuan pembelajaran di kelas dari 
80,3 (siklus 1) menjadi 83,5 (siklus 2), (2) keaktifan siswa dari 73 (siklus 1) menjadi 
84 (siklus 2), dan (3) hasil belajar siswa dari 68,6 (siklus 1) menjadi 78,1 (siklus 2) . 
Rekomendasi kepada Disdikpora Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Purbalingga, 
Pengawas, dan Kepala Sekolah agar memfasilitasi para guru dalam kegiatan MGMP 
sekaligus melakukan monev agar pemberdayaan MGMP guna meningkatkan keprofesian 
guru secara berkelanjutan menjadi lebih efektif.

PEMBERDAYAAN MGMP MELALUI PENERAPAN MODEL MANAJEMEN MUTU BAGI 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SMA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Totok Sumaryanto F, Wiyanto, Edy Cahyono, Isti Hidayah, Hartono, Ida Zulaeha, Mohammad Khafid

Jurusan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan (PM PMP) Sumber 

Dana Ditlitabmas Tahun 2012

Ujian Nasional telah diposisikan dengan sangat strategis. UN telah digunakan 
untuk proses pengambilan keputusan mikro (menentukan kelulusan siswa) dan makro 
(perbaikan mutu pendidikan). Dengan mengacu logika ini maka sejumlah pengembangan 
formula perbaikan mutu pendidikan dengan mengacu pada hasil UN memperoleh pijakan 
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logis dan empiris. Dalam kerangka inilah pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. 
Solusi yang dilaksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh guru 
sekaligus melakukan perbaikan dalam bentuk pengembangan dalam melaksanakan 
tugas utama yaitu mengajar, kegiatan perbaikan mutu dapat dilakukan melalui strategi 
Lesson study, pendampingan, dan ber-PTK. Model yang akan diterapkan sebagai bentuk 
pemberdayaan guru dalam melaksanakan tugasnya adalah model peningkatan mutu 
berbasis sekolah. Tujuan yang ingin dicapai dalam PM-PMP ini adalah menghasilkan 
luaran sebagai berikut: (1) Model pemecahan masalah dengan model peningkatan mutu 
berbasis sekolah yang terverifikasi (2) Bukti hasil pengembangan mutu pendidikan melalui 
implementasi model manajemen mutu bagi peningkatan hasil belajar peserta didik SMA 
di kab/kota sasaran, dan (3) Publikasi karya ilmiah hasil PM-PMP melalui jurnal nasional 
terakreditasi dan atau jurnal bertaraf Internasional.

PELATIHAN E-LEARNING BAGI GURU SLB NEGERI SALATIGA

Adi Nur Cahyono, Sugiman, Riza Arifudin

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen 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.

PEMANFAATAN BIOGAS SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF UNTUK USAHA BOGA DI 
KELURAHAN KALISEGORO, GUNUNGPATI

Aditya Marianti, Nana Kariada TM, Rosidah, Sunyoto

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

Tahun 2012

Biogas adalah salah satu energy alternatif yang sedang banyak dikembangkan. 
Pada tahun 2011 Tim Konservasi Unnes dalam rangka program pengabdian kepada 
masyarakat, telah memperkenalkan biogas kepada masyarakat di sekitar kampus. Salah 
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satu wilayah yang menjadi program kegiatan adalah Kelurahan Kalisegoro Gunungpati 
Semarang. Masyarakat Kalisegoro meminta untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut 
dengan memberikan pelatihan boga dengan memanfaatkan biogas yang sudah ada. 
Keinginan masyarakat tersebut diapresiasi dengan melaksanakan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dengan tujuan untuk Memberikan pengetahuan dan keterampilan 
kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pengrajin makanan kecil dalam 
memanfaatkan biogas sebagai energi alternatif dalam pengolahan makanan sehingga 
menjadi makanan yang berkualitas dan dapat bersaing. Metode kegiatan pengabdian ini 
adalah dengan soialisasi, ceramah dan diskusi, praktek pembuatan makanan dan evaluasi. 
Hasil dari kegiatan ini ibu-ibu peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini bertambah 
pengetahuan dan keterampilannya mengolah bahan baku menjadi makanan yang 
berkualitas dan mampu bersaing di pasaran. Hambatan yang dijumpai selama pengabdian 
ini terutama dengan ketersediaan biogas yang sangat terbatas akibat para peternak menjual 
hewan ternaknya sehingga bahan bakar untuk memasak diganti dengan Elpiji.

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN DAN 
PENDAMPINGAN KOPERASI DI DESA MANGUNSARI

Agung Yulianto, Badingatus Solikhah 

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

Tahun 2012

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat desa Mangunsari mengenai perkoperasian serta 
pendampingan pembentukan koperasi. Khalayak sasaran dalam pengabdian masyarakat ini 
adalah ibu-ibu di RT 04/ RW 07 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Semarang 
yang telah tergabung dalam perkumpulan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK). Pengabdian pembentukan koperasi ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama 
dilaksanakan pada Minggu, 2 September 2012 di Aula Perumahan Mangunsari Asri 
yang dihadiri 45 warga. Dalam tahap ini khalayak sasaran diberi pemahaman mengenai 
pembentukan koperasi melalui ceramah. Sedangkan pertemuan tahap kedua dilaksanakan 
pada Minggu 7 Oktober 2012 yang dihadiri 58 warga. Pertemuan ini membahas lebih 
lanjut tentang sistem simpan pinjam koperasi, dimana seluruh anggota PKK di perumahan 
Mangunsari Asri bergabung seluruhnya menjadi anggota.

“LEAF PAPER” KERTAS BERBAHAN BAKU DAUN SEBAGAI EMBRIO PELUANG 
USAHA MAHASISWA

Amin Retnoningsih, Fitri Arum Sasi, Ria Ika Maharani

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

Tahun 2012

Pengenalan usaha berbahan baku alami merupakan salah satu upaya yang perlu 
dilakukan. Selain aman bagi manusia dan lingkungan hidup, penggunaan bahan alami 
dapat menjadi solusi permasalahan yang berkaitan dengan sampah. Upaya pengembangan 
usaha seperti ini tepat diberikan kepada kawula muda seperti mahasiswa yang memiliki 
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kemampuan dan kesempatan luas menularkan ilmunya kepada masyarakat Daun dapat 
digunakan sebagai bahan baku produk kerajinan yang unik. Peluang pengembangan 
kelompok usaha industri ini sangat besar mengingat ketersediaan ”bahan utama” daun 
atau sampah daun sepanjang waktu. Berbeda dengan daun segar yang harus dipetik, 
pemanfaatan sampah daun hampir tidak terbatas. Perbedaan karakteristik daun pada 
berbagai jenis tumbuhan memberi peluang menghasilkan “leaf paper” yang memiliki 
kualitas yang berbeda-beda, baik dari segi warna, tekstur, dan kekuatan. Permasalahan 
yang diangkat untuk pengembangan usaha industri kertas daun bagi mahasiwa adalah 
a) keterbatasan pengetahuan mahasiswa tentang pemanfaatan daun dan sampah daun 
sebagai bahan baku kertas; b) keterbatasan ketrampilan pembuatan “kertas daun”; c) 
keterbatasan inovasi dan kreatifitas mahasiswa dalam pembuatan “kertas daun”; dan 
d) keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan mahasiwa terkait manajemen usahanya. 
Pembekalan pengetahuan dan ketrampilan semua aspek produksi maupun manajemen 
usaha tersebut menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kelompok mahasiswa sebagai 
embrio kelompok usaha produk berbahan baku daun. Tujuan kegiatan pengabdian ini 
adalah a) memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pemanfaatan daun dan 
sampah daun sebagai bahan baku kertas; b) melatih ketrampilan pembuatan “kertas daun”; 
c) meningkatkan kemampuan berinovasi dan kreatifitas mahasiswa dalam pembuatan 
“kertas daun”; dan d) mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa terkait 
manajemen usaha industri “leaf paper”. Pemberdayaan kelompok mahasiswa menjadi 
kelompok embrio usaha produk kerajinan berbahan baku kertas daun dilakukan melalui 3 
kegiatan pokok, yaitu : a) pelatihan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan terkait (1) 
identifikasi jenis tanaman yang daunnya dapat dibuat kertas; (2) pembekalan pengetahuan 
tentang pembuatan “kertas daun”; (3) pembekalan inovasi dan kreatifitas dalam 
pembuatan “kertas daun”; (4) pembekalan dan peningkatan pengetahuan manajemen 
usaha kerajinan yang menggunakan material alam; b) demonstrasi cara mengidentifikasi 
jenis daun yang dapat dibuat ”kertas daun”; membuat kertas daun; dan membuat inovatif 
dan kreatif produk kertas daun. Kegiatan praktik ini dilakukan pelatih bersama kelompok 
mahasiswa jurusan Biologi; dan c) implementasi teknologi pembuatan ”kertas daun” dan 
teknik inovatif dan kreatif dilakukan sesuai standar tanpa penggunaan bahan-bahan kimia 
sehingga ramah lingkungan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa 
sasaran telah memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan daun dan sampah daun sebagai 
bahan baku kertas; memiliki ketrampilan membuatan “kertas daun”; mampu berinovasi 
dan kreatifitas mahasiswa dalam pembuatan “kertas daun”; dan secara sederhana telah 
memiliki kemampuan terkait manajemen usaha pembuatan “leaf paper”. Beberapa 
kelemahan produk kertas daun dapat diatasi dengan menggunakan bahan baku dari daun 
yang mengandung serat seperti Agave, pisang dan nanas, menggunakan cetakan dari 
kayu pinus yang dilapisi bambu, dan metode pengeringan alami menggunakan iv cahaya 
matahari. Sebagai upaya berkelanjutan produksi kertas daun ini diperlukan optimalisasi 
penggunaannya melalui inovasi dan sentuhan kreativitas sehingga konsumen mempunyai 
banyak pilihan.
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PELATIHAN PEMBUATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERMUATAN NILAI-
NILAI KARAKTER BERBASIS KONSERVASI PADA GURU SEKOLAH DASAR DI 

KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Andin Irsadi, Saiful Ridlo, R. Susanti

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

Tahun 2012

Pengabdian ini didasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan bahwa guru 
masih berkutat pada penguasaan kognitif dan kurang dalam menampakkan penyampaian 
karakter-karakter terutama dalam mendesain pembelajaran. Hal ini dikarenakan belum 
tercerminnya muatan karakter dalam proses pembelajaran serta kurangnya pemahaman 
guru dalam mendesain kegiatan belajar siswa dan mengintegrasikan nilai karakter dalam 
pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan di daerah binaan IV Universitas Negeri Semarang 
meliputi pengetahuan dan keterampilan kepada guru SD/MI di kecamatan Gunungpati 
dalam: 1) mengembangkan perangkat pembelajaran bermuatan nilai-nilai karakter 
serta berbasis konservasi dalam kegiatan belajar mengajar, 2) menerapkan perangkat 
pembelajaran bermuatan nilai-nilai karakter serta berbasis konservasi untuk kegiatan 
belajar mengajar. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya kesamaan pendapat dari peserta 
tentang materi yang menjadi topik pelatihan, disisi lain dibuktikan dengan curah pendapat 
dari peserta tentang materi yang dibahas dan kemauan peserta untuk mengembangkan 
materi pelatihan sebagai salah satu tugas yang menjadi tagihan dari pengabdian ini. Selain 
itu tugas yang diberikan kepada guru berupa perangkat pembelajaran dapat diselesaikan 
dengan baik sehingga guru-guru tidak hanya mendapatkan materi saja tetapi betul-
betul mampu membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pengabdian. 
Pembuatan perangkat ini didampingi oleh para nara sumber maupun oleh mahasiswa yang 
ditunjuk oleh nara sumber sehingga guru-guru tidak segan bertanya atau mengungkapkan 
kesulitan dalam pembuatan perangkat pembelajaran.

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

PEKALONGAN

Andry Akhiruyanto, M.Annas, Agus Raharjo

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

Tahun 2012

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

HARMONISASI UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DALAM UPAYA 
PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG

Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Pujiono

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

Tahun 2012

Pemerintah kota Semarang mendapat kritik dari masyarakat jika dinilai 
“membiarkan” pembongkaran bangunan-bangunan kuno dan bersejarah untuk kemudian 
diganti dengan bangunan baru yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Kota ini 
memiliki bangunan-bangunan kuno bernilai historis dan arsitektural tinggi, terutama 
di kawasan cagar budaya Kota Lama. Gereja Blenduk, misalnya, yang dibangun pada 
tahun 1742, merupakan landmark Kota Lama. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah eksistensi benda-benda Cagar Budaya 
yang ada di Kota Semarang ? , (2) Bagaimana UU No. 11 Tahun 2010 dalam memberikan 
perlindungan Benda Cagar Budaya Kota Semarang ?, (3) Hambatan-hambatan apa saja 
yang ada dalam pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budaya di Kota Semarang ? Metode 
yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum tentang UU No.11 
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dilakukan pada peserta kegiatan yaitu model 
ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Model ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan 
bahwa model ini ini lebih efektif dan murah dengan tingkat keberhasilan yang cukup 
tinggi dibandingkan dengan menggunakan model lainnya. Hasil kegiatan pengabdian 
menunjukkan data adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari peserta 
kegiatan pengabdian, dimana hal ini ditunjukkan dengan hsil test yang dilakukan oleh tim 
pengabdian. Dari hasil pengabdian ini, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi benda 
cagar budaya di Kota Semarang masih dapat dipertahankan, dengan membuat zone-zone 
cagar budaya, serta Perlindungan terhadap benda cagar budaya selain mempergunakan 
undang-undang, akan lebih efektif bila menggunakan peraturan daerah serta melakukan 
pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemuidan saran yang diberikan adalah 
Hendaknya pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan yang melindungi benda cagar 
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budaya dari kepentingan bisnis. Disamping itu, perlu melakukan sosialisasi mengenai arti 
pentingya benda cagar budaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IMPLEMENTASI VISI UNNES KONSERVASI MELALUI PELATIHAN INTEGRASI 
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM BIDANG STUDI IPS BAGI GURU-GURU 

IPS SMP DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Andy Suryadi, Hamdan Tri Atmadja, Tsabit Azinar Ahmad

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

Tahun 2012

Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan dan pemahaman guru SMP di 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan 
penerapan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan ini juga menjadi upaya sosialisasi visi 
Unnes sebagai Universitas Konservasi bagi guru-guru IPS di Kecamatan Gunungpati. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 27 September 2012. Metode pelaksanaan 
kegiatan yakni, pertama, penyampaian materi dan diskusi untuk memberi pengetahuan 
tentang isu-isu lingkungan dan relevansinya dalam pembelajaran IPS. Pada tahap ini 
disampaikan pula tentang analisis KD, strategi pembelajaran, media, sumber, dan 
evaluasi yang digunakan. Kedua, penugasan untuk merancang perangkat pembelajaran. 
Hasil kegiatan adalah adanya peningkatan pengetahuan guru tentang relevansi, urgensi, 
dan strategi integrasi isu-isu lingkungan dalam pembelajaran IPS. Hal ini tampak dari 
antusias peserta mengikuti pelatihan dan keaktifan dalam diskusi. Oleh karena itu, isu-isu 
lingkungan perlu diterapkan sebagai materi dan contoh studi kasus dalam mata pelajaran 
IPS. Hal ini perlu didukung oleh peningkatan kemauan dan kemampuan guru, serta 
dukungan dari MGMP dan LPTK.

PELATIHAN PENINGKATAN MOTIVASI WANITA PEKERJA SEKS (WPS) DALAM 
MELAKUKAN VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING HIV (VCT-HIV) SECARA 

PERIODIK DI RESOSIALISASI ARGOREJO SEMARANG

Anik Setyo Wahyuningsih, Muhammad Azinar

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

Tahun 2012

VCT sebagai program penting dalam pencegahan penularan HIV/AIDS serta 
jembatan untuk mengakses layanan manajemen kasus serta perawatan, dukungan dan 
pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. WPS merupakan salah satu populasi yang berisiko 
tinggi terinfeksi HIV dan IMS lainnya, akibat seringnya berhubungan seks berganti-ganti 
pasangan dan seringkali hubungan seks tersebut dilakukan secara tidak aman. Praktik VCT 
secara rutin oleh WPS masih rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan 
dan motivasi WPS tentang VCT, serta ketakutan nilai tentang status HIV dirinya. Untuk 
meningkatkan pengetahuan dan motivasi dan praktik WPS dalam melakukan VCT, maka 
perlu adanya kegiatan pelatihan. Pelatihan sebagai salah satu metode pendidikan terbukti 
cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan, motivasi dan praktik WPS melakukan 
VCT. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji rerata tingkat pengetahuan dan motivasi 
peserta pelatihan. Rata-rata hasil post test baik pengetahuan, motivasi serta praktik VCT 
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mengalami peningkatan setelah adanya pelatihan. Pelatihan yang dikombinasi dengan 
metode diskusi dan film dapat menambah ketertarikan audiens terhadap pesan/ informasi 
yang disampaikan sehingga peserta dapat memahami, mengerti tentang HIV/AIDS dan 
VCT yang selanjutnya juga dapat meningkatkan motivasi peserta melakukan VCT. 
Disarankan bagi resosialisasi, kegiatan ini dapat difollow up dengan pengembangan dan 
peningkatan layanan VCT di lingkungan resosialisasi. Bagi Dinas Kesehatan, kiranya 
dapat ikut memfasilitasi pemberian layanan VCT di lingkungan kelompok berisiko dan 
rentan terhadap HIV/AIDS.

PENDAMPINGAN PEMBUATAN MOTIF BATIK JULIET, MOTIF BATIK BERBASIS 
GRAFIK HIMPUNAN JULIA, MENGGUNAKAN FRACTALVIEWER DI DESA 

KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Ardhi Prabowo

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

Tahun 2012

Batik merupakan salah satu seni budaya Indonesia yang sudah menyatu dengan 
masyarakat Indonesia. Pelestarian budaya asli Indonesia salah satunya adalah dengan 
membahasakan batik dengan bahasa universal. Dan salah satu bahasa komunikasi universal 
adalah matematika. Dalam kegiatan ini akan disampaikan bagaimana mengkombinasikan 
matematika menjadi salah satu motif batik di Desa Kemplong Kecamatan wiradesa 
Kabupaten Pekalongan. Masyarakat pengrajin di kecamatan Wiradesa Kabupaten 
Pekalongan mengaku mengalami kesulitan dalam menemukan motif batik baru. Selama 
ini, motif batik Pekalongan hanya berkutat pada motif-motif batik biasa antara lain motif 
abstrak, flora dan fauna. Padahal, permintaan konsumen terhadap batik sangat dipengaruhi 
oleh keragaman dan keindahan motif. Salah satu keindahan dalam matematika adalah 
keindahan grafik fungsi himpunan Julia yang merupakan iterasi (pengulangan) fungsi 
bilangan komplek. Fungsi bilangan komplek ini jika diolah di dalam komputer akan 
membentuk grafik-grafik yang mempesona. Grafik fungsi himpunan Julia memiliki bentuk 
yang beragam sesuai dengan persamaan fungsi dan hampir sama dengan motif-motif batik 
di Indonesia sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan suatu motif batik 
yang baru. Dari ide tentang keindahan matematika dan kebutuhan akan motif baru yang 
inovatif maka diwujudkanlah motif batik berbasis matematika khas Jawa Tengah dengan 
bantuan software FractalViewer.

PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS EKSPLORASI 
SEBAGAI PENUNJANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL BIDANG MATEMATIKA BAGI 

GURU-GURU SD/MI SEKARAN-BANARAN

Arief Agoestanto, Hery Sutarto

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

Tahun 2012

Olimpiade Sains, khususnya matematika nasional ingkat SD/ MI yang telah dirintis 
sejak tahun 2003 merupakan salah satu wadah strategis untuk merealisasikan paradigma 
pendidikan di atas. Pelaksanaan olimpiade secara berkelanjutan akan berdampak positif 
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pada pelaksanaan proses pembelajaran sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif. Pada 
gilirannya, siswa akan memiliki kesempatan mengembangkan seluruh aspek kepribadian 
dan kemampuannya melalui pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
Perlunya diadakan Olimpiade Sains Nasional untuk siswa SD/MI ini juga dimaksudkan 
untuk merangsang tumbuhnya motivasi para siswa, guru, pengelola, dan pembina 
pendidikan untuk berkompetisi secara sehat dengan mengedepankn sportivitas guna 
mencapi prestasi tertinggi. Tim merasakan dan melihat adanya suatu kecenderungan yang 
menjadi delegasi baik di tingkat kota/kabupaten, propinsi, maupun nasional hanya sekolah-
sekolah yang sudah ”mapan” baik dari segi finansial, akademik, status sekolah, lokasi 
dan lain sebagainya. Padahal di sekitar lingkungan kampus jurusan matematika sendiri 
banyak sekolah dasar atau yang sederajat yang mungkin tidak tahu dan tidak mau tahu 
akan adanya ajang olimpiade matematika yang bergengsi tersebut. Mereka menganggap 
agenda tahunan itu hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah kota. Ha ini ditunjukkan 
sekolah-sekolah tersebut tidak pernah mengikutsertakan siswa-siswanya untuk mengikuti 
seleksi di tingkat kecamatan sebagai tahap awal penjaringan. Jurusan matematika yang 
sejak tahun 2006 dipercaya menjadi Pembina olimpaide matematika di dinas propinsi Jawa 
Tengah, dan laboratorium matematika yang sekal lama membidangi alat peraga matematika 
menjadi alasan perlunya tim melakukan “bantuan” pengetahuan untuk mengembangkan 
dan memajukan sekolah-sekolah di sekitar kampus untuk mengikuti ajang kompetisi 
matematika sekaligus menjadi pemicu keterlibatan laboratorium matematika untuk 
berperan serta dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika tersebut. 
Hasil kegaiatn pengabdian tersebut menyimpulka beberapa hal. Soal-soal yang muncul 
di tingkat olimpiade bukan menuntut siswanya untuk menguasai materi pada jenjang 
di atasnya. Dalam hal ini siswa hanya dituntut dapat menggunakan materi yang telah 
dipelajari di sekolah secara kreatif untuk menyelesaikan masalah matematika. Soal jenis 
eksplorasi merupakan jenis soal yang menuntuk kreativitas yang dapat dibantu dengan 
aktivitas mansiplausi alat peraga, sehingga akan terbentuk pengalaman-pengalaman nyata 
dan juga siswa akan lebih mudah melihat pola-pola yang terjadi di sana. Guru dapat 
mengambil peranannya sebagai fasilitator dengan memfasilitasi siswa-siswanya berupa 
alat peraga sederhana sebagai sarana siswa melakukan “eksplorasi”.

STRATEGI PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SECARA 
PARTISIPATIF SEBAGAI PLANWORK PELESTARIAN LINGKUNGAN PENDUKUNG 
CAGAR WISATA DI DESA KEBONSARI KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN 

MAGELANG

Arif Hidayat

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

Tahun 2012

Penataan kelembagaan masyarakat desa mengacu pada ketentuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa Kebonsari adalah salah 
satu desa sentra industri kerajinan yang menjadi penyokong penting produk kerajinan 
khas (souvenir) Borobudur, baik relief maupun bambu, di samping juga merupakan 
kawasan penyangga wisata. Desa Kebonsari, berada dalam zonasi terluar rencana jangka 
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panjang pengelolaan taman wisata Borobudur. Namun kenyataannya, potensi wisata alam 
yang seharusnya dapat dikelola untuk mensejahterakan warga serta dukungan potensi 
Wisata Candi Borobudur yang mendunia tidak terlalu membantu kesejahteraan warga. 
Selama ini yang terjadi adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan 
kawasan taman wisata. Pengabdian ini dilakukan untuk memperkuat peran masyarakat 
secara langsung secara kelembagaan melalui penataan kelembagaan masyarakat desa 
guna mengimplementasikan keterpaduan rencana pengelolaan taman wisata, rencana 
tata ruang wilayah pemerintah daerah Kabupaten Magelang dan rencana strategis desa. 
Pelatihan penataan lembaga kemasyarakatan di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur 
ini menggunakan teknik diseminasi, pendampingan dan simulasi bagi masyarakat untuk 
menyusun kelembagaan masyarakat yang dapat mendukung cagar wisata Candi Borobudur. 
Target kegiatan pelatihan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 
dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk memperbaiki dan 
mengembangkan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. 

PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SEJARAH YANG 
KONTROVERSIAL DAN EMOTIF (TEACHING EMOTIF AND CONTROVERSIAL 
HISTORY) MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN BERORIENTASI BERPIKIR 

KRITIS (CRITICAL THINKING) PADA GURU SEJARAH SMA DI KABUPATEN 
SEMARANG 

Arif Purnomo, Ufi Saraswati

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

Tahun 2012

Sejarah merupakan rekonstruksi peristiwa masa lampau. Dalam merekonstruksi 
peristiwa masa lampau dimungkinkan terjadinya kontroversi. Sejarah yang kontroversial 
adalah sejarah yang memunculkan banyak pertentangan pendapat, sehingga memunculkan 
berbagai versi tulisan. Masing-masing versi atau pendapat ternyata memiliki landasan 
yang kuat. Sifat sejarah yang kontroversi memunculkan emosi bagi orang yang 
mempelajarinya. Di Barat, salah satu isu hangat sejak tahun 2000-an dalam pembelajaran 
sejarah adalah bagaimana mengajarkan sejarah yang sifatnya kontroversial dan emotif 
(how to teach emotif and controversial history?). Berbagai strategi dan pendekatan 
diujicoba dan ditawarkan untuk mengajarkan topik tersebut, salah satunya melalui 
strategi pembelajaran berorientasi berpikir kritis (reflective thinking). Permasalahan 
yang ingin dipecahkan sebagai berikut: (1) bagaimana memberikan pengetahuan tentang 
perkembangan teori pembelajaran sejarah mutakhir, khususnya materi sejarah yang 
kontroversial dan emotif melalui pengembangan strategi pembelajaran berorientasi 
berpikir kritis (critical thinking) kepada guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang?, 
(2) bagaimana melatihkan pembelajaran sejarah yang bersifat emotif dan kontroversial 
melalui pengembangan strategi pembelajaran berorientasi berpikir kritis (critical thinking) 
sehingga pembelajaran sejarah menjadi optimal dan mampu mengembangkan daya 
analisis serta kekritisan siswa dalam pembelajaran?. Tujuan kegiatan ini adalah: (1) untuk 
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memberikan pengetahuan tentang perkembangan teori pembelajaran sejarah mutakhir, 
khususnya materi sejarah yang kontroversial dan emotif melalui pengembangan strategi 
pembelajaran berorientasi berpikir kritis (critical thinking), dan (2) untuk melatihkan 
pembelajaran sejarah yang bersifat emotif dan kontroversial melalui pengembangan 
strategi pembelajaran berorientasi berpikir kritis (critical thinking) sehingga pembelajaran 
sejarah menjadi optimal dan mampu mengembangkan daya analisis serta kekritisan 
siswa dalam pembelajaran. Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni: 
(1) semiloka dengan format Focus Group Discussion (FGD) mengenai pembelajaran 
sejarah yang bersifat kontroversial dan emotif, (2) pelatihan pengembangan perangkat 
pembelajaran dan latihan praktik pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran 
sejarah yang bersifat kontroversial dan emotif melalui pengembangan strategi pembelajaran 
berorientasi berpikir kritis (critical thinking), dan (3) diskusi kelebihan dan kekurangan 
implementasi pembelajaran sejarah yang bersifat kontroversial dan emotif yang telah 
dipraktikan. Peserta pelatihan adalah guru sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah 
SMA Se-Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan secara terperinci dibagi menjadi 
beberapa kegiatan yaitu: (1) Prentasi mengenai pembelajaran sejarah yang kontroversial 
dan emotif (teaching emotif and controversial history) melalui pengembangan strategi 
pembelajaran berorientasi berpikir kritis (critical thinking) pada lingkup Sejarah Indonesia 
Kontemporer di SMA, (2) Pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran sejarah 
yang kontroversial dan emotif melalui pengembangan strategi pembelajaran berorientasi 
berpikir kritis (critical thinking), (3) Implementasi pembelajaran sejarah dengan materi 
Sejarah Indonesia Kontemporer dengan perangkat yang telah disusun melalui latihan 
praktik mengajar teman sebaya (peer teaching), dan (4) Pendampingan dan evaluasi 
baik oleh Tim PPM maupun oleh Kepala Sekolah. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki 
tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perkembangan teori pembelajaran sejarah 
mutakhir, khususnya materi sejarah yang kontroversial dan emotif melalui pengembangan 
strategi pembelajaran berorientasi berpikir kritis (critical thinking), dan melatihkan 
pembelajaran sejarah yang bersifat emotif dan kontroversial melalui pengembangan 
strategi pembelajaran berorientasi berpikir kritis (critical thinking) sehingga pembelajaran 
sejarah menjadi optimal dan mampu mengembangkan daya analisis serta kekritisan siswa 
dalam pembelajaran dilakukan melalui praktik pengembangan perangkat pembelajaran, 
telah mencapai hasil sesuai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari 
dua hal, yakni hasil perolehan secara kuantitatif penugasan yang diberikan tim pengabdian 
dan tanggapan yang muncul dari peserta pelatihan tentang kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini. Di samping itu, selama kegiatan berlangsung, peserta pelatihan sangat 
responsif dan aktif mengikuti kegiatan, yang tampak pada tanya jawab yang semarak. 
Berdasarkan hasil kegiatan disarankan agar kegiatan pelatihan yang masih berupa 
rintisan ini, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pelatihan yang lebih mendalam 
agar pemahaman guru menjadi lebih komprehensif. Para guru juga perlu untuk selalu 
meningkatkan pengetahuannya (continous improvement). Di samping itu perlu adanya 
monitoring yang intensif dari kepala sekolah terkait dengan implementasi keterampilan 
yang telah dimiliki guru dalam pembelajarannya di kelas.
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PENGEMBANGAN SENAM KONSERVASI SEBAGAI MEDIA PEREKAT UNNES 
DENGAN KLUB SENAM KEBUGARAN KENDAL

Arif Setiawan, Ipang Setiawan
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Tahun 2012

Senam di Indonesia dikenal sebagai salah satu cabang olahraga, dalam Bahasa 
Inggris di kenal denan istilah Gymnastic, yang berasal dari kata Gymson dari bahasa 
yunani yang artinya telanjang. Istilah gymnastic tersebut dipakai untuk menunjukkkan 
kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan keleluasan gerak, sehingga perlu dilakukan 
dengan telanjang atu setengah telanjang. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu 
teknologi pembuatan bahan pakaian belum membuat pakaian yang bersifat lentur dan 
mengikuti gerak pemakaiannya. mendefinisikan senam sebagai latihan tubuh yang dipilih 
dan dikonstruksi dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, disusun secara 
sistematik dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani,mengembangkan kertrampilan 
dan menanamkan nilai-nilai spiritual. Senam ini dikemas secara indah dan pelaksanaannya 
dengan iringan music gamelan jawa. Setelah itu baru banyak sekali bermunculan 
senam-senam yang lain yang salah satunya adalah Senam Konservasi yang baru keluar 
pertengahan bulan desember 2011. Senam adalah latihan jasmani yang diciptakan dengan 
sengaja, disusun secara sistematis dan dilakukan secara sadar dengan tujuan membentuk 
dan mengembangkan pribadi secara harmonis Senam konservasi termasuk senam general 
yang gerakannya diciptakan oleh salah satu dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yaitu Arif Setiawan. Iringan 
musik Senam Konservasi dirancang oleh Fakultas Bahasa dan Seni yang dibina dan 
dibimbing oleh Widodo. Serangkaian gerak Senam Konservasi merupakan perpaduan 
antara Senam Aerobik dengan musik Gamelan Jawa. Hal ini mencerminkan bahwa 
Senam Konservasi ingin melestarikan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan visi dan 
misi Universitas Negeri Semarang yaitu menjadikan Universitas yang mengedepankan 
penghijauan pada lingkungan sekitar dan melestarikan serta memajukan kebudayaan 
Jawa khususnya Jawa Tengah

PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS ARTIKEL 
ILMIAH BAGI MAHASISWA PGSD UNNES

Arif Widagdo, Sukarir Nuryanto, Desi Wulandari, A. Zaenal Abidin, Sukarjo

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

Tahun 2012

Mahasiswa dituntut untuk kreatif meneliti (dalam berbagai skala dan bentuk) 
dan menulis hasil penelitian maupun analisisnya dalam suatu artikel ilmiah. Setidaknya 
ada 2 manfaat yang dapat dipetik oleh seorang mahasiswa (calon guru) tatkala mereka 
menulis suatu artikel ilmiah dalam jurnal, yaitu secara akademik guru dapat menularkan 
hasil penelitian dan analisisnya guna menyumbang kemajuan informasi, khususnya di 
bidang pendidikan. Kedua, secara profesional bagi mahasiswa yang sekaligus sebagai 
guru, mereka akan mendapatkan “kredit poin” yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
karir dan profesionalisme kinerjanya. Permasalahan riil yang melatarbelakangi kegiatan 
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ini yaitu belum banyak mahasiswa (calon guru) sekolah dasar (SD) yang memiliki 
keterampilan cukup untuk menulis artikel ilmiah dan masih sedikit pula yang telah 
berhasil mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah ber-ISSN atau terakreditasi. Tujuan 
kegiatan ini adalah (1) memberikan (sharing) pelatihan dan mendampingi mahasiswa 
dalam menulis artikel ilmiah secara tepat, dan (2) menambah wawasan dan meningkatkan 
keterampilan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya melalui 
jurnal ilmiah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mahasiswa 
PGSD UNNES. Peserta kegiatan berjumlah 100 mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan ini 
dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan 
beberapa kali, yang dapat memberikan masukan dan manfaat, diantaranya yaitu: (1) 
mahasiswa PGSD mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam menulis artikel ilmiah dan 
hal-hal yang terkait dengan artikel ilmiah, dan (2) wawasan dan keterampilan mahasiswa 
PGSD meningkat dalam menulis artikel ilmiah.

PENDIDIKAN MELALUI EDUTAINMENT FILM UNTUK MENINGKATAN 
PENGETAHUAN DAN SIKAP SEJAK DINI TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN 

NARKOBA PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN LIMBANGAN 
KABUPATEN KENDAL

Arulita Ika Fibriana, Anik Setyo Wahyuningsih
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Meningkatnya kasus narkoba (khususnya di kalangan usia muda dan anak-
anak, semakin meningkat dan mengancam. Pemahaman tentang bahaya narkoba perlu 
diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak agar mereka nantinya tidak terjerumus 
dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang. Pendidikan melalui edutainment film 
ini cukup efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap siswa dalam 
pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan 
skor pengetahuan dan sikap peserta setelah dilakukannya kegiatan pendidikan tersebut. 
Disarankan : 1) bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas, penyuluhan kesehatan mengenai 
bahaya penyalahgunaan narkoba perlu selalu dilaksanakan di sekolah-sekolah sejak 
dini mungkin, 2) bagi Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, kegiatan ini perlu terus 
dikembangkan dan ditindaklanjuti agar anak-anak didik mampu mengenali jenis-jenis 
narkoba, mengetahui bahaya dan dampak narkoba bagi kesehatan serta mampu menolak 
dan mencegah perilaku-perilaku negatif, 3) pengabdian selanjutnya diharapkan media 
yang digunakan dapat lebih variatif dan inovatif lagi.

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT 
DIARE DI DESA JAWISARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang

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

Tahun 2012

Penelitian Eram (2010) mendapatkan hasil bahwa dari 2 buah sumber air yang 
digunakan penduduk Desa Jawisari, yaitu air dari mata air yang mengalir ke Sungai 
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Jaro dan Sungai Sronto, secara bakteriologis belum memenuhi syarat karena kandungan 
total coliformnya mencapai 1.100/100 ml dan >2400/ml, sementara standar normal total 
coliform menurut Permenkes 416 Tahun 1990 adalah 10/100ml untuk air bersih dan 
0/100ml untuk air minum. Hasil observasi mengindikasikan bahwa penyebab terjadinya 
cemaran bakteriologis pada sumber air tersebut utamanya berasal dari aktivitas penduduk 
sendiri di bagian hulu yang ternyata mencemari air (mencuci, mandi, buang air besar). 
Data kejadian penyakit yang diperoleh dari Puskesmas setempat menunjukkan bahwa 
diare masih menjadi penyakit dengan angka tertinggi selama beberapa tahun terutama pada 
balita. Konsumsi air yang tidak memenuhi syarat bakteriologis dapat menjadi penyebab 
terjadinya penyakit diare, terutama pada balita yang masih rentan. Kegiatan pengabdian 
dilaksanakan tanggal 30 Juni 2012. Dari 20 orang peserta yang hadir didapatkan untuk 
pengetahuan rata-rata pre test sebesar 6,25 dan rata-rata post test sebesar 11,05 (meningkat 
43,44%). Saat dilakukan diskusi kelompok untuk pemecahan masalah, dari seluruh peserta 
yang terbagi dalam 5 kelompok didapatkan 1 kelompok yang pemecahan masalahnya 
kurang sempurna.

PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN GURU-GURU MTSN Se-KECAMATAN JEKETRO 
KABUPATEN PURWODADI GROBOGAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

BERBASIS LIFESKILL EDUCATION DALAM WHOLE SCHOOL APPROACH 
TRAINING

Ary Woro Kurniasih

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

Tahun 2012

Madrasah Tsanawiyah (MTs)sebagai bagian dari pendidikan dasar sembilan 
tahun merupakan lembaga pendidikan bagi siswa (peserta didik) untuk belajar membaca, 
menulis, dan berhitung (tercakup dalam matematika. Kecakapan ini merupakan landasan 
dan wahana pokok yang menjadi syarat mutlak yang harus dikuasai siswa untuk menggali 
dan menimba pengetahuan lebih lanjut. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini 
adalah guru-guru mendapat pengetahuan tentang pembinaan siswa dalam menghadapi 
olimpiade matematika dan model pembelajaran matematika bercirikan pendayagunaan 
alat peraga matematika serta teori tentang pembuatan alat peraga. Setelah mendapatkan 
pengetahuan tersebut maka diharapkan guru-guru menerapkan pengetahuannya dalam 
pembinaan siswa dan model pembelajaran dengan alat peraga, sehingga keaktifan di 
kelas lebih meningkat. Selain itu guru dapat mengembangkan desain alat peraga dengan 
kreativitasnya sendiri. Dari pengamatan selama kegiatan, tampak guru antusias untuk 
menerima informasi baru yang dibawa oleh instruktur. Indikasi yang tampak adalah cukup 
banyak guru yang bertanya kepada tim. Dalam kegiatan open lesson, yaitu kegiatan praktik 
mengajar, guru melakukan dengan sungguh-sungguh, tampak dari RPP yang disusun 
bersama, untuk memecahkan masalah yang ditemukan tim. Dalam pelaksanaannya, guru 
melakukan observasi dan melakukan pengamatan yang berfokus kepada siswa.
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA 
SUKOHARJO KABUPATEN PATI.
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Kehadiran Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) di Desa Sukoharjo, 
Kecamatan Margorejo, Kabupeten Pati belum bisa dirasakan kontribusi sosialnya 
oleh warga sekitar. Beberapa program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh 
pengelola TPA belum pernah melibatkan masyarakat sekitar, padahal hal ini penting agar 
masyarakat memperoleh pengetahuan dan bisa termotivasi untuk melakukan pengelolaan 
sampah dalam komunitas mereka. Pengelolaan sampah yang berbasis komunitas dengan 
mensinergiskan dengan system pengelolaan sampah di TPA merupakan model pengelolaan 
sampah yang cukup efektif yang bisa dilakukan di wilayah ini. Model pengelolaan 
sampah yang semacam ini mensyaratkan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif warga 
untuk turut mengelola sampah di lingkungan mereka. Hal ini dimaksudkan agar muncul 
kelompok warga yang peduli sampah dan berkeinginan untuk mengelolanya, sehingga 
pengelolaan sampah dapat berkelanjutan. Di samping itu, juga mensyaratkan adanya 
jejaring kerjasama dengan TPA dan lembaga lain dalam pengelolaan sampah. Kegiatan 
ini dilaksanakan dengan dua metode kegiatan, yakni Focus Group Discussion (FGD) dan 
Sosialisasi. FGD dilakukan dalam 2 tahap yakni FGD I yang bertujuan untuk menggali 
persoalan-persoalan yang dihadap masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah agar 
masyarakat dapat memahami dan menyadari persoalan mereka sehari-hari dan FGD II 
yang bertujuan untuk menggali dan memunculkan peran serta dan partisipasi aktif dari 
masyarakat untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan dengan 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya pengelolaan sampah yang 
berbasis komunitas. Kegiatan ini berlangsung dengan hasil yang baik, sebab kehadiran, 
partisipasi, dan antusiasme warga dalam mendukung kegiatan ini cukup tinggi. Tetapi 
singkatnya waktu pelaksanaan dan kurang dilibatkannya perempuan menjadi kendala 
dari kegiatan ini. Meski demikian, dari kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran warga 
untuk mengelola sampah di lingkungan mereka secara partisipatif.

PEMBINAAN PEMBUATAN ALAT UKUR STATUS GIZI ANAK BALITA PADA 
PENGAJAR TK DI KELURAHAN KALISEGORO GUNUNGPATI SEMARANG

Atip Nurharini

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

Tahun 2012

Status gizi adalah keadaan gizi seseorang, dalam hal ini dapat dideteksi dengan 
cara antropometri yaitu dengan mengukur ukuran tubuh, misalnya berat badan (BB), tinggi 
badan (TB), lingkaran lengan atas (LLA). Kegiatan ini biasa dilakukan oleh semua orang 
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tetapi harus dilatih terlebih dahulu. Pada pengabdian kali ini, Tim Pengabdi Universitas 
Negeri Semarang ingin menindaklanjuti program IbM, yaitu berupa pembinaan pengajar 
TK dalam memahami status gizi anak balita dengan memberikan pelatihan pengukuran 
gizi, pembuatan alat pengukur gizi, simulasi, dan tanya jawab. Rumusan masalah kegiatan 
yaitu bagaimanakah cara membuat alat pengukur status gizi berupa Pita LILA sebagai 
alat pengukur gizi anak TK di Kelurahan Kalisegoro Gunungpati dan apakah dengan 
menggunakan Pita LILA sebagai cara efektif mengetahui status gizi pada anak TK di 
kelurahan Kalisegoro Gunungpati. Tujuan dari kegiatan pengabdian adalah:mengetahui 
apakah dengan menggunakan Pita LILA sebagai cara efektif untuk mengukur status gizi 
pada anak TK di Kelurahan Kalisegoro Gunungpati dan mengetahui cara membuat alat 
pengukur status gizi berupa Pita LILA sebagai alat pengukur gizi anak TK di Kelurahan 
Kalisegoro Gunungpati. Sasaran pada kegiatan pengabdian ini meliputi guru-guru TK 
sekelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati kota Semarang, meliputi : TK Islam 
Terpadu Sekargading, dan TK Umul Quro dengan jumlah peserta 14 orang. Metode 
yang digunakan adalah: ceramah, diskusi, workshop, praktek, simulasi. Hasil yang 
telah dicapai dari kegiatan pembinaan ini pengajar TK di kelurahan Kalisegoro mampu 
memahami status gizi anak balita dengan baik dan mampu membuat alat ukur status gizi, 
serta mampu mengaplikasikan alat ukur status gizi (antropometri) dengan benar. Selain 
itu tim pengabdian juga memberikan bantuan stimulus untuk meningkatkan status gizi 
siswa TK di kelurahan Sukorejo, untuk siswa yang dinilai masih kurang status gizinya.

PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU BAHASA PRANCIS 
SE-JAWA TENGAH MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MEMBACA TEKS 

BERBAHASA PRANCIS DENGAN METODE SQ3R

B. Wahyudi Joko Santoso, Anastasia Puji Triherwanti, Neli Purwani

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

Tahun 2012

The focus of this dedication is to increase the reading comprehension competence 
of high school teachers through the education and training of French discourse reading 
with SQ3R method. The subject was 23 of high school French language teachers in 
Central Java. This activity passed on October, 22 to 23, 2012. The problems can be 
formulated as follow: (1) how are their competences of French discourse reading using 
SQ3R method and (2) how are their competences of reading comprehension of French 
discourse using SQ3R method? These training activities carried out by the method of 
seminars and workshops. The implementation of training activities are divided into several 
stages, namely (1) presentation of French discourse reading using SQ3R method, (2) 
discussion and asked questions about of French discourse reading using SQ3R method, 
(3) the assignment of reading and understanding competence of French discourse, and 
(4) the evaluation. From the implementation of this activity, it could be concluded that 
the results of this dedication was successful. It was caused by several factors: (i) the 
increasing of their reading competence—before the training, no one got A but after 
training there were 3 participants who got A; and (ii) the increasing of their reading 
comprehension—before the training, no one got A but after the training there were 4 
participants who got A. Therefore, the Community Service Team recommends two points, 
namely (1) It is very necessary to follow-up their competence (possibly with different 
methods) periodically so that the skills of participants will increase from year to year and 
(2) It is also very necessary to help, , guide, and facilitate the teachers so that they can 
develop the professionalism gradually and continuously.
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PELATIHAN PEMBESARAN LELE DUMBO BERBASIS KONSERVASI DI KELURAHAN 
SUKOREJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Bambang Priyono, Supriyanto , Ibnul Mubarok

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

Tahun 2012

Petani ternak lele dumbo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang mengalami kendala dalam budidaya lele dumbo, yaitu kematian akibat penyakit 
cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan organisme probiotik dalam 
budidaya ternak dapat mempersingkat lama pemeliharaan dan dapat mempertahankan 
kualitas air (konservasi air) sehingga mampu menekan angka kematian akibat penyakit 
Diperlukan pelatihan untuk budidaya lele dumbo berbasis konservasi dengan perlakuan 
probiotik. Pelatihan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan ketrampilan kepada 
kelompok tani ternak Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam 
melakukan budidaya lele dumbo berbasis konservasi dengan perlakuan probiotik, sehingga 
dapat menghemat penggunaan air dan menekan angka kematian akibat penyakit. Peserta 
penyuluhan dan pelatihan aktif dan antusias mengikuti seluruh kegiatan. Pertumbuhan 
lele dumbo menunjukkan angka pertumbuhan signifikan yaitu 10,3 kali bobot awal dalam 
kurun waktu pemeliharaan 10 minggu. Kelulushidupan mencapai 75 % dan FCR 0,52. 
Terjadi konservasi air berbentuk hemat air, konservasi pakan berbentuk hemat pakan dan 
konservasi tanah karena tanah sekitar menerima buangan air kaya bahan organik. Dapat 
disimpulkan, bahwa peserta trampil melakukan budidaya lele dumbo berbasis konservasi 
dengan perlakuan organisme probiotik, sehingga peserta dapat memperoleh penghasilan 
tambahan dari ketrampilan yang diperoleh.

PELATIHAN KREATIVITAS TARI BAGI GURU SEKOLAH DASAR (SD) DAMPINGAN 
KONSORSIUM PEDULI ANAK SEMARANG (KOMPAS) DI KECAMATAN 

TEMBALANG

Bintang Hanggoro Putra

Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
Tahun 2012

Based on initial observations, not all schools in the city of Semarang teach Dance 
as one of the sub-subjects of art, culture, and skills. It is caused by the limitations of 
the teachers in developing an understanding of creativity and different. The limitation 
is mainly because elementary teachers are classroom teachers, subject teachers not 
art. Konsorsium Peduli Anak Semarang (KOMPAS) is a non-profit non governmental 
organization that aims to make the school as a child-friendly place. KOMPAS currently 
has assisted many schools, particularly in kecamatan Tembalang. One of the activities 
of this section is to provide educational training for primary school teachers of the 
school assisted in various fields, one of which is the field of art, culture, and skills (SBK). 
Major issue, namely the lack of discourse on creativity dance teachers so that the lessons 
of art, culture, and skills ignored in schools and a lack of motivation dancing skills, 
namely the potential for art teachers but lack confidence so that learning art is not going 
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well. Goals to be achieved in the implementation of community service is to provide a 
discourse on creativity and motivation skills dance for elementary school teachers in 
the city of Semarang assistance KOMPAS. This activity is expected to provide benefits 
for primary school teachers assisted KOMPAS to motivate and increase knowledge and 
skills, especially in the field of dance creativity. Extension and training activities carried 
out during the month, with a training frequency of once a week, on Saturdays, from 15:30 
to 17:30 at Grasia Hotel Semarang. The counseling and training schedule is: Week 1 - 
counseling theories about the composition of dance; Week 2 - counseling theories about 
choreography; Week 3 - training practice creativity dance; Week 4 - Training the creativity 
of dance creation. The method used by the community service team is upgrading extension 
methods, used when presenting material on the theory of composition and choreography. 
The method of training / skills used during the practical training of creativity and creative 
dance.

PELATIHAN PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
MENDENGARKAN DENGAN MEMANFAATKAN KEARIFAN LOKAL BAGI GURU 

SMA DI KABUPATEN REMBANG

Deby Luriawati Naryatmojo, Bambang Hartono, Haryadi

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

Tahun 2012

Materi Pembelajaran digunakan untuk mengacu pada segala hal yang digunakan 
oleh para guru atau para siswa untuk memudahkan proses pembelajaran. Bahan bisa 
berupa kaset, video, CD -Room, kamus, buku bacaan, buku kerja atau fotokopi latihan 
soal. Bahan juga bisa berupa koran, paket makanan, foto, perbincangan langsung 
dengan mendatangkan penutur asli, instruksi- instruksi yang diberikan oleh guru, tugas 
tertulis, kartu atau juga diskusi antar siswa. Dengan kata lain, materi pembelajaran 
dapat berupa apa saja yang dengan bebas digunakan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan/atau pengalaman siswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada siswa. 
Kerangka yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah (1) melakukan analisis 
kebutuhan untuk mengetahui peta kebutuhan praktis dan strategis dalam pembelajaran 
menyimak di SMA, (2) merumuskan rancang bangun pola treatmen berdasarkan analisis 
kebutuhan, (3) melakukan pelatihan, (4) melakukan pendampingan dan proses uji coba 
yang dilakukan oleh peserta sasaran di sekolah masing-masing, dan (5) melakukan 
monitoring dan evaluasi. Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini adalah guru-guru 
SMA di kabupaten Rembang yang berjumlah 15 orang. Metode kegiatan yang digunakan 
adalah andragogi dengan menekankan pada latihan dan partisipasi aktif dari peserta 
kegiatan. Selain metode pelatihan, digunakan pula metode penugasan untuk pemantapan 
dan pendalaman keterampilan meyimak. Dalam pengembangan materi pembelajaran 
mendengarkan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Peserta dapat memetakan materi 
pembelajaran. Materi pembelajaran keterampilan mendengarkan dengan memanfaatkan 
kearifan lokal dalam bentuk CD dapat meningkatkan keterampilan medengarkan, ini 
jelas lebih efektif. Selain diperuntukan khusus untuk guru SMA juga telah disesuaikan 
untuk pengguna umum yang membuat pengguna dapat berinteraksi langsung. Dilihat 
dari segi bentuk, materi pembelajaran keterampilan mendengarkan dapat meningkatkan 
keterampilan mendengarkan lebih menarik dibandingkan dengan materi pembelajaran 
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yang lain karena dilengkapi dengan gambar, animasi, dan suara. Materi pembelajaran 
mendengarkan ini juga dapat digunakan untuk mengenalkan kearifan lokal, pelestarian 
budaya yang mulai luntur, penanaman nilai luhur, dan menanamkan karakter dalam diri 
siswa melalui tayangan-tayangan kearifan lokal.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAMBAK LOROK MELALUI PENGADAAN 
RUMAH PINTAR : UPAYA UNTUK MENINGKATKAN GEMAR MEMBACA PADA 

MASYARAKAT

Dedeh Mulyati

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

Tahun 2012

Kelurahan Tanjung Mas adalah salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah 
kecamatan Semarang Utara. Peran kawasan yang mempunyai aktifitas cukup tinggi ini, 
karena, mempunyai nilai akses yang tinggi, lokasinya yang strategis, dekat dengan pusat 
kegiatan, pusat kota, dan pusat transportasi. Adanya penurunan tanah (land subsidence) 
dan/atau kenaikan muka air pasang yang setiap tahun berkisar antara 0,15 m hingga 0,25 
m; maka satu-satunya cara adaptasi yang bisa dilakukan oleh penduduk adalah dengan 
meninggikan/mengurug halaman dan lantai bangunan. Proses peninggian/pengurugan 
dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Tentu saja situasi ini 
sangat mengganggu kehidupan warga Kelurahan Tanjung Mas terutama di wilayah 
Kampung Tambak Lorok sehingga mereka kurang bisa mengembangkan potensi yang 
dimiliki. Selain itu, menyebabkan minat membaca pada masyarakat menjadi rendah. 
Padahal pengetahuan sangat penting bagi masyarakat agar mereka bisa tetap bertahan 
dalam situasi yang sesulit apapun. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya rumah 
pintar yang berguna bagi masyarakat dalam menimba ilmu. Untuk itulah, pada kegiatan 
pengabdian masyarakat kali ini, tim pengabdi dari Unnes melaksanakan kegiatan dengan 
pendirian rumah pintar untuk meningkatkan gemar membaca pada masyarakat kampung 
Tambak Lorok. Sesuai dengan uraian analisis situasi di atas, perumusan masalah dalam 
kegiatan ini adalah bagaimana pengadaan rumah pintar dapat meningkatkan kegemaran 
membaca pada masyarakat Tambak Lorok? Tujuan dari pengabdian ini adalah berdirinya 
rumah pintar di Kampung Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas yang berkembang. 
Manfaat dari pengabdian ini adalah dengan berdirinya rumah pintar di Kampung Tambak 
Lorok Kelurahan Tanjung Mas maka minat membaca masyarakat menjadi meningkat. 
Hasil kegiatan pengabdian adalah disepakati kegiatan pengelolaan rumah pintar akan 
dilaksanakan pada setelah lebaran. Hal ini dilakukan karena perbaikan gedung untuk 
penambahan ruang yang khusus untuk rumah pintar. Sesuai dengan kesepakatan, Tim 
Pengabdi datang untuk memberikan pelatihan pengelolaan rumah pintar kepada warga 
RW XVI Kelurahan Tambaklorok. Dimana kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu RW XVI 
Kelurahan Tambaklorok. Mereka sangat antusias mendengarkan penjelasan dari Tim 
Pengabdi. Setelah tanya jawab, Tim Pengabdi memberikan pelatihan kepada pengurus 
PKK RW XVI yang ditunjuk sebagai pengelola rumah pintar. Karena materinya tidak 
sulit, dalam waktu singkat peserta mampu memahami dan bisa mempraktekkan yang 
diajarkan oleh Tim Pengabdi. Hal ini sangat menggembirakan karena kebetulan pengelola 
masih muda sehingga mudah menerima materi dan mempraktekkannya. Simpulan 
kegiatan : pengetahuan dan keterampilan warga Tambaklorok mengenai rumah pintar, 
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dan Terbentuknya rumah 4 pintar Sifana di Kelurahan Tambaklorok. Saran : Perlu adanya 
kegiatan berkelanjutan supaya kegiatan ini bukan sekedar kegiatan yang tidak bermakna.

MEMASYARAKATKAN MODEL KONSERVASI AIR UNTUK PENANGANAN 
KEKERINGAN DI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN 

Dewi Liesnoor Setyowati, Erni Suharini, Wahyu Setyaningsih, Ariyani Indrayati

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

Tahun 2012

Memasyarakatkan Model Konservasi Air Untuk Penanganan Kekeringan Di 
Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Dewi Liesnoor Setyowati, Erni Suharini, 
Wahyu Setyaningsih, Ariyani Indrayati. Tahun 2012. 43 halaman. Kekeringan merupakan 
salah satu bencana yang sulit dicegah dan datang berulang. Pada musim kemarau, 
fenomena kekeringan di Kabupaten Grobogan semakin luas. Bahkan, jumlah desa yang 
dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih juga terus bertambah. Jumlah desa yang 
mengalami kekeringan pada Juli 2011 tercatat 110 desa. Berdasakan permasalahan 
tersebut maka tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) Merumuskan 
model konservasi air yang sesuai dan tepat guna untuk mengurangi fenomena kekeringan, 
2) memasyarakatkan dan menerapkan model konservasi air pada masyarakat setempat 
Kegiatan dilaksanakan di kantor Kepala Desa Wirosari pada hari Sabtu tanggal 8 SEptember 
2012, jam 09.00 - 12.00. Khalayak sasaran adalah anggota masyarakat, sebanyak 31 orang. 
Bentuk kegiatan adalah penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi 
dilanjutkan dengan penyerahan tanaman konservasi. Berdasarkan pengamatan dengan 
memperhatikan persentase kehadiran peserta, antusias dalam mengikuti penyuluhan, 
dan keikut sertaan dalam kegiatan penyuluhan, materi tentang konservasi air di Desa 
Wirosari dikatakan berhasil. Peserta telah dapat mengetahui tentang upaya penanganan 
konservasi air, mengenal beberapa cara konservasi air seperti membuat biopori, sumur 
resapan, dan penanaman tanaman konservasi. Dengan mengikuti sosialisasi tentang 
konservasi air, masyarakat berharap dapat menemukan solusi yang mudah dan murah 
untuk mengurangi dampak kekurangan air di desa Wirosari. Saran yang diberikan, 
kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan, serta 
memperluas kelompok sasaran, khususnya masyarakat. Bila memungkinkan perlu kiranya 
untuk mengoptimalkan keberadaan embung di desa ini. Kedepan perlu dibina kerjasama 
dengan Dinas Pertanian, Balai Konservasi dan Dinas Kehutanan untuk lebih memperluas 
informasi dan memperlancar kegiatan pelatihan ini.

UPAYA PENINGKATAN PENYADARAN PENTINGNYA POHON BAGI KEHIDUPAN DI 
PKK PUSPONJOLO SELATAN KOTA SEMARANG

Dian Latifiani, Anis Widyawati, Sonny Saptoajie, Ahmad Faris Yunianto

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

Tahun 2012

Isu pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) 
telah menjadi perhatian kita bersama. Dampak negatif pemanasan global dan perubahan 
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iklim ditandai dengan terjadinya berbagai bencana alam di berbagai pelosok tanah air, 
seperti: banjir, tanah longsor, puting beliung, kesulitan memperoleh air karena kekeringan 
yang begitu panjang dan lain sebagainya. Kota Semarang yang dilihat dari topografinya 
terdiri dari Semarang Atas dan Bawah sangat rawan bencana apabila daerah Semarang 
Atas berlahan „gundul‟. Resiko bencana yang didapat adalah tanah longsor dan juga 
banjir. Lahan kritis kota Semarang pada tahun 2001 mencapai 11 ribu hektare (Suara 
Merdeka, 29 November 2010). Untuk menanggulangi lahan kritis ini, secara nasional telah 
dicanangkan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon. Upaya penanganan lahan kritis 
sejak tahun 2001, diantaranya dilakukan melalui Gerakan Penghijauan Sejuta Pohon, 
Gerakan Semarang Menanam dan Semarang Bersih, Hijau dan Indah, Gerakan Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan, Gerakan Semarang Menuju 2 juta Pohon, serta Gerakan Hari Indonesia 
Menanam dan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon. (Ir. Bambang Haryono selaku 
Asisten II Kota Semarang, 29 November 2010) Berdasarkan dari analisis situasi inilah 
Pengabdi ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi 
peningkatan penyadaran pentingnya pohon bagi kehidupan. Model sosialisasi ini di pilih 
dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran tentang penghijauan sebagai upaya 
preventif bertambhanya lahan kritis di Kota Semarang. Berdasarkan pengamatan selama 
melakukan pengabdian, tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti 
penjelasan mengenai penyebab terjadinya pemanasan global dan pentinya pohon untuk 
mengurangi pemanasan global tersebut. Peserta pengabdian Pro aktif dalam menanggapi 
dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan 
sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders 
yang terkait yaitu Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pertamanan dan Pemakaman kota 
Semarang.

PELATIHAN GAME GAME EDUCATION BAGI SISWA-SISWI PAUD ”SEKAR NAGARI” 
SEKARAN GUNUNGPATI SEMARANG

Djuniadi, Said Sunardiyo, Feddy Setio Pribadi, Suryono, Aryo Baskoro, Nur Iksan, Alfa Faridh Suni

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

Tahun 2012

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh staf pengajar Teknik 
Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang untuk menyelesaikan permasalahan 
terkait meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di PAUD SekarNagari Unnes 
Semarang. Tujuan utama kegiatan ini alah memberi bekal kepada siswa dan guru PAUD 
materi belajar sambil bermain menggunakan game education berbasis komputer. Metode 
pelaksanaan pelatihan game education ini pemberian pelatihan game secara teori dan 
praktek langsung. Peserta pengabdian kepada masyarakat sejumlah 35 siswa PAUD. 
Di awal kegiatan peserta mengerjakan pre-tes. Setelah diadakan pelatihan teori peserta 
melaksanakan praktek dengan bimbingan instruktur. Peserta aktif dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan oleh instruktur. Pada akhir program peserta diminta megerjakan 
post-tes. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
pengabdian masyarakat ini telah berhasil dengan baik dan sukses. Hal ini ditunjukkan dari 
tercapainya target yang ditetapkan. Selain itu peserta mengikuti kegiatan dengan minat 
yang tinggi
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EDUKASI PEMBUATAN OVITRAP DALAM RANGKA PENCEGAHAN DEMAM 
BERDARAH DENGUE DI SDN SUMBEREJO 03 KECAMATAN KALIWUNGU KENDAL

Dyah Mahendrasari Sukendra, Yunita Dyah Puspita Santik

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

Tahun 2012

Demam berdarah dengue ialah penyakit yang terutama terddapat pada anak dengan 
gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi, yang biasanya memburuk setelah dua hari 
pertama. Penyebab DBD adalah virus dengue yang sampai sekarang dikenal 4 serotipe 
(Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3, dan Dengue-4), termasuk dalam group B Arthopod 
Borne Virus (Arbovirus). Nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penular utama penyakit 
ini, tersebar luas di seluruh pelosok tanah air. Menurut data yang diambil dari Dinas 
Kesehatan Kota Semarang, diperoleh angka kejadian (incident rate/IR) penyakit demam 
berdarah dengue di wilayah kerja Kota Kendal sekitar 500-600 kasus. Demam Berdarah 
Dengue hampir terjadi, Puskesmas Kaliwungu merupakan daerah yang memiliki wilayah 
pemukiman yang cukup padat. Wilayah Hal ini membuat kepadatan penduduk dan arus 
transportasi menjadi semakin meningkat sehingga mobilitas penduduk menjadi sangat 
tinggi. Kondisi lingkungan yang seperti inilah yang membuat wilayah kerja Puskesmas 
Kaliwungu menjadi sangat rawan terhadap terjangkitnya wabah penyakit demam berdarah 
di masyarakat. Cara untuk menanggulangi wabah penyakit ini di masyarakat yaitu dengan 
memberantas penularnya berupa nyamuk Aedes aegypti. Penanggulangan wabah yang 
efektif yaitu dengan memberantas jentik nyamuk yang dikenal dengan istilah PSN. Salah 
satu upaya pemberantasan siklus nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan alat 
ovitrap. Ovitrap yaitu salah satu alat yang digunakan untuk memutus siklus perkembangan 
nyamuk. Ovitrap bisa disebut juga sebagai perangkap telur dan larva nyamuk, khusus 
untuk Aedes aegypti. Mengingat nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di masyarakat, maka 
untuk memberantas penyakit ini perlu dilakukan PSN oleh seluruh lapisan masyarakat di 
rumah dan di tempat umum serta lingkungannya masing-masing secara terus menerus. 
Setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada para siswa didapatkan hasil 
peningkatan pengetahuan tentang DBD dan juga ketrampilan peserta dalam membuat 
ovitrap sebagai alat pencegahan kejadian DBD.

PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA USAHA KECIL BATU BATA MERAH

Dyah Maya Nihayah 

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

Tahun 2012

Kegiatan ini memiliki tiga tujuan yaitu memberikan pengarahan mengenai 
pentingnya melakukan tertib administrasi, memberikan pelatihan cara mengelola keuangan 
usaha secara efektif dan efisien dan memberikan pelatihan serta pengarahan tentang teknik 
pemasaran. Manfaat dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bagi pengusaha 
batu bata merah, diharapkan dapat meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi batu 
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bata merah. Kedua, Penguasaan pembukuan. Ketiga, perluasan jejaring pemasaran batu 
bata merah. Dengan menggunakan metode ceramah dan praktek, pelaku usaha batu bata 
merah menjadi semakin mengerti mengenai pentingnya menunjukkan image yang bagus 
dan keunikan produknya untuk menarik konsumen. Saran untuk kegiatan ini; Pertama, 
diharapkan dengan berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang didapat dari pelatihan, 
diharapkan para pemilik usaha batu bata merah di Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang 
dapat berinovasi mencari cara dengan melihat apa yang diinginkan oleh konsumennya. 
Hal ini perlu dilakukan supaya usaha mereka dapat terus bertahan dan berkembang. 
Kedua, hendaknya dilakukan pembinaan dengan memberikan tambahan pengetahuan dan 
ketrampilan sesuai dengan permasalahan sebenarnya yang dihadapi di lapangan. Selain 
itu, diharapkan terus dilakukan pendampingan supaya dapat dikontrol keberlanjutan dari 
program ini.

PEMBERDAYAAN GURU TAMAN KANAK-KANAK DALAM PEMBUATAN WEBSITE 
BERBASIS JOOMLA SEBAGAI MEDIA INFORMASI DI KECAMATAN GUNUNGPATI 

KOTA SEMARANG

Edi Waluyo, Amirul Mukminin, Akaat Hasjiandito

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

Tahun 2012

Permasalahan yang diajukan dalam pengabdian ini adalah bagaimana pelatihan 
pembuatan website yang dapat digunakan sebagai alternatif media informasi lembaga 
taman kanak-kanak di Kecamatan Gunungpati Semarang serta bagaimana keefektifan 
dari website yang digunakan sebagai alternatif media informasi lembaga taman kanak-
kanak di Kecamatan Gunungpati Semarang. Berdasarkan permasalahan tersebut tim dosen 
PGPAUD FIP UNNES yang merupakan tim pengabdian menyelenggarakan pengabdian 
masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan tentang pengembangan website 
lembaga taman kanak-kanak di daerah Gunungpati kota Semarang. Kegiatan ini 
dilaksanakan di kampus FIP Unnes. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. 
Respon guru-guru sangat besar, hal ini dapat dilihat dari antusiasme guru dalam mengikuti 
kegiatan pengabdian dari awal sampai akhir. Hal ini terbukti dengan adanya komunikasi 
aktif dari guru peserta pengabdian, serta dapat dilihat dari website yang telah dihasilkan 
oleh guru peserta dalam kegiatan pengabdian ini. Metode penyampaian materi dengan 
cara praktikum pengelolaan website, instruktur menjelaskan dan mempraktekan secara 
teknis pengelolaan website dengan menggunakan lcd di depan kelas, dan guru mengikuti 
instruktur sesuai dengan petunjuk, masing-masing guru melakukan praktek dengan 
menggunakan laptop yang telah dibawa dari lembaga masing-masing. Koneksi internet 
yang digunakan adalah koneksi wifi, karena praktek pengelolaan website ini dilakukan 
secara online. Harapan hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah dimanfaatkannya 
website lembaga taman kanak-kanak sebagai proses media informasi di lembaga masing-
masing. Hasil evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan ini adalah 
dengan dihasilkannya website lembaga taman kanak-kanak serta pengelolaan content 
yang dilakukan oleh peserta pengabdian.
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PELATIHAN PENGAJARAN PROFESIONAL DAN PEMBELAJARAN BERMAKNA 
(BETTER TEACHER AND LEARNING) BAGI GURU SMP DI KOTA SEMARANG

Eko Handoyo

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

Tahun 2012

Tujuan umum kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan guru dalam 
melaksanakan pengajaran profesional dan pembelajaran bermakna. Secara khusus tujuan 
kegiatan ini adalah a) meningkatkan keterampilan guru dalam memetakan kurikulum, 
b) meningkatkan keteramplan guru dalam menyusun lembar kerja, c) meningkatkan 
keterampilan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, d) meningkatkan 
keterampilan guru dalam menyusun rubrik penilaian, dan e) meningkatkan keterampilan 
guru dalam menyusun jurnal refleksi. Metode kegiatan ini adalah pelatihan yang 
menekankan pada pemberdayaan peserta. Secara umum akan nampak dua aktivitas, yaitu 
ceramah dan mengerjakan tugas. Ceramah disampaikan oleh fasilitator dalam rangkan 
menjelaskan tujuan tiap unit. Peserta dipandu oleh fasilitator mengerjakan tugas-tugas 
yang telah disiapkan oleh fasilitator. Dengan metode ini peserta lebih memahami tentang 
pentingnya memberi kepercayaan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan dan 
keterampilan. Pelatihan Pengajaran Profesional dan Pembelajaran Bermakna (Better 
Teacher and Learning) Bagi Guru-guru SMP Negeri 21 mempunyai manfaat bagi guru 
dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Melalui kegiatan tersebut, guru 
memdapatkan manfaat berupa peningkatan keterampilan dalam memetakan kurikulum, 
peningkatan keterampilan dalam menyusun lembar kerja, peningkatan keterampilan 
dalam memanfaatkan media pembelajaran, peningkatan keterampilan dalam menyusun 
rubrik penilaian, dan peningkatan keterampilan dalam menyusun jurnal refleksi. Guru 
profesional mempunyai 4 tanggungjawab yang harus dipenuhi, yaitu tanggungjawab 
akademik, pedagogik, profesional, dan sosial. Guru harus profesional dengan melaksanakan 
pembelajaran yang berkualitas di kelas, untuk itu ketarampilan dasar guru harus dilengkapi 
dengan kemampuan tingkat lanjut, yaitu memetakan kurikulum, menyusun lembar kerja, 
menyusun rubrik, dan menyusun refleksi. Melalui cara seperti itu kualitas pembelajaran 
akan terus meningkat.

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGAJAR DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
BAGI GURU SD DI GUGUS PLONGKOWATI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA 

SEMARANG 

Endah Peniati, Parmin, Eling Purwantoyo dan Retno Sri Iswari

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

Tahun 2012

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para guru tentang perangkat 
pembelajaran, macam-macam model mengajar, dan media pembelajaran. Perangkat 
pembelajaran ini digunakan oleh guru di gugus Plangkawati kecamatan Banyumanik Kota 
Semarang, meningkatkan keterampilan mengajar para guru dengan menggunakan media 
pembelajaran, meningkatkan keterampilan para guru dalam mengobservasi pembelajaran, 
memberikan pengalaman secara langsung tentang Lesson Study. Berdasarkan pedoman 
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evaluasi dan tujuan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dapat dinilai bahwa 
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil dengan baik. Hal ini dapat 
dilihat dari antusiasme para guru SD di Gugus Plangkawati Kecamatan Banyumanik 
Kota Semarang dalam mengikuti serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan 
keterampilan mengajar dengan media pembelajaran. Para peserta kegiatan sangat 
bersemangat dan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang terdiri dari workshop, 
peer teaching, dan real teching. Workshop dilaksanakan setiap hari sabtu selama tiga 
minggu, kemudian dilanjutkan dengan peer teaching pada tiga minggu berikutnya. Kedua 
kegiatan tersebut dilaksanakan di SD Negeri 01 Pudak Payung. Setelah itu dilanjutkan 
dengan kegiatan real teaching sekaligus lesson study yang dilaksanakan di SD masing-
masing sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Para peserta umumnya telah terampil 
dalam membuat perencanaan pembelajaran yang meliputi pembuatan RPP, silabus dan 
pembuatan media. Selain itu juga dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
media baik pada pear teaching maupun real teaching di sekolah masing-masing.

PELATIHAN PENGUASAAN TEHNIK DASAR MASSAGE PENYEMBUHAN BAGI 
GURU-GURU PENJAS DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Endro Puji Purwono, Ranu Baskoro, M. Annas

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

Tahun 2012

Cedera yang menimpa seseorang baik yang ringan maupun yang berat dapat 
mengganggu dan menghambat semua aktivitas dan upaya pencapaian prestasi, khususnya 
dalam pelaksanaan kegiatan belajar di tingkatan sekolah seperti SD, SMP dan SMA. 
Penanganan cedera pada siswa di sekolah dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang 
berkompeten dan memiliki keterampilan seperti keterampilan massage penyembuhan 
yang dalam hal ini adalah guru Penjaskes. Namun sebagian besar guru Penjaskes di 
Kabupaten Kendal khususnya di Kecamatan Boja sebagian besar belum memiliki dan 
menguasai keterampilan massage yang dimaksud khususnya dalam penyembuhan cedera. 
Dengan pelatihan penguasaan teknik dasar massage penyembuhan ini diharapkan akan 
dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bekal keterampilan bagi Guru 
Penjaskes di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam mengatasi cedera pada siswa 
melalui teknik massage penyembuhan. Tujuan kegiatan ini adalah agar para guru Penjaskes 
di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal : 1) Memiliki keterampilan dasar Massage 
penyembuhan sehingga menjadi sumber motivasi awal untuk berlatih lebih lanjut secara 
mandiri, 2) Memiliki pengetahuan tentang massge penyembuhan agar dalam penanganan 
cedera olahraga dapat mengambil tindakan yang tepat dan baku. Metode yang digunakan 
: 1) Ceramah berupa penjelasan teori tentang teknik Dasar massage meliputi penjelasan 
pengetahuan anatomi dan fisiologi tubuh manusia., 2) Tanya jawab mengenai permasalahan 
yang dihadapi dalam teori dan praktek, 3) Demonstrasi contoh teknik gerakan massage 
penyembuhan yang benar, 4) Latihan dengan berpasangan untuk mempraktikkan teknik 
massage penyembuhan. Waktu pelaksanaan kegiatan 17 April sampai dengan 19 Oktober 
2012. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan pre test dan menunjukkan bahwa 80% 
guru-guru Penjas di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal belum memiliki pengetahuan 
dan pemahaman yang baik mengenai teknik dasar massage penyembuhan bagi cedera. 
Sesudah pelaksanaan kegiatan dilakukan post test diketahui hasil pelaksanaan berupa 
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adanya peningkatan pemahaman dan penguasaan teknik dasar massage penyembuhan 
cedera yang ditunjukkan oleh meningkatnya keterampilan massage penyembuhan yang 
dimiliki peserta kegiatan pelatihan. Simpulan yang dapat diambil adalah : 1) Peserta 
pelatihan dapat memahami dan menguasai teknik dasar massage penyembuhan bagi cedera 
yang benar, 2) Peserta mampu menunjukkan cara melakukan massage penyembuhan bagi 
cedera yang benar dan mampu menetapkan jenis massage yang akan dilakukan sesuai 
dengan jenis cedera yang terjadi. Saran yang dapat diberikan adalah :1) Sekolah hendaknya 
memberikan kesempatan bagi guru-guru Penjas untuk memperdalam dan mengembangkan 
keterampilan massage penyembuhan bagi cedera melalui pelatihan secara rutin, 2) Guru 
Penjas hendaknya selalu mengembangkan keterampilan yang dimiliki dalam massage 
penyembuhan bagi cedera dan menyumbangkannya bagi kepentingan pendidikan dan 
masyarakat.

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG HIDUP BERSIH DAN SEHAT DENGAN 
MEDIA FILM ANIMASI PADA SISWA SD N LEBAN DESA LEBAN KABUPATEN 

KENDAL

Eram Tunggul P, Sugiharto

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

Tahun 2012

Personal hygiene is very important for children because few children are exposed to 
diseases not concerned about it. Initial survey indicates the level of students’ understanding 
of elementary N rains on personal hygiene is quite low. therefore it is necessary to repair 
one of them by using animations media (Harrison and Hummell 2010:21-22). Community 
service was held at the school district Leban Boja Kendal. Event held on July 23, 2012 
from hours 9-10:00 am followed by class IV and V which are 32 students (14 students 
of class IV and 18 students of class V). Before implemented devotion, first performed a 
pretest to determine the level of knowledge prior to the screening of the animated film 
about personalhygiene. The results showed an increase in knowledge devotion elementary 
students about personal hygient using the medium of animation, the difference before and 
after the dedication address was perbedaab significant (p = 0.017)

INTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI HOLTIKULTURADI KELURAHAN 
SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG MELALUI PENGUATAN 

INSTITUSI LOKAL

Etty Soesilowati, Widiyanto, Margunani

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

Tahun 2012

Pengembangan wilayah Gunungpati sebagai green beltkota Semarang harus 
mempertimbangkan aspek-aspek ekologis.Untuk mewujudkan impian tersebut jelas 
memerlukan pengintegrasian program serta melibatan berbagai stakeholder, tidak saja 
Pemerintah Kota Semarang, perguruan tinggi, para pengusaha maupun masyarakat 
Gunungpati sendiri. Kampus Unnes yang terletak diatas lahan seluas +/- 120 ha dan 
berada di Sekaran wilayah Gunungpati secara moral memiliki tanggungngjawab turut 
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mensukseskan program Pemerintah Kota. Pusat Manajemen & Kewirausahaan LP2M 
Unnes bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang melakukan kegiatan 
penanaman buah-buahan (durian, kelengkeng, jambu, dan srikaya) di lahan seluas 3,5 ha. 
Pihak Unnes sebagai penyedia lahan sementara pihak Dinas Pertanian menyediakan bibit 
beserta sarana/prasarananya serta pemeliharaannya selama 3 tahun.Setelah 3 tahun (masa 
produksi), pengelolaan diserahkan ke Unnes.Agar diperoleh produksi yang maksimal 
memerlukan penanganan khusus. Kegiatan pengintegrasian diharapkan menciptakan 
proses berkelanjutan melalui: (1) proses konvergensi; (2) proses sinergik antar pelaku 
pembangunan ; dan (3) proses sibernetik. Ketiga strategi dilakukan melalui kegiatan 
pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi.Tujuan kegiatan pelatihan dan pengabdian 
diharapkan bermanfaat untuk : (1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
khususnya yang berkaitan dengan budidaya buah-buahan; (2) Meningkatan penghasilan 
petani buah-buahan ; (3) Meningkatkan nilai tambah produk buah lokal; (4) Meningkatkan 
kerjasama antar stakeholder.Langkah pertama yang diperlukan adalah merekrut 
petani-petani hortikultura yang berkeinginan menggarap lahan Unnes. Tahap kedua, 
mensimulasikan pembentukan kelompok tani, melakukan pelatihan teknis memelihara 
tanaman dan manajerial kelompok. Keberhasilan program diukurdengan indikator: 
kemanfaatan bagi petani, dibuktikan dengan kesediaan untuk memelihara tanaman dan 
membentuk kelompok tani, dan tingkat pengetahuan petanididalam membudidayakan 
tanaman buah-buahan

MODEL PEMBUDAYAAN KONSERVASI PADA ANAK-ANAK DI PERUMAHAN 
TRANGKIL - KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA 

SEMARANG

Eva Banowati, Ngabiyanto, Sunyoto

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

Tahun 2012

Kerusakan lingkunan di Indonesia mencapai 40 hingga 50 persen dari luas wilayah 
yang ada. Gejala kerusakan lingkungan juga terjadi di Kelurahan Sukorejo Kecamatan 
Gunungpati Kota Semarang. Berdasarkan peta rawan bencana alam yang terjadi pada 
musim penghujan adalah banjir, dan longsor. Namun pada musim kemarau terjadi 
kekeringan yakni krisis air bersih, ditandai dengan mengeringnya sumur-sumur warga. 
Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar Anak-Anak di Perumahan Trangkil: 1) memiliki 
pengetahuan dan wawasan konservasi lingkungan; 2) berperan serta dalam upaya 
konservasi lingkungan; dan 3) membudayakan konservasi sejak dini untuk penyelamatan 
lingkungan setempat sesuai kondisi psikis dan fisiknya. Pemecahan masalah dilakukan 
melalui beberapa alternatif metode, yaitu: informasi tentang peran penting konservasi, 
penyuluhan konservasi melalui penanaman, dan mempraktekkan teknik dan cara menanam 
berbagai jenis bibit/ benih di pot maupun di halaman rumahnya. Keberhasilan kegiatan 
dilakukan dengan evaluasi akhir penyuluhan, keberhasilan pembibitan dan penanaman, dan 
evaluasi akhir program sekaligus mendapatkan masukan berkaitan dengan pembudayaan 
konservasi guna pengembangan program lanjutan. Kegiatan dilaksanakan pada kurun 
waktu 4 bulan, yang dimulai Juni 2012. Pada dasarnya anak-anak sangat awam terhadap 
budaya menanam, mereka hanya mengenal hasil tanaman. Meskipum mereka sering 
diberi sajian sayur, namum mereka mengaku tidak pernah melihat tanaman sayur tersebut, 
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apalagi cara menanam atau membudidayakannya. Pengalaman kecil di pembudayaan 
ini mampu melahirkan ketertarikan khalayak, hal ini terbukti dari keberhasilan mereka 
mengajak beberapa ibu mengikuti kegiatan ini. Bahkan semakin banyaknya peserta yang 
menghendaki dilakukan tindak lanjut yakni keinginan mereka dapat membuat kompos, 
dapat menggunakan kompos untuk memupuk, serta beberapa keinginan lain yang 
berkaitan dengan konservasi agar rumah mereka menjadi sehat dan hijau oleh tanaman.

REVITALISASI FORUM ANAK DI KABUPATEN KENDAL

Evi Widowati, Lyna Latifah, Lita Latiana

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

Tahun 2012

Lima kluster hak anak antara lain yaitu : hak sipil dan kebebasan ( contoh : 
informasi layak anak, forum anak, akte kelahiran gratis, dll ), lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif ( contoh : bina keluarga balita ), kesehatan dasar dan kesejahteraan, 
Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus. Adanya 
Forum Anak adalah salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam memenuhi salah 
satu hak partisipasi anak yang masuk didalam kluster satu yaitu hak sipil dan kebebasan. 
Di Kabupaten Kendal hanya memiliki satu Forum Anak dengan nama Forum Anak 
Kendal atau FAKEN, dimana forum tersebut pernah dibentuk dengan menggunakan Surat 
Keputusan Bupati Kabupaten Kendal No. 463 / 585 / 2010 Tentang Pembentukan Forum 
Anak Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2012 yang pada kenyataannya saat ini sudah tidak 
aktif dikarenakan banyak anggota pengurus Forum Anak Kendal atau FAKEN tersebut 
yang telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sudah tidak masuk dalam kategori 
usia anak (dibawah usia 18 tahun), selain itu juga FAKEN yang ada saat ini belum memiliki 
program kerja yang jelas sehingga tidak ada kegiatan yang dapat digunakan sebagai 
pengikat antara satu anggota dengan anggota lainnya. Dari hasil kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat melalui Revitalisasi Forum Anak di Kabupaten Kendal ini telah 
dapat menghasilkan kontribusi yang cukup signifikan yaitu dengan tersusunnya pengurus 
harian dan program kerja yang baru, bagi Forum Anak Kendal (FAKEN), selain itu dapat 
diketahui bahwa dari hasil pre test didapat skor rata-rata 66 sedangkan dari hasil post 
test di dapat skor rata-rata 87 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
pengetahuan anak FAKEN tentang apa itu hakikat dari Forum anak.

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMANFAATAN TANAMAN PEKARANGAN 
UNTUK INSEKTISIDA NYAMUK YANG RAMAH LINGKUNGAN SEBAGAI USAHA 

MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT DBD (DEMAM BERDARAH 
DENGUE)

F. Widhi Mahatmanti, M. Alauhdin, Triastuti Sulistyani

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

Tahun 2012

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan melatih penerapan teknologi 
pembuatan insektisida nyamuk yang ramah lingkungan dari tanaman pekarangan sebagai 
usaha mengurangi angka kematian akibat penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) di 
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RW 08 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan 
30 Juni 2012. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan langkah 
metodologis yang meliputi identifikasi dan observasi, pengorganisasian, penyuluhan dan 
pelatihan, program aksi dan evaluasi. Berdasarkan hasil kegiatan ini dapat disimpulkan 
bahwa terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembuatan insektisida 
nyamuk yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan tanaman pekarangan. Hasil uji 
coba menunjukkan ektrak daun sirih dapat digunakan sebagai pengganti serbuk abate.

PELATIHAN PENGGUNAAN INTERNET BAGI PENGELOLA, GURU DAN SISWA-
SISWI PAUD ”SEKAR NAGARI” UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEKARAN 

GUNUNGPATI SEMARANG

Feddy Setio Pribadi, Said Sunardiyo, Djuniadi, Suryono, Nur Iksan, Alfa FaridhSuni, Aryo Baskoro

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

Tahun 2012

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh staf pengajar 
Teknik Elektro Fakultas Teknik UNNES untuk menyelesaikan permasalahan terkait 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di PAUD Sekar Nagari Semarang. Tujuan 
utama kegiatan ini alah memberi bekal kepada siswa dan guru PAUD materi belajar 
sambil bermain menggunakan internet. Metode pelaksanaan pelatihan internet adalah 
memberikan materi teori dan praktek langsung. Peserta pengabdian kepada masyarakat 
sejumlah 6 orang guru dan pengelola dan 10 siswa. Di awal kegiatan peserta mengerjakan 
pre-tes. Setelah diadakan pelatihan teori peserta melaksanakan praktek dengan bimbingan 
instruktur. Peserta aktif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh instruktur. Pada 
akhir program peserta diminta megerjakan post-tes. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil 
dengan baik dan sukses. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya target yang ditetapkan. 
Selain itu peserta mengikuti kegiatan dengan minat yang tinggi.

PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGI GURU BAHASA INGGRIS SEKOLAH 
DASAR SE-KECAMATAN PEDURUNGAN MELALUI PELATIHAN STRATEGI “THREE 

STEP INTERVIEW”

Frimadhona Syafri, Sri Wahyuni

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

Tahun 2012

Sebagian besar guru bahasa Inggris SD di wilayah UPTD kecamatan Pedurungan 
adalah guru tidak tetap atau honorer. Sumber Daya Manusia para guru ini perlu ditingkatkan 
khusunya dalam kemampuan mengajar. Salah satu penyebabnya adalah motivasi guru 
yang rendah. Guru tidak terlibat aktif dalam forum seperti Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Beberapa guru yang aktif akhirnya 
merasa bosan karena topic bahasan setiap pertemuan hanya membahas mengenai 
perangkat pembelajaran seperti pengembangan silabus dan RPP. Menghadapi kenyataan 
yang demikian, sebenarnya para guru sangat membutuhkan suasana baru, penyegaran, 
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dan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi dan ketrampilan mengajar mereka. 
Menghadapi kenyataan yang demikian, sebenarnya para guru sangat membutuhkan 
suasana baru, penyegaran, dan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi dan 
ketrampilan mengajar mereka. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkat kan 
ketrampilan mengajar guru bahasa inggris sekolah dasar se-kecamatan pedurungan melalui 
tekni Three Step Interview. Three Step Interview diharapkan dapat sebagai alternative 
strategi pembelajaran bagi guru dan siswa. Dengan menggunakan teknik ini, guru dapat 
menghindari model pembelajaran ceramah. Teknik ini dapat menciptakan kondisi yang 
dapat membuat guru dan siswa, siswa dengan siswa berinteraksi secara aktif. Dengan 
teknik Three Step Interview guru dapat mengeksplorasi kemampuan berkomunikasi siswa 
sehingga siswa diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi berbahasa 
Inggris secara lisan maupun tulisan, siswa belajar sesuatu dari temannya, dan siswa menjadi 
lebih percaya diri berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Akhirnya kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan ketrampilan mengajar para guru di wilayah UPTD kecamatan Pedurungan. 
Selain itu manfaat kegiatan pelatihan ini adalah para peserta pelatihan diharapkan 
dapat meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogi para guru sehingga dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan keberhasilan siswa. Progam Pengabdian 
Masyarakat ini sangat tepat dilaksanakan di wilayah UPTD sekecatamatan Pedurungan. 
Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi guru-guru SD, diantaranya yaitu: 
meningkatnya pemahaman dan kemampuan guru-guru SD tentang strategi pengajaran 
Cooperative learning yang salah satunya adalah Three step Interview dan menerapkannya 
dalam pembelajaran bahasa Inggris, meningkatnya motivasi guru-guru dalam mengajar, 
meningkatnya dampak pengiring lain dari terlaksananya kegiatan pelatihan ini, yaitu: 
meningkatnya motivasi belajar siswa, nilai hasil belajar siswa, kuantitas kosakata bahasa 
Inggris siswa, dan keterampilan dan keaktifan dalam berbahasa Inggris.

PEMBINAAN KEMAMPUAN MANAJERIAL KETUA POSDAYA DI KELURAHAN 
KALISEGORO KECAMATAN GUNUNG PATI

Hamonangan Sigalingging

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

Tahun 2012

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk : 1) Memberikan 
transfer pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan terkait dengan peningkatan 
kemampuan manajerial ketua Posdaya di kelurahan Kalisegoro, 2) Meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan manajerial ketua Posdaya di kelurahan Kalisegoro. 
Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah dikuasainya pengetahuan 
dan meningkatnya kemampuan manajerial dari ketua Posdaya di kelurahan Kalisegoro 
Kecamatan Gunungpati. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan dalam 
bentuk pelatihan. Pelatihan dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama, pemberian materi. 
Yang kedua, praktek. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini adalah para ketua posdaya di kelurahan Kalisegoro sebanyak 50 orang. Khalayak 
ini dianggap strategis karena masih banyak pengurus posdaya yang pengetahuan dan 
kemampuan manjerialnya kurang. Setelah memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-
prinsip manajemen dan kepemimpinan, ketua Posdaya dapat meningkat kemampuan 
manajerialnya sehingga dapat mengembangkan pengelolaan kelompok yang diketuainya. 
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Hasil dari pelatihan dievaluasi oleh pendamping (Tim Pengabdian) dan peserta. Pelatihan 
ini berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan dan tujuan dari pelatihan juga dapat 
tercapai. Peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan pengetahuan dan kemampuannya 
dalam manajerial organisasi meningkat.

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU-GURU RSMABI NEGERI 1 DEMAK DALAM 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS MULTIMEDIA 

Harjito, Kasmui, Mohammad Alauhdin

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

Tahun 2012

Telah dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di RSMABI Negeri 
1 Demak dalam rangka peningkatan kemampuan guru-guru RSMABI Negeri 1 
Demak mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Kegiatan 
dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu workshop selama 16 jam yang dilaksankan dalam 
4 hari dan tahap pendampingan. Peserta workshop sebanyak 18 guru dari beebrapa bidang 
ilmu baik IPA maupun IPS dengan prasyarat menguasai dasar-dasar software perkantoran 
(Microsoft word dan Microsoft power point). Workshop dilaksanakan dengan cara tutorial 
dan latihan dengan dipandu oleh nara sumber dan didampingi mahasiswa sebagai asisten. 
Hasil dari workshop ini adalah lahirnya kesadaran dalam diri guru mengenai pemahaman 
media yang mutakhir.Media bukan lagi sebagai pelengkap dari pembelajaran, namun 
media mutlak diperlukan dalam rangka menghadirkan pengalaman real peserta didik dan 
dalam rangka mengubah paradigm pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-
centered.Selain itu guru juga mulai bisa memproduksi medianya sendiri disesuaikan 
dengan RPP yang dibuat dengan memanfaatkan konten yang tersedia di internet.

PELATIHAN PERAKITAN DAN PERBAIKAN KOMPUTER UNTUK MENINGKATAN 
KUALITAS REMAJA PANTI ASUHAN YATIM PIATU PUTRA ”BAITI JANNATI” 

KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

Henry Ananta, Sugeng Purbawanto, Anggraini Mulwinda

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

Tahun 2012

Berkembangnya teknologi informasi, khususnya adanya komputer baik 
teknologinya maupun perangkatnya tentunya juga akan menyebabkan perkembangan 
pemakainya. Dengan populasi komputer yang semakin besar, peluang kerja dibidang 
komputer juga akan semakin terbuka luas. Untuk itu kompetensi tentang perakitan 
dan perbaikan komputer pada remaja khususnya remaja panti asuhan ”Baiti Jannati” 
sangat diperlukan agar mereka kelak dapat hidup mandiri. Tujuan yang ingin dicapai 
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah agar masyarakat peserta dapat: 
1). memiliki pengetahuan tentang perakitan dasar komputer, 2). Memiliki pengetahuan 
tentang perbaikan komputer, 3). Mengatasi gangguan jika terjadi permasalahan sederhana 
yang timbul sewaktu-waktu. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini, ialah : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Demonstrasi, 
dan Praktek. Simpulan: 1). Pelatihan perakitan dan perbaikan komputer bagi remaja panti 
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asuhan yatim piatu putra ”Baiti Jannati” kelurahan Sukorejo kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang telah dilaksanakan dengan hasil baik dengan kenaikan kenaikan skor rata-
rata test sebesar 17,2,% dan penguasaan praktek dengan kategori Sangat Baik: 47% dan 
Baik: 53%, 2). Khalayak sasaran antara yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini mempunyai semangat yang tinggi untuk mengikuti semua kegiatan sampai 
selesai dan dinilai mampu untuk menularkan pengetahuannya pada orang lain. Saran: 
Kegiatan semacam ini diharapkan dapat dilaksanakan pada khalayak sasaran antara yang 
lain misalnya untuk para remaja di wilayah lain yang memerlukan pengetahuan perakitan 
dan perbaikan komputer agar dapat dikembangkan dan disebarluaskan pada para remaja 
dilingkungannya sehingga penyebaran pengetahuan oleh tim pengabdian masyarakat 
jurusan Teknik Elektro Unnes menjadi lebih luas.

PELATIHAN MATERI PEMBELAJARAN SIG BAGI GURU GEOGRAFI SMA DI 
KABUPATEN MAGELANG

Heri Tjahjono, Tjaturahono B.S, Juhadi

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

Tahun 2012

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu 
(1) kurangnya pengetahuan materi sistem informasi geografis (SIG), dan (2) kurangnya 
keterampilan praktek/mengoperasionalkan program SIG karena materi ini masih relatif 
baru dan pada umumnya masih banyak guru-guru geografi yang belum mendapat bekal 
pengetahuan SIG pada waktu kuliah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 
untuk: (1) meningkatkan pengetahuan SIG pada guru SMA di Kabupaten Magelang , 
(2) Memperkenalkan cara membuat peta dengan program SIG; (3) Mempraktekkan cara 
mengoperasikan program SIG untuk overlay / tumpang susun guna pembuatan peta 
tematik tertentu. Khalayak sasaran yang dilatih adalah guru-guru bidang studi geografi 
SMA di wilayah Kabupaten Magelang. Jumlah Komputer yang memiliki program SIG 
di Laboratorium geografi ada 40, sedangkan jumlah guru geografi SMA yang ada di 
Kabupaten Magelang hanya 21 Guru, maka dalam pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan 
secara serentak, sehingga lebih baik dan efektif, baik dalam pemberian materi maupun 
pembiayaannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
adalah (1) Ceramah, digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang SIG, seperti 
Definisi SIG, Komponen SIG, cara kerja SIG, cara mengoperasionalkan program SIG dan 
lain-lainnya; (2) Demonstrasi, untuk memberikan contoh-contoh program SIG sekaligus 
diperkenalkan bagaimana mengoperasikan program SIG; (3) Pelatihan Keterampilan/
praktek mengoperasionalkan Program SIG, peserta dilatih praktek menggunakan program 
SIG untuk membuat peta tematik tertentu; (4) Evaluasi, untuk mengukur keberhasilan 
peserta dalam mengikuti pelatihan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
telah dilakukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 
(1) pengetahuan peserta pelatihan tentang SIG meningkat, (2) peserta pelatihan dapat 
mengoperasionalkan Program SIG untuk membuat peta sederhana, (3) meningkatnya 
pengetahuan SIG baik teori maupun praktek terjadi karena adanya semangat/motivasi 
yang tinggi dan kemauan untuk berlatih yang cukup tinggi dari guru-guru SMA di 
Kabupaten Magelang. Saran yang dapat diajukan yaitu kegiatan pelatihan semacam ini 
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perlu dilanjutkan di masa mendatang mengingat jumlah peserta / guru-guru geografi yang 
belum mengikuti pelatihan masih relatif banyak. Bila mungkin perlu dibina kerja sama 
dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk memperluas dan memperlancar kegiatan 
pelatihan. Selain itu di SMA di Kabupaten Magelang perlu di buat program ekstrakurikuler 
yang berkaitan dengan Program SIG, sehingga akan mendorong guru untuk belajar SIG 
lebih lanjut.

PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PERILAKU SEKS REMAJA DALAM RANGKA 
MENINGKATKAN PENGETAHUAN PADA MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG

Intan Zaenafree, Mardiana, Chatila Maharani, Galuh Nita P

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

Tahun 2012

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Proses perpindahan dari masa 
kanak-kanak menuju dewasa, terjadi perubahan jasmani, rohani maupun sosial dalam 
masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi berupa perubahan perilaku dari remaja yang 
terikat adat istiadat, patuh pada orangtua, menjadi perubahan perilaku modern yang 
individualitis dan menuntut kebebasan. Berbagai hal tersebut mengakibatkan peningkatan 
kerentanan remaja terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berhubungan 
dengan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk ancaman yang meningkat terhadap 
HIV/AIDS. Kasus HIV/AIDS di Propinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir ini 
mengalami peningkatan yang cukup berarti, dari 14 kasus pada tahun 2000 menjadi 158 
kasus pada tahun 2005. Proporsi terbesar kasus HIV terdapat pada golongan umur 20-24 
tahun, sedangkan proporsi AIDS terbesar terdapat pada golongan umur 25-29 tahun, yang 
mana merupakan golongan umur remaja dan dewasa muda. Penelitian yang dilakukan 
oleh berbagai institusi di Indonesia selama kurun waktu tahun 1993-2002, menemukan 
bahwa lima sampai sepuluh persen wanita dan delapan belas sampai tiga puluh delapan 
persen pria muda berusia 16-24 tahun telah melakukan hubungan seksual pranikah 
dengan pasangan yang seusia mereka 3-5. Penelitian-penelitian lain di Indonesia juga 
memperkuat gambaran adanya peningkatan risiko pada perilaku seksual kaum remaja. 
Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa 5%-10% pria muda usia 15-24 tahun 
yang tidak/belum menikah, telah melakukan aktifitas seksual yang berisiko. Penelitian 
lain juga dilakukan oleh Azinar (2010) mengenai perilaku seks pranikah berisiko terhadap 
kehamilan tidak diinginkan pada mahasiswa di Enam Perguruan Tinggi di Semarang 
diperoleh data bahwa mahasiswa yang pernah melakukan kissing 69,1%, necking 49%, 
petting 18,1%, intercourse 12%, oral seks 14,7%. Peserta yang hadir berjumlah 227 orang. 
Peserta terlihat antusias karena materi yang disampaikan sedang mendapat perhatian oleh 
berbagai pihak. Dalam mengikuti penyuluhan peserta menunjukkan sikap aktif dengan 
memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang disampaikan pemateri. Beberapa 
pertanyaan yang diberikan seperti bagaimana menjaga pergaulan yang sehat di lingkungan 
mahasiswa. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diberikan pre dan post test untuk 
melihat tingkat pengetahuan peserta mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Tetapi 
ada dua peserta yang tidak mengembalikan postes. Dari hasil pre dan post tes, dapat 
dilihat terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 87 %.
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PENINGKATAN KETRAMPILAN PENGURUS PAGUYUBAN RESOSIALISASI 
ARGOREJO SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KESEDIAAN PELANGGAN WPS 

UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM VOLUNTARY CONSELING AND TESTING 
(VCT) HUMAN IMMUNODEFISIENCY VIRUS (HIV)

Irwan Budiono, Arulita Ika F

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen 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 % yang bersedia. Oleh karena itu ingin dilakukan peningkatan peran pengurus 
paguyuban resosialisasi Argorejo dalam memotivasi pelanggan untuk melakukan VCT. 
Dilakukan penyuluhan terhadap 28 orang pengurus paguyuban resosialisasi Argorejo 
Semarang. Metode yang digunakan adalah ceramah dan praktikum. Evaluasi dilakukan 
melalui pemberian pretes dan postest tentang pengetahuan pengurus paguyuban tentang 
VCT. Hasil pengabdian menunjukkan rata-rata pengetahuan kader yang semula 8,36 
meningkat menjadi 9,64 setelah diberikan ceramah tentang VCT. Secara statistik pada 
taraf kepercayaan 95% disimpulkan ada perbedaan bermakna antara skor pengetahuan 
pengurus paguyuban resosialisasi Argorejo Semarang tentang VCT antara sebelum 
dan sesudah intervensi. Untuk membantu upaya pengendalian penyebaran HIV/AIDS, 
disarankan pihak terkait khususnya pengurus paguyuban atau mucikari agar senantiasa 
mengingatkan pentingnya VCT bagi pelanggan. Selanjutnya partisipasi pengurus 
paguyuban perlu mendapat dukungan dari Puskesmas melalui kegiatan pendampingan 
dan penyuluhan VCT secara periodik.

PEMBERDAYAAN GURU MELAKSANAKAN PENELITIAN TINDAKAN 
KELAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA DALAM RANGKA PEMBINAAN 

PROFESIONALITAS GURU BERKELANJUTAN MELALUI KKG

Isti Hidayah, Sugiarto, dan Suhito

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

Tahun 2012

Kegiatan ini bertujuan untuk (1) mengimplementasikan pemberdayaan guru 
dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui pendampingan; (2) 
meningkatkan pemahaman dan kerampilan anggota KKG dalam melaksanakan PTK. 
Kegiatan pendampingan dilakukan oleh narasumber (Tim pelaksana kegiatan) dalam 
kegiatan KKG, di sekolah dan kelas tempat PTK dilaksanakan. Kegiatan pendampingan 
melibatkan partisipasi tutor sebaya dan Kepala Sekolah tempat pelaksanaan PTK. Hasil 
implementasi pendampingan diukur melalui penilaian proses dan produk. Penilaian proses 
menunjukkan bahwa motivasi para guru dalam gugus untuk menulis PTK meningkat dari 
pertemuan ke pertemuan (3-5-9). Sedangkan penilaian produk ditunjukkan bahwa skor 
rata-rata proposal PTK yang dihasilkan adalah 82 dari skor maksimal 100; dan skor rata-
rata penilaian laporan hasil pelaksanaan PTK adalah 3,53 dari skor maksimal 5 dengan 
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criteria lebih dari cukup sesuai/memadai. Beberapa masalah yang dihadapi para guru dalam 
melaksanakan PTK adalah: (1) beberapa guru mengalami kesulitan dalam melakukan 
perbaikan proposal, instrument/perangkat pembelajaran, dan laporan pelaksanaan PTK; 
(2) pemahaman yang tidak tepat dalam pelaksanaan PTK; (3) kemampuan teknologi 
informasi (IT) yang belum optimal; (4) fasilitas internet di sekolah tidak lancar. Sebagai 
saran untuk kegiatan pemberdayaan guru berkelanjutan hendaknya dipertimbangkan 
secara matang dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya dalam satuan tahun ajaran.

PELATIHAN E-LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN BERBASIS 
MULTIPLE INTELEGENSI DI SLB NEGERI KOTA SEMARANG

Istyarini

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

Tahun 2012

Kecerdasan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sukses gagalnya 
peserta didik belajar di sekolah. Peserta didik yang mempunyai taraf kecerdasan rendah 
atau di bawah normal sukar diharapkan berprestasi tinggi. Tetapi tidak ada jaminan bahwa 
dengan taraf kecerdasan tinggi seseorang secara otomatis akan sukses belajar di sekolah. 
Gardner telah menemukan teori kecerdasan majemuk atau Multiple Intelligences, bahwa 
ada banyak kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Teori ini juga menekankan pentingnya 
“model” atau teladan yang sudah berhasil mengembangkan salah satu kecerdasan hingga 
puncak. Salah satu SLB yang mengembangkan pembelajaran berbasis multiple intelegensi 
adalah SLB Negeri Kota Semarang. Telah banyak prestasi yang diukir sekolah ini, bahkan 
Kepala Sekolahnya, Bapak Ciptono mendapat banyak penghargaan atas prestasinya 
dalam mengembangkan kecerdasan anak-anak berkebutuhan khusus. Rumusan masalah 
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana upaya pemberian 
pelatihan e-learning untuk mengoptimalkan pembelajaran berbasis multiple intelegensi 
di SLB Negeri Kota Semarang ? Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini 
adalah memberikan pelatihan e-learning kepada para guru SLB Negeri Semarang untuk 
mengoptimalkan pembelajaran e-learning berbasis multiple intelegensi. Manfaat dari 
kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para guru SLB Negeri Kota Semarang mampu 
memanfaatkan e-learning untuk pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan 1-2 September 
2012, bertempat di laboratorium komputer yang ada di sekolah. Laboratorium komputer 
SLB Negeri Semarang memiliki 20 Komputer yang kondisinya masih baik dan terdapat 
jaringan internet. Peserta yang mengikuti pelatihan adalah 12 orang (terlampir) dimana 
nanti 1 orang dilatih sebagai Admin. Kegiatan pelatihan akan dilakukan secara offline 
menggunakan program Moodle. Karena program ini mudah dalam penggunaannya dan 
biayanya juga gratis, bisa langsung diakses oleh siapapun di internet. Kegiatan pelatihan 
diformat dalam bentuk workshop, dimana admin dan user dilatih pada hari yang sama 
namun di waktu yang berbeda. Hal ini karena materi untuk admin dan user berbeda. 
Sehingga admin dilatih pada pukul 08.00-12.00 wib sedangkan user dilatih pada pukul 
13.00-15.00 wib. Materi pelatihan pada hari pertama diberikan berupa pengenalan 
program moodle untuk admin dan user. Kegiatan pelatihan dan workshop dilaksanakan 
di laboratorium SLB Negeri Semarang, dan dibuka oleh ketua Tim Pengabdi dari Unnes. 
Simpulan dalam kegiatan ini adalah : kegiatan pelatihan e-learning yang dilaksanakan 
di SLB Negeri Semarang menggunakan program moodle yang diikuti oleh 12 orang 
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guru, dimana 1 orang dilatih menjadi admin dan yang lain menjadi user dan kegiatan 
ini berlangsung selama dua hari dengan dua waktu yang berbeda karena materi untuk 
admin dan user berbeda. Saran: Perlu adanya pelatihan yang sejenis untuk mendukung 
pelaksanaan pembelajaran e-learning.

DESIMINASI HASIL HIBAH LESSON STUDY UNTUK PEMBINAAN 
PROFESIONALITAS DOSEN DAN GURU 

Iwan Junaedi, Parmin

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

Tahun 2012

Implementasi Lesson Study di beberapa sekolah mitra FMIPA Unnes telah 
memberikan beberapa dampak positif. Tujuan kegiatan yang hendak dicapai dalam 
kegiatan desiminasi Lesson Study ini adalah peningkatan kualitas guru Matematika dan 
IPA di Kabubaten Wonososbo. Dari hasil desiminasi diperoleh (1) guru-guru anggota 
MGMP Matematika dan IPA SMP di Kabupaten Wonosobo terlibat aktif dalam kegiatan 
sosialisasi lesson study, (2) kinerja guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran 
IPA dan Matematika dengan kualitas produk baik, (3) guru dapat memvasilitasi belajar 
siswa, (4) diperoleh berbagai penerapan cara melaksanakan pembelajaran yang lebih 
baik, dan (5) dosen pendamping memperolah masukan kebutuhan guru dan siswa dalam 
pembelajaran Matematika dan IPA di SMP.

PELATIHAN PTK GURU EKONOMI SMP-SMA/K DI GUNUNGPATI SEMARANG 
MENUJU PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS

Jarot Tri Bowo Santoso, Indah Anisykurlillah

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

Tahun 2012

The demands of the teacher in the class room to solve problems by doing PTK is not 
matched by the ability to perform PTK, sothere should be training PTK. Purpose of this 
devotion is 1). Provide knowledge and understanding for teachers of junior high school 
and senior high school economics on PTK, 2). Providing in sight and motivation for 
teachers to conduct research primarily PTK, 3). Provide supplies ability to conduct action 
research. The training was attended by teachers of junior high school and senior high 
school economics in Gunungpati by using a method of training that is giving knowledge, 
frequently asked questions, simulations, workshops and mentoring. The results of this 
dedicationis 1). Only one of 17 high school economics teachers who have been trained 
classroom action research, and the teacher had never done action research, 2). Of all the 
participants there were only 6 teachers who are certified and have never done PTK, 3) 
Enthusiastic participants is very high, but almost all of the participants still had difficulty 
in preparing a proposal and request for follow-up training was held. 4). Frequency of 
attendance was present 17 (85%), and all participants attended each session to the end.
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LAWATAN SEJARAH SEBAGAI IMPLEMENTASI METODE PAIKEM:PELATIHAN 
BAGI GURU-GURU SMA DI JEPARADALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU 

PENDIDIKAN

Jayusman

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

Tahun 2012

Kreatifitas guru dalam memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di lingkungan 
sekitar sekolah dan tempat tinggal masih perlu diekplorasi. Bagaimana mengembangkan 
pembelajaran PAIKEM melalui lawatan sejarah, menumbuhkan motivasi guru sejarah 
untuk meningkatkan motivasi siswa belajar sejarah, melatih kreatifitas guru dalam 
memanfaatkan sumber belajar melalui lawatan sejarah. Hampir sebagian besar guru-guru 
sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah sudah pernah melakukan kunjungan ke 
situs-situs sejarah. Namun, kegiatan kunjungannya baru sebatas mendatangi situs sejarah. 
Kegiatan kunjungan yang dilakukan para guru belum sampai pada tingkat mengkonstruksi 
hasil. Melalui kegiatan pelatihan menjadi terbukalah wawasan dan pemahaman guru-guru 
sejarah bahwa proses mengaktualisasi kegiatan yang sudah pernah dilakukan dalam forum 
MGMP sudah saatnya ditindaklanjuti dalam bentuk tulisan atau media visual sebagai 
media belajar siswa.

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN SOAL 
DIGITAL BAHASA JAWA DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM ADOBE CAPTIVATE 

UNTUK GURU SD DI KECAMATAN SEMARANG UTARA

Joko Sukoyo, Nur Fatehah, Eka Yuli Astuti

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

Tahun 2012

Dewasa ini komputer mengalami kemajuan yang begitu pesat. Penciptaan 
program-program baru sangat membantu dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah 
program adobe captivate. Program tersebut dapat digunakan untuk membuat soal-soal 
digital interaktif yang akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Tetapi 
kompetensi guru khususnya guru SD di Kecamatan Semarang Utara dalam penguasaan 
teknologi termasuk program adobe captivate untuk pembuatan soal-soal digital bahasa 
Jawa masih sangat rendah. Soal-soal yang dikerjakan siswa mayoritas masih menggunakan 
soal yang diketik di kertas. Padahal dengan menggunakan soal digital, memungkinkan 
siswa mengerjakan secara langsung di depan komputer dan usai mengerjakan siswa dapat 
secara langsung melihat skor yang diperoleh. Mengingat pemanfaatan soal digital dirasa 
perlu dan mendesak untuk dilakukan sehingga perlu diadakan pelatihan pembuatan soal-
soal digital kepada guru-guru tersebut. Permasalahan yang tercakup dalam pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan guru sekolah 
dasar di Kecamatan Semarang Utara dalam hal penyusunan soal digital bahasa Jawa 
dengan menggunakan program adobe captivate, dan bagaimana memanfaatkannya dalam 
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 1) 
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ceramah. Metode ceramah ini diberikan untuk menyampaikan pengetahuan yang bersifat 
teori. 2) demonstrasi. Tim pengabdi memperagakan cara membuat soal digital dengan 
program adobe captivate. Alat bantu yang digunakan adalah LCD, dengan harapan dapat 
disaksikan langsung oleh para peserta. 3) praktik langsung. Peserta melakukan praktik 
langsung membuat soal digital bahasa Jawa didampingi oleh tim pengabdi. Kegiatan 
ini mendapatkan porsi paling besar. 4) Tanya Jawab. Metode ini perlu dilakukan agar 
peserta semakin paham terhadap materi yang disampaikan. 5) Penugasan. Penugasan ini 
dilakukan agar para peserta semakin terampil menulis soal digital bahasa Jawa. Peserta 
yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 47 guru SD di Kecamatan 
Semarang Utara. Diantaranya berasal dari SD Panggung Kidul 01, SD Panggung Kidul 
02, SD Panggung Lor 01, SD Bulu Lor 01, dan SD Bulu Lor 02. Materi yang diberikan 
kepada peserta meliputi pengenalan program adobe captivate, penginstalan program 
adobe captivate, penulisan soal bahasa Jawa berdasarkan kurikulum KTSP, penulisan 
soal digital bahasa Jawa dengan menggunakan program adobe captivate, dan serangkaian 
latihan-latihan untuk mempercepat ketrampilan membuat soal digital mata pelajaran 
bahasa Jawa.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KONSERVASI DALAM KURIKULUM TINGKAT 
SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) BAGI GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN 

GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Kusmuriyanto, Baidhowi, Indah Fajarini SW

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

Tahun 2012

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Implementasi Pendidikan 
Konservasi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Bagi Guru Sekolah 
Dasar di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” dapat terlaksana dan berjalan baik. 
Pendidikan konservasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap 
kelestarian sumber daya alam bagi keberlanjutan kehidupanan konservasi. Pendidikan 
konservasi haruslah dimulai sejak dini dan dapat dilaksanakan di pada pendidikan formal 
maupun pendidikan informal. Pendidikan konservasi harus dapat diimplementasikan 
dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tujuan dari kegiatan ini adalah 
guru dapat memahami dan mengimplementasi pembelajaran (silabus, RPP, metode, media, 
dan evaluasi) berdasarkan KTSP yang diintegasikan dengan pendidikan konservasi. Hasil 
akhir pendidikan dan pelatihan ini adalah guru dapat mengimplementasikan pendididikan 
konservasi yang dintegrasikan mata mata pelajaran, menyusun silabus, menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengusai materi pelajaran, penggunaan metode dan 
media pembelajaran yang inovatif, dan menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 
sesuai dengan KTSP. Materi yang diberikan dapat mendorong dan memotivasi guru untuk 
melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses pembelajaran secara mandiri dan 
berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas guru 
sebagai seorang profesional. Disarankan masih perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan 
pendampingan dan monitoring implementasi pendidikan konservasi dalam proses 
pembelajaran dan dapat ditingkatkan menjadi bagian dari budaya mutu oleh para guru 
sebagai seorang profesional.



49Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2012

PEMANFAATAN BAHAN ALAM DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL BERBASIS LIFE SKILL DI MADRASAH ALIYAH SE-KABUPATEN 

DEMAK

Latifah, Sri Susilogati S., Sri Wahyuni

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

Tahun 2012

Pembelajaran kontekstual berbasis life skill sebenarnya sangat dekat dengan 
kehidupan sehari-hari siswa. Namun, sebagian besar guru bidang studi kimia MA di 
Kabupaten Demak belum mampu mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar 
di kelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang 
pemanfaatan bahan alam dalam pengembangan pembelajaran kontekstual berbasis life skill 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru kimia MA di Kabupaten Demak dalam 
mengembangkan pembelajaran kontekstual berbasis life skill. Metode kegiatan ini terdiri 
atas seminar dan workshop tentang pengembangan pembelajaran kontekstual berbasis 
life skill dengan memanfaatkan bahan-bahan alam, praktik langsung oleh peserta untuk 
melakukan pengembangan pembelajaran kontekstual berbasis life skill dan pembuatan 
produk-produk kimia berbasis life skill dengan memanfaatkan bahan alam potensi lokal, 
dan evaluasi program dan umpan balik. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberian 
pengetahuan dan keterampilan tentang pemanfaatan bahan alam dalam pengembangan 
pembelajaran kontekstual berbasis life skill dapat meningkatkan kemampuan guru kimia 
MA di Kabupaten Demak dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual berbasis life 
skill. Agar kreatifitas dan semangat guru untuk terus berinovasi tidak padam, diperlukan 
dukungan kebijakan dan dana dari sekolah dan instansi terkait, serta dukungan Perguruan 
Tinggi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi dan 
kualitas guru.

PEMBUATAN GLIOKOMPOS SEBAGAI PUPUK DAN PENGENDALI PENYAKIT 
TANAMAN RAMAH LINGKUNGAN

Lina Herlina, Wulan Christijanti dan Pramesti Dewi 

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

Tahun 2012

Kelurahan Patemon secara administrasi termasuk wilayah kecamatan Gunungpati 
Kota Semarang. Pada umumnya penduduk di wilayah Kelurahan Patemon mempunyai 
pekarangan yang luas, yang banyak ditanami dengan pohon buah-buahan dan sayuran. 
Penggunaan pupuk kimia secara berlebih lama-kelamaan akan merusak lingkungan. Salah 
satu mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis tanah adalah 
jamur Gliocladium sp disamping sebagai organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai 
agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman, sebagai pengendali hayati Gliocladium 
sp memberikan pengaruh positif terhadap perakaran tanaman, pertumbuhan tanaman, hasil 
produksi tanaman . Sifat ini menandakan bahwa juga Gliocladium sp berperan sebagai 
Plant Growth Enhancer . Permasalahan utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah 
bagaimana memberi pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan Gliokompos sebagai 
pupuk dan pengendali penyakit tanaman ramah lingkungan . Pelaksanaan pengabdian 
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masyarakat yang telah dilakukan tanggal 20 September sampai 5 Oktober dapat terlihat 
bahwa seluruh peserta memberikan perhatian dan antusias pada saat diberikan informasi 
lisan tentang materi Gliokompos sebagai pupuk dan pengendalian hayati serta praktek 
pembuatan Gliokompos yang dkuti dan diminati oleh seluruh peserta di kelurahan 
Patemon khususnya RW 01. Selama ini mereka sudah pernah membuatan pupuk bokshasi 
tetapi pembuatan Gliokompos sebagi pupuk dan pengendalian hayati belum pernah 
mereka lakukan di RW serta belum mempunyai informasi mengenai Gliokompos . Peserta 
sangat antusias ketika disampaikan prospek pasar pupuk gliokompos serta manfaat dan 
keuntungan menggunakan Gliokompos.

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WARGA BINAAN KASUS NARKOBA 
DALAM PENCEGAHAN HIV DAN AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II 

A SEMARANG 

Mahalul Azam, Eunike Raffy Rustiana

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

Tahun 2012

Sebagai salah satu kelompok yang berisiko tinggi terkena HIV dan AIDS 
terbanyak ke-2 di Semarang dengan proporsi kasus 21,21% adalah pengguna Napza. 
Mereka enghadapi dua risiko untuk terkena HIV/AIDS, yaitu mereka yang menggunakan 
Napza suntik dan melakukan hubungan seksual terutama dengan lebih dari satu 
pasangan, atau melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Salah satu 
upaya awal menurunkan prevalensi kasus pada kelomok tersebut adalah melalui upaya 
pencegahan yaitu dengan peningkatan pengetahuan dan sikap sikap warga binaan kasus 
narkoba. Penyuluhan sebagai salah satu metode pendidikan terbukti cukup efektif dalam 
meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 
uji rerata tingkat pengetahuan dan sikap peserta penyuluhan dalam pencegahan HIV/AIDS. 
Rata-rata hasil post test baik pengetahuan atau sikap mengalami peningkatan dari pre 
testnya. Melalui penyuluhan dengan metode ceramah, diskusi dan pemutaran film tentang 
fakta HIV/AIDS cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap 
warga binaan lembaga pemasyarakatan. Kombinasi metode-metode ini dapat menambah 
ketertarikan audiens terhadap pesan/informasi yang disampaikan sehingga peserta dapat 
mengikutinya dan memahami materi yang disampaikan secara lengkap. Disarankan bagi 
Lapas untuk melakukan follow up dengan pembentukan pendidik sebaya di lingkungan 
Lapas yang dimaksudkan untuk memberdayakan warga binaan agar secara aktif dapat 
melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS secara mandiri. Untuk kegiatan pengabdian 
selanjutnya dapat dilakukan dengan kegiatan pembentukan dan pelatihan bagi pendidik 
sebaya di Lapas.
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APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN SENI TARI MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
APRESIASI DAN KREASI UNTUK GURU SENI TARI SMP KABUPATEN SEMARANG

Malarsih, Eny Kusumastuti

Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
Tahun 2012

Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Ingin 
memberikan metode pembelajaran seni budaya tari menggunakan pendekatan apresiasi 
dan kreasi untuk menuju tercapainya pendidikan di sekolah umum khususnya pada guru 
Sekolah Menengah Pertama di wilayah kabupaten Semarang”. Hasil kegiatan, bahwa para 
guru telah memahami bagaimana langkah-langkah pembelajaran seni tari menggunakan 
pendekatan apresiasi dan kreasi bahkan beberapa guru langsung dipraktekkan di kelas 
untuk mengajar. Langkah pembelajaran apresiasi yang dikembangkan adalah melalui 
pertama, mengenalkan materi secara kontekstual dan disertai dengan penikmatan dengan 
cara menyaksikan sebuah sajian tari yang akan diapresiasi. Kedua adalah memahami. 
Pengertian memahami disini adalah pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Ketiga, 
adalah penghayatan. Pada pemahaman penghayatan ini dikaitkan dengan penjiwaan. 
Keempat adalah evaluasi. Gerak selanjutnya adalah pendekatan kreasi. Kreasi ini adalah 
berangkat dari hasil apresiasi. Melalui apresiasi yang baik, tumbuh ide dan gagasan 
dengan konsep yang dibangun oleh anak sendiri. Ide pada anak akan menumbuhkan 
konsep yang berbeda-beda pula pada anak. Jadilah mereka setiap anak mempunyai kreasi 
sendiri terhadap seni tari yang masing-masing wujud kreasinya tidak sama. Disarankan, 
hendaknya para guru tari di sekolah umum dalam konteks ini adalah para guru Sekolah 
Menengah Pertama setiap langkah geraknya dalam proses pembelajarannya harus 
diarahkan sebagai pendidikan estetikan yang di dalam pelaksanaan pembelajarannya 
harus menggunakan pendekatan apresiasi dan kreasi. Dengan pendekatan apresiasi dan 
kreasi, maka pendidikan estetika akan tercapai dan atau dapat dilaksanakan dengan baik.

SOSIALISASI INISIASI MENYUSU DINI (IMD) PADA IBU HAMIL DALAM RANGKA 
MEWUJUDKAN MILLINEUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS DERSALAM KABUPATEN KUDUS 

Mardiana, Intan Z, Eko F

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

Tahun 2012

Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fokus utama 
dalam Millineum Developments Goals (MDGs) sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 
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tercapai. Kualitas SDM dipengaruhi oleh manusia, dari mulai diciptakan sampai lima tahun 
kehidupan pertamanya. Salah satu target MDGs adalah menurunkan kematian bayi dan 
balita (Bapenas, 2010). Bayi dan balita merupakan kelompok rawan gizi dan kesehatan. 
Oleh karenanya perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah standar pemenuhan makanan bayi yang saat ini dikenal dengan istilah makanan 
berstandar emas diantaranya IMD, ASI Eksklusif, Pemberian makanan sesuai usia bayi. 
Tonggak utama untuk keberhasilan pemberian ASI Eksklusif yaitu pemberian IMD. 
Karena IMD merangsang pengeluaran ASI lebih banyak pada hari pertama melahirkan 
dan reflek menghisap bayi berkembang lebih cepat (Yuko N, dkk, 2008). Penelitian yang 
dilakukan oleh Edmond, dkk (2006) menyatakan bahwa menunda inisiasi menyusu akan 
meningkatkan kematian bayi. Saat ini pelaksanaan IMD dinilai belum optimal. Peneltian 
oleh Sandra F, dkk (2010) mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang IMD pada 
ibu hamil, kurangnya fasilitisasi dan kualitas IMD yang dilakukan oleh bidan menjadi 
permasalahan utama dalam mensukseskan IMD. Selain itu, IMD belum masuk secara 
eksplisit dalam kebijakan sehingga belum dapat menindak rumah sakit atau pelayanan 
persalinan yang tidak melaksanakan IMD. Peraturan gubernur Jawa Tengah tentang ASI 
Eksklusif telah dikeluarkan, sedangkan peraturan mengenaiIMD masih dalam proses. 
IMD akan berhasil bukan hanya dari kebijakan yang dibuat tapi juga dituntut kesadaran 
masyarakat terutama ibu hamil tentang IMD. Sosialisasi terhadap ibu hamil menjadi hal 
penting dalam mensukseskan IMD. Dengan mengetahui pentingnya IMD, calon ibu dapat 
meminta kepada pelayanan persalinan untuk melakukan IMD. Penyuluhan terhadap bidan 
–bidan dan pelayanan kesehatan di Indonesia telah dilakukan, sedangkan terhadap objek 
pelaksanaan belum banyak dilakukan.Berdasarkan uraian analisis situasi di atas maka 
pengabdi bermaksud melakukan sosialisasi tentang IMD pada ibu hamil untuk mewujudkan 
MDGs. Pelaksanaan pengabdian dihadiri oleh Bidan Desa dan Ibu Kepala Desa Dersalam 
serta kader kesehatan. Hal ini menunjukkan dukungan positif dari petugas kesehatan 
dan tokoh masyarakat. Peserta yang hadir berjumlah 18 orang. Peserta terlihat antusias 
karena materi yang disampaikan belum pernah diperoleh. Antusiasme lebih terlihat ketika 
diputarkan film mengenai proses pelaksanaan IMD. Dalam mengikuti penyuluhan peserta 
menunjukkan sikap aktif dengan memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang 
disampaikan pemateri. Beberapa pertanyaan yang diberikan seperti bagaimana ketika 
bayi tidak dapat mencapai puting ibu apa yang harus dilakukan. Sebelum dan sesudah 
penyuluhan, peserta diberikan pre dan post test untuk melihat tingkat pengetahuan peserta 
mengenai IMD pada Ibu Hamil. Tetapi ada dua peserta yang tidak mengembalikan postes. 
Dari hasil pre dan post tes, dapat dilihat terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 56 %.

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MERIAS WAJAH 
PANGGUNG PADA REMAJA PUTRI DI PANTI ASUHAN ANAK YATIM PIATU “AL 

BAROKHAH” KELURAHAN BONGSARI, KECAMATAN SEMARANG BARAT

Marwiyah, Widya Puji Astuti

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

Tahun 2012

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
merias wajah panggung dilaksanakan pada Panti Asuhan Anak Yatim Piatu “Al Barokhah” 
terletak di jalan DR. Ismangil II No.36 RT 03 / RW 04 Kelurahan Bongsari, Kecamatan 
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Semarang Barat. Panti asuhan ini terletak sangat jauh dari pusat jalan raya yaitu di 
pedalaman desa bongsari. Kondisi bangunan dari panti asuhan ini sangat sederhana karena 
terletak di lingkungan perkampungan padat penduduk. Anak remaja putri penghuni panti 
asuhan Al Barokhah ini tidak memiliki akitivitas rutin kecuali hanya sebagai pelajar dan 
mahasiswa. Pengetahuan yang mereka terima hanya didapat dari pelajaran di sekolah dan 
pihak panti asuhan ini sendiri tidak mengadakan kegiatan untuk anak asuhnya dikarenakan 
kurangnya biaya untuk mengadakan kegiatan keterampilan tersebut. Sehingga anak 
remaja di panti asuhan tersebut kurang memiliki keterampilan. Kami ingin membantu 
memberikan keterampilan Merias Wajah Panggung guna meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan remaja putri di panti asuhan Al Barokhah, sehingga waktu luang yang 
dimilikinya menjadi bermanfaat bahkan dapat membantu ekonomi keluarga atau untuk 
dirinya sendiri. Hasil kegiatan ini memperoleh tanggapan positif dari para peserta Dalam 
pelaksanaan pengabdian ini tidak mengalami hambatan yang berarti.

PEMBERDAYAAN GURU SD/MI SEBAGAI TUTOR SEBAYA DALAM PEMBUATAN 
DAN PENGGUNAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA

Masrukan, Iwan Junaedi, Bambang Eko Susilo

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

Tahun 2012

Permasalahan yang akan dikaji dalam pengabdian ini adalah: (1) bagaimana 
memberdayakan guru SD/MI di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melalui inovasi 
dan kreasi membuat alat peraga matematika, (2) bagaimana memberdayakan guru 
dalam menggunakan alat peraga matematika yang dibuat sendiri dalam pembelajaran 
matematika di kelas, dan (3) bagaimana memberdayakan guru SD/MI yang kompeten 
dalam pemanfaatan alat peraga matematika untuk menjadi tutor sebaya bagi guru-guru 
yang lain. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai berikut: (1) 
memberdayakan guru SD/MI di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melalui inovasi 
dan kreasi membuat alat peraga matematika, (2) memberdayakan guru dalam menggunakan 
alat peraga matematika yang dibuat sendiri dalam pembelajaran matematika di kelas, 
dan (3) memberdayakan guru SD/MI yang kompeten dalam pemanfaatan alat peraga 
matematika untuk menjadi tutor sebaya bagi guru-guru yang lain. Untuk memecahkan 
permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah, dilakukan kegiatan 
sebagai berikut: (1) penyuluhan dalam rangka pemberian penjelasan tentang pemanfaatan 
alat peraga matematika dan problematikanya, (2) pelatihan pembuatan dan penggunaan 
alat peraga matematika dengan pendampingan tutor sebaya, (3) workshop pembelajaran 
di kelas dan sharing problematika pembelajaran, dan (4) evaluasi-refleksi. Pelatihan ini 
dikenakan pada guru SD/MI di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Anggota khalayak 
sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah guru SD/
MI di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebanyak 19 orang. Kegiatan pelaksanaan 
tersebut dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 bertempat di SD Ummul Quro’ Kelurahan 
Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
perlu diadakan komunikasi antara perguruan tinggi dan guru dalam kegiatan pengabdian 
maupun kegiatan lainnya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Kegiatan 
ini masih perlu dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan dan motivasi sehingga setiap 
kegiatan dapat terarah sesuai dengan visi dan misi yang dikembangkan.
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PEMBUATAN MINUMAN JELLY DARI EKSTRAK DAUN KACAPIRING DI Dsn. AMPEL 
GADING KELURAHAN NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

Megawati, Astrilia Damayanti, Rr. Dewi Artanti Putri, 

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

Tahun 2012

Kacapiring termasuk tumbuhan perdu yang berumur tahunan serta banyak memiliki 
cabang, ranting maupun daun yang lebat. Pemanfaatan daun kacapiring selama ini oleh 
masyarakat dan dunia kesehatan lebih banyak dikenal dan dimanfaatkan sebagai tanaman 
obat tradisional yang berkhasiat untuk mengobati hepatitis, sariawan, dan menurunkan 
demam (Noffritasari,2006). Namun, daun kacapiring juga bisa dimanfaatkan sebagai 
kudapan pengganti cincau (Reizaku,2011). Ketersediaan pohon kacapiring disekitar 
Dsn. Ampel Gading Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati belum termanfaatkan 
semaksimal mungkin, sehingga potensi daun kacapiring untuk dapat dijadikan minuman 
jelly sangatlah mungkin. Usaha yang paling tepat untuk meningkatkan nilai tambah 
daun kacapiring melalui penyuluhan dengan memberi pengetahuan tentang pemanfaatan 
kacapiring sebagai bahan baku pembuatan minuman jelly kepada kelompok masyarakat 
di lingkungan Dsn. Ampel Gading. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian 
kepada masyarakat adalah metode ceramah mengenai cara pemanfaatan dan peningkatan 
nilai tambah daun kacapiring menjadi minuman jelly dan metode pelatihan pembuatan 
pembuatan minuman jelly dari daun kacapiring. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini menunjukkan warga Dsn. Ampel Gading Kelurahan Ngijo Kecamatan 
Gunungpati Kota Semarang sangat antusias sekali untuk memanfaatkan daun kacapiring 
menjadi minuman jelly.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DAN KEPALA SMAN 13 SEMARANG DALAM 
MENGGUNAKAN METODE ”ELEVEN PRINCIPLES” UNTUK MENUMBUHKAN 

KARAKTER SISWA

Moh Yasir Alimi, Subagyo, Atika Wijaya

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

Tahun 2012

Pendidikan karakter adalah proses menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada 
anak didik secara sengaja sehingga anak-anak memahami nilai yang baik, mencintai 
melakukan hal yang baik dan bertindak dan bersikap berdasar nilai-nilai yang baik. Anak 
yang berkarakter akan percaya diri, berpikiran positif dan peduli. Ada sebelas prinsip 
agar pendidikan karakter berhasil. Sebelas prinsip itu adalah (1) sekolah mempromosikan 
nilai-nilai utama yang ditetapkan sebagai pondasi karakter; (2) sekolah mendefinisikan 
karakter secara komprehensif, yang meliputi pikiran, perasaan dan tindakan; (3) 
sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, intensional dan proaktif untuk 
mengembangkan karakter; (4) sekolah mewujudkan dirinya sebagai komunitas yang 
saling memperhatikan; (5) sekolah memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan 
tindakan moral ; (6) sekolah mengembangkan kurikulum akademis yang mengembangkan 
karakter siswa dan kompetensi moral mereka; (7) sekolah menanamkan motivasi yang 
kuat pada diri siswa; (8) sekolah melibatkan seluruh staff sebagai pendidik karakter ; (9) 
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sekolah menanamkan kepemimpinan moral dan dukungan lebih luas terhadap inisiatif 
pendidikan karakter; (10) sekolah melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian 
dalam pendidikan karakter; dan (11) sekolah mengevaluasi sejauh mana sekolah berfungsi 
sebagai pendidik karakter dan sejauh mana karakter-karakter itu termanifestasikan dalam 
sikap siswa.SMAN 13Semarang sudah menerapkan pendidikan karakter akan tetapi 
pelaksanaan tidak sistematis, tidak komprehensif dan hanya slogan semata. Pendekatan 
sebelas prinsip memberikan pendekatan, konsep dan metode yang praktis tentang 
pelaksanaan pendidikan karakter.Sebelas prinsip ini mampu menampung cirri khas 
sekolah masing-masing.

PELATIHAN PENGUJI TES PROFISIENSI BAHASA PERANCIS DELF UNTUK GURU 
SMA DI JAWA TENGAH 

Mohamad Syaefudin

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

Tahun 2012

This activity aimed to improve the ability of high school French teacher in Central 
Java, for asses on French proficiency tests DELF. By attending these training the teachers 
are more qualified for teaching and asses their pupils on French proficiency test named 
DELF. Participants of this training were 24 high school’s teacher in Central Java. 
There were five stages for its execution: (1) registration, (2) the presentation of training 
materials DELF A.1, (3) an assessment of the skills training of examinees, (4) simulation 
test assessments in groups, (5) and the final assessments. After training, French’s teacher 
had an ability to conduct a test proficiency French DELF. It is proved by success 15 
teachers of 24 participants. Participants who well passed the final assessment had an 
authority to conduct the French proficiency test. We conclude that the training succeed to 
improve the competency of language for high school teachers.

PEMBINAAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN 
TINGKAT SD DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN UNTUK 

MEMPERKUAT PERAN SERTA SEKOLAH DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Mokh. Zakaria Eko Handoyo, Sutrisno, Retma Inayati Fachriz

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

Tahun 2012

Perpustakaan sekolah sebagai unit pendukung kegiatan pembelajaran di sekolah 
memiliki peran sangat penting. Perpustakaan sekolah dianggap penting karena sebagai 
sebuah institusi ia memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan diri, baik dalam 
hal gedung/ruang, koleksi, sarana prasarana maupun tenaga pengelolanya. Namun 
demikian keberadaan perpustakaan sekolah terutama perpustakaan sekolah dasar 
hingga kini belum banyak mendapat perhatian. Walaupun kurikulum silih berganti dan 
guru-guru berulangkali diikutkan dalam penataran, namun nasib perpustakaan sebagai 
sumber informasi pendukung kegiatan pembelajaran masih jarang terpikirkan, padahal 
undang undang perpustakaan telah memerintahkan bahwa setiap sekolah berkewajiban 
menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Standar 
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nasional perpustakaan ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan pada 
satuan pendidikan sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Berdasarkan hal tersebut 
maka pustakawan Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyelenggarakan kegiatan 
pembinaan perpustakaan sekolah bagi pengelola perpustakaan, terkait tugas-tugasnya 
dalam mengolah bahan pustaka sesuai standar baku pengelolaan perpustakaan. Kegiatan 
pembinaan perpustakaan dilaksanakan oleh tiga orang pustakawan tingkat ahli UPT 
Perpustakaan Unnes, melalui kegiatan pengabdian masyarakat dibawah naungan Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang. 
Sebagai khalayak sasaran kegiatan adalah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar (SD) 
di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh 13 
pengelola perpustakaan sekolah terdiri atas para guru ataupun tenaga administrasi yang 
mendapat tugas sebagai pengelola perpustakaan. Tujuan kegiatan adalah memberikan bekal 
kepada pengelola maupun petugas perpustakaan berupa pengetahuan dan keterampilan 
dalam mengelola perpustakaan dengan benar, utamanya dalam mengolah bahan pustaka 
sesuai pedoman yang baku.

“PEMANFAATAN KERANGKA DAUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI 
KERAJINAN”

Muhammad Abdullah, Amin Retnoningsih, dan Ria Ika Maharani

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

Tahun 2012

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
kepada mahasiswa tentang pemanfaatan daun dan sampah daun sebagai bahan baku 
kerangka daun di lingkungan kampus UNNES. Dengan memberdayakan mahasiswa, 
kami berinovasi memanfaatkan daun dan sampah daun yang begitu melimpah sebagai 
bahan baku pembuatan produk kerajinan. Melalui pelatihan ini diharapkan mahasiswa 
mampu meningkatkan ketrampilan, daya inovasi dan kewirausahaan.

PELATIHAN PENGEMBANGAN DESAIN GLASS ART DI STUDIO “IMRON” DEMAK 
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK INDUSTRI KREATIF

Mujiyono, Eko Haryanto, Kamsidjo B.U

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

Tahun 2012

Kerajinan tanduk pada era dewasa ini sangat menunjukkan prospek yang luar 
biasa dan sekaligus harapan yang sangat potensial karena karakter bahannya yang unik 
dan tidak semua orang memiliki teknik pengolahannya. Dalam upaya peningkatan mutu 
kualitas desain tanduk, perlu diupayakan berbagai pengabdian dalam bentuk pelatihan 
pengembangan desain tanduk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan 
dan keterampilan para perajin tanduk agar memenuhi estetika. Khalayak sasaran yang 
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dilibatkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah perajin tanduk di 
Studio Imron di Desa Pucang Secang Magelang. Metode yang digunakan dalam kegiatan 
pengabdian pada masyarakat ini adalah metode ceramah, peragaan, dan latihan pratek 
yang didukung dengan demonstrasi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan dilakukan dalam 
tiga tahapan, yang dilakukan pada hari minggu. Hasil yang dapat dicapai adalah sebagai 
berikut peningkatan pengetahuan/wawasan perajin di studio “Imron” Secang Magelang 
dalam pengembangan desain telah telah meningkat khususnya dengan pendekatan gaya 
formalistik dengan varian klasik, modern, dan postmodern. Kegiatan ini juga telah 
memberikan pengalaman langsung (pengalaman estetik) dalam mendesain ornamen dan 
bentuk kria terapan dan kria seni tanduk khususnya desain yang dapat mengikuti selera 
pasar konsumen.

PELATIHAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KARAKTER BAGI GURU 
SD YPI USWATUN KHASANAH MANGKANG WETAN TUGU SEMARANG

Murwatiningsih

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

Tahun 2012

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian 
kepada Masyarakat dari Fakultas Ekonomi pada guru SD YPI Uswatun Khasanah 
Mangkang Wetan Semarang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru SD YPI 
Uswatun Khasanah dalam mengembangkan bahan ajar berbasis karakter dan menemukan 
cara untuk memberikan teori dan keterampilan berkaitan dengan pengembangan bahan 
ajar berbasis karakter bagi guru SD YPI Uswatun Khasanah Mangkang Wetan Semarang.
Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah dikuasainya 
pengetahuan dan meningkatnya kemampuan guru SD YPI Uswatun Khasanah Mangkang 
Wetan Semarang dalam mengembangkan bahan ajar berbasis karakter. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan 
dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama, pemberian materi. Yang kedua, praktek. 
Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para guru SD 
YPI Uswatun Khasanah sebanyak 22 orang. Khalayak ini dianggap strategis karena masih 
banyak guru SD YPI Uswatun Khasanah yang belum optimal dalam mengembangkan 
bahan ajar berbasis karakter. Pengetahuan dan keterampilan guru SD YPI Uswatun 
Khasanah mengenai pengembangan bahan ajar berbasis karakter masih perlu ditingkatkan. 
Setelah memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan bahan ajar berbasis karakter 
diharapkan mereka dapat mengaplikasikannya sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran di Sekolah Dasar. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian 
ini ialah metode ceramah, praktek dan diskusi. Hasil dari pelatihan dievaluasi oleh 
pendamping (Tim Pengabdian) dan peserta. Pelatihan ini berlangsung sesuai dengan yang 
telah direncanakan dan tujuan dari pelatihan juga dapat tercapai. Peserta pelatihan setelah 
mengikuti pelatihan pengetahuan dan kemampuannya dalam mengembangkan bahan ajar 
berbasis karakter meningkat.
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PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PELATIHANMEMBUAT KEBAYA 
MODIFIKASI PADA IBU – IBU PKK DI KELURAHAN NGIJO KECAMATAN 

GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

Musdalifah, Trisnani Widowati, Siti Nurrohmah

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

Tahun 2012

Permasalahan yang ingin diatasi dalam kegiatan ini adalah : bagaimana cara 
memberikan keterampilan menjahit busana wanita khususnya kebaya modifikasi 
dalam upaya menumbuhkan kemandirian ibu-ibu PKK di Kelurahan Ngijo Kecamatan 
Gunungpati Kota Semarang. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan keterampilan 
tentang menjahit busana wanita dalam upaya menumbuhkan kemandirian ibu-ibu PKK 
di Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati, yang meliputi cara mengambil ukuran, 
cara membuat pola dasar dan merubah pola sesuai model, cara menggunting bahan, 
cara menjahit dan menyelesaikan dengan teknik yang benar. Dalam kegiatan pelatihan 
menjahit busana wanita menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan demonstrasi 
untuk melatih keterampilan diberikan praktek menjahit busana berupa kebaya modifikasi. 
Khalayak sasaran antara adalah ibu-ibu PKK di Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati 
Kota Semarang sejumlah 15 orang, yang saat ini masih menganggur. Hasil kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adanya peningkatan keterampilan menjahit busana 
wanita yang belum pernah dimiliki. Sebelumnya mereka hanya bisa menjahit perca-perca 
kain yang disambung untuk dijadikan lap mesin produksi, dengan upah jahit yang sangat 
minim. Hasil pengamatan menunjukkan 85% berhasil dengan sangat baik dan 15% berhasil 
baik, sehingga bisa dikatakan keterampilan peserta baik. Saran yang dapat disumbangkan 
yaitu agar para peserta banyak berlatih menjahit busana, dimulai dari membuatkan busana 
untuk keluarganya terlebih dahulu sampai lancar, kemudian kalau sudah terbiasa bisa 
menerima jahitan dari orang lain, sehingga bisa mendapatkan tambahan keuangan untuk 
mencukupi kebutuhannya sendiri maupun menambah penghasilan keluarga.

PENGASAPAN IKAN RAMAH LINGKUNGAN DI TAMBAKREJO KELURAHAN 
TANJUNG MAS KOTA SEMARANG 

Nana Kariada TM, Sunyoto, Mego Purnomo

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

Tahun 2012

Pemanggangan ikan yang banyak dilakukan di Wilayah Tambakrejo masih tergolong 
tradisional, yaitu dengan cara dipanggang pada tungku seperti cara membakar sate. 
Dengan cara seperti itu produk yang dihasilkan kurang bagus secara kualitas, serta kurang 
ramah lingkungan karena asap yang dihasilkan akan menyebar ke lingkungan sekitarnya. 
Sehingga mau tidak mau akan mencemari lingkungan dan mempengaruhi kesehatan 
masyarakat yang tinggal di sekitar pengrajin ikan panggang. tujuan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah: Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara-
cara pemanggangan ikan yang sehat dan ramah lingkungan di Tambakrejo Kelurahan 
Tanjung Mas Kota Semarang. Serta memberikan pengetahuan dan keterampilan higienis 
dan sanitasi produk kepada pengrajin ikan panggang di Tambakrejo Kelurahan Tanjung 
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Mas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah penyuluhan, bimbingan dan bantuan bangunan yang merujuk 
pada tujuan pengabdian masyarakat dengan disertai tanya jawab dengan peserta, metode 
praktis dengan praktek langsung di lapangan tentang higienis dan sanitasi pengolahan 
ikan panggang dan pemanggangan ikan yang sehat serta ramah lingkungan. Hasil yang 
diperoleh dari kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan 
ditunjukkan dengan beberapa keadaan, Hasil penyuluhan, tanya jawab dan pemberian 
ketrampilan kepada peserta selama pelaksanaan pengabdian semuanya menunjukkan 
peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan mengenai higienis dan sanitasi 
pengolahan ikan panggang dan pemanggangan ikan yang sehat serta ramah lingkungan. 
Dalam praktek pelaksanaan pengabdian peserta pengabdian menunjukkan peningkatan 
dalam pemahaman dan keterampilan mengenai higienis dan sanitasi pengolahan ikan 
panggang serta pemanggangan ikan yang sehat dan ramah lingkungan. Pemberian 
bantuan berupa bangunan cerobong asap pemanggangan ikan, mendorong masyarakat 
untuk bisa mengolah ikan panggang yang sehat dan ramah lingkungan. Dari kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut bahwa peserta pengabdian telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 
tentang cara pemanggangan ikan yang ramah lingkungan. Peserta pengabdian memiliki 
keterampilan higienis dan sanitasi produk ikan panggang. Sedangkan saran dari kegiatan 
ini adalah Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta pengabdian diharapkan 
dapat ditularkan di lingkungan Kelurahan Tanjung Mas secara menyeluruh. Perlu adanya 
tambahan keterampilan tentang kemasan produk ikan panggang atau ikan olahan lainnya 
bagi pengrajin ikan di Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas, sehingga dapat meningkatkan 
nilai jual produk serta perlu adanya kerjasama dan pemantauan dari dinas terkait untuk 
keberlajutan kegiatan.

PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH UNTUK JURNAL PADA GURU RSBI SMA 
4 KOTA SEMARANG

Ngabiyanto, Martien Herna Susanti, Makmuri

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

Tahun 2012

Mewujudkan pendidikan bermutu merupakan hal yang tidak mudah. Untuk 
mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh sejumlah komponen dan salah satunya 
menyangkut komponen guru. Kurikulum, sarana dan prasarana yang baik tidaklah cukup 
tanpa didukung oleh guru yang bermutu. Hal ini disebabkan guru merupakan inti dari 
pendidikan itu sendiri. Dengan demikian keberadaan guru yang profesional memiliki 
peran yang sangat strategis dalam mencapai pendidikan bermutu, sehingga setiap guru 
harus secara terus-menerus meningkatkan profesionalismenya. Mengacu pada Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 84 Tahun1993 tentang 
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, salah satu persyaratan yang harus di 
penuhi seorang guru untuk naik kegolongan IV/b adalah harus membuat karya tulis. 
Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi para guru. Kenyataan di lapangan menunjukkan, 
bahwa banyak guru pegawai negeri sipil (PNS) yang mentok IV/a, karena kesulitan dalam 
membuat karya tulis. Menyusul segera diberlakukannya Permenpan No. 16/2009 tentang 
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagai pengganti Permenpan Nomor 84 
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Tahun 1993 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2013, maka mulai tahun depan 
semakin tertutup kesempatan bagi para guru PNS untuk dapat naik pangkat secara mudah. 
Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini adalah: 1) guru RSBI SMA 4 Kota 
Semarang mempunyai pengetahuan dasar-dasar penulisan artikel ilmiah untuk jurnal, 
2) keterampilan menulis artikel ilmiah untuk jurnal, dan 3) bertumbuhnya minat dan 
bakat guru dalam menulis artikel ilmiah untuk jurnal. Dalam kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini metode-metode yang secara riil digunakan adalah:1) ceramah, 2) diskusi, 
3) prakteklangsung, dan 4) pendampingan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 
tim, pengabdian denganjudul “Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah untuk jurnal pada guru 
RSBI SMA 4 Kota Semarang”, secara umum dapat dikatakan cukup berhasil. Partisipasi 
dan tanggapan peserta sangat baik. Peserta kegiatan pelatihan mendapatkan pengetahuan 
dan keterampilan pelatihan penulisan artikel ilmiah. Saran yang dapat direkomendasikan, 
yaitu: 1) pelaksanaan pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal dengan khalayak 
sasaran guru SMA sangat penting, dalam rangka mempersiapkan para guru untuk naik 
ke golongan IV/b. Kondisi ini di latarbelakangi oleh kenyataan banyak guru pegawai 
negeri sipil (PNS) yang mentok IV/a, karena kesulitan dalam membuat karya tulis, 2) 
keterbatasan waktu dan dana, menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya hasil 
pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal hingga sampai ke produk berupa artikel 
ilmiah, karena hanya dilaksanakan dalam satu kali tatap muka, dan 3) perlu adanya 
upaya kerjasama dengan para stakeholder, institusi maupun pihak-pihak lain yang terkait 
dengan masalah ini, seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Dinas pendidikan 
dan Universitas LPTK lain di luar UNNES agar dapat merubah pandangan dan memberi 
motivasi kepadap ara guru untuk menuangkan ide, gagasannya, serta pemikirannya dalam 
artikel ilmiah yang berasal dari hasil penelitian maupun konseptual.

PEMBERDAYAAN GURU DAN SISWA SD TAMBAKAJI 04 SEMARANG DALAM 
PEMBUATAN BIOPORI SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Niken Subekti, Dyah Rini Indriyanti, Sri Sukaesih

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

Tahun 2012

Banjir dan sampah merupakan suatu masalah lingkungan yang sangat kompleks 
saat ini. Diikuti dengan kondisi tanah yang sudah mengalami penurunan unwr hara 
serta rendahnya tingkat kelembaban akibat hilangnya persediaan air di dalam tanah 
menyebabkan air tak mampu menopang tanah dengan baik, persediaan air pun semakin 
menipis apalagi menjelang musim kemarau. Hal ini mengakibatkan terjadi suatu 
ketidakseimbangan pada alam. Sebuah pengabdian masyarakat telah dilakukan di SDN 
Tambak Aji 04 Kota Semarang. Pelaksanaan kegiatan mulai bulan April sampai Oktober 
2012. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini melalui dua cara yaitu 
: 1) melalui penyuluhan di dalam ruang kelas, dan 2) melalui pelaksanaan praktek di 
lapang. Sebelum dan setelah kegiatan dilakukan terlebih dahulu dibagikan angket untuk 
mengetahui pengetahuan guru-guru tentang Lubang Biopori. Hasil pelaksanaan kegiatan 
ini adalah terdapat perbedaan yang nyata pengetahuan guru-guru di SDN Tambak Aji 04 
Semarang sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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lubang-lubang kecil pada tanah yang mengundung sampah-sampah organik di dalamnya 
menjadi sesuatu yang penting untuk mengembalikan serta memperbaharui kondisi tanah 
yang telah rusak Melalui lubang tersebut (biopori) air hujan yang turun dapat ditangkup 
dan ditampung sebagai cadangan air tanah yang bisa digunakan pada musim kemarau. 
Selain itu, adanya penimbunan sampah di dalam lubang tersebut memancing organisme-
organisme yang ada di dalam tanah untuk bekerja secara alami mengembalikan unsur 
hara yang terkandung di dalam tanah. Biopori memberikan pengaruh positif terhadap 
keseimbangan lingkungan pencegahan bencana, dun peningkatan kesehatan manusia. 
Hasilnya biopori mampu rneningkatkan daya serap air, mencegah rnunculnya penyakit 
DBD (Demam Berdarah) akibat nyamuk yang timbul karena adanya genangan- genangan 
air, mengubah sampah organik menjadi menjadi kompos, dan memanfaatkan organisme 
di dalam tanah untuk bisa meremajakan kembali tanah.

PENINGKATAN PEMAHAMAN BUDI PEKERTI MELALUI CERITA KOMIK BAGI 
IBU-IBU DI PERUMAHAN GRIYA SEKAR GADING KELURAHAN KALISEGORO 

KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Nina Witasari, Rr. Sri Wahyu Sarjanawati, Putri Agus Wijayati
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Sebenarnya para pengabdi berangkat dari sebuah keprihatinan yang sedang 
terjadi sekarang yaitu jika kita melihat pekembangan anak dimasyarakat, banyak sekali 
kasus yang seharusnya tidak perlu terjadi seandainya jika budi pekerti sudah tertanam 
pada mereka sedini mungkin, sebagai contoh ada siswa berani pada guru, pada orang 
tua, perkelahian antar pelajar bahkan ada yang berani melakukan kejahatan. Khalayak 
sasaran yang dipilih adalah ibu-ibu di lingkungan perum Griya Sekar Gading dengan 
pertimbangan, ibu-ibu di lingkungan tersebut kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak 
bekerja di luar rumah, mempunyai putra-putri yang masih dalam usia balita, kanak-
kanak, dan pra-remaja sehingga diharapkan masih mempunyai banyak waktu untuk 
menceritakan dan mendengarkan kisah-kisah yang dari cerita komik yang mempunyai 
muatan budi pekerti. Tujuan dari pengabdian ini adalah, memberikan wawasan kepada 
ibu-ibu di perumahan Griya Sekar Gading tentang cerita komik yang mempunyai muatan 
pengajaran budi pekerti. Selain dari pada itu untuk memberikan motivasi kepada ibu-ibu 
di perumahan Griya Sekar Gading untuk menanamkan budi pekerti pada anak-anaknya 
melalui cerita komik. Dari pengabdian yang dilaksanakan, dapat diketahui bahwa ibu-ibu 
peserta peningkatan pemahaman nampak sangat serius menanggapi materi yang disajikan 
oleh tim pengabdi. Ibu-ibu juga nampak antusias untuk mendapatkan buku-buku komik 
yang dijadikan referensi dalam pengabdian. Bahkan sempat beberapa waktu buku komik 
yang tim pengabdi miliki secara bergilir dipinjam oleh ibu-ibu karena ingin mencoba 
mempraktikan cara penanaman budi pekerti melalui cerita komik kepada putra-putrinya. 
Untuk itu Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kesimpulan tersebut di atas, 
tim pengabdian jurusan sejarah FIS UNNES menyarankan, perlu adanya tindak lanjut 
dengan melakukan peningkatan pada ibu-ibu yang lain serta perlu adanya perpustakaan 
di dalam perumahan dengan bantuan lembaga pendidikan.
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PERBANYAKAN PLANTLET KENTANG HASIL KULTUR JARINGAN SEBAGAI UPAYA 
PENYEDIAAN BIBIT BERKUALITAS DI DESA DIENG KULON KECAMATAN BATUR 
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Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Banjarnegara merupakan salah satu desa 
yang komoditas utamanya adalah kentang. Petani di Desa Dieng Kulon pada umumnya 
menggunakan umbi kentang hasil panen sebelumnya sebagai sumber bibit. Hal ini 
menimbulkan beberapa kerugian. Usaha yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah 
yang ada adalah dengan perbanyakan benih kentang (plantlet) dengan kultur jaringan. 
Oleh karena itu perlu pelatihan bagi petani yang tergabung dalam Asosiasi Penangkar 
Benih Kentang untuk membuat media dan perbanyakan plantlet secara kultur jaringan. 
Tujuan pengabdian adalah membimbing dan memotivasi petani untuk meningkatkan 
pengetahuan mengenai benih kentang yang berkualitas serta meningkatkan ketrampilan 
dalam pembuatan media kultur jaringan sederhana dan perbanyakan benih kentang 
yang berkualitas dengan kultur jaringan. Pengabdian berjalan dengan lancar baik dari 
tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Peserta sangat antusias mempelajari banyak hal 
mengenai kultur jaringan. Pelatihan yang dilakukan dalam 2 sesi yaitu pembuatan media 
dan perbanyakan benih kentang dengan kultur jaringan diikuti oleh seluruh peserta. 
Pelatihan meliputi pemberian teori dan juga praktek pembuatan media dan perbanyakan 
benih kentang dengan kultur jaringan. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan perbanyakan 
plantlet kentang dengan kultur jaringan dapat berjalan dengan baik dan mendapat 
tanggapan positif dari peserta pelatihan. Perlu pendampingan lebih lanjut agar penangkar 
benih kentang mampu menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan peningkatan 
kualitas produksi benih kentang. Selain itu perlu adanya dukungan dari Dinas Pertanian 
setempat sehingga teknologi ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR PEMANFAATAN SOFTWARE MOODLE 
UNTUK E-LEARNING BAGI GURU DAN SANTRI/SISWA MA PONDOK PESANTREN 

AS-SALAFIE AL-ASROR, KELURAHAN PATEMON GUNUNG PATI

Noor Hudallah, Agus Suryanto, Subiyanto

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

Tahun 2012

E-leaning merupakan model pembelajaran dengan memanfaatkan internet sebagai 
media penyampai materi pembelajaran kepada siswa. Salah satu software e-learning yang 
cukup mudah difahami dan bersifat open source (tidak berbayar) adalah moodle. Madrasah 
Aliyah (MA) Al Asror merupakan sekolah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren 
As-Salafie Al Asror yang ada di Kelurahan Patemon Gunung Pati. Dalam proses belajar 
mengajar yang diselenggarakan, MA Al Asror telah memanfaatkan komputer tetapi belum 
memanfaatkan internet sebagai media dalam pembelajaran. Mengingat internet saat ini 
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merupakan kebutuhan dalam pembelajaran maka tim pengabdian UNNES mengadakan 
pengabdian pemanfaatan internet untuk pembelajaran dengan menggunakan software 
moodle. Pengabdian diikuti oleh 29 peserta terdiri atas 25 guru, 2 TU dan 2 siswa. 
Dilihat dari semangat belajar yang dimiliki, baik guru, TU maupun siswa yang mengikuti 
pengabdian sangat antusias ketika menerima materi pengabdian baik teori maupun praktik 
diberikan. Hasil pengabdian menunjukkan khalayak sasaran antusias dalam menerima 
materi pengabdian dan mengharapkan agar pihak sekolah bisa menindaklanjutinya dengan 
memberikan fasilitas sambungan internet yang memadai di sekolah untuk dimanfaatkan 
dalam e-learning. 

PELATIHAN PEMBUATAN ANEKA KERAJINAN (HANDYCRAFT) DARI SAMPAH 
ANORGANIK UNTUK PKK DAN REMAJA DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA 

SEMARANG
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Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
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Jenis sampah digolongkan menjadi dua yaitu sampah anorganik tidak dapat 
terdegradasi (undegradable) secara alami dan sampah organik dapat terdegradasi 
(degradable) membusuk dan hancur secara alami. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar 
Ibu-ibu PKK dan Remaja di Kecamatan Gunungpati melalukan: 1) optimalisasi kebersihan 
lingkungan melalui mengolahan sampah anorganik menjadi aneka kerajinan (handycraft); 
2) peningkatan kuantitas dan kualitas masyarakat peduli lingkungan, dan 3) peningkatan 
keterampilan Ibu-ibu PKK dan Remaja di Kecamatan Gunungpati mengolahan sampah 
anorganik menjadi aneka kerajinan (handycraft). Pada kegiatan ini yang khalayak sasaran 
adalah Ibu-ibu PKK dan Remaja, mewakili setiap kelurahan di wilayah Kecamatan 
Gunungpati maka berjumlah 16 orang. Khalayak sasaran antara yang strategis, yaitu Tim 
Penggerak PKK sejumlah 4 orang. Dengan demikian jumlah khalayak sasaran 20 orang. 
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dengan metode: penyuluhan, praktek lapangan, 
pemantauan. Pelatihan yang telah dilakukan pada kegiatan pengabdian ini diawali 
dengan penyuluhan. Rangkaian tujuan dimaksudkan sebagai upaya mempelajarai dalam 
mengenal kondisi khalayak sasaran baik kebiasaan mengelola sampah rumah tangganya, 
pengetahuan, maupun keterampilannya. Pada sesi pelatihan, didahului teknik pengenalan 
bahan sampah anorganik yang cocok untuk dibuat handycraft, barulah dimulai kegiatan 
pelatihan. Kegiatan ini banyak peminatnya bukan hanya untuk Ibu-ibu PKK dan Remaja 
putri, tetapi diikuti pula oleh para bapak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 4 kali, 
menggunakan hari Selasa pagi 1 kali dan Minggu sore selama 3 kali agar kegiatan ini 
tidak mengganggu jadwal rutinnya. Kegiatan pelatihan pengolahan sampah anorganik 
menjadi aneka kerajinan (handycrat) ini, merupakan penggabungan antara kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh anggota Tim pengabdian. Khalayak sasaran sangat antusias 
mengikuti kegiatan, baik kegiatan penyuluhan/ sosialisasi dengan banyaknya (20) solusi 
yang diinginkan untuk dapat direalisasikannya. Praktek atau pelatihan ini masih sangat 
sederhana, belum variatif. Berkaitan dengan kondisi tersebut pelatihan ini perlu lanjutan 
agar keterampilan yang didapatkan dapat dikembangkan meskipun harus swadana.
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PELATIHAN PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA BAGI ANGGOTA KOPERASI 
AL AMANAH (KELURAHAN PAKINTELAN, GUNUNGPATI, SEMARANG)

Nury Ariani Wulansari, Desti Ranihusna, Vitradesie Noekent

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 
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Perencanaan keuangan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan keluarga.Kegiatan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi keluarga 
yang telah dilaksanakan ini bertujuan untukmeningkatkan kesadaran tentang pentingnya 
perencanaan keuangan keluarga bagi anggota koperasi Al Amanah di Kecamatan 
Pakintelandengan memberikan pelatihan membuat perencanaan keuangan keluarga. Hasil 
pengamatan terhadap kondisi khalayak sasaran menunjukkan bahwa keberadaan koperasi 
yang seharusnya bertujuan positif, malah cenderung membuat anggota memiliki perilaku 
konsumtif. Anggota koperasi secara umum tidak memiliki tujuan finansial jangka panjang 
dengan kemampuan menabung yang rendah dan hanya memprioritaskan penyelesaian 
masalah jangka pendek. Setelah mengikuti pelatihan, peserta kemudian mendapatkan 
pengetahuan baru tentang cara mengelola keuangan keluarga. Mereka juga menyadari 
bahwa masalah utama keuangan RT bukan pada besar kecilnya penghasilan, akan tetapi 
lebih daripada kemampuan mengelola dan membuat perencanaan keuangan secara rutin 
dan tertulis setiap bulan. Lebih lanjut, peserta pelatihan menjadi tahu bahwa memiliki 
tujuan finansial jangka panjang dengan kebiasaan menabung dan berusaha untuk 
mewujudkannya adalah cara membuat keluarga mendapatkan kehidupan yang terjamin 
di masa depan. Peserta pelatihan juga mendapatkan buku pintar perencanaan keuangan 
dan belajar untuk membiasakan mengisi rutin setiap bulan, meskipun realisasinya mereka 
harus menyediakan waktu khusus untuk menuliskan setiap pengeluaran dan pemasukan.

PELATIHAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM UPAYA PENINGKATAN TERTIB 
ADMINISTRASI DESA DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN 

KUDUS

Partono, Marimin, Ismiyati, Hengky Pramusinto

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

Tahun 2012

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat dari Universitas Negeri Semarang di Desa Tanjungrejo Kecamatan 
Jekulo Kabupaten Kudus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
para aparat atau perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan menuju 
tertib administrasi dalam Pemerintah Desa. Manfaat kegiatan ini ialah memberikan 
kontribusi positif terhadap perangkat Pemerintahan Desa dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu manajemen kearsipan, menambah 
pengetahuan dan keterampilan para perangkat Pemerintahan Desa dalam bidang kearsipan. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan 
pemberian materi dan praktik simulasi. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah Ketua RW dan Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan 
Jekulo Kabupaten Kudus. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat 
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ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik. Evaluasi kegiatan yang 
digunakan dalam pengabdian ini adalah aspek pengetahuan dan keterampilan.

PENERAPAN TEKNIK FERMENTASI UNTUK DIVERSIFIKASI PRODUK BERBASIS 
TEPUNG JAGUNG DI DESA LEDOK, KECAMATAN SAMBONG, KABUPATEN BLORA

Pramesti Dewi, Yuni Wijayanti, R. Burhan Wijaya, Danang Dwi Saputro, Amin Yusuf

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

Tahun 2012

Tepung jagung adalah produk pasca panen jagung yang dapat dibuat dengan cara 
yang mudah dan sederhana. Tepung jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan atau 
mensubstitusi terigu pada proporsi tertentu, sesuai dengan bentuk produk olahan yang 
diinginkan Tepung jagung bersifat fleksibel karena dapat digunakan sebagai bahan baku 
berbagai produk pangan dan relatif mudah diterima masyarakat, karena masyarakat telah 
terbiasa menggunakan bahan tepung, seperti halnya tepung beras dan terigu. Kegiatan 
pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menambah pengetahuan atau wawasan ibu-
ibu PKK dan Posdaya Desa Ledok tentang pengolahan lebih lanjut dari tepung jagung 
yang telah mereka hasilkan menjadi produk lain selain biskuit dan kerupuk jagung yang 
telah di produksi lebih dulu. Penerapan teknik fermentasi untuk diversifikasi produk 
berbasis tepung jagung didasarkan pada pertimbangan kesesuaian bahan dasar untuk 
dibuat mejadi tempe dan tape. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memiliki 
manfaat sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagaimana cara mengolah lebih 
lanjut tepung jagung menjadi produk lain selain biskuit, kerupuk dan mie jagung. Dari 
kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat terlihat penjelasan secara 
teori dan praktek langsung tentang cara membuat tempe dan tape jagung, sedangkan tape 
jagungnya diolah lebih lanjut menjadi madu mongso jagung. Selama ini mereka sudah 
memproduksi tempe, tetapi dengan bahan dasar kedele putih, dengan pembungkus daun 
jati. Inovasi baru pembuatan tempe dari tepung jagung dapat menjadi alternatif ketika 
harga kedele sangat tinggi dan sulit diperoleh di pasar. Peserta sangat antusias ketika 
disampaikan prospek pasar produk tempe dan madu mongso jagung yang dapat diangkat 
sebagai produk khas oleh-oleh dari Blora. Madu mongsojagug dapat menjadi alternatif 
jenis madu mongso dari Bojonegoro yang dibuat dari tape ketan hitam. Dari Program 
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang 
diberikan dapat membuka wawasan peserta tentang cara membuat tempe dan tape jagung, 
sedangkan tape jagungnya diolah lebih lanjut menjadi madu mongso jagung.

PENINGKATAN NILAI TAMBAH BONGGOL JAGUNG MENJADI BRIKET SEBAGAI 
BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Prima Astuti Handayani, Wara Dyah Pita Rengga, Nuni Widiarti 

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

Tahun 2012

Biji jagung dipisahkan dari bonggolnya untuk dijual kepada pengepul, dan 
bonggolnya dibiarkan menumpuk di sekitar pekarangan penduduk. Pemanfaatan bonggol 
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jagung hanya berkisar sebagai bahan bakar memasak bagi sebagian kecil masyarakat 
yang masih menggunakan tungku tradisional. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sisa 
produksi tanaman jagung berupa limbah bonggol jagung. Limbah bonggol jagung dapat 
dimanfaatkan menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah 
dan LPG,. Tujuan spesifik kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat 
melalui kelompok PKK Desa Kejawan Grobogan dapat mengolah limbah bonggol jagung 
menjadi briket. Usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga dapat meningkatkan 
pendapatan keluarga melalui kegiatan wirausaha. Metode yang digunakan adalah metode 
ceramah dan praktek tentang pengolahan bonggol jagung menjadi briket, metode tanya 
jawab untuk mengetahui apakah peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan 
ini, dan Evaluasi untuk memperoleh gambaran dalam penafsiran dan analisis untuk 
memperoleh simpulan dari semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari 
kegiatan ini menunjukkan masyarakat antusias untuk mengolah bonggol jagung menjadi 
briket. Perlu dilakukan inovasi dan kreativitas dalam teknik pengemasan agar dihasilkan 
produk layak dipasarkan.

PERBEDAAN FISIK DAN KIMIA KOMPOS DAUN YANG MENGGUNAKAN 
BIOAKTIVATOR MOL DAN EM4 

Priyantini Widiyaningrum, Lisdiana

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

Tahun 2012

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme lokal (MOL) 
sebagai aktivator dalam proses pengomposan sampah daun, serta membandingkan 
penampilan fisik, penyusutan bahan, kadar air dan C/N rasio kompos yang dihasilkan 
dengan kompos yang menggunakan EM4 sebagai bioaktivator. Bahan baku kompos 
terdiri dari daun kering cacah dan kotoran kambing. Kompos dipanen setelah proses 
pengomposan berlangsung selama 6 minggu. Setiap perlakuan dibuat tiga ulangan. Data 
kualitatif yang diamati meliputi tekstur, warna dan bau, sedangkan data kuantitatif yang 
diukur meliputi persentase penyusutan bahan, persentase kompos yang terbentuk, kadar 
air, dan C/N rasio. Analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif, sedangkan data 
kuantitatif menggunakan uji t. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kompos kedua 
perlakuan memiliki penampilan fisik tidak berbeda. Berdasarkan uji t, rata-rata penyusutan 
bahan, kadar air dan C/N rasio kompos matang tidak berbeda nyata, akan tetapi persentase 
kompos yang terbentuk menunjukkan perbedaan nyata. Dari penelitian ini disimpulkan 
bahwa kompos daun kedua perlakuan memperlihatkan penampilan fisik, penyusutan, 
kadar air dan C/N rasio yang tidak berbeda, sedangkan persentase kompos yang terbentuk 
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pada kompos + EM4 lebih tinggi dibanding kompos + MOL. Secara umum kedua kompos 
masuk kategori layak digunakan berdasarkan standar SNI No. 19-7030-2004.

PELATIHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA “EASY COOKING” NUGGET AYAM 
DAN TEKNIK KEMASAN PRODUK DI PERSAUDARAAN MUSLIMAH (SALIMAH) 

BANYUMANIK SEMARANG

Pudji Astuti, Saptariana, Ulfah Mediaty Arief 

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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Tahun 2012

Daging ayam yang biasa dikonsumsi masyarakat dan dijual di rumah makan, 
diolah menjadi bermacam-macam produk seperti ayam goreng kering (fried chicken), 
ayam bakar/panggang, opor ayam, gulai ayam dan lain sebagainya. Selain dari produk 
olahan tersebut, daging ayam dapat diolah menjadi produk makanan ringan seperti 
nungget. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah : Pertama; Memberi wawasan dan 
pengetahuan tentang produk nugget, Kedua; Memberi keterampilan pengolahan daging 
ayam menjadi produk nugget sehingga menanmbah penganekaragaman bahan pangan., 
Ketiga; Memberi keterampilan teknik pengemasan produk sehingga layak jual, Keempat; 
Menciptakan peluang usaha tanpa meniggalkan lingkungan keluarga sebagai melatih 
perilaku wirausaha ibu-ibu menambah income keluarga, Kelima; Sebagai salah satu 
kegiatan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Metode Pelatihan pengabdian masyarakat 
ini menggunakan Metode Kaji Tindak yaitu metode yang dilaksanakan dengan cara 
:Pertama; Ceramah tentang kewirausahaan, Metode berwirausaha, pembangkitan rasa 
percaya diri , bagaimana memulai berwirausaha, Kedua; Ceramah tentang pengolahan 
ayam terutama produk-produk restructured meat secara umum dan produk chicken nugget 
secara khusus, Ketiga; Demonstrasi kepada khalayak sasaran strategis tempat pelaksana 
program melakukan kegiatan tentang pembuatan chicken nugget, Keempat; Peragaan 
kepada khalayak sasaran tentang teknik kemasan produk chicken nugget yang telah 
di buat. Hasil yang di peroleh melalui kegiatan ini adalah : Pertama; Ibu-ibu peserta 
pelatihan sangat mungkin untuk ditingkatkan kemampuan untuk lebih tinggi memperoleh 
income bagi rumah tangganya, Kedua; Ibu-ibu peserta pelatihan sangat antusias, karena 
dengan pekerjaan membuat produk nugget adalah pekerjaan ringan bagi mereka tetapi 
perolehan hasil/keuntungan lebih besar dibanding pekerjaan mereka disektor domestic/
non formal lainnya yang lebih memerlukan waktu lebih banyak, Ketiga; Peserta pelatihan 
mampu memuat kemasan dengan bentuk kemasan yang menarik dan mempunyai daya 
saing pasar.
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PENGEMBANGAN KREATIVITAS GURU-GURU SEJARAH SMAMELALUI 
PEMANFAATAN MOVING IMAGE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN SEMARANG

Putri Agus Wijayati

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

Tahun 2012

Kreatifitas guru dalam menggunakan media pembelajaran sejarah masih kurang 
dikembangkan. Didasarkan kondisi itu, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut. 
(1) Bagaimana mengembangkan kreatifitas guru SMA di Kabupaten Semarang dalam 
menggunakan media pembelajaran sejarah alternatif yang belum biasa dilakukan, sehingga 
mampu menstimuli motivasi siswa? (2) Bagaimana melatih kemampuan guru-guru tersebut 
untuk merancang persiapan pembelajaran dengan menggunakan moving image untuk 
media pembelajaran sejarah? (3) Bagaimana meningkatkan kompetensi dan profesionalitas 
guru melalui pemanfaatan media yang relevan agar menarik dan memperbesar perhatian 
siswa terhadap materi pelajaran dan dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter? 
Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui paparan, diskusi, dan penugasan. Pelatihan 
dilaksanakan hari Kamis, 12 Juli 2012 dihadiri 19 guru sejarah. Para guru merasa belum 
maksimal memanfaatkan moving image yang disimpan di Badan Arsip Provinsi maupun 
tempat lain. Tujuan kegiatan pengabdian, yaitu memberi wawasan baru kepada guru-
guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang akan pentingnya pemanfaatan moving image 
sebagai media pembelajaran sejarah alternative untuk menstimuli tumbuhnya kreativitas 
guru dalam merancang media lain yang inovatif.

PEMAHAMAN AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN SEBAGAI 
UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN

Rahayu Fery Anitasari, Aprila Niravita, Tri Andari Dahlan, Dian Latifiani, Rindia Fanny Kusumaningtyas

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

Tahun 2012

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pemilik tanah kepada orang lain yang berakibat beralihnya hak dan kewajiban atas tanah 
tersebut. Peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui suatu perjanjian 
jual beli baik dilakukan di bawah tangan maupun dengan Akta otentik. Peralihan hak 
atas tanah secara di bawah tangan ini dilakukan di depan lurah oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk melakukan jual beli yang dilakukan dihadapan para saksi, kerabat 
dan tetangga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap kali 
terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan status hak atas tanah harus 
didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan hak tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) dan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan. Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah,pemegang hak akan memperoleh 
atau mendapatkan surat bukti kepemilikan tanah yang lazim kita sebut sertipikat 
tanah. Dengan dikeluarkannya sertipikat tanah tersebut seseorang dapat menghindari 
kemungkinan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan atas tanah, yaitu terutama dengan 
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pihak ketiga. Dibutuhkan pemahaman yang lebih dari masyarakat untuk memahami arti 
penting sertipikat tanah dan akibat hukum praktek jual beli tanah yang dilakukan di bawah 
tangan agar jual beli yang dilakukan menjadi jua beli yang sempurna, yaitu jual beli 
dimana alat pembuktian telah di atas namakan kepada pihak pembeli. Sebagai khalayak 
sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah warga RT 03 RW I Kelurahan Kalongan, 
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang diwakili oleh kepala keluarga. 
Dengan harapan agar para pengurus RT / RW dan kepala keluarga dapat menyebarluaskan 
hasil sosialisasi mengenai pentingnya akibat hukum praktek jual beli tanah yang dilakukan 
di bawah tangan di keluarga dan lingkungan masing-masing sehingga konflik atau sengketa 
pertanahan di lingkup terkecil dapat dihindari yang kemudian akan berimbas ke lingkup 
yang lebih luas. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat 
keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai akibat hukum 
praktek jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan. Peserta pengabdian juga terlihat 
proaktif dalam menanggapi dan merespon pemaparan dari pemateri. Tim pengabdian 
memberikan saran agar kegiatan sosialisasi akibat hukum praktek jual beli tanah yang 
dilakukan di bawah tangan ini dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta 
melibatkan instansi yang terkait yaitu Kantor Pertanahan dan juga Notaris-PPAT.

PENGENALAN KONSEP DAN METODE PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BAGI 
GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Rasdi dan Saru Arifin

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

Tahun 2012

Persoalan karakter bangsa yang menjadi jawaban terhadap berbagai krisis moral 
di masyarakat, diharapkan mampu diartikulasikan dalam sistem pendidikan di semua 
jenjang. Sekolah dalam konteks ini memiliki andil tanggungjawab yang besar dalam 
membangun karakter anak didik yang menimba ilmu di dalamnya. Kegiatan pengabdian 
ini dimaksudkan untuk mentransformasikan konsep dan metode pendidikan karakter bagi 
para guru Pendidikan Kewarganegaraan yang terhimpun dalam wadah Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran (MGMP) SMP se-Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil kegiatan ini 
diketahui, bahwa pada umumnya para guru yang menjadi khalayak sasaran kegiatan ini 
memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep pendidikan karakter. Pengetahuan 
tersebut diperoleh melalui pengalaman yang diterimanya selama proses panjang dalam 
pendidikan yang diterima dan dilaksanakannya. Sementara pengetahuan secara teoritis 
mengenai hakikat pendidikan karakter masih belum terstruktur dengan baik. Hal itu 
ditandai oleh “kebingungan” yang dihadapi mereka dalam memulai pendidikan karakter. 
Pada sisi metodologis, umumnya para guru masih mengajarkan dengan bekal pengalaman 
empiris belum terpola secara metodologis dengan model pendidikan modern yang lebih 
interaktif dan hidup. Dalam ranah inilah yang perlu diperkuat lagi, sehingga proses belajar-
mengajar dapat berjalan dengan penuh gairah dan menyenangkan. Sebab, meskipun 
kemampuan teoritis sudah baik, namun jika metodologinya kurang tepat, maka tujuan 
dari pendidikan yang hendak dicapai kurang maksimal. Dalam sistem pendidikan modern, 
guru lebih berposisi sebagai fasilitator dalam mengembang bakat dan emosi siswa.
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PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI WANITA SRI REJEKI BENDAN 
NGISOR SEMARANG DENGAN KEGIATAN USAHA PRODUKTIF

Rediana Setiyani, Indah Anisykurlillah, Karsinah
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Pada kebijakan pemberian kredit oleh Koperasi Wanita Sri Rejeki Bendan Ngisor 
Semarang selama ini kurang selektif, hanya berorientasi konsumtif untuk pemenuhan 
kebutuhan sesaat anggota, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Persepsi 
penggunaan pinjaman untuk keperluan produktif kurang dipahami oleh sebagian besar 
anggota sehingga dampak terhadap peningkatan kesejahteraan kurang terasa. Kebijakan 
pemberian kredit selama ini kurang dianalisis, diseleksi, dan dimonitor penggunaannya 
sehingga aspek kontinuitas pengembalian, dampak produktivitas ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan anggota dan keluarga dapat terasa, waktu luang anggota yang sebagian 
besar sebagai ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga paruh waktu dan pedagang 
pasar kurang dimanfaatkan secara produktif. Peluang waktu tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk berbagai aktivitas usaha produktif yang berdampak langsung bagi peningkatan 
kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan ekonomi anggota dengan kegiatan usaha produktif 
kurang diambil oleh Koperasi Wanita Sri Rejeki secara optimal, sehingga peran dan 
eksistensi koperasi wanita belum begitu maksimal dampaknya bagi anggota. Tujuan 
yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk pengurus Koperasi Wanita Sri Rejeki, 
diharapkan dapat mengelola pinjaman kepada anggota secara efektif dan selektif; untuk 
anggota Koperasi Wanita Sri Rejeki, diharapkan setiap anggota dapat memanfaatkan waktu 
luangnya untuk menciptakan kegiatan usaha produktif dengan memanfaatkan pinjaman 
kredit dari koperasi sebagai modal awal usahanya dan diharapkan dapat meningkatkan 
omset usaha koperasi wanita dari pinjaman produktif dan meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi anggota dari usaha yang produktif. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Semarang 
dengan khalayak sasaran para Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi Wanita Sri 
Rejeki. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2012 ini 
dihadiri oleh 39 anggota.Kegiatan diawali dengan penyampaian materi tentang arti 
penting berkoperasi, kewajiban dan hak sebagai anggota, Rapat Anggota Tahunan (RAT), 
arti penting dari simpanan anggota, Sisa Hasil Usaha (SHU), dan jenis – jenis usaha 
dari Koperasi Wanita Sri Rejeki. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi usaha-
usaha produktif oleh 5 anggota koperasi yang aktif yaitu penyampaian materi tentang 
kerajinan dari kain fanel, cara membuat kue donat, lumpia, lontong dan tempe. Hasil 
dari kegiatan ini para peserta pelatihan sangat menaruh perhatian yang tinggi dan minat 
yang besar dalam kegiatan ini. Hal ini terlihat dari keseriusan dan konsentrasi dalam 
proses pelatihan. Dan juga terbukti para peserta antusias dalam tanya jawab dan diskusi. 
Diharapkan para anggota koperasi untuk selalu memanfaatkan koperasi dengan menjadi 
anggota yang aktif, memanfaatkan simpan pinjam di koperasi, memulai usaha yang 
produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Diharapkan selanjutnya ada 
kegiatan pendampingan untuk membantu para anggota koperasi tersebut dalam memulai 
usaha produktifnya.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGUASAAN METODOLOGI PEMBELAJARAN 
GEOMETRI DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF-DEDUKTIF DENGAN PROGRAM 

GEOMETER’S SKETCHPAD BERNUANSA KONSTRUKTIVISME BAGI GURU-
GURU MATEMATIKA SMP/MTS DI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN 

TEMANGGUNG

Rochmad, Arief Agoestanto, Muhammad Kharis

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

Tahun 2012

Berdasar analisis data yang diperoleh dalam observasi dan survey awal dalam 
pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah-sekolah menengah tingkat pertama di 
Kabupaten Temanggung, khususnya di Kecamatan Ngadirejo, dan juga berdasar tinjauan 
teori-teori pembelajaran matematika di pendidikan dasar, dan juga berdasar kajian 
teori pembelajaran matematika khususnya di sekolah menengah pertama dan madrasah 
tsanawiyah; masalah utamanya dari pembelajaran matematika di kelas adalah: bagaimana 
cara mengajarkan konsep-konsep matematika dan metologi pembelajaran berbasis 
pendekatan induktif-deduktif dan beracuan konstruktivisme di kelas; khususnya di bidang 
geometri bagaimana cara menggunakan multimedia interaktif geometer’s sketchpad 
sebagai alat bantu pembelajaran; dan apakah mereka dapat mendesain, membuat dan 
mendemontrasikan alat bantu gepmeter’s sketchpad dalam pembelajaran matematika 
interaktif berbasis komputer. Sebagai desain metode yang relatif baru dalam pembelajaran 
matematika, metode pembelajaran induktif-deduktif bernuanasa konstruktivisme; guru-
guru SMP/MTs harus dapat mengkombinasikan dengan menggunakan multimedia 
interaktif berbasis komputer, misalnya geometer’s skectpad untuk membantu siswa 
belajar geometri di kelas; dan masalahnya adalah bagaimana mendesain dan membuat 
suatu media pembelajaran matematika sederhana menggunakan geometer’s sketchpad. 
Berdasar identifikasi permasalahan dalam pembelajaran matematika di SMP/MTs di 
Kecamatan Nagadirejo Kabupaten Temanggung, kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini bertujuan untuk; (1) meningkatkan kemampuan guru SMP/MTs dalam pengusaan 
konsep-konsep matematika; (2) menanamkan pengetahuan tentang pembelajaran 
matematika SMP/MTs dengan pendekatan induktif-deduktif bernuansa konstruktivisme; 
(3) mengenalkan bagaimana cara membuat desain media pembelajaran matematika 
menggunakan geometer’s skecthpad; (4) menjelaskan bagaimana cara menggunakan 
multimedia matematika untuk menerangkan suatu topik matematika dengan metode 
induktif-deduktif dalam pembelajaran di kelas. Sasaran dari kegiatan adalah 60 orang 
guru matematika SMP/MTs di kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Kegiatan dilakukan 
pada tanggal 6 Juni sampai 7 Juni 2012, bertempat di SMPN 3 Temanggung. Untuk 
mengatasi masalah digunakan metode pelatihan dan workshop. Materi pelatihan 
meliputi kutikulum matematika SMP/MTs, konsep-konsep matematika, model-model 
pembelajaran, dan kegiatan pelatihan atau workshop meliputi praktik membuat media 
geometer’s sketchpad, rencana pembelajaran, dan praktik menggunakan ‘multimedia’ 
untuk pembelajaran matematika dengan menggunakan metode induktif-deduktif 
berbantuan geometer’s skecthpad. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan 
kecakapan dan keterampilan guru-guru SMP/MTs dalam melaksanakan pembelajaran 
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matematika dengan metode induktif-deduktif bernuansa konstruktivisme; dan mereka 
dapat membuat media pembelajaran matematika menggunakan geometer’s skecthpad; 
beberapa contoh produk mereka, misalnya, media interaktif menggunakan geometer’s 
sketchpad untuk menjelaskan konsep luas daerah lingkaran, isi kubus, balok, kerucut; 
dan media lainnya untuk menjelaskan konsep-konsep geometri. Juga, guru mengetahui 
bagaimana menggunakan multimedia interaktif geometer’s sketchpad, berbasis komputer, 
untuk pembelajaran matematika dengan metode induktif-deduktif di SMP/MTs.

PENINGKATAN PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI SALAH SATU PERAN MASYARAKAT 

DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN 
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Rofi Wahanisa, Arif Hidayat, Nurul Fibrianti

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

Tahun 2012

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. 
Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007, penataaan ruang masuk dalam prioritas 
pemerintah baik di lingkup kabupaten/kota, propinsi, sampai dengan tingkat Nasional. 
Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan 
ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, 
diperlukan pengaturan yang berupa perijinan sebagai “seleksi” sekaligus “pintu masuk” 
bagi penyelemnggara negara untuk membuat rencana sekaligus untuk melakukan evaluasi 
terhadap perlu atau tidaknya suatu pembangunan fisik di suatu wilayah. Penataan ruang 
dengan pengaturannya perlu adanya partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan penataan 
ruang yang diharapka dan dicita-citakan merupakan hak setiap anggota masyarakat, 
namun sekaligus menimbulkan kewajiban kepada warga masyarakat untuk turut serta 
dan berpartisipasi dalam penataan ruang itu sendiri. Jalan untuk ikut berpartisipasi salah 
satunya adalah dengan mentaati dan mengikuti prosedur perijinan dalam penataan ruang. 
Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan 
(IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi 
bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah ijin yang diajukan warga 
atas lokasi yang akan akan dibangun / direnovasi tersebut merupakan daerah yang bisa 
untuk dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.

TEKNOLOGI PENGOLAHAN BAHAN PANGAN LOKAL MENJADI BERBAGAI 
MAKANAN KECIL LAYAK JUAL PADA IBU-IBU ANGGOTA PKK KELURAHAN NGIJO 

GUNUNG PATI SEMARANG

Rosidah, Dyah Nurani, Titin Agustina

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

Tahun 2012

Makanan kecil merupakan makanan selingan yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan 
makan sehari – hari dalam keluarga. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa makanan 
kecil menyumbangkan 10 prosen dari total kebutuhan energi setiap hari. Sejalan dengan itu 
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perkembangan makanan kecil terus meningkat, baik ragam, cita rasa serta bahan bakunya. 
Saat ini bahan baku dari pangan lokal mulai banyak diminati masyarakat, selain karena 
mudah diperoleh , harganya murah serta banyak jenisnya,sehingga tidak membosankan.
Unnes sebagai kampus konservasi sangat mendukung program peningkatan bahan pangan 
lokal di masyarakat dengan selalu memasukkan makanan kecil dari bahan pangan lokal 
dalam daftar menu konsumsi kegiatan rapat- rapat yang ada di lingkungan kampus. Peluang 
tersebut kurang direspon positif oleh masyarakat sekitar kampus, khususnya Ngijo yang 
cukup banyak hasil kebun seperti pisang, singkong dan talas. Tetapi karena minimnya 
ketrampilan yang dimiliki maka bahan pangan lokal yang murah tersebut tidak termanfaatkan 
secara maksimal, kalaupun dimanfaatkan hanya sebatas digoreng, direbus atau dikolak, dan 
belum diolah yang dapat memberi nilai tambah yakni layak jual. Melihat realita tersebut, 
kami tim pengabdi dari Unnes tergerak untuk berbagi ilmu dengan memberikan pelatihan 
membuat makanan kecil dari bahan lokal, menjadi berbagai makanan kecil yang layak jual, 
yaitu yang memiliki cita rasa, bentuk dan tampilan yang menarik.Adapun tujuannya , agar 
peserta memiliki pengetahuan dan ketrampilan membuat makanan kecil dari bahan lokal, 
serta dapat menjadi peluang usaha. Metode pelaksanaan kegiatan dengan ceranah untuk 
menjelaskan materi, metode praktek untuk mempraktekkan materi-materi yang diberikan dan 
metode diskusi untuk mengevaluasi hasil praktek. Berdasarkan pengamatan tim, kegiatan 
pelatihan sangat direspon peserta, Hal itu dapat dilihat dari antusias dan keseriusan peserta 
dalam mengikuti kegiatan praktek serta ditunjukkan dengan hasil praktek yang memuaskan. 
Saran yang diajukan perlu ditindak lanjuti oleh Unnes agar memberikan kesempatan pada 
masyarakat Ngijo khususnya yang telah diberi pelatihan untuk mengisi kebutuhan snack di 
lingkup Unnes.

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU-GURU KIMIA KABUPATEN KENDAL DALAM 
MENDESAIN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Saptorini, Widodo, A.T., Kadarwati, S.

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

Tahun 2012

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa guru-guru kimia Kabupaten Kendal 
belum mengetahui bagaimana mendesain PTK, belum mampu mengintegrasikan model, 
strategi, dan pendekatan pembelajaran dengan topik tertentu untuk mendesain PTK, dan 
merasa kesulitan dalam manajemen waktu dalam PTK. Dengan demikian, perlu dilatihkan 
keterampilan teknik dasar PTK kepada guru-guru kimia tersebut agar mampu mendesain 
PTK sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas. Kegiatan 
ini dilaksanakan dalam dua tahap utama yaitu seminar dan workshop pada tahap I dan 
pendampingan penyusunan PTK pada tahap II. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa 
pelatihan penyusunan PTK pada guru-guru kimia Kabupaten Kendal mampu meningkatkan 
kemampuan guru-guru kimia dalam menyusun PTK. Akan tetapi, peningkatan karakter 
guru sebagai figur, di samping peningkatan profesionalisme guru yang hanya bermuara 
pada sisi akademik masih dibutuhkan. Selain itu, sekolah dan Dinas Pendidikan Kota 
perlu memberikan fasilitas lebih bagi pelaksanaan PTK di sekolah agar kualitas proses 
pembelajaran terus meningkat.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MENERJEMAHKAN 
BAHASA ARAB KE DALAM BAHASA INDONESIA

Singgih Kuswardono, Hasan Busri
Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul : “Peningkatan 
Pengetahuan dan Keterampilan Menerjemahkan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia” 
dilatarbelakangi oleh pemikiran (1) penerjemahan perlu mendapatkan perhatian yang besar, 
terutama guna membantu mempercepat alih ilmu dan teknologi serta komunikasi budaya, 
yang sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia; (2) dalam era globalisasi 
yang ditandai dengan akses informasi yang kian terbuka berdampak pada rasa ingin tahu 
masyarakat suatu bangsa terhadap budaya bangsa lain semakin tinggi. Penerjemahan 
dapat menjadi kunci untuk membuka ruang komunikasi antarbangsa yang lebih luas; (3) 
kegiatan penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia semakin marak saat 
ini seiring dengan meningkatnya semangat keberagamaan umat Islam Indonesia namun 
disisi lain jumlah muslim Indonesia yang menguasai bahasa Arab sangat terbatas. Kegiatan 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia ini dikemas dalam bentuk pelatihan kerja dengan khalayak sasaran para guru 
matapelajaran Bahasa Arab. Materi pokok pelatihan adalah seputar pembahasan tentang 
(1) penerjemahan; (2) pola-pola kalimat dalam bahasa Arab; dan (3) pemilihan teks 
untuk diterjemahkan dan diterbitkan. Selain penyajian materi tersebut, diberikan pula 
kesempatan untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan dalam menerjemahkan. 
Pelatihan ini dilaksanakan pada hari senin, 13 Agustus 2012 di kabupaten Demak. Peserta 
pelatihan adalah para guru matapelajaran Bahasa Arab se-kabupaten Demak berjumlah 
29 orang yang tergabung dalam organisasi MGMP Bahasa Arab Mts kabupaten Demak. 
Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini pengetahuan guru tentang penerjemahan 
meningkat. Beberapa hal yang belum mereka ketahui seperti penerjemahan beberapa pola 
kalimat bahasa Arab yang berbeda dengan pola kalimat bahasa Indonesia mereka dapatkan. 
Selain itu keterampilan mereka dalam menerjemahkan juga meningkat. Kemampuan rata-
rata awal yang berkisar antara 60-65 setelah mengikuti pelatihan ini meningkat menjadi 
dalam kisaran 75-80.

SOSIALISASI AEROBIC GYMNASTICS PADA REMAJA DAN GURU PENDIDIKAN 
JASMANI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN OBESITAS DI JAWA TENGAH 

Siti Baitul Mukarromah

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

Tahun 2012

Meningkatnya kemakmuran masyarakat dan kemudahan hidup sebagai akibat 
perkembangan teknologi, terutama dikota-kota besar, memberikan indikasi meningkatnya 
konsumsi masyarakat terhadap keanekaragaman jenis makanan, yang lebih memiliki 
kandungan lemak, tinggi kalori dan rendah serat, serta menurunnya aktifitas fisik yang 
berakibat meningkatnya kasus obesitas. Obesitas yang dialami sejak remaja sebagian 
besar akan berlanjut pada dewasa, sedangkan obesitas pada usia dewasa akan berakibat 
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timbulnya berbagai penyakit, untuk itu diperlukan deteksi dini guna penemuan kasus-
kasus obesitas dalam masyarakat khususnya di sekolah. Masa remaja adalah permulaan 
kehidupan dewasa, yang merupakan suatu periode berlalunya masa anak-anak dan 
merupakan periode yang labil dimana terjadi transisi antara masa anak dan dewasa, 
berbagai macam masalah dihadapi remaja dikarenakan priode transisi ini, salah satu 
permasalahan yang dihadapi remaja adalah obesitas. Obesitas adalah keadaan patologis 
yang ditandai oleh adanya penimbunan lemak yang berlebihan di dalam jaringan lemak 
dibawah kulit dan dalam alat tubuh, obesitas yang terjadi pada masa anak, akan dapat 
terus berlan jut sampai dewasa dengan segala komplikasinya yang dapat menyebabkan 
peningkatan angka kesakitan dan kematian. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat 
ini adalah : 1). Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang masalah obesitas dan 
aerobic gymnastics untuk kesehatan yang menyangkut berbagai mekanisme dalam tubuh 
dan efek yang ditimbulkan setelah melakukan aerobic gymnastics terhadap kebugaran 
tubuh pada remaja. 2). Memberikan ketrampilan kepada remaja tentang aerobic 
gymnastics yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk kesehatan. Khalayak 
sasaran yang strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan pengabian ini adalah Remaja. 
Secara umum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi aerobic gymnastics pada remaja dan guru 
pendidikan jasmani sebagai upaya pencegahan obesitas di Jawa Tengah berhasil dan 
berjalan dengan baik. Keberhasilan ini meliputi materi teori dan praktik, berdasarkan 
hasil penilaian melalui lembar observasi dan penilaian kemampuan gerak (ketrampilan). 
Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian, di dapatkan hasil adanya peningkatan nilai 
kebugaran tubuh yang diperoleh melalui pre-test dan post-test. Peningkatan kebugaran 
tubuh di monitor melalui indikator denyut jantung, adapun peningkatan kebugaran tubuh 
peserta sebesar 10%. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan aerobic gymnastics dapat 
dilakukan oleh remaja dalam kegiatan sehari-hari sebagai upaya pencegahan obesitas dan 
meningkatkan kebugaran tubuh.

PELATIHAN PEMBELAJARAN MUSIK DENGAN MENGACU UNSUR MUSIKALNYA 
BAGI GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SEMARANG

Slamet Haryono, Wadiyo, Bintang Hanggoro P

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

Tahun 2012

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan pada 
kenyataan akan kurangnya kompetensi mengajar musik sebagian besar guru Sekolah 
Dasar di Kabupaten Semarang yang menyebabkan tidak terselenggaranya kegiatan 
pembelajaran musik di sekolah secara maksimal. Kegiatan dilaksanakan dengan 
khalayak sasaran para guru Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang. Adapun metode 
kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan, pembekalan materi dan praktek 
penyajian serta evaluasi. Pelatihan pembelajaran irama dilakukan dengan menggunakan 
seperangkat alat musik Rebana. Pembelajaran melodi dilakukan dengan menggunakan 
Vokal dan angklung, pembelajaran unsur Harmoni dilakukan dengan menggunakan 
ukulele. Permainan ensambel dilakukan dengan cara menggabungkan permainan Rebana, 
Angklung, dan ukulele sebagai pengiring lagu. Berdasarkan hasil yang telah dicapai 
dalam pengabdian kepada masyarakat ini, disarankan: 1) Guru perlu mendalami teknik 
penyeteman ukulele.2) Dinas Kabupaten Semarang perlu mengadakan kegiatan serupa 
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bagi guru SD dan MI. 3) Setiap SD dan MI perlu dibantu dalam pengadaan alat musik 
rebana, ukulele, dan angklung sebagai sarana dan media pembelajaran musik.

PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMBUATAN 
TEMBANG DAN NEMBANG MACAPAT DI UPTD KECAMATAN DUKUHTURI 

KABUPATEN TEGAL

Soewarso, Sri Ismi Rahayu, Daroni

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

Tahun 2012

Generally the teacher of Elementary school in the Java Pantura, especially the 
teachers of Elementary School in the UPTD Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
They loss understand the production regulation of Macapat, and they understand to sing 
Macapat (Java). If the problem is permited, so our youth is saffer from a loss Java culture 
in heritance, especially sing Macapat. As soon as the conservation of Java culture, so 
we need to give training activity production of Macapat and sing Macapat. The public 
service activity is given to increase the knowledge and the skill sing Macapat for the 
Elementary school teachers in the UPTPD Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. It 
further more is expected for the teachers can to expand singing Macapat to students in 
the Elementary School. The use training activity can increase the man resources quality 
for the Elementary School teachers, and the teachers are skilled to sing Macapat. All the 
teacher capable to provoke spirit of the Elementary School student and they are pulled to 
sing Macapat, production training song and sing to use education method and training. 
Training activity is brought about to understand the production regulation theory of song, 
practice to sing, training practice to make song and sing Macapat.

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENYAKIT INFEKSI MENULAR 
SEKSUAL (IMS) PADA WANITA PEKERJA SEKS (WPS) DENGAN MEDIA FILM 
KESEHATAN DI LOKALISASI GANG SEMPIT DESA MARIBAYA KECAMATAN 

KRAMAT KABUPATEN TEGAL

Sofwan Indarjo, Chatila Maharani, Muhammad Azinar
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Tahun 2012

Kasus HIV yang terjadi di Kabupaten Tegal berasal dari WPS.WPS atau Pekerja 
Seks Komersial (PSK) merupakan kelompok yang berisiko tinggi terkena IMS dan berisiko 
tinggi tertular HIV/AIDS.Prevalensi IMS selama tiga tahun dari hasil serosurvei Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tegal untuk kelompok WPS sangat tinggi. Jumlah populasi WPS 
di Kabupaten Tegal adalah 407 orang. Salah satu tempat lokalisasi yang berisiko tinggi 
dalam penyebaran IMS adalah Gang Sempit, Desa Maribaya, Kecamatan Kramat dengan 
jumlah WPS yang tercatat hingga bulan April 2011 sejumlah lebih dari 50 orang.Melalui 
media film kesehatan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan meningkatkan 
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ketrampilan dalam pencegahan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Wanita 
Pekerja Seks (WPS) Di Lokalisasi Gang Sempit Desa Maribaya Kecamatan Kramat 
Kabupaten Tegal. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2012 di balai 
RW paguyuban keluarga besar gang sempit Maribaya, Tegal. Pelaksanaan pengabdian 
dihadiri olah para wanita pekerja seksual dan pengasuh wisma. Hal ini menunjukan bahwa 
antusiasme dari para wanita pekerja seksual dan pengelola sangat positif untuk mencegah 
dan menangulangi adanya infeksi menular seksual. Peserta yang hadir berjumlah sebanyak 
25 oarang dan 5 penggurus. Nilai rata-rata pre test pengetahuan dari peserta kegiatan 
sebesar 55 sedangkan rata-rata post test sebesar 86. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dengan mengunakan media film kesehatan, ceramah, dan pemecahan 
masalah, ternyata tingkat pengetahuan peserta menjadi meningkat. Hal ini ditunjukan 
dengan adanya peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pentuluhan sebesar 
60 %. Berdasarkan hasil pengabdian bahwa di lokalisasi gang sempit masih diperlukan 
pendidikan kesehatan tentang infeksi menular seksual yang berkesinambungan karena 
semakin berkembangnya lokalisasi gang sempit.

PELATIHAN MEMBENTUK DENGAN MEDIA TANAH LIAT SALAH SATU MODEL 
PEMBELAJARAN SENI BUDAYA BAGI GURU SEKOLAH DASAR 

Sri Iswidayati

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

Tahun 2012

Judul kegiatan pengabdian kepada masyarakaat ini adalah “Pelatihan membentuk 
dengan media tanah liat merupakan salah satu model pembelajaran seni budaya bagi guru 
sekolah dasar se- kecamatan Banyumanik Kotamadya Semarang”. Kegiatan ini secara 
umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan guru sekolah dasar, 
dalam melaksanakan kurikulum pendidikan seni budaya melalui pembelajaran kreatif, 
solutif dan partisipatif. Metode untuk mencapai tujuan ini adalah pelatihan singkat, yang 
dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan dilakukan selama 8 jam ( 3 
X 8 X 60 menit), kegiatan dilaksanakan di gedung B5, Studio Seni Rupa FBS UNNES 
Semarang. Pelatihan tersebut memberi manfaat bagi pemahaman dalam pelaksanaan 
pendidikan seni budaya khususnya pelajaran seni rupa tiga demensi di sekolah. Selain 
itu kegiatan ini telah meningkatkan ketrampilan guru-guru peserta latihan dalam 
pembelajaran membentuk menggunakan media tanah liat melalui berbagai teknik, guna 
untuk meningkatkan pemahaman terhadap volume, ruang, tekstur secara kongrit sehingga 
memberi kepercayaan diri ketika mengajarkan pendidikan seni budaya khususnya dalam 
pelajaran seni rupa/ tiga demensi yang berorientasi kepada kebutuhan anak. Hasil 
kegiataan pada umumnya para guru memiliki kreatifitas yang cukup tinggi hal ini terlihat 
dari keanekaragaman bentuk yang dibuat. Saran untuk kepala sekolah agar memberi 
dukungan secara berkelanjutan dalam melaksanakan program, dan bekerja sama dengan 
lembaga yang terkait, untuk meningkatkan kualitas mengajar guru-guru, khususnya dalam 
bidang pendidikan seni budaya khususnya seni rupa
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PEMANFAATAN LIMBAH KULIT SINGKONG MENJADI KERIPIK YANG BERNILAI 
EKONOMIS TINGGI DAN KAYA KARBOHIDRAT DI DESA KARANGTOWO 

KARANGTENGAH DEMAK

Sri Kadarwati, Sri Nurhayati, dan Dian Sri Asmorowati

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

Tahun 2012

Kulit singkong di Desa Karangtowo Kec. Karangtengah Kab. Demak masih belum 
dimanfaatkan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 
kepada warga tentang kandungan gizi kulit singkong dan potensinya sebagai bahan makanan 
sarat karbohidrat dan sekaligus pemanfaatannya untuk diolah menjadi keripik yang bernilai 
ekonomi tinggi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah (1) pemberian informasi 
(wawasan) tentang potensi kulit singkong sebagai sumber bahan pangan, dan (2) cara membuat 
keripik kulit singkong disertai dengan contoh, (3) pemberian contoh pengemasan yang baik, 
dan (4) evaluasi kegiatan dan umpan balik. Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan warga tentang potensi kulit singkong sebagai 
bahan makanan sarat karbohidrat dan pemanfaatannya menjadi keripik yang bernilai ekonomi 
tinggi. Pemerintah Desa perlu memberikan dukungan baik kebijakan maupun bantuan dana 
untuk warga yang hendak memulai usaha baru keripik kulit singkong, selain dukungan dari 
Perguruan Tinggi dalam melatih manajemen usaha dan pemasaran bagi warga agar usaha 
baru mereka dapat berjalan baik dan menguntungkan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG 
MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN “KAPSUL PACE” DARI BUAH MENGKUDU 

SERTA SOSIALISASI PEMANFAATANNYA 

Sri Nurhayati, Kusoro Siadi, dan Nuni Widiarti

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

Tahun 2012

Kelurahan Bergas Kabupaten Semarang merupakan wilayah pemerintah 
kabupaten Semarang yang terletak di bagian selatan dan bercirikan pedesaan. Tanaman 
mengkudu termasuk tanaman tradisional berkasiat obat, masih banyak di kelurahan 
Bergas. Tujuan kegiatan ini adalah memberdayakan potensi masyarakat terutama ibu-
ibu sebagai anggota PKK dengan memberikan keterampilan pembuatan obat tradisional 
”kapsul pace” dari buah mengkudu. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi 
penyuluhan, pelatihan, praktek serta demonstrasi mengenai pembuatan kapsul pace dari 
buah mengkudu. Tim pengabdian bersama-sama para ibu-ibu anggota PKK di Kelurahan 
Bergas. Selama pelaksanaan kegiatan ini para ibu anggota PKK juga diberikan kesempatan 
untuk mempraktekkan pembuatan kapsul pace dari buah mengkudu, serta memasarkannya 
Hasil kegiatan terapan IPTEKS menunjukkan meningkatnya pengetahuan, wawasan 
dan keterampilan mengenai pembuatan kapsul pace dari buah mengkudu sebagai obat 
tradisional. Produk kapsul pace sebagai obat tradisional dari segi tekstur, rasa, warna, 
dan flavor (aroma menunjukkan produk yang layak jual sehingga dapat dijadikan bentuk 
wirausaha bagi para ibu anggota PKK kelurahan Bergas



79Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2012

PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI GURU-GURU SEKOLAH DASAR DI 
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG 

Sri Sukamta, Noor Hudallah, Agus Suryanto

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

Tahun 2012

Sebagian besar Guru-guru merasa kurang mampu melaksanakan kegiatan 
pengembangan profesinya (yang dalam hal ini membuat Karya Tulis Ilmiah) sehingga 
menjadikan mereka tidak mau dan apatis terhadap pengusulan kenaikan golongannya 
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah : Pertama; Meningkatkan kemauan Guru-guru 
menulis makalah, artikel konseptual dan artikel hasil penelitian, Kedua; Meningkatkan 
pemahaman Guru-guru menulis karya ilmiah, Ketiga; Meningkatkan kemampuan Guru-
guru menulis karya ilmiah. Metode Pelatihan pengabdian masyarakat ini adalah : Pertama; 
Metode Ceramah Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Karya 
Tulis Ilmiah, Kedua; Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan, baik 
di saat menerima penjelasan tentang penulisan karya ilmiah serta saat mempraktekkannya, 
Ketiga; Metode Simulasi, Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para 
peserta pelatihan untuk memberikan desempatan mempraktekan materi pelatihan yang 
diperoleh. Harapannya, peserta pelatihan akan benar-benar menguasai materi pelatihan 
yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya menerapkan kegiatan penulisan karya 
ilmiah secara tehnis dan kemudian mengidentifikasi kesulitan-kesulitan (jika masih ada) 
untuk kemudian dipecahkan. Hasil yang di peroleh melalui kegiatan ini adalah : Pertama; 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Tengaran Kabupaten semarang 
dirasakan oleh Tim pengabdi maupun peserta sangat memuaskan. Dengan indikator 
kehadiran peserta dan antusias peserta pelatihan cukup baik. Kedua; Hasil dari pelatihan 
pembuatan karya tulis ilmiah berujud makalah, diktat dan PTK sudah cukup baik. Suasana 
belajar dan tutorial cukup bagus. Hampir semua peserta mengikuti dari awal sampai akhir.

PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PERANGKAT DESA SE-KECAMATAN 
TUNTANG KABUPATEN SEMARANG BERBASIS ARSIP BERORIENTASI PELAYANAN 

PRIMA

Rr. Sri Wahyu Sarjanawati, Hamdan Tri Atmaja, Putri Agus Wijayati

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

Tahun 2012

Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan arsip akan mempengaruhi 
layanan terhadap masyarakat dan menyulitkan kepala desa ketika akan membuat laporan. 
Penyusunan laporan, sudah pasti harus berdasarkan rekam data yang valid mengenai berbagai 
urusan terkait masa kepemimpinan kepala desa. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas 
dan kapasitas, maka perangkat desa dirasa perlu memperoleh kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan. Rmusan masalah: 1) Bagaimana memberikan pemahaman dan pengetahuan 
tentang pentingnya tertib administrasi desa? 2) Bagaimana menumbuhkan apresiasi terhadap 
arsip? 3) Bagaimana memberikan pelatihan agar arsip desa bisa tertata dengan baik dan benar 
sehingga layanan publik dapat optimal? Untuk memecahkan dan mencapai tujuan di atas, 33 
peserta pelatihan melalui metode lokakarya di antaranya: paparan; diskusi terbuka; pelatihan 
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pengelolaan arsip desa. Melalui pengelolaan yang benar, maka jika terjadi mutasi ke desa 
lain, tidak akan menemui kesulitan untuk menemukan kembali arsip desa yang diperlukan. 

PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA MELALUI PELATIHAN 
PEMBUKUAN DAN TEKNIK PEMASARAN PADA INDUSTRI REMPEYEK DI 

KELURAHAN GUNUNGPATI

Sucihatiningsih DWP, Andhi Wijayanto, Nurjannah Rahayu K

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

Tahun 2012

Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Gunungpati dalam bentuk 
pelatihan kepada para pengusaha rempeyek. Pelatihan kepada para pengusaha rempeyek 
dengan memberikan Memberikan pelatihan pencatatan administrasi, memberikan pelatihan 
penulisan laporan keuangan, dan memberikan pelatihan teknik pemasaran. Tujuannnya 
adalah untuk dapat meningkatkan meningkatnya kualitas pengelolaan, penguasaan 
pembukuan baik administrasi maupun keuangan, perluasan jejaring pemasaran rempeyek 
dengan tujuan akhirnya yaitu peningkatan profit yang didapat serta ekspansi pasar.

PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PROPOSAL DAN 
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAGI GURU-GURU SD DI KECAMATAN 

KARANGAWEN

Sukarjo, Desi Wulandari, A. Zaenal Abidin, Arif Widagdo

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

Tahun 2012

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



81Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2012

kegiatan berjumlah 50 guru. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pelatihan dan 
pendampingan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan beberapa kali, yang dapat 
memberikan masukan dan manfaat, diantaranya yaitu: (1) guru-guru SD mendapatkan 
pelatihan dan bimbingan dalam membuat proposal dan laporan PTK secara intensif, dan 
(2) wawasan dan keterampilan guru-guru SD meningkat dalam membuat proposal dan 
laporan penelitian tindakan kelas.

PENGUATAN PERAN INTERNAL AUDIT KOPERASI ANGGOTA DEKOPINDA KOTA 
SEMARANG

Sukirman, Maylia Pramono Sari, Niswah Baroroh

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

Tahun 2012

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Semarang, di Dekopinda 
Semarang dengan peserta para pengurus Koperasi Berskala Besar yang sudah layak 
untuk diaudit eksternal dengan tujuan sosialisasi pentingnya peran auditor internal dan 
eksternal dalam meningkatkan kredinilitas laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi 
itu sendiri. Adanya pelatihan ini diharapkan Koperasi bisa meningkatkan peran auditor 
internal untuk memastikan bahwa proses operasional perusahaan berjalan sebagaimna 
mestinya tanpa adanya kecurangan dan penyelewengan di dalamnya serta meningkatkan 
kesadaran Pengurus bahwa koperasi membutuhkan peran auditor eksternal guna 
meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang dibuatnya, terkait 
adanya kepentingan dari para anggota selaku stakeholder utama dalam badan usaha ini, 
mengingat tidak semua anggota berperan sebagai pengurus. Sosialisasi ini hendaknya 
diikuti dengan agenda follow up kepada para auditor internal yang sebagian besar dijabat 
oleh para Dewan Penasehat bagi Koperasi di wilayah Semarang ini untuk memberikan 
pelatihan teknis mengenai tugas dan fungsi dari auditor internal itu sendiri guna memastikan 
kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan benar, sehingga membantu 
meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan secara tidak langsung meningkatkan 
kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.

PEMANFAATAN BIOGAS SEBAGAI BAHAN BAKAR GENERATOR LISTRIK

Sunyoto, Danang Dwi Saputro, Widi Widayat

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

Tahun 2012

Salah satu jenis energi alternatif dan terbarukan, yang sedang digalakkan saat 
ini adalah penggunaan biogas. Energi biogas merupakan energi yang dihasilkan dari 
pemanfaatan limbah/kotoran organik, terutama dari kotoran ternak. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada khalayak sasaran tentang bagaimana 
memanfaatkan biogas sebagai bahan bakar generator listrik. Sebagai khalayak sasaran 
kegiatan ini adalah para peternak sapi di kelurahan Kalisegoro, kecamatan Gunungpati, 
kota Semarang. Kegiatan dilakukan dengan metode utama praktik langsung, disamping 
metode ceramah dan tanya jawab. Hasil kegiatan ini anatar lain adalah: 1) Telah dihasilkan 
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satu unit generator listrik berbahan bakar biogas, 2) Biogas yang dihasilkan sebanyak 2 
m3 mampu untuk menyalakan generator listrik selama 2 jam, 3) Telah dilakukan pelatihan 
bagaimana mengoperasikan dan merawat generator listrik berbahan bakar biogas, 4) 
Listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga atau 
usaha ekonomi produktif. Saran yang dapat diberikan terkait kegiatan ini adalah: 1) Perlu 
adanya tenaga penggerak/kader yang bertanggung jawab terhadap operasional generator 
listrik, 2) Perlu adanya pemantauan secara berkala dari pihak tim pelaksana atau LP2M 
Unnes untuk mengetahui keberlanjutan kegiatan, 3) Perlu adanya kegiatan lanjutan yang 
terkait dengan pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan, misalnya pelatihan pengolahan 
pasca panen hasil pertanian.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PKBM TUNAS MULIA KECAMATAN GUNUNGPATI 
KOTA SEMARANG MENUJU MASYARAKAT GEMAR BELAJAR, BERKARYA, DAN 

BERSWADAYA MANDIRI MELALUI PELATIHAN LIFE SKILL

Supartono, Nanik Wijayati, Wara Dyah Pita Rengga

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

Tahun 2012

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengusahakan, 
menyelenggarakan pelayanan pendidikan serta relevansi pendidikan bagi semua orang. 
Salah satunya melalui PKBM Tunas Mulia kota Semarang. PKBM didirikan oleh 
pemerintah di beberapa daerah, terutama daerah pinngiran untuk memberikan kesempatan 
kepada warga masyarakat yang tidak berkesempatan belajar di pendidikan formal, masih 
banyaknya buta huruf, pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, dan masalah sosial 
lainya. Permasalahan yang ada di PKBM Tunas Mjulia adalah 1) Bagaimanakah partisipasi 
tim pengabdian kepada masyarakat dalam memperluas pendidikan ketrampilan hidup? 2) 
Bagaimanakah cara yang dapat dilakukan untuk memperluas pendidikan ketrampilan 
hidup? 3) Bagaimanakah kesinambungan dari pendidikan ketrampilan hidup yang 
dilakukan untuk menjadikan masyarakat produktif (berkarya) dan berswadaya mandiri? 
Tujuan spesifik kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah dilaksanakan adalah 
memperluas dan memberikan pelatihan ketrampilan hidup (life skill) kepada masyarakat 
PKBM Tunas Mulia; meningkatkan pemuda produktif dan berswadaya mandiri; dan 
meningkatkan peran PKBM Tunas Mulia dalam rangka memberikan pengetahuan, 
ketrampilan yang mendukung peningkatan pelayanan pendidikan. Metode kegiatan yang 
akan digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah metode ceramah mengenai 
life skill, kewirausahaan, metode praktek membuat produk life skill, metode tanya jawab 
untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta mampu menerima atau terlibat dalam 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi untuk memperoleh gambaran 
dalam rangka penafsiran dan analisis untuk memperoleh simpulan dari semua kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan. Hasil dari kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini menunjukkan masyarakat sangat antusias untuk membuat kerajinan 
dan aneka makanan sebagai alternatif diversifikasi makanan. 
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PELATIHAN PENANAMAN KEDISIPLINAN MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK 
PADA GURU SD KEMBANGARUM 2 KOTA SEMARANG 

Supriyo, Sinta Saraswati

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

Tahun 2012

Informasi dari kepala sekolah SD Kembangarum 2, bentuk ketidak disiplinan 
siswa meliputi antara lain: (1) datang sekolah terlambat, (2) tidak mengerjakan pekerjaan 
rumah, (3) saat istirahat masuk terlambat, (4) tidak memakai topi, (5) tidak memakai 
sepatu, dan (6) tidak mengikuti upacara. Terkait dengan permasalahan yang muncul, 
maka tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, “Melatihkan bimbingan 
kelompok kepada guru Sekolah Dasar Kembangarum 2 Kota Semarang, dalam rangka 
meningkatkan kedisiplinan siswa”. Upaya pelatihan bimbingan kelompok kepada para 
guru SD Kembangarum 2 Kota Semarang dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap 
pemberian materi tentang bimbingan kelompok, simulasi bimbingan kelompok, dan 
melaksanakan bimbingan kelompok. Hasil pengabdian adalah para peserta merasa bahwa 
kegiatan pengabdian pada masyarakat ini materi sajiannya, sangat bermanfaat, metode 
penyampaian menarik, mudah difahami, minat menerapkan di sekolah sangat tinggi, 
membutuhkan topik lain, waktu penyampaian dan tanya jawab cukup, meskipun waktu 
berlatih dirasa masih kurang, namun para peserta mengharapkan ada tindak lanjut dari 
kegiatan ini. Simpulan, (1) pemahaman tentang teori dan praktek bimbingan kelompok, 
telah dikuasi oleh sebagian besar peserta, (2) para peserta cukup terampil dalam 
melaksanakan bimbingan kelompok bagi para siswa dalam meningkatkan kedisiplinan, 
(3) para peserta merasakan sangat bermanfaat pelatihan ini dan mengharapkan adanya 
tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini. Saran yang dapat kami sampaikan kepada 
kepala sekolah dan para guru SD Kembangarum 2 kota Semarang sebagai berikut: (1) 
agar guru dapat berlatih terus dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan 
topik yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa, (2) diantara para guru perlu kerjasama 
dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat sehingga saling dapat membantu.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERWASITAN BULUTANGKIS GURU PENDIDIKAN 
JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SEKOLAH DASAR 

Suratman, Tri Aji

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

Tahun 2012

The purpose of the community service activity is to enhance the ability of refereeing 
badminton using the rally point system for sports and physical education teacher at the 
elementary school health district of Semarang Gunungpati This community service activities 
using methods of explanation (lecture), simulations, demonstrations, drills and plays This 
dedication results showed an average initial test results of 7.15 and an average final test 



84 Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2012

result of 9.03. Results of monitoring the course of the devotion of the 38 participants, 34 
of them are able to lead the game and fill the score sheet correctly while 4 others were still 
occurring error varies. It is better compared before a community service activity in which 
all participants devotion can not lead the game and fill the score sheet. To add to the skills of 
refereeing badminton rally point system they should be refereeing badminton practice this in 
an official tournament. Keywords: arbitration, badminton, rally point

UPAYA MENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PELATIHAN 
PENYUSUNAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAGI GURU-GURU SD DINAS 

PENDIDIKAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Suripto, Rafika Bayu Kusumandari, Istyarini

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

Tahun 2012

Upaya meningkatkan kompetensi pendidik untuk menyelesaikan masalah 
pembelajaran yang dihadapi saat menjalankan tugasnya dapat dilakukan melalui penelitian 
tindakan kelas. Melalui penelitian ini, masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran 
dapat dikaji, ditingkatkan dan dituntaskan sehingga proses pendidikan dan pembelajaran 
yang inovatif dan hasil belajar yang lebih baik, dapat diwujudkan secara sistematis. 
Upaya Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan, kemampuan guru melakukan 
penelitian tindakan kelas masih sangat rendah. Selama ini, guru belum mampu untuk 
mengembangkan kualitas dirinya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang 
terkait dengan pembelajaran. Untuk itu, perlu adanya pelatihan untuk membantu guru 
dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Masalah yang menjadi pokok kajian dalam 
kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana memberikan keterampilan 
menyusun laporan penelitian tindakan kelas pada guru-guru SD di Dinas Pendidikan 
Pringsurat Kabupaten Temanggung ? Keterampilan yang akan diberikan adalah 
keterampilan menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Tujuan yang diharapkan dapat 
dicapai setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai adalah sebagai berikut. 
(1) Memberi bekal keterampilan (dalam bentuk penyusunan penelitian tindakan kelas) 
kepada guru-guru SD dan (2) Memberikan stimulan kepada guru-guru untuk berusaha 
mengembangkan kemampuan profesionalnya di bidang penelitian terutama penelitian 
tindakan kelas. Kegiatan pengabdian pada masyarakat sudah dilaksanakan tanggal 2 
Juli dan 18 Juli 2012. Pada tanggal 2 Juli, dilakukan penjelasan mengenai penyusunan 
Laporan PTK, dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peserta pada kegiatan 
pengabdian tahun lalu. Sebagai tindaklanjut kegiatan, tim pengabdi melakukan kegiatan 
pembimbingan peserta pelatihan satu persatu dimana satu orang membimbing 9 peserta. 
Tanggal 18 Juli, dilaksanakan proses pembimbingan lanjut sampai laporan final. Hasil 
dari kegiatan terdapat 27 judul penelitian tindakan kelas yang sudah disusun dalam 
bentuk laporan. Laporan PTK yang sudah disusun, kemudian diprint pada printer yang 
disediakan Tim Pengabdi dan dijilid serta difotokopi. Peserta meminta pengesahan dari 
pembimbing dan kepala UPTD Pringsurat. Simpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah 
: Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 2 Juli dan 18 Juli 2012 dan 
Laporan PTK yang berhasil disusun peserta adalah 27 buah, dimana satu peserta membuat 
1 buah laporan PTK. Saran yang diberikan : Perlu adanya pelatihan PTK secara intensif 
bagi seluruh guru agar mereka dapat meningkatkan profesionalisme guru.
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PENYULUHAN GIZI DAN KESEHATAN SERTA PEMBUATAN JUS SEHAT UNTUK 
LANJUT USIA (LANSIA) AGAR TETAP TAMPIL SEHAT DAN CERIA 

Sus Widayani, Bambang Triatma 

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

Tahun 2012

“Kesehatan adalah Segala-galanya, Tanpa Kesehatan Segalanya Tidak Berarti”, 
artinya kesehatan tersebut perlu diupayakan. Apalah artinya apabila segala keinginannya 
terpenuhi, akan tetapi tidak sehat –sakit–. Kesehatan milik kita yang paling berharga, karena 
bila sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menikmati dengan. Karenanya harus 
selalu dijaga, dirawat, dipelihara dan menyayangi diri supaya tetap sehat sampai lanjut 
usia (Lansia). Setiap orang menginginkan hidup sehat sampai Lansia. Untuk mencapai 
kesehatan salah satunya adalah berperilaku hidup sehat dan mengkonsumsi gizi memadai 
(adequacy). Untuk membantu para lansia mewujudkan hidup sehat sampai di akhir masa 
dilakukan penyuluhan kesehatan dan gizi lansia dalam pembuatan jus sehat dari buah 
dan sayur. Kandungan vitamin dan mineral dari buah dan sayur sangat membantu lansia 
untuk memperlambat proses penuaan. Tujuan agar lansia dapat meningkatkan kualitas 
hidup bersih dan sehat, mampu berbuat sehat tanpa bantuan ataupun merepotkan anggota 
keluarganya. Hasil kegiatan sangat diminati oleh para lansia dan sangat senang, serta 
bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan dan praktek pembuatan jus. Lansia mampu 
membuat jus sendiri. Lansia menyarankan meminta tim pengabdian supaya kegiatan 
penyuluhan gizi dan kesehatan serta pembuatan jus sehat berkelanjutan.

PELATIHAN MENYUSUN RPP YANG MENGITEGRASIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI (TIK) DI SEKOLAH YAYASAN PGRI SEMARANG

Sutarno, Sumiyadi, Masugino, Djuniadi

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

Tahun 2012

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan memberi pelatihan 
membuata RPP yang mengitegrasikan TIK. Lokasi pengbadian di Yayasan Pembina 
Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI di jalan Medoho I Raya no. 191 Semarang. Pengbadian 
dilakukan atas dasar bahwa proses pemdidkan dan pengajaran tidak terlepaskan oleh 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Indicator sekolah maju 
nampaknya dapat dilihat dari intesitas dalam menggunakan TIK. Proses pembuatan 
RPP dapat diakses melalui media rumah belajar yang dapat diakses di internet. Metode 
pelaksanaan pengabdian ceramah dan praktek, materi terdidri dari Pemanfaatan Teknologi 
Informatika dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran, langkah-langkah pembuatan 
RPP berintegrasikan TIK, dan akses RPP di rumah belajar. Kegiatan praktek membuat 
RPP yang mengintegrasikan dengan TIK. Hasil diperoleh 83 % para guru di Yayasan 
PGRI termotivasi dan dapat membuat RPP yang mengitegrasikan TIK. Kesimpulan 
dengan adanya kegiatan pengabdian kepada mayarakat di Yayasan PGRI telah berhasil 
memotivasi dan membuat RPP yang mengintegrasikan TIK. Saran dapat diterapkan dalam 
proses belajar mengajar di kelas untuk semua mata pelajaran.
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PELATIHAN PEMBUATAN BIODEGRADABLE PLASTIC DARI BAHAN PATI HASIL 
EKSTRAKSI BONGGOL AKAR POHON PISANG

Sutikno, Sukiswo Supeni Edi, Dany Sigit Saputra
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Tahun 2012

Tepung pati telah diekstrak dari bonggol pisang dan berhasil digunakan sebagai 
salah satu bahan mentah untuk memfabrikasi lembaran plastik tipis biodegradable. Bahan 
lain yang digunakan antara lain khitosan udang, ammmonium asetat dan pemlastis giserol. 
Fabrikasi lembaran plastik biodegradable dilakukan dengan cara penuangan larutan pada 
teflon yang berfungsi sebagai cetakan. Beberapa lembaran plastik biodegradable dapat 
dibuat dan dimasyarakatkan pemanfaatannya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI PASCA 
PANEN DI DESA TRUKO, KEC. BRINGIN, KAB. SEMARANG

Suwahyo, Hadromi, Sunyoto

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

Tahun 2012

Tujuan kegiatan ini adalah 1) mrancang dan membuat mesin perajang singkong 
yang mampu bekerja dengan hasil yang optimal serta mudah cara mengoperasikannya, 
2) Mengetahui tingkat produktivitas mesin, 3) mengetahui bagaimana kualitas ceriping 
singkong yang dihasilkan mesin, serta 4) mengetahui nilai tambah dari sisi ekonomi bagi 
masyarakat. Sebagai khalayak sasaran kegiatan ini adalah masyarakat/petani penghasil 
singkong, yang beralamat di Desa Truko, Kecamatan Bringin. Dalam kegiatan ini sebagai 
khalayak sasaran antara adalah perwakilan ibu-ibu PKK yang diambil tiap RT yang ada 
di Desa Truko, dengan jumlah seluruhnya 30 orang. Kegiatan dilakukan dengan metode 
ceramah, demonstrasi, dan praktik langsung pengoperasian mesin oleh peserta kegiatan. 
Pada akhir kegiatan dilalukan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan ini adalah: 1) Dihasilkan 
satu unit mesin perajang singkong yang mampu bekerja dengan baik serta mudah cara 
mengoperasikannya, 2) Kapasitas produksi dari mesin perajang singkong lebih tinggi (6 
kali lipat) jika dibandingkan dengan alat atau cara lama, 3) Kualitas ceriping singkong yang 
dihasilkan mesin baru adalah sama jika dibandingkan dengan kualitas ceriping singkong 
yang dibuat dengan cara/alat lama; dan 4) Mesin ini dapat meningkatkan nilai tambah 
ekonomi produk pertanian/singkong. Saran yang dapat dikemukakan adalah: 1) Supaya 
perajin terus mengembangkan hasil yang telah dicapai selama ini, dan tidak bergantung 
pada pihak luar, misalnya tim pengabdi yang sudah meninggalkan tempat, 2) Supaya perajin 
menularkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini 
kepada perajin lain di Desa Truko maupun desa lain di Kecamatanm Bringin, 3)Bagi 
para dosen/pengabdi supaya menindaklanjutinya dengan penanganan aspek pemasaran, 
misalnya yang terkait dengan kemasan produk, ijin P-IRT, promosi, pembukuan usaha 
kecil, dsb. 4) Perlunya dukungan pihak aparat pemerintahan desa dan kecamatan, serta 
dinas terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan), dan pihak lain 
agar hasil yang dicapai selama ini terus dikembangkan, sehingga kesinambungan program 
tetap terjamin.
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PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN INOVATIF 
DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS GURU –GURU IPS 

SMP DI KABUPATEN DEMAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI 
PROFESIONAL

Suwito Eko Pramono, Karyono, Santi Muji Utami, Syaiful Amin

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

Tahun 2012

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan ragam penelitian pembelajaran yang 
berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah 
pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan 
menerapkan model pembelajaran inovatif guna peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. 
Permasalahan yang dicari pemecahannya adalah meningkatkan kompetensi profesional 
guru aktualisasi dan solusi perbaikan prses pembelajaran di kelas melalui berbagai inovasi 
sebagai pendidik, berbekal pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Tujuannya 
adalah memberikan pengetahuan, keterampilan guru untuk dapat melaksanakan penelitian 
tindakan kelas berdasar pembelajaran inovatif yang telah dirancang dan dikembangkan. 
Melalui pelatihan guru diharapkan dapat mempraktekkan dalam kegiatan pembelajaran 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam upaya meningkatkan profesionalis 
guru - SMP di Kabupaten Demak, dilakukan melalui kegiatan Partisipasi Riset Aksi 
(PRA) dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pelatihan menggunakan 
metode yang meliputi kegiatan ceramah, diskusi, praktek, dan pemaparan hasil. Kegiatan 
pengabdian masyarakat ini berhasil memberdayakan guru-guru SMP yang berada di 
Kabupaten Demak. Mereka tergabung dalam MGMP. Keberhasilan dilihat dari penyerapan 
hasil pelatihan mencapai sekitar 82%, dari 30 peserta hadir dalam pelatihan, 25 diantarnya 
dapat mempraktekkan model pembelajaran inovatif, sebagai dasar untuk merancang 
penelitian PTK. Peserta pelatihan berjumlah 30 orang, terdiri dari guru SMP. Pelaksanaan 
dan Pendampingan Pengembangan Pembelajaran Inovatif guru SMP di Kabupaten Demak 
ini diharapkan dapat mendukung profesionalitas sebagai pendidik.

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN 
BOJA KABUPATEN KENDAL MELALUI PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS 

ILMIAH

Suyahmo, Moh Aris Munandar, Andi Suhardiyanto

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

Tahun 2012

Di samping sebagai tenaga profesional, keduadukan guru juga merupakan 
kedudukan/jabatan karier. Sedikitnya ada tiga syarat yang harus diperhatikan dalam 
pembangunan pendidikan, agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 
sumber daya manusia SDM. Yakni sarana gedung, buku yang berkualitas dan guru/ 
tenaga kependidikan yang profesional. Menurut data, hanya 43% guru yang memenuhi 
syarat profesional, sedangkan 57% lainnya tidak atau belum memenuhi syarat, tidak 
kompeten dan tidak profesional. Tujuan dari kegiatan ini antara lain mengoptimalisasikan 
kemampuan dan memotivasi guru Sekolah Dasar di Kecamatan Boja kabupaten Kendal 
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dalam penulisan karya ilmiah. Khalayak sasaran adalah Guru Sd se Kecamatan Boja. 
Metode yang digunakan adalah ceramah, sharing dan penugasan. Hasil dan simpulan dari 
kegiatan pengabdian ini adalah berubahnya paradigm peserta pengabdian yang sebelumnya 
menyatakan bahwa menulis karya tulis ilmiah adalah sulit menjadi bahwa menulis karya 
tulis ilmiah itu tidak sulit. Kemampuan peserta pengabdian dalam penulisan karya ilmiah 
walaupun masih sangat sederhana sudah cukup baik jika dibandingkan dengan sebelum 
dilaksanakannya pengabdian. Sebagian besar peserta didik sudah mampu menentukan 
tema dan membuat latar belakang, erumuskan masalah, tinjauan teori dalam kaya tulis 
ilmiah . Antusiastisme peserta sangat bagus, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta 
pengabdian yang bertanya dan berdiskusi dengan tim pengabdian tentang bagaimana 
mulai menulis karya ilmiah dan bagaimana nanti mempublikasikannya. Terkait dengan 
hal tersebut, maka perlu diadakan kegiatan secara kontinyu yang berorientasi pada 
pengembangan kompetensi guru dalam hal ini khususnya kompetensi professional dalam 
dalam penulisan karya ilmiah yang diwujudkan dengan kegiatan pelatihan dan worshop 
serta pendampingan yang berkerja sama dengan dinas terkait

PENINGKATAN KEMAMPUAN PAEDAGOGIS GURU MELALUI PELATIHAN 
APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN AKTIF (ACTIVE LEARNING) BAGI GURU 

SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Tijan, Setiajid, Slamet Sumarto
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Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2012

Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi 
siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang 
guru. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain memberikan 
pengertian dan pemahaman, memberikan contoh model pembelajaran aktif kepada 
guru, serta membantu guru menemukan hambatan-hambatan dan menyelesaikan 
hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 
Khalayak sasaran adalah guru SD se-Kecamatan Sayung. Hasil dan simpulan pelaksanaan 
kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) kegiatan pengabdian ini dapat 
diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menambah wawasan 
peserta pengabdian tentang pembelajaran aktif; (2) partisipasi, tanggapan, serta keaktifan 
peserta kegiatan pengabdian sangat baik, terlihat dari antusias peserta pengabdian dalam 
mengikuti kegiatan mulai dari ceramah tentang pembelajaran aktif; (3) terjadi adanya 
peningkatan pemahaman dan kemampuan penyusunan desain pembelajaran aktif pada 
peserta pengabdian dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya pengabdian.
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PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN 
SUPERVISI KLINIS DI SEKOLAH DASAR NEGERI SE KECAMATAN UNGARAN 

KABUPATEN SEMARANG
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Tahun 2012

Pendidikan mempunyai misi yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan 
sumber daya manusia. Kualitas pendidikan akan tercermin dari keberhasilannya 
mengembangkan dan mewujudkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga ia dapat 
memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan manusia 
pada umumnya. Kepala Sekolah sebagai supervisor dituntut untuk mampu bertindak 
sebagai peneliti, dalam arti dapat mengumpulkan data yang tentang proses belajar mengajar, 
menganalisisnya dan selanjutnya menarik kesimpulan. Peranan tersebut dapat dilakukan 
misalnya dengan melakukan observasi kelas secara terencana, menjadi pendengar yang 
baik mengenai berbagai masalah yang disampaikan oleh guru kepadanya dan berusaha 
untuk selalu mengikuti perkembangan isu dan gagasan mutakhir dalam bidang pendidikan 
dan pengajaran, khususnya mengenai proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan 
dilaksanakan, tanggal 6 Oktober 2012 di SDN Kalirejo 1 dimulai dari jam 08.00 sampai 
jam 13.00. Kegiatan pengabdian dibuka oleh Ketua Gugus dan diikuti oleh 53 peserta 
dari 70 orang peserta yang mendaftar (76%) dikarenakan banyak peserta yang sedang 
ada kegitan. Peserta yang datang sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan. Mereka 
merasa sangat membutuhkan penjelasan mengenai supervisi klinis sehingga kegiatan 
supervisi yang biasa dilaksanakan bisa lebih optimal dalam rangka peningkatan kualitas 
PBM. Untuk lebih menghidupkan kegiatan, dibuka 3 sesi tanya jawab dimana masing-
masing sesi dibuka 4 penanya karena banyaknya peserta yang ingin bertanya. Pemateri 
menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peserta dengan jelas sehingga seluruh 
peserta memahami materi yang disampaikan. Bahkan banyak peserta yang menginginkan 
kegiatan pengabdian dilaksanakan kembali pada tahun yang akan datang dengan materi 
yang berbeda. Simpulan : Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 
6 Oktober 2012 bertempat di SDN Kalirejo 1, dan Peserta kegiatan yang hadir 53 orang 
dari 70 peserta yang mendaftar (76%). Saran : Perlu adanya kegiatan yang mendukung 
pelaksanaan supervisi klinis dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran.
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PENGOLAHAN EMPON-EMPON PASCAPANENDALAM UPAYA MENINGKATKAN 
DAYA JUAL PRODUK UNTUK MENUNJANG KESEJAHTERAAN KELUARGA

Triastuti Sulistyaningsih, Sri Mursiti

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

Tahun 2012

Lahan di wilayah Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 
umumnya masih berupa kebun yang ditanami tanaman keras seperti rambutan, ace, 
durian, jengkol, pete dan sengon. Tanaman buah-buahan ini biasanya dikelola oleh para 
penduduk asli yang masih tinggal di sekitar kebun. Sebagian besar kebun-kebun ini sudah 
bukan milik para petani, sehingga para petani ini sebagai penggarap. Oleh para petani 
disela-sela tanaman buah-buahan ini ditanami empon-empon, seperti kunyit, temu ireng, 
temu giring, dan temulawak. Mereka menanam pada permulaan musim penghujan dan 
memanen pada musim kemarau. Pada saat memanen sebagian rimpang empon-empon 
ini ditanam kembali sebagai bibit sehingga pada saat memanen sekaligus menanam 
kembali. Hasil panen empon-empon ini oleh para petani ada yang langsung dijual ke 
pasar sebagai bumbu masak dan sebagai bahan baku membuat jamu gendong. Dalam 
keadaan seperti ini harga empon-empon sangat murah. Namun ada sebagian para petani 
yang mengolah empon-empon ini menjadi criping empon- empon kering kemudian dibeli 
oleh tengkulak yang nantinya disetorkan ke pabrik jamu seperti pabrik Sidomuncul atau 
pabrik yang lain. Criping empon-empon ini mempunyai harga jual yang Iebih tinggi 
biLa dibandingkan dengan harga jual empon-empon yang belum diolah. Sekarang ini di 
masyarakat telah banyak dijual ekstrak kunyit-asam, ekstrak temulawak, ekstrak jahe, 
dan ekstrak beras kencur yang digunakan sebagai minuman penyegar, dapat diminum 
dengan air panas ataupun dengan air dingin. Ekstrak-esktrak tersebut merupakan hasil 
pengolahan rimpang empon-empon dengan metode tertentu. Produk tersebut dikemas 
dalam kantong plastik yang menarik dan higienis serta memiliki harga jual yang lebih 
tinggi dibanding bila masih dalam bentuk rimpang, namun kesemuanya ini bukan hasil 
produksi petani di wilayah Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
Kerangka pemecahan masalah yang ditempuh adalah : 1) merancang prosedur pengolahan 
minyak goreng bekas; 2) uji coba hasil nomor 1; 3) pengenalan prosedur pengolahannya 
kepada khalayak sasaran. Metode yang digunakan adalah ujicoba, pelatihan dan diskusi. 
Para peserta sangat antusias dalam kegiatan ini , terlihat pada acara diskusi dan kehadiran 
peserta pada pelatihan yang mencapai 90%. Respon peserta sangat positip sehingga jika 
ada kesempatan lain kegiatan pengadian seperti ini dilanjutkan lagi terutama kegiatan 
yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
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UPAYA PEMBERDAYAAN MGMP BIOLOGI SMA KABUPATEN DEMAK DENGAN 
PELATIHAN PENGEMBANGAN MEDIA DAN BAHAN AJAR MATERI SUBSTANSI 

GENETIK DAN POLA HEREDITAS YANG BERORIENTASI PADA KETERCAPAIAN 
KOMPETENSI BIOLOGI

Tuti Widianti, Dewi Mustikaningtyas, Noor Aini Habibah 

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

Tahun 2012

Peningkatan mutu pendidikan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan 
adanya jalinan kerjasama Perguruan Tinggi yang mencetak calon guru dengan sekolah 
sebagai stakeholdern y a . Kolaborasi Unnes dengan MGMP Biologi Kota/ Kabupaten 
Demak merupakan bentuk kerjasama Sekolah dan Universitas untuk pengembangan 
profesionalisme guru. Dengan adanya kerjasama akan memberikan manfaat bagi Unnes 
untuk dapat menyiapkan calon guru dengan kualitas dan mutu yang dibutuhkan oleh 
sekolah, sedangkan bagi sekolah kerjasama yang terjalin dapat berperan sebagai referensi 
untuk selalu mengupdate ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Tujuan kegiatan 
ini adalah meningkatkan kemampuan guru Biologi di kota/ kabupaten Demak melalui 
kegiatan membuat media materi Substansi Genetik dan Pola Hereditas yang berorientasi 
pada ketercapaian kompetensi Biologi. Metode yang digunakan dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat ini adalah work shop, diskusi panel dan praktek terbimbing. Hasil 
yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 80- 
100% guru memberikan respon positif untuk aspek pendalaman materi, strategi, metode 
pembelajaran, dan media pembelajaran yang dikenalkan dan dilatihkan. Kesimpulan dari 
kegiatan pengabdian ini adalah bahwa pelatihan pengembangan media materi substansi 
genetik dan pola-pola hereditas yang berorientasi pada ketercapaian kompetensi biologi 
dapat meningkatkan kemampuan guru, meningkatkan aktivitas guru serta memecahkan 
masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran genetika.

PELATIHAN MENULIS SURAT RESMI BAGI FUNGSIONARIS BADAN EKSEKUTIF 
MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG

U’um Qomariyah, Imam Baihaqie

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

Tahun 2012

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi dari fenomena kekurangpahaman 
mahasiswa dalam penulisan surat resmi. Khususnya para fungsionaris yang hampir sering 
melakukan kesalahan dalam teknis penulisan surat resmi. Padahal mereka paling sering 
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bersentuhan dengan surat terkait informasi resmi yang harus mereka sampaikan. Berangkat 
dari pengalaman pengabdi setiap kali menerima surat, maka kegiatan pelatihan menulis 
surat resmi ini menjadi urgen untuk dilakukan. Diharapkan dnegan adanya pelatihan ini, 
kemampuan para fungsionaris dalam menulis surat resmi dapat ditingkatkan. 

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU-GURU TK DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN 
KETERAMPILAN MEMBACA NOTASI DAN MENCIPTA LAGU ANAK-ANAK

Wadiyo, Joko Wiyoso, Slamet Haryono

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

Tahun 2012

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, 
adalah “Memberi bekal berupa kemampuan membaca notasi musik dan mencipta lagu 
yang memadai kepada para guru TK di Kota semarang menggunakan media rekam agar 
kemampuan para guru dapat dikontrol diri sendiri dan pihak lain sewaktu-waktu. Hasil 
kegiatan dapat dikemukakan: (1) Pembaca notasi musik atau lagu telah dilakukan, namun 
belum seluruh gru terampil membaca notasi. Lebih kurang 20 persen guru terampil 
me,baca notasi. 50 persen sudah dapat membaca tetapi masih perlu banyak latihan. 
Selebihnya masih sangat kurang dan masih harus belajar membaca notasi dengan lebih 
giat. (2) Penciptaan lagu anak-anak utamanya lagu untuk anak didik Taman Kanak-kanak 
sudah dapat dilakukan oleh para guru, namun lebih dominan masih dalam wujud pesan 
pendidikan Taman-Kanak-kanak berwujud puisi yang dapat digunakan untuk ide pesan 
lagu. Wujud lagu jadinya masih banyak dibantu oleh tim pengabdian. Disarankan: (1) Para 
guru masih harus terus menerus belajar membaca notasi agar dapat menyanyikan lagu jika 
lagu yang dipelajari masih dalam wujud notasi. (2) Para guru masih harus terus menerus 
belajar mencipta lagu setidaknya lagu untuk anak didiknya sendiri sebab lagu yang dibuat 
oleh guru yang mengajar, pesan lagunya akan dapat langsung mengena bagi kepentingan 
penyampaian pesan pendidikan keanak didik. Kesulitan para guru dalam mencipta lagu 
dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak demi terciptanya lagu tersebut. Lebih dari itu 
penciptaan lagu tidak harus dalam wujud notasi. Andai ciptaan lagu tersebut dalam wujud 
rekaman, untuk saat ini tidak menjadi masalah karena banyak bias didengarkan melalui 
peralatan audio atau audio visual.

PELATIHAN MEMBUAT KUE TRADISIONAL BAGI ANGGOTA DARMA WANITA 
PERSATUAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM UNNES KONSERVASI

Wahyuningsih, Endang Styaningsih, Octavianti Paramita

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

Tahun 2012

Salah satu kegiatan Darma wanita adalah menyediakan Makanan Kecil untuk 
kegiatan rapat atau wisuda di lingkungan Unnes. Selama ini penyediaan makanan kecil 
masih bekrja sama dengan pihak ke tiga, hal ini karena masih kurangnya tenaga pemasok 
makanan kecil tradisional. Perlu dicari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kami Tim 
Pengabdi dari Jurusan TJP tergerak untuk membantu memecahkan masalah dengan 
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mengadakan pelatihan dalam membuat makanan kecil tradisional. Tujuan yang ingin 
dicapai dari kegiatan pengabdian massyarakat ini adalah:(1) Mengenalkan jenis-jenis 
kue tradisonal yang siap jual, (2) Mengenalkan alat dan bahan dalam pembuatan kue 
tradisonal, (3) Mengenalkan teknik dalam membuat kue tradisional (4) Mempraktekkan 
pembuatan kue tradisional dengan berbagai teknik pengolahan,(5) Mempraktekkan cara 
mengemas kue tradisional.siap jual. Pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian ini 
adalah memberikan pelatihan pembuatan snek/kue tradisional Adapun metode yang 
digunakan meliputi ceramah untuk materi teori, metode demontrasi dan latihan untuk 
materi praktek, pada tahap akhir dilakukan diskusi hasil praktek dan perhitungan harga 
jual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pembuatan makanan kecil 
tradisonal ini diikuti oleh 20 orang peserta yaitu terdiri dari perwakilan anggota Darma 
wanita Unnes, dari Fakultas Ilmu sosial, Teknik dan Pusat. Dilihat dari penguasaan 
ketrampilan masing-masing peserta kegiatan ini dapat dikatakan berhasil karena 100 % 
peserta memperoleh nilai di atas 75 atau tidak ada yang gagal dalam mempraktekkan 
resep yang diberikan. Keberhasilan dari kegiatan ini tidak terlepas dari beberapa faktor 
pendorong yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan antara lain (1) Peserta adalah 
anggota Darma Wanita yang menjadi peserta menyenangi pengolahan kue, (2) materi 
pelatihan dipilih dengan metode sederhana dan bahan dan alat mudah didapat,(3) dapat 
dikembangkan sebagai peluang usaha atau meningkatkan usaha, (4) dilaksanakan di 
kampus pada saat istirahat, sehingga tidak harus meluangkan waktu khusus. Hambatan 
yang dirasakan selama kegiatan ini berlangung dirasakan tidak ada, semua kegiatan telah 
direncanakan dan dipersiapkan sehingga semua dapat berjalan dengan lancar.

PEMANFAATAN DAUN SIRSAK (ANNONA MURICATA) MENJADI LAMPU HIAS DARI 
FERMENTASI DAUN SIRSAK BERBANTUAN EM4

Wara Dyah Pita Rengga, Megawati, dan Prima Astuti Handayani

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

Tahun 2012

Daun Sirsak banyak ditemukan di daerah Sragen. Daun ini mempunyai kegunaan 
sebagai obat kanker. Keunggulan daun sirsak sebagai antioksidan mampu meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh sehingga dapat dijadikan suplemen makanan untuk kesehatan. 
Masyarakat Sragen belum banyak yang mengetahui tentang manfaat daun sirsak. Manfaat 
lain daun sirsak untuk hiasan rumah. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi 
manfaat daun Sirsak sebagai obat untuk kesehatan, fermentasi dengan berbantuan EM4, 
dan melatih aplikatif cara membuat lampu hias dari daun sirsak. Cara pembuatan daun 
sirsak menjadi lampu hias adalah daun sirsak berwarna hijau tua direndam dalam air 
bilasan beras dan ditambahkan EM4, selama 3-4 minggu terfermentasi sehingga daging 
daun bisa terlepas dan tinggal tulang daunnya. Selanjutnya tulang daun dikeringkan. 
Pewarnaan tulang daun dapat divernis atas diberi warna sesuai selera dan kegunaannya. 
Bahan lain yang dibutuhkan adalah viting, lampu dan kawat serta kabel yang sudah siap 
dirangkai dan tulang daun disusun menjadi kelopak bunga. Setelah itu batang diisolatif 
warna hijau dan diberi daun. Beberapa rangkaian bunga dipadukan jadi satu dilengkapi 
saklar dan pot, sehingga menjadi lampu hias tanaman bunga. EM4 membantu percepatan 
fermentasi.
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PELATIHAN PEMBELAJARAN SESUAI PERMENDIKNAS TAHUN 2007 TENTANG 
STANDAR PROSES BAGI GURU-GURU DI SEKOLAH-SEKOLAH YAYASAN AT 

TOHIRIYAH KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Wardi, Sumiyadi, Masugino, Sutarno

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

Tahun 2012

Menurut Ketua Yayasan At Tohiriyah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 
guru-guru yang ada diberbagai jenjang sekolah di lingkungan yayasan tersebut memiliki 
pemahaman dan keterampilan tentang proses pembelajaran yang masih kurang, terutama 
dalam hal penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran 
dan Penutup Pembelajaran yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses. Tujuan 
pelatihan ini adalah agar para guru dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 
pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini meliputi identifikasi, pengorganisasian, pelatihan, program aksi, dan evaluasi. 
Materi pelatihan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Standar Proses Pembelajaran. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa 
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ternyata sangat relevan dengan kebutuhan nyata 
yang mendesak bagi para guru di lingkungan Yayasan At Tohiriyah Kecamatan Pedurungan 
Kota Semarang. Berdasarkan hasil evaluasi ternyata mereka belum paham tentang proses 
pembelajaran yang sesuai dengan standar proses, sehingga melalui pelatihan ini mereka 
benar-benar memperoleh nilai tambah yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi 
pelatihan, ternyata materi dapat dipraktikkan peserta dengan baik. Wawancara dengan 
peserta juga ternyata 90% guru-guru tersebut dapat paham terhadap materi yang telah 
diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Materi pelatihan tentang proses pembelajaran 
sesuai dengan standar proses yang telah diberlakukan sejak tahun 2007 sampai sekarang 
masih ada guru-guru yang masih belum memperoleh sosialisasi. Oleh sebab itu sangat tepat 
waktunya saat ini memberikan pelatihan sesuai dengan standar proses tersebut. Kegiatan 
pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memotivasi guru-guru di lingkungan At 
Tohiriyah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mendalami dan mempraktikkan 
kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 8 standar pendidikan yang lain.

PELATIHAN PTK BERBASIS P-INOVATIF PMRI BERORIENTASI PENDIDIKAN 
KARAKTER GUNA PENINGKATAN KOMPETENSI KEPROFESIONALAN 

GURUMATEMATIKA SMP

Wardono, Sunarmi, Scolastika Mariani

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

Tahun 2012

Permasalahan yang akan diselesaikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pelatihan dan Pendampingan Penelitian 
Tindakan Kelasberbasis Pembelajaran Inovatif PMRI berorientasi Pendidikan Karakter 
(pelatihan PTK-PMRI) kepada guru matematika SMP?; (2) Apakah dengan pelatihan 
PTK-PMRI dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru matematika SMP? 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk; (1) Mengimplementasikan 
PTK berbasis pembelajaran inovatif PMRI berorientasi pendidikan karakter kepada 
guru matematika SMP sehingga terjadi peningkatan banyaknya guru matematika yang 
membuat proposal PTK; (2) Meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru matematika 
SMP setelah dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat . Manfaat kegiatan pengabdian 
kepada masayarakat ini adalah para guru matematika SMP memperoleh pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan PTK yang spesial yaitu PTK berbasis pembelajaran 
inovatif PMRI pendidikan-karakter yang diprediksi akan meningkatkan kompetensi 
keprofesionalan guru matematika SMP, diprediksi akan berdampak meningkatkan hasil 
belajar matematika peserta didik, diprediksi berdampak meningkatkan karakter mulia 
peserta didik dan diprediksi berdampak meningkakan perasaan senang peserta didik dalam 
belajar matematika. Dengan mengimplementasikan PTK berbasis pembelajaran inovatif 
PMRI pendidikan karakter akan memberikan semangat dan motivasi yang tinggi kepada 
guru matematika SMP untuk lebih mengetahui, memahami konsep PTK, karakteristik dan 
prinsip PTK yang berbasis pembelajaran inovatif PMRI pendidikan karakter. Pembelajaran 
inovatif PMRI berorientasi pendidikan karakter ini adalah pembelajaran dimana guru 
sebagai fasilitator selalu berusaha mengkondisikan pembelajaran yang membuat siswa 
terus aktif, inovatif, kreatif, konservatif, efektif, menyenangkan dan bermakna dalam 
kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PMRI selalu menghubungkan pelajaran matematika 
sebagai aktivitas kehidupan manusia, bernuansa budaya lokal Indonesia, berorientasi 
pendidikan karakter yang selalu mengedepankan pembentukan karakter yang mulia 
diantaranya konsistensi, taat azas, disiplin, keseimbangan, berfikir kreatif, inovatif, kritis, 
logis yang terus menjunjung tinggi kejujuran, menghargai pendapat teman lain, kooperatif 
dengan teman dalam memecahkan masalah,menjunjung tinggi toleransi, tenggang rasa, 
mengembangkan rasa solidaritas sosial yang tinggi, pembelajaran yang menyenangkan 
dengan permainan matematika, nyanyian, yel-yel dan lain-lain tetapi tetap bermakna 
dalam kehidupan dan penyelesaian masalah kehidupan manusia. Kesimpulan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini yaitu (1) Implementasi PTK berbasis pembelajaran 
inovatif PMRI bermuatan pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara baik sesuai 
rencana kegiatan karena sudah sesuai dengan kebutuhan guru dalam mengembangkan 
keprofesionalannya;(2) Pelatihan dan pendampingan PTK berbasis pembelajaran PMRI 
pendidikan-karakter dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan PTK 
dan dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru matematika SMP di kota 
Semarang.

PELATIHAN DESIGN SOFTWARE CADCAMCAE BAGI GURU BIDANG KEAHLIAN 
TEKNIK MESIN SMK NEGERI 4 KENDAL

Wirawan Sumbodo, Sunyoto

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

Tahun 2012

Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain: memberikan pelatihan design software

CADCAMCAE yang benar, meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik 
melalui Pelatihan Design Software CADCAMCAE, dan meningkatkan keterampilan 
tenaga pendidik melalui pelatihan Design Software CADCAMCAE di SMK N 4 Kendal. 
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Metode kegiatan yang dilakukan adalah pre-test untuk mengetahui kemampuan awal dan 
informasi untuk menyusun materi pelatihan, pelatihan software Catia V5R19 tentang materi 
part design, assembly design, dan drafting. Post-test untuk mengetahui kemampuan akhir 
setelah kegiatan pelatihan. Melalui pelatihan design software CADCAMCAE ini terjadi 
peningkatan nilai pre-test yang sebelumnya sangat kurang menjadi sangat baik pada post 
test, berarti telah terjadi peningkatan keterampilan penggunaan software CADCAMCAE 
pada tenaga pendidik di SMK N 4 Kendal

PEMBERDAYAAN GURU PAUD DAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN 
GUNUNGPATI MELALUI WORKSHOP PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto 

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

Tahun 2012

Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian yang bersifat reflektif dengan 
melakukan tindakan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek 
pembelajaran di kelas secara professional. Fakta di lapangan, banyak guru PAUD dan 
Taman Kanak kanak yang kurang memahami cara menulis karya ilmiah. Secara umum 
kegiatan pengabdian kepada masyrakat yang diikuti sebanyak 33 peserta berjalan lancar 
dan sukses. Pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari adanya hambatan berupa keterbatasan 
waktu dan jumlah peserta yang melebihi target. Menyikapi kedua hambatan ini, maka yang 
dilakukan adalah mengambil beberapa sampel peserta untuk diminta menggambarkan 
permsalahan di kelasnya, dan pemateri mengajak peserta untuk merumuskan masalahnya. 
Adapun faktor pendukung tersebut diantaranya adanya dukungan dari kepala sekolah 
PAUD dan TK yang, penelitian tindakan kelas telah menjadi kebutuhan dari para guru 
dan adalah antusiasme guru Adapun dampak yang positif bagi peserta wawasan guru 
akan penelitian tindakan kelas telah meningkat dan adanya pengalaman langsung bagi 
peserta. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah munculnya gagasan baru untuk mengadakan 
workshop yang serupa untuk dan perlu pendampingan dan follow up pasca workshop 
untuk memantau keberlanjutan penerapan penelitian tindakan kelas.

PENYEGARAN IBU PKK DAN KADER POSYANDU TENTANG PERILAKU HIDUP 
BERSIH DAN SEHAT (PHBS) TATANAN RUMAH TANGGA DI DESA LEDOK 

SAMBONG BLORA

Yuni Wijayanti, Anik Setyo Wahyuningsih

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

Tahun 2012

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang 
dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong 
dirinya sendiri di bidang kesehatan, dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan 
di masyarakat. Ibu rumah tangga yang berada di desa merupakan kelompok mayarakat 
tekecil yang diharapkan selalu dapat menjaga kesehatan dengan program PHBS tatanan 
rumah tangga. Pemberdayaan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan bekal 
pengetahuan dan pemahaman yang memadahi, untuk selanjutnya dapat mempraktikan 
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Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga di rumah masing-masing. 
Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat ini digunakan metode-
metode kegiatan yang dipertimbangkan relevan dengan pencapaian tujuan dan kondisi 
khalayak sasaran, yaitu metode ceramah, demonstrasi, praktik, dan problem solving. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada ibu-ibu PKK dan kader Posyandu di 
Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabpaten Blora tentang Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga, didapatkan nilai rata-rata pretes dari peserta 
kegiatan sebesar 6,45 sedangkan nilai rata-rata postes sebesar 7,83. Tingkat pemahaman/
pengetahuan terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga 
menjadi meningkat. Hal ini representasikan dengan adanya nila rata-rata postes yang lebih 
tinggi yaitu menjadi 7,83 yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 
21,39%. Pengetahuan dan pemahaman peserta diharapkan dapat disebarluaskan kepada 
masyarakat di sekitarnya.
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PENGABDIAN BAGI MAHASISWA

PELATIHAN PEMBUATAN KOMVERMI (KOMPOS KONSERVASI JERAMI) SEBAGAI 
ALTERNATIF PUPUK KONSERVASI PADA MASYARAKAT DESA MENTO.

Aan Dwi Alfriyanto, Desty Putri Hanifah, Fatwa Arif Kusuma

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

Desa Mento adalah salah satu dari 14 desa di Kecamatan Candiroto, Kabupaten 
Temanggung. Masyarakat Desa Mento sebagian besar menggantungkan hidup mereka di 
sektor pertanian. Luas lahan pertanian yang besar dan jumlah penduduk yang sebagian 
besar memiliki mata pencaharian petani membuat pertanian menjadi penggerak utama 
perekonomian di Mento. Desa Mento memiliki potensi pertanian yang bagus. Namun, 
pasca panen selalu menimbulkan masalah baru terkait dengan limbah hasil pertanian, salah 
satunya yaitu jerami. Kebanyakan petani masih menumpuk atau membakar jerami karena 
dianggap tidak menguntungkan. Padahal, jerami perlu diolah supaya tidak merugikan 
bagi lingkungan atau menumpuk sebagai sampah di lingkungan sekitar. Oleh karena 
itu, komvermi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memanfaatkan jerami. 
Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan wawasan, pelatihan, dan keterampilan 
pada kelompok tani di desa Mento dalam memanfaatkan limbah pertanian (jerami). 
Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2012 sampai tanggal 23 September 
2012 dengan tiga siklus pengabdian yaitu pelatihan, implementasi pelatihan, serta 
monitoring dari hasil implementasi pelatihan. Hasil yang dicapai yaitu, 1) respon positif 
masyarakat desa Mento, sebesar 90% dari anggota kelompok tani mengikuti pelatihan, 
2) Anggota kelompok tani sudah membuat komvermi, dengan membuat pengurai buatan 
sendiri, 3) Upaya pemanfaatan limbah pertanian berkembang dengan baik di lingkungan 
Desa Mento, dan 4) Kelompok tani Desa Mento dapat secara mandiri membuat pengurai 
kompos sendiri untuk mempercepat pembuatan komvermi. Saran yang diajukan adalah 
agar masyarakat Desa Mento dapat menjalankan program pemanfaatan limbah pertanian 
melalui komvermi secara berkesinambungan, baik melalui kerjasama sponsorship maupun 
secara mandiri.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN 
SELAI BUAH MARKISA GUNA MENINGKATKAN NILAI JUAL BUAH MARKISA.

Amilia Rahmawati, Amrul Hidayat, Asri Rahmawati, Endah Ayu, Satriya Wahyu Dwi Saputra

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

Berdasarkan tipologinya, wilayah Desa Sendangguwo termasuk desa yang 
tertinggal. Hal ini ditandai dengan fasilitas sosial yang tidak dekat dan tingkat pendidikan 
masyarakat tidak terlalu tinggi. Wilayah Desa Sendangguwo Kecamatan Tembalang 
Semarang cukup luas di Kota Semarang. Markisa adalah buah yang juga banyak ditanam 
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oleh penduduk Kelurahan Sendanguwo. Buah markisa memliki banyak manfaat, dan juga 
dapat dijadikan bebarapa produk, seperti bijinya yang dapat diolah menjadi minyak atsiri, 
kulitnya yang dapat diolah menjadi pektin, sirup markisa, dan selai markisa. Metode yang 
digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah Observasi, meliputi pengumpulan data. 
Sosialisasi dilakukan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat di lokasi kegiatan. 
Praktek, dalam kegiatan ini masyarakat diajak untuk mempraktekan cara membuat selai 
markisa. Evaluasi, berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan PKM yang 
telah dilakukan. Pada pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, 
masyarakat menyambut program ini dengan baik. Masyarakat sasaran merasa tertarik 
dengan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Masyarakat sasaran juga tertarik 
untuk selai markisa dijual dipasaran maupun dimakan sendiri. Tahap sosialisasi ini 
dihadiri oleh 25 orang beserta tim pengabdian. Masyarakat sasaran diberi materi pelatihan 
dan juga angket isian yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bantu evaluasi program 
yang telah dilakukan. Tahap sosialisasi dilanjutkan dengan tahap praktek. Pada tahap ini 
tim pengabdian mempraktekan secara langsung pembuatan selai buah markisa didepan 
masyarakat sasaran. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah buah markisa 
dapat dibuat menjadi selai markisa.Masyarakat belum mengetahui pembuatan selai dari 
buah markisa.Masyarakat sasaran tergugah jiwa wirausahanya untuk memproduksi dan 
memesarkan selai buah markisa.

RIAS DAN BUSANA PENDUKUNG KARAKTER SEBUAH TARIAN

Ardiansah

Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Kesenian sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat senantiasa hidup 
baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok dalam masyarakat. 
Kesenian sebagai bentuk ekspresi budaya masyarakat mempunyai fungsi yang beragam 
sesuai dengan kepentingan dan keadaan masyarakat. Dalam seni tari khususnya, aspek 
rias busana merupakan hal penting dalam aspek yang menunjang penegasan dalam 
menyampakan maksud tarian. Ada kecenderungan perbedaan karakter tarian yang 
disimbolkan melalui rias wajah dan busana yang dikenakan. Berdasarkan observasi awal 
yang telah dilakukan, kendala yang terjadi di UKM Tari Kreasi Unnes, misalnya yaitu 
belum adanya upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang rias dan busana tari 
sehingga kadang kala terjadi ketidaksesuaian antara rias dan busana dengan karakter tari 
yang ditampilkan. Berawal dari hal inilah perlu adanya penyuluhan tentang pengetahuan 
tata rias dan tata busana tari sekaligus memberikan pelatihan tata rias dan tata busana 
bagi anggota UKM Tari Kreasi Unnes sehingga sesuai dengan karakter tarian yang akan 
ditampilkan. Tujuannya tidak lain agar anggota UKM Tari Kreasi dapat menerapkan Rias 
dan Busana sesui dengan karakter yang dibawakan. Metode dari pelatihan ini adalah 
diadakan penyuluhan dan pelatihan tentang rias dan busana tari, hasilnya nanti dapat 
diterapkan pada pentas- pentas yang dilakukan oleh tim tari dari UKM Tari Kreasi.
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PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BUNGA PAJANGAN BERBASIS LIMBAH 
TUMBUHAN KERING SEBAGAI SOLUSI MENGATASI PERMASALAHAN EKONOMI 

DAN LINGKUNGAN DI DESA TINJOMOYO

Cecep Yudistira, Lestari Rochmatun Choirunnisya, Anik Sugiyarningsih

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

Desa tinjomoyo ini merupakan desa yang banyak pepohonan dan sumber daya 
alam yang melimpah. Limbah dari tumbuhan-tumbuhan kering yang berserakan sangat 
mengganggu kebersihan. Akan sangat tepat apabila limbah tumbuhan kering dapat 
dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfat. Salah satunya dibuat sebagai kerajinan yang 
bernilai ekonomi tinggi. Apalagi di desa tersebut terdapat warga yang bersemangat untuk 
berkarya. Mengembangkan industri kreatif berbasis limbah tumbuhan kering yang ada 
di Desa Tinjomoyo merupakan solusi mengatasi permasalahan ekonomi dan lingkungan 
di desa tinjomoyo. Industri kreatif wirausaha yang direalisasikan disini adalah bunga 
pajangan dari limbah tumbuhan kering. Setelah melakukan persiapan baru kita melakukan 
pelaksanaan pelatihan. Pelatihan baru dilakukan tiga kali. Sasaran awal adalah ibu-ibu 
PKK, akan tetapi ternyata yang leih berminat untuk mengikuti kegiatan adalah para 
pemudi dan remaja. Peserta sangat antusias dalam memperhatikan setiap tahap dalam 
pembuatan kerajinan. Awalnya peserta diberi contoh produk hasil kerajinan. Kemudian 
diberi penjelasan dan simulasi pembuatannya. Setelah selesai memberikan pengantar 
baru peserta menunjukkan kreativitas mereka dengan dipandu oleh pelatih dan tim 
panitia. Kegiatan baru dilakukan sampai tahap pelatihan dan belum sampai pada tahap 
pemasaran. Bunga pajangan berbasis limbah tumbuhan kering merupakan salah satu 
solusi yang cukup efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan tumbuhan kering menjadi 
produk prospektif. Selain itu, pemanfaatan limbah tumbuhan kering ini dapat dijadikan 
solusi terhadap permasalah ekonomi dan lingkungan yang terjadi, sehingga Program 
Pengabdian Masyarakat ini menjadi sarana untuk membangun iklim kewirausahaan.

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANIMASI DENGAN 
SWISHMAX DI SMK N 5 KENDAL

Faizin Adi Nugroho,Hudi Hermawan, Amin Aziz

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

Seiring berkembangnya teknologi informasi, seorang guru dituntut mengikuti 
kemajuan teknologi informasi dan kemudian memanfaatkannya dalam pembelajaran, 
agar kualitas pendidikan menjadi semakin baik. Menurut Priyanto (2009) sekarang ini 
siswa seharusnya sudah dibiasakan menggunakan model komputerisasi dalam belajar, 
tidak hanya di kelas, namun juga komunikasi di luar kelas. Lebih lanjut Priyanto (2009) 
menyatakan dengan kemajuan teknologi guru tidak lagi mendikte siswa dengan soal-
soal atau menulis mata pelajaran di papan tulis, namun menggunakan media belajar 
sesuai dengan kemajuan teknologi. Gardner (1983) mengemukakan bahwa kemampuan 
memproses informasi itu dalam bentuk tujuh kecerdasan, yaitu: (1) logis-matematis, (2) 
spasial, (3) linguistik, (4) kinestetik-keperagaan, (5) musik, (6) interpersonal, dan (7) 
intrapersonal. Media yang dapat mengakomodir persyaratan-persyaratan tersebut adalah 
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komputer. Komputer mampu menyajikan informasi yang dapat berbentuk video, audio, 
teks, grafik dan animasi (simulasi)”. Berdasarkan analis situasi diatas maka penulis 
ingin pengembangan pembuatan media pembelajaran interaktif bagi para guru di SMK 
N 5 Kendal dengan pemanfaatan progam Swishmax. Swishmax adalah progam aplikasi 
presentasi yang memiliki kemampuan untuk membuat animasi yang kompleks dalam 
waktu yang relatif cepat. Bagi yang sudah mengenal progam Macromedia Flash, akan lebih 
mudah menguasai progam Swishmax. Dengan dikuasainya media pembelajaran interaktif 
ini diharapkan akan memicu siswa untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, 
dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

GEO PUZZLE LIMBAH KARDUS ALAT CERDAS MEMAHAMI PENGETAHUAN 
DASAR GEOGRAFI BAGI ANAK USIA DINI (PELATIHAN PEMBUATAN GEO PUZZLE 

UNTUK ANAK USIA DINI RA AL-IMAN BANARAN GUNUNGPATI SEMARANG)

Himmatul Amanah, Sri Nata Saputri, Sri Yuliani

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

Puzzle merupakan salah satu media yang digunakan untuk anak usia dini 
dalam memahami makna dari gambar, huruf, angka dan lainnya. Media pembelajaran 
berupa puzzle bisa dibuat sendiri menggunakan kardus bekas dan bahan lainnya. Media 
pembelajaran puzzle dalam program pengabdian ini yaitu Geo Puzzle untuk mengenalkan 
peta Indonesia. Media pembelajaran berupa puzzle yang dibuat dengan kardus dapat 
digunakan agar memanfaatkan kardus bekas yang diolah menjadi Geo Puzzle (media 
pembelajaran geografi) dan dapat meningkatkan minat belajar para siswa terutama dalam 
belajar tentang geografi. Metode pelaksanaan pengabdian ini terbagi menjadi 3 yaitu pra 
kegiatan, pelaksanaan program, dan pasca kegiatan. Pra kegiatan antara lain perizinan, 
persiapan peralatan, dan sosialisasi awal. Pelaksanaan program pengabdian ini dilakukan 
di RA Al-Iman Banaran Gunung Pati Semarang. Sedangkan untuk pasca kegiatan antara 
lain evaluasi dan penyusunan laporan. Program pengabdian sosialisasi Geo Puzzle di RA 
Al-Iman ini diikuti oleh 20 siswa RA Al-Iman dengan didampingi oleh 10 tentor dari 
mahasiswa. Program dilaksanakan pada Sabtu, 16 Juni 2012. Kegiatan sosialisasi berupa 
pengenalan peta pulau-pulau Indonesia melalui puzzle. Program kegiatan pengabdian ini 
diharapkan dapat menjadikan media pembelajaran geografi yang lebih menarik, sehingga 
siswa dapat menerima dengan baik materi yang disampaikan oleh guru.

PEMBERDAYAAN SANTRI SALAFI MELALUI KALIGRAFI BERBAHAN DASAR PASIR 
WARNA DAN KARDUS BEKAS

Ixsir Eliya

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 
Semarang

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

Minat masyarakat terhadap dunia pesantren sekarang ini masih rendah. Hal ini 
karena masyarakat lebih mementingkan sekolah umum daripada dunia pesantren. Melalui 
inovasi pembuatan kaligrafi diharapkan dapat meningkatkan sumber daya para santri dan 
jiwa kewirausahaan. Selain itu, pemanfaatan kardus bekas juga diupayakan sebagai usaha 
memanfaatkan barang bekas di lingkungan.
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PELATIHAN MEMBUAT DAN MENGELOLA WEB BLOG GURU-GURU BAHASA JAWA 
SMP SE-KABUPATEN SEMARANG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 

JAWA YANG EFEKTIF

Khusnul Khotimah, Elyas Novina Sedyaningrum, Bangkit Samodro Aji

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

Kemampuan guru dalam menggunakan perangkat teknologi informasi, seperti: 
penggunaan program-program aplikasi dalam komputer, pemanfaatan teknologi internet 
dan sebagainya masih tergolong rendah. Masalah tersebut merupakan kendala dalam 
melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Padahal proses pembelajaran 
berbasis teknologi informasi ini mutlak dilakukan di seluruh elemen pendidikan, 
terutama guru, khususnya guru bahasa Jawa. Kebanyakan guru bahasa Jawa kurang dapat 
memanfaatkan jaringan internet untuk media pembelajaran. Padahal bila media pembelajaran 
melalui internet dilakukan, maka akan lebih menarik minat siswa untuk belajar bahasa 
Jawa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: (1) Bagaimana cara melatih guru-guru bahasa Jawa SMP se-Kabupaten Semarang 
untuk membuat dan mengelola web blog sebagai media untuk mendukung proses belajar 
mengajar?; (2) Bagaimana antusias guru-guru bahasa Jawa SMP se-Kabupaten Semarang 
terhadap pelatihan pembuatan web blog?. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah: 
(1) untuk melatih guru-guru bahasa Jawa SMP se-Kabupaten Semarang dalam membuat 
dan mengelola web blog sebagai media untuk mendukung proses belajar mengajar; (2) 
untuk mengetahui antusias guru-guru bahasa Jawa SMP se-Kabupaten Semarang terhadap 
pelatihan pembuatan web blog. Manfaat yang akan diperoleh melalui program Pelatihan 
Membuat dan Mengelola Blog diharapkan guru-guru bahasa Jawa SMP se-Kabupaten 
Semarang mempunyai kemampuan membuat dan mengelola blog. Sehingga guru dapat 
memanfaatkan blog sebagai sarana pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Jadi, 
teknologi informasi yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga 
tercipta situasi belajar mengajar berbasis teknologi informasi yang efektif di lingkungan 
sekolah.

PELATIHAN TEH JARAH HERBAL INSTAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN 
MINUMAN TRADISIONAL MENUJU KONSERVASI LINGKUNGAN DI KELURAHAN 

SADENG KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Kiki Samiana, Diah Ika Rusmawati, Siti Hijayatun

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

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

Program pelatihan teh jarah herbal instan sebagai upaya pelestarian minuman 
tradisional menuju konservasi lingkungan dilaksanakan di kelurahan sadeng kecamatan 
gunungpati kabupaten semarang. Kelurahan Sadeng merupakan salah satu daerah dimana 
jahe merah merupakan salah satu sektor penopang perekonomian masyarakatnya. Jahe 
merah yang diperolah dari lahan perkebunan, mereka jual dengan harga yang relatif murah 
tanpa melakukan pengolahan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 
untuk memberi pelatihan kepada masyarakat di kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati 
Semarang, tentang pengolahan teh jarah herbal tradisional yang nantinya diharapkan dapat 
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mengangkat perekonomian masyarakat setempat serta dapat memberikan sumbangsih 
konservasi lingkungan dengan menjaga kelestarian tanaman tersebut. Metode yang 
digunakan dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan melalui 
metode alih teknologi. Metode alih teknologi yaitu transfer ilmu sekaligus memberikan 
penyuluhan sehingga masyarakat kelurahan Sadeng dapat mengetahui teknik pembuatan 
teh Jarah, dan manfaat dari Teh Jarah. Selain itu juga diberikan praktik langsung 
pembuatan dan pemasaran produk serta penanaman Jahe Merah untuk menjaga kelestarian 
tanaman jahe merah. Program Pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi tiga 
tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap monitoring. Proses 
pembuatan the jarah terdiri dari beberapa tahap yaitu: pencucuan, perebusan, penggulaan, 
dan pengkristalan. Program mahasiswa pengabdian pada masyarakat hingga saat ini 
mampu memberikan manfaat pada masyarakat kelurahan Sadeng Gunungpati semarang, 
yaitu berupa keterampilan membuat teh jarah herbal sebagai upaya pelestarian minuman 
tradisional menuju konservasi lingkungan di kelurahan sadeng kecamatan gunungpati 
semarang.

KEEFEKTIFAN WORKSHOP “JARNIBEL” (JARINGAN NIRCABEL) SEBAGAI 
PERSIAPAN INTERNET MASUK DESA 

Maulidin Nursecha, Lilik Noviyanti, Nesya Wulan Setyaningsih, Tianida Nilamsari 

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

Pengabdian dengan judul ”Workshop “Jarnibel” (jaringan nircabel) Bagi Guru SD 
di Desa Sejomulyo Juwana Pati Sebagai Persiapan Program Internet Masuk Desa” telah 
dilakukan mulai tanggal 25 Juni sampai 28 Juni 2012 di Desa Sejomulyo melibatkan 
peserta sebanyak 30 orang dari SDN Sejomulyo 01 dan SDN Sejomulyo 02 Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati. Desa Sejomulyo dijadikan sebagai sasaran pengabdian 
masyarakat karena lokasi desa tersebut jauh dari kota dan pemerintah daerah belum 
mensosialisasikan internet ke desa Sejomulyo. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan 
pengembangan IPTEK bagi tenaga pendidik di SDN Sejomulyo 01 dan SDN Sejomulyo 
02 serta membantu pemerintah mensukseskan program internet masuk desa. Pelaksanaan 
Workshop ”Jarnibel” dilakukan selama empat hari. Dalam penyampaian materi peserta 
dibagi menjadi beberapa kelompok dimana setiap kelompok didampingi oleh mahasiswa 
UNNES sebagai pelaksana workshop. Workshop ”Jarnibel” meningkatkan kualitas guru 
sebagai pendidik yang profesional.Workshop ”Jarnibel” dapat membuka mind set peserta 
tentang internet sehingga peserta workshop mampu memanfaatkan internet sesuai dengan 
profesi dan tuntutan global.

BIOFERTILIZER SAMPAH ORGANIK SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN 
MAYARAKAT DESA AGRARIS

Muhammad Istikhori, Imaniah Kusuma Rahayu, Desi Diana

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Garbage is a thing not benefit for a life. But at creative human’s hand, garbage 
can be use. For example organic garbage can be process organic fertilizer or usually 
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called biofertilizer. Biofertilizer is a organic composed soil is good for environment. The 
process biofertilizer make is easy, at first organic garbage chop and mix with soiled 
fertilizer with proportion 3:2 (3 for organic garbage : 2 for soiled fertilizer). Second, 
mixer between garbage and soiled fertilizer mix with EM4 and then mix again with water 
5-10%. Third, the mixed must save in the box with temperature 40°C - 65°C. Every three 
days, the fertilizer must out and pour again with EM4. Fourth, organic garbage with 
brown black colour (9-14 days) is ready for sieved. The writer’s hope is society can 
processed organic garbage be biofertilizer for fertilize their farm. This activity can help 
to increase economic public agrary.

PEMBUATAN WEBSITE WISATA KANDRI SEBAGAI SEBUAH STRATEGI 
PENGEMBANGAN PARIWISATA GUA KREO BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 
DI DUKUH TALUNKACANG, KELURAHAN KANDRI, KECAMATAN GUNUNGPATI, 

SEMARANG

Muzakki Bashori, Yahya Nur Ifriza, Dewangga Oky B.A., Khaerunnissa

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

Dalam pengabdian masyarakat ini, pengabdi membatasi pembahasan dalam tiga 
rumusan masalah: 1) cara mengembangkan website wisata bagi masyarakat Dukuh 
Talunkacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang, 2) 
keuntungan yang dapat diperoleh oleh masyarakat Dukuh Talunkacang dengan adanya 
website wisata dan 3) kendala-kendala yang sekiranya akan muncul selama pengembangan 
website wisata dan solusinya. Adapun pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan 
menempuh beberapa langkah; melakukan perencanaan (planning), pelaksanaan 
(actuating) dan evaluasi serta pelaporan (evaluation and description of the result) 
Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah beberapa pemuda Kandri, khususnya 
RW 3. Sementara, instrumen yang digunakan antara lain website, panduan wawancara 
dan handout. Pembuatan website wisata (wisatakandri.com) bagi masyarakat Dukuh 
Talunkacang, Kelurahan Kandri mendapat sambutan yang positif dari masyarakat karena 
pada dasarnya masyarakat berkeinginan melakukan promosi pariwisata dan kearifan lokal 
di daerah tersebut. Kendala utama yang dihadapi oleh tim pengabdi adalah upaya follow-
up dan monitoring serta evaluasi kegiatan. Namun, kendala tersebut akhirnya dapat diatasi 
oleh tim dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

ECC (ENGLISH CATALOG COURSE): APLIKASI TENSES BERBASIS ANIMASI 
UNTUK SISWA KELAS 1 DI MTSN LASEM 

Neli Nur Asriningrum, Galuh Sriwulandari, Khofiana Mabruroh

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

Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa Sekolah 
Menengah Pertama. Sayangnya sebagian dari mereka menganggap bahasa inggris 
itu sulit. Karena anggapan-anggapan negatif inilah mereka kurang tertarik untuk 
mempelajari bahasa inggris. Maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran baru yang 
dapat menarik minat siswa untuk belajar bahasa inggris. Media pembelajaran baru yang 
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dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa inggris adalah ECC 
(English Catalog Course). ECC merupakam media pembelajaran tenses berbasis animasi 
flash yang dibuat melalui software animasi yang dipadukan dengan software desain grafis. 
ECC ini merupakan bentuk digital dari materi tenses yang terdiri dari beberapa tombol 
disertai efek suara dan animasi. Jika salah satu tombol tersebut di klik, maka akan memicu 
sebuah action yang berupa: menampilankan halaman lain, membuka file dokumen, atau 
menjalankan file audio sehingga mudah dipahami oleh para siswa. ECC ini sebagai wujud 
kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. ECC merupakan 
invensi dalam metode pembelajaran bahasa Inggris yang menarik bagi siswa serta dapat 
membantu para pengajar dalam menyampaikan materi dengan efektif dan efisien.

KERAJINAN KULIT BERBASIS SENI UKIR SEBAGAI UPAYA INOVASI PRODUK 
OLAHAN KULIT DI DESA MASIN KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN 

BATANG

Pratiwi Kumalasari, Nur Inayah, Siti Khoiriyah

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

Desa Masin terletak di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Desa Masin 
merupakan desa yang menjadi sentra kerajinan kulit di Kabupaten Batang. Hampir sebagaian 
besar warganya bekerja sebagai perajin kulit. Para perajin di desa Masin adalah perajin 
yang keahliannya didapat secara turun menurun, tidak ada sekolah khusus untuk memiliki 
keahlian ini. Di desa ini juga terdapat pabrik khusus yang digunakan sebagai tempat 
penyamakan kulit. Kulit yang telah disamak kemudian didistribusikan kepada para perajin 
untuk diolah menjadi berbagai bentuk olahan kerajinan. Salah satu beberapa penyebab 
dari banyaknya perajin kulit yang gulung tikar adalah tidak adanya inovasi produk olahan 
kerajinan yang dihasilkan oleh para perajin. Perajin hanya menghasilkan produk yang 
sama dalam beberapa waktu. Hal ini meyebabakan kebosanan bagi para peminat kerajinan 
kulit ini. Tidak ada inovasi produk olahan disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam 
menciptakan produk kerajinan. Untuk memenuhi permintaan pasar global yang semakin 
hari semakin menuntut setiap individu untuk berpikir lebih kreatif dalam menciptakan 
sesuatu yang baru dan memungkinkan untuk menjadi trend. Tujuan progam pengabdian 
masyarakat ini adalah menawarkan sebuah upaya kontribusi kepada masyarakat untuk 
memberi pelatihan atau pengetahuan mengenai seni ukir untuk kerajinan kulit sebagai 
upaya diversifikasi hasil olahan kerajinan kulit guna meningkatkan perekonomian 
masyarakat desa Masin. Setelah dikenalkan berbagai olahan dari kulit ini, ada banyak 
sekali manfaat yang didapatkan oleh masyrakat yaitu 1) memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi yang ada. 2) Menciptakan kemandirian 
masyarakat sebagai peluang usaha dan penyerap pengangguran tenaga kerja. 3) Memberi 
bekal keterampilan masyarakat sebagai pengembangan atau inovasi terhadap bagaimana 
membuat kerajinan ukir kulit. Keunggulan dari progam ini adalah adanya inovasi pada 
produk kerajinan kulit yang telah dihasilkan. Inovasi tersebut berupa seni ukir Seni 
ukir dapat dijadikan inovasi bagi produk olahan kulit sehingga mampu meningkatkan 
permintaan produk dan mampu mengatasi kelesuan yang terjadi pada industri kerajinan 
yang semakin mengkhawatirkan. Adanya kesulitan berupa penyusunan jadwal pelatihan 
maupun sosialisasi. Hal ini karena jadwal anggota masyarakat yang berbeda satu sama lain 
sehingga untuk mengumpulkan dalam satu waktu dan satu temapt cukup kesulitan. Selain 
itu bahan kulit yang tersedia sebagai bahan latihan atau praktik tidak selalu tersedia.
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“SMITH” (SUFISM MINI-THEATRE) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN 
PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TERPADU BERBASIS IMPLEMENTASI SASTRA 

PROFETIK BAGI ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI PESANTREN AL HIDAYAH 
GUNUNG PATI SEMARANG

Rahmatika Dewi, Shikhah Amna, Uswatun Nangimah

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

Pesantren adalah wujud pendidikan asli Indonesia. Sebagai tempat penyebaran 
Islam, pesantren mempunyai tradisi dan potensi nilai-nilai keadaban. Seiring perkembangan 
zaman, rupanya santri (sebutan siswa-siswi pesantren) diminta untuk terus meningkatkan 
kemampuan diberbagai bidang; dari bidang agama sampai pengetahuan modern. Dalam 
mempelajari pengetahuan modern, santri banyak mengalami kendala. Salah satu kendala 
yang dihadapi adalah kurangnya penguasaan Bahasa Inggris santri. Realitas inilah yang 
membuat kami menciptakan sebuah ide pembelajaran Bahasa Inggris melalui SMITH 
(Sufism Mini-Theatre) yang dapat dijadikan solusi pembelajaran Bahasa Inggris berbasis 
implementasi sastra profetik. Adapun tujuan program ini antara lain (1) Melatih komunikasi 
berbahasa Inggris anak dengan anak yang lain, serta kemampuan hidup (life skills) yaitu 
kemampuan berbahasa Inggris yang diajarkan sejak dini. (2) Menjadikan anak senang 
dalam bermain, akan tetapi mereka bermain sebuah permainan yang dapat meningkatkan 
rasa emosi secara maksimal melalui penghayatan seni peran. (3)Melatih anak- anak 
dalam memahami nilai moral yang tertanam dalam Sufism dan dapat menerapkannya 
dalam kehidupan sehari- hari, sehingga tercipta generasi yang intelek dan berbudi luhur. 
Metode yang digunakan antara lain (1) melakukan perizinan, (2) melakukan kerjasama 
dengan berbagai pihak, (3) membuat naskah SMITH (4) melakukan sosialisasi , dan (5) 
pelaksanaan kegiatan di Pesantren Al-Hidayah Gunung Pati.

PELATIHAN PEMBUATAN TELESKOP DAN SPEKTROSKOP SEDERHANA DI MTS 
BA’ABUSALAM SEBAGAI APLIKASI ILMU FISIKA PADA MATERI 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
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Program Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui apakan dengan memberikan 
pelatihan pembuatan teleskop dan spektroskop sederhana dapat meningkatkan kreativitas 
siswa. Adapun prosedur kegiatan yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap 
persiapan, tahap pemberian pelatihan, dan tahap memproduksi teleskop dan spektroskop 
sederhana. Proses pemberian pelatihan ini dilakukan dalam dua kali pertemuan. Pada 
pertemuan pertama siswa di beri pelatihan untuk membuat spektroskop. Dan pada tahap 
kedua siswa diberi pelatihan untuk membuat teleskop. pelatihan pembuatan Teleskop Dan 
Spektroskop Sederhana ini dapat meningkatkan kreativitas siswa MTS Ba’abussalam 
Kemakmuran Jatimakmur Kabupaten Brebes Berdasarkan analisis data diperoleh hasil 



107Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  2012

peningkatan kreativitas secara keseluruhan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
Rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada siklus I adalah 61,23% (kriteria kreatif) 
dan meningkat pada siklus II menjadi 82,3% (kriteria sangat kreatif) pada siklus II dengan 
nilai gain peningkatan kemampuan berpikir kreatif sebesar 0,543 (kriteria sedang). Rata-
rata sikap kreatif siswa pada siklus I adalah sebesar 70,37% (kriteria kreatif) dan meningkat 
pada siklus II menjadi 85,7% (kriteria sangat kreatif) dengan nilai gain peningkatan sikap 
kreatif sebesar 0,517 (kriteria sedang). Rata-rata kreativitas psikomotorik siswa pada 
siklus I sebesar 73,2% (kriteria kreatif) dan pada saat siklus II meningkat menjadi 81,73% 
(kriteria sangat kreatif) dengan nilai gain peningkatan sebesar 0,318 (kriteria sedang).

PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN DARI SAMPAH ANORGANIK 
BAGI SISWA DAN GURU DI SD N IV TAMBAKAJI SEMARANG

Rusnilawati, Yuan Fajar Prasiswayani, Novi Mayasari

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

Sampah merupakan hal yang tidak asing lagi dibicarakan terutama di daerah 
perkotaan seperti Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena volume sampah semakin hari 
semakin meningkat. Sebagai upaya mengurangi penumpukan sampah di Kota Semarang, 
pemerintah sedang menggalakkan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Program ini 
merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. 
Sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang dapat menjadi penghasil sampah 
terbesar selain pasar, rumah tangga, industri dan perkantoran. Dari sinilah kreativitas siswa 
dan guru diperlukan untuk mengurangi masalah sampah yang ada di lingkungan sekolah. 
Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses 
belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 
psikologis terhadap siswa. Berdasarkan hasil observasi di SD N IV Tambakaji Semarang, 
kepedulian guru dan siswa terlihat masih rendah untuk mengelola sampah khususnya 
sampah anorganik. Oleh karena itu, kami melakukan pelatihan pembuatan media 
pembelajaran dari sampah anorganik di SD N IV Tambakaji Semarang. Implementasi 
pelatihan pembuatan media pembelajaran dari sampah anorganik dilaksanakan melalui 
beberapa tahap yaitu (1) penyuluhan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), (2) 
pengumpulan sampah (organik/anorganik), (3) pemilahan sampah, (4) persiapan alat 
dan bahan, (5) membuat desain media pembelajaran, (6) pembuatan media pembelajaran 
dari sampah anorganik. Pembuatan media pembelajaran dari sampah anorganik ini kami 
latihkan kepada siswa dan guru di SD N IV Tambakaji Semarang mulai dari tanggal 18 
sampai 26 Juni 2012. Target luaran yang dicapai melalui program ini yaitu: meningkatnya 
kepedulian siswa dan guru dalam melaksanakan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
melalui pembuatan media pembelajaran dari sampah anorganik, perbaikan sikap siswa 
dan guru untuk membuang sampah pada tempatnya, meningkatnya keterampilan guru 
dalam membuat media pembelajaran, serta berkurangnya masalah sampah di SD N IV 
Tambakaji Semarang.
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LAYANAN PENDIDIKAN PENANAMAN CINTA LINGKUNGAN HIDUP SEJAK DINI DI 
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Titik Khomsatun, Naili Rohmah

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

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat masyarakat adalah: 1) Memberikan 
motivasi, berkontribusi kepada 10 lembaga PAUD yang berpartisipasi dan memberikan 
penghargaan kepada lembaga PAUD terbaik. 2) Memberikan beberapa kriteria 
syaratdan ketentuan kepada Lembaga PAUD sebagai upaya melatih dan menanamkan 
cinta lingkungan hidup bagi pesertadidiknya. 3) Mengupayakan tindak lanjut kegiatan 
program pengabdian kepada masyarakat untuk penanaman cinta lingkungan hidup sejak 
dini di Kecamatan Gunungpati semarang dengan usulan PKM-M 2013. Metode yang 
digunakan adalah melalui festival berupa kompetisi antar Lembaga PAUD yang telah 
direkomendasikan UPTD Pendidikan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pendekatan 
dan sosialisasi kriteria festival, evaluasi dan penilaian yang sudah ditetapkan oleh tim. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan sederhana yang sesuai dengan anak usia dini yang 
dilakukan dengan penerapan secara langsung bagi anak. Festival PAUD Konservasi 2012 
diikuti oleh sepuluh Lembaga PAUD dan yang terpilih adalah TK ABA 52 Plalangan.

PELATIHAN PEMBUATAN CD PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 
MACROMEDIA FLASH 8 UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE-KECAMATAN GUNUNG PATI

Tri Astuti, Farri Salsabilla, Rita Kurniawati

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

Tenaga pendidik se-Kecamatan Gunung Pati belum bisa memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi secara tepat, hal ini bisa dilihat dari sarana pendidikan yang 
sudah tersedia seperti laboratorium komputer di masing-masing sekolah tetapi para guru se-
kecamatan Gunung Pati banyak yang belum bisa menggunakan media pembelajaran yang 
tepat dan efektif dalam proses pembelajaran.Dengan menggunakan media pembelajaran 
interaktif akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendapat materi 
pembelajaran yang otentik dan dapat berinteraksi secara lebih luas. Pembelajaran akan 
menjadi lebih bersifat pribadi yang akan memenuhi kebutuhan strategi pembelajaran yang 
berbeda-beda. Tujuan dari Macromedia Flash 8 sebagai media pembelajaran interaktif 
yaitu Dapat meningkatkan kemampuan mengajar guru SMP Se-Kecamatan Gunung Pati 
melalui pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Hasil yang didapatkan Pelatihan 
Pembuatan Cd Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 8 Untuk Meningkatkan 
Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Gunung Pati. Setelah 
kita menanyakan kepada peserta pelatihan, sebelum pelatihan dimulai tampak dari 
jawaban-jawaban yang terlontar dari mereka tidak terlalu familiar dan bahkan ada yang 
belum tau tentang macromedia flash 8 untuk pembuatan CD pembelajaran, selanjutnya 
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setelah kita memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana cara membuat sebuah 
produk CD pembelajaran, dengan memberikan stimulus-stimulus berupa modul, dan 
penjelasan singkat tentang kegunaan menggunakan Macromedia Flash 8 mereka mulai 
bisa mengikuti dan menerapkannya dalam praktik. Pembuatan CD Pembelajaran ini di 
mulai dari hal yang sangat sederhana, dari membuat objek tersebut bergerak sampai 
dengan objek tersebut menjelaskan pelajaran. Proses evaluasi yang berupa tulisan sebuah 
catatan kecil yang kami rangkum dalam sebuah lembar evaluasi.

GERMIS (GERAKAN MINUM SUSU)PEMBUATAN SUSU KEDELAI BERPROTEIN 
TINGGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN GIZI ANAK DI DESA JATIPURWO 

KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

Tri Hartati, Ahmad Saeroji, Mares Suci Ana Popita

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

Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama karena kandungan 
proteinnya. Selaitu susu kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, phosphor, 
zat besi, provitamin A, Vitamin B kompleks (kecuali B12), dan air. Namun perhatian 
masyarakat kita terhadap jenis minuman ini pada umumnya masih kurang. Susu kedelai 
ini harganya lebih murah daripada susu produk hewani. Susu kedelai dapat dibuat dengan 
teknologi dan peralatan yang sederhana, serta tidak memerlukan keterampilan khusus. 
Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi 
PBB tentang Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Tahun 1983, telah 
diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi 
dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak 
tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. 
Lokasi pengabdian masyarakat ini bertempat di desa Jatipurwo kecamatan Rowosari 
kabupaten Kendal. Di desa ini terdapat sungai panjang yang bermuara dilaut sikucing 
kendal. Banyak petani memanfaatkan daerah tepi sungai tersebut sebagai ladang dan 
salah satu tanaman yang ditanam petani ketika musim penghujan adalah tanaman kedelai. 
Namun, melimpahnya hasil panen kedelai petani di desa Jatipurwo tidak mempunyai 
kualitas yang cukup baik sehingga harga jualnyapun murah. Penghasilan yang didapatkan 
dari menjual kedelai ini hanya bisa dimanfaatkan untuk membeli bahan makanan 
pokok, orang tua ini tidak menyadari tentang asupan gizi yang diperlukan oleh anak. 
realisasi pemecahan masalah pada program pengabdian ini meliputi tiga hal. Pertama, 
melakukan studi potensi dan kendala dalam pemenuhan gizi anak. Kedua, memberikan 
sosialisasi dan pelatihan pembuatan susu kedelai yang mudah. Ketiga, Pendampingan 
dan fasilitasi terhadap pemenuhan gizi anak. Upaya pemenuhan gizi yang terjangkau 
dengan menggunakan kedelai sebagai bahan utama pembuatan susu di desa Jatipurwo 
dalam program pengabdian mayarakat ini terbukti dapat meningkatkan pengetahuan 
warga dan menumbuhkan kesadaran orang tua terhadap gizi anak. Saran yang diberikan 
dalam program pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan warga dan orang tua mampu 
membuat susu kedelai secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
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TISU (TIGA KREASI SUSU: SABUN SUSU, PERMEN SUSU, KERUPUK SUSU) 
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SOCIOPRENEUR MASYARAKAT KELURAHAN 

NONGKOSAWIT KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG

Tuti Nila Amalia, Muslimah, Khaerunnisa

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

Kelurahan Nongkosawit merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di 
kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, kelurahan ini memiliki luas daerah 109 Ha, 
yang terbagi menjadi 5 RW dan 21 RT. Di kelurahan Nongkosawit kecamatan Gunung 
Pati memiliki berbagai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Susu adalah 
salah satu produk unggulan yang bisa dikembangkan untuk menjadi produk olahan yang 
mempunyai nilai jual tinggi. Tujuan dari pelaksanaan PKM pengabdian masyarakat 
ini adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada Memberdayakan masyarakat 
kelurahan Nongkosawit kecamatan Gunung Pati untuk memanfaatkan susu sapi yang ada 
dan mempromosikannya baik melalui media elektronik seperti website kelurahan maupun 
media produk kreasi bahan alam masyarakat Nongkosawit.Susu adalah cairan bergizi 
berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia betina. Susu adalah sumber 
gizi utama bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan padat. Susu binatang 
(sapi) juga diolah menjadi berbagai produk seperti mentega, yogurt, es krim, keju, susu 
kental manis, susu bubuk, permen, sabun dan kerupuk untuk konsumsi manusia. Susu 
memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi usia tertentu. Untuk umur produktif, susu 
membantu pertumbuhan, untuk orang lanjut usia, susu membantu menopang tulang agar 
tidak keropos. Susu mengandung banyak vitamin dan protein. Metode yang digunakan 
adalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. 
Sosialisasi dan pelatihan pembuatan tissue dilaksanakan tanggal 10 -24 Juni 2012. Hasil 
kegiatan adalah warga dapat membuat susu sapi perahan sendiri dan memiliki nilai jual 
yang tinggi.

GUDANG JAKRA (JAWA KRAMA) SEBAGAI UPAYA REVITALISASI BERBAHASA 
JAWA KRAMA BAGI ANAK TINGKAT SEKOLAH DASAR DI MI AL IMAN SEKARAN, 

GUNUNGPATI, SEMARANG

Vivi Kusumahati, Ika Widya Ningrum, Wahyu Haryadi

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

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menjaga kebudayaan bangsanya. 
Begitu juga dengan masyarakat Jawa, harus dapat menjaga kebudayaan Jawa. Salah 
satunya dengan mengapresiasikan bahasa Jawa Krama di kehidupan sehari-hari, terutama 
terhadap generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak yang pada hal ini difokuskan 
pada siswa Sekolah Dasar. Perasaan prihatin terhadap generasi muda zaman sekarang 
membangkitkan semangat kami untuk memberikan perhatian lebih terhadap penggunaan 
bahasa Krama bagi anak-anak sebagai bahasa kebudayaan bahasa Jawa yang menunjukkan 
essensi Jawa dan memiliki tata Krama yang patut dibanggakan. Dengan adanya program 
ini diharapkan meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa Krama bagi anak sekolah 
dasar. Metode yang digunakan antara lain (1) persiapan meliputi perizinan dan pembuatan 
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materi, (2) pelaksanaan meliputi kegiatan pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, 
dan menulis, (3) evaluasi kegiatan.

PEMANFAATAN EKSTRAK BAWANG PUTIH: PELATIHAN PEMBUATAN PESTISIDA 
DAN PUPUK NABATI PADA KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR

Winda Astuti, Akhmad Ardiyan F, Eka Agustyawati, Amanah Ayu Safitri

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

Desa Keblukan adalah salah desa yang mayoritas masyarakatnya bermata 
pencaharian sebagai petani. Luas lahan pertaniannya adalah 112,9 hektar dari luas 
seluruh desa 215 hektar. Di desa ini terdapat pula kelompok tani Ngudi Makmur yang 
semua anggotanya adalah petani. Sebagian besar petani yang tergabung dalam kelopok 
tani ini masih menggunakan pupuk kimia serta menggunakan pestisida kimia. Salah satu 
alternatif pestisida dan pupuk yang mudah, dan alami adalah dari bawang putih. Tujuan 
dari pelaksanaan PKM pengabdian masyarakat ini adalah memberikan sosialisasi dan 
pelatihan kepada pengurus dan anggota kelompok tani Ngudi Makmur agar dapat membuat 
pupuk dan pestisida nabati dari bawang putih. Pestisida nabati adalah bahan aktif tunggal 
atau majemuk yang berasal dari tumbuhan yang berfungsi sebagai penolak, penarik, 
antifertilitas, pembunuh dan bentuk lainnya. Pestisida nabati dapat dapat digunakan untuk 
mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Pestisida nabati bersifat mudah 
terurai (bio- degradable) di alam sehingga aman. Pupuk nabati merupakan hasil-hasil 
akhir dari perubahan atau peruraian bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman dan binatang. 
Metode yang digunakan adalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta 
penyusunan laporan. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida nabati 
dilaksanakan tanggal 12 Juni 2012. 17 Juni 2012 tim PKM meninjau hasil fermentasi 
bawang putih dan bersama beberapa warga melakukan pemupukan dan penyemprotan 
tanaman cabai. Hasil kegiatan adalah warga dapat membuat pupuk dan pestisida nabati 
dan tertarik menggunakannya, namun harga bawang putih yang mahal membuat mereka 
enggan membuat sendiri.

PELATIHAN TARI SEMARANGAN DI DESA WISATA LEMBAH KALIPANCUR 
NGALIYANKOTA SEMARANGSEBAGAI WUJUD KONSERVASI BUDAYA

Yuan Fajar P., Yosi Gumala, dan Tianida Nilamsari

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

Program visit jateng year 2013 memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan 
ekonomi masyarakat sekitar dalam menyambut wisatawan sekaligus memperkenalkan 
budaya Jawa Tengah dalam setiap bagian pariwisata. Sehingga fungsi pariwisata dalam 
mencerdaskan dan mempelajari budaya dan kearifan lokal akan tercermin melalui 
kawasan edutourism desa wisata Kalipancur, dan itu yang belum mendapat perhatian yang 
serius. Untuk itu bagaimanakah cara memberikan pelatihan tari Semarangan kepada anak 
sekolah serta menumbuhkan peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata lembah 
Kalipancur sebagai agen konservasi budaya. Pengabdian ini bertujuan memberikan 
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pelatihan kepada anak sekolah dasar serta memberikan kesempatan masyarakat untuk 
berperan dalam pengembangan desa wisata lembah Kalipancur.Prinsip konservasi dan 
menjaga keanekaragaman hayati dan budaya juga tercermin melalui menumbuhkan 
karakter dan sikap penghargaan dan menghargai budaya sebagai sebuah kesatuan dalam 
hidup. Sehingga tim pengabdian telah mengadakan latihan enam kali dimulai sejak Juni 
hingga Oktober. Puncaknya hasil pelatihan tersebut ditampilkan di desa wisata lembah 
Kalipancur dan pelatihan berlanjut membantu SD dalam memberikan ekstrakurikuler.
Adanya penampilan tari Semarangan, desa wisata tidak hanya menawarkan acomodation 
(kawasan wisata desa), dan acsesbility (keterjangkauan) yang baik, tetapi terdapatatraction 
(pertunjukan)sehingga meningkatkan kepuasan pengunjung serta wujud konservasi 
budaya. Untuk itu, sekolah setempat perlu mendukungnya melalui muatan lokal berupa 
tari Semarangan.

PERAN MASYARAKAT KELURAHAN PONGANGAN UNTUK KONSERVASI 
LINGKUNGAN MELALUI METODE ZERO WASTE HOUSEHOLD

Yulianto Wijaya, Oktaviana, dan Yuning Amaliyati

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

Kelurahan Pongangan terletak di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, secara 
administrasi, dari 5 RW (Rukun Warga). Jumlah penduduknya adalah 4.882 jiwa. Jumlah 
yang cukup besar menjadikan masalah sampah merupakan masalah yang serius untuk 
segera ditangani. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah 
meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keterampilan masyarakat di Kelurahan 
Pongangan Kec. Gunungpati Kota Semarang untuk mengelola sampah melalui program 
zero waste household (ZWH) untuk konservasi lingkungan. Metode yang digunakan dalam 
program ini adalah metode penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat melalui 
program ZWH. Metode ZWH dipilih karena metode ini merupakan metode mandiri 
dalam menurunkan volume sampah yang dihasilkan RT secara mandiri dengan mengolah 
sampah organic menjadi kompos cair dan briket, serta mengolah sampah plastik menjadi 
barang kerajinan ramah lingkungan. Hasil yang telah dicapai setelah melakukan program 
ini antara lain telah dilakukan pembinaan terhadap anggota PKK dan Karang Taruna 
Kelurahan Sekaran yang berjumlah 54 orang, terbentuk kompos cair ssebanyak 50 liter, 
biobriket 28 Kg briket, dan produk kerajinan sampah plastik meliputi tas, dompet, dan 
pernak-pernik. Selain itu untuk mendukung keberlanjutan program ini telah ditetapkan 
pembentukan UKM ZWH untuk membina masyarakat di Kelurahan Pongangan. Simpulan 
dari kegiatan ini adalah, melalui program ZWH masyarakat Kelurahan Pongangan telah 
mampu mengurangi timbunan sampah RT dan diolah menjadi produk yang lebih memiliki 
nilai guna dan nilai ekonomis. Sehingga secara tidak langsung telah terjadi penurunan 
risiko penyakit karena sampah. Saran kepad pihak terkait agar senantiasa membina dan 
mendampingi pengembangan kreativitas masyarakat melalui UKM ZWH untuk konservasi 
lingkungan.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GANG PETE RT 05 RW 01 SEKARAN MENUJU 
ZERO WASTE ENVIRONMENT MELALUI PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK 

MENJADI PUPUK KOMPOS

Yuliyanto, Pukuh, Gambang, Eka

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

Akibat dari aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari di berbagai tempat, 
terdapat banyak sekali limbah khususnya limbah organik. Sejalan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, limbah dapat diolah sedemikian rupa sehingga 
menjadi barang yang bermanfaat dan menguntungkan secara ekonomis. Teknologi yang 
dapat digunakan dalam penanganan masalah sampah antara lain adalah pemanfaatan 
mikroorganisme sebagai upaya untuk mempercepat proses dekomposisi sampah 
khususnya sampah organik menjadi pupuk organik. Di wilayah Gang pete RT 05 RW 01, 
Sekaran berdasarkan observasi langsung kelapangan, banyak ditemukan limbah sampah 
organik yang didominasi oleh dedaunan, dan belum dilakukan pengelolaan secara tepat. 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang 
perlu di kaji, yaitu terkait dengan masih rendahnya pengetahuan masyarakat RT 05 RW 
01 Gang pete, Sekaran, terhadap pengolahan sampah organik terutama sampah dedaunan. 
Selain itu, belum dimilikinya keterampilan masyarakat di wilayah tersebut mengenai 
pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat 
menambah pengetahuannya terkait dengan pengelolaan sampah, terutama memanfaatkan 
sampah organik menjadi pupuk kompos. Sehingga bermanfaat dalam mewujudkan zero 
waste environment. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari kegiatan sosialisasi 
dan pendampingan. Pada kegiatan sosialisasi, adapun peserta sosialisasi adalah ibu – 
ibu rumah tangga di wilayah gang Pete RT 05 RW 01. Sosialisasi dilakukan pada 22 
Juli 2012, dengan mengambil tempat di rumah salah satu warga (rumah ibu marsiah). 
Acara sosialisasi diikuti oleh 35 peserta. Acara dipandu oleh tim mahasiswa Universitas 
Negeri Semarang dengan pembahasan lebih kepada pengenalan lebih lanjut mengenai 
pemanfaatan sampah menjadi pupuk kompos. Sosialisasi tersebut lebih bersifat teoritis 
di mana materi yang disampaikan terdiri dari penjelasan tentang pemilihan sampah, 
persiapan peralatan dan bahan, proses pembuatan hingga proses akhir. Sementara untuk 
pendampingan, dilakukan secara bertahap terutama pada saat proses pembalikan bakal 
kompos. Pembalikan dilakukan setiap minggu sekali selama jangka waktu 3 bulan. 
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mampu 
memahami pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dari proses awal hingga akhir. 
Pada dasarnya kompos hasil pemanfaatan sampah organik memiliki peluang yang cukup 
menjanjikan untuk dikomersilkan, akan tetapi mengingat bahwa program tersebut baru 
satu kali dilakukan maka kompos yang dihasilkan belum layak untuk dikomersilkan, 
sehingga perlu dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berulang guna menghasilkan 
kompos yang dapat diterima pasar. Keterbatasan waktu tidak memungkinkan program 
mencakup wilayah yang lebih luas, sehingga sangat diharapkan agar masyarakat gang 
Pete RT 05 RW 01 mampu menyebarluaskan di wilayah lain.


