




iiiAbstrak Hasil Penelitian 2013

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab
Totok Sumaryanto F

Pengarah Teknis
Etty Soesilowati

Ketua Penyunting
Slamet Riyadi

Penyunting Pelaksana
Irwan Santoso

Tugiman Susyanto
Ratna Suminar

Desain Sampul dan Layout
Martanto Setyo Husodo

Sekretariat
Armiati
Sudarjo

Muhammad Kurniawan
Nanik Wulandari
Rizki Darmawan

Sirkulasi
Supriyadi
Suprapti

Aris Pristi Wandiro

Alamat Redaksi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang

Gedung G. Lt. 1 Kampus Unnes, Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Tel/Fax (024) 8508087/8508089

Laman: http://lp2m.unnes.ac.id  Surel: lp2m@unnes.ac.id



iv Abstrak Hasil Penelitian 2013

KATA PENGANTAR

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Abstrak 
Hasil Penelitian Tahun 2013 dapat diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Abstrak hasil penelitian yang terbit kali ini 
merupakan suntingan hasil-hasil penelitian Dosen UNNES pada tahun anggaran 2013 yang 
dibiayai dari dana DIPA PNBP Unnes, DIPA Eks. Rutin, Ditlitabmas dan sumber dana yang 
lain. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

Bidang Bahasa dan Seni : 25 judul
Bidang Ekonomi : 20 judul
Bidang Hukum : 5 judul
Bidang Kesehatan : 6 judul
Bidang Lingkungan : 3 judul
Bidang MIPA : 37 judul
Bidang Pendidikan : 52 judul
Bidang Sosial dan Humaniora : 15 judul
Bidang Teknologi dan Rekayasa : 19 Judul
Bidang Pertanian : 3 Judul
Penelitian Mahasiswa : 88 Judul

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

Semarang,       Maret 2014

Penyusun
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BIDANG BAHASA & SENI

INDUSTRI LAGU ANAK: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN 
LAGU ANAK-ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN LAGU 

ANAK-ANAK YANG BERTEMAKAN PENDIDIKAN

Wadiyo, Slamet Haryono, Joko Wiyoso, Rediana Setiani
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Lagu anak-anak yang bertema pendidikan untuk saat ini terasa langka. Apa 
yang bermunculan di masyarakat saat ini adalah lagu untuk para remaja, orang-orang 
dewasa, dan orang-orang tua dengan berbagai bentuk, versi, dan jenisnya. Musik 
industri memang berkembang luar biasa namun bukanlah industri lagu untuk anak-anak 
yang jelas-jelas anak-anak sangat mebutuhkan dan jelas anak-anak tidak bisa membuat 
sendiri tanpa bantuan atau dibuatkan oleh orang tua atau orang dewasa. Kebutuhan akan 
lagu anak-anak yang bertema pendidikan saat ini dirasakan sudah sangat mendesak. 
Perlu penciptaan-penciptaan baru disesuaikan dengan alam kondisi masyarakat anak 
saat sekarang. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai upaya 
untuk membuahkan produk karya cipta lagu anak-anak yang bertema pendidikan dan 
cara yang dapat dilakukan agar karya cipta lagu anak-anak yang bertema pendidikan 
benar-benar dapat digunakan sebagai sarana berkesenian sehari-hari oleh masyarakat 
luas utamanya masyarakat anak. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian 
pengembangan. Langkah penelitian yang dijalankan adalah pertama, uji coba produk 
lagu pada anak–anak. Kedua, konsultasi kelayakan produk kepihak sekolah yang 
mendidik anak-anak. Ketiga, perbaikan produk dan uji ulang. Keempat penyempurnaan 
produk lagu dan penyebarluasan produk ke masyarakat utamanya masyarakat sekolah. 
Hasil penelitian menunjukkan pertama, produk lagu anak-anak dari hasil pemberdayaan 
masyarakat telah tercipta. Produk lagu anak-anak itu terdiri dari berbagai macam tema 
pendidikan, seperti tema mengenai Diri Sendiri Anak, Lingkungan, Kebutuhan, Binatang, 
Tanaman, Rekreasi, Pekerjaan, Alat Komunikasi, Tanah Airku, Alam Semesta, serta Air, 
Udara, dan Api. Kedua, sebagai upaya agar lagu anak-anak itu dapat digunakan sebagai 
sarana berkesenian oleh anak-anak dalam rangka menyampaikan pesan pendidikan, 
dibuat dalam bentuk tulisan musik dan CD audio dalam format musik industri. Dengan 
demikian produk lagu anak-anak itu diharapkan bisa dengan mudah sampai ke masyarakat 
dan dapat dengan mudah digunakan oleh siapapun. Disarankan pertama, sebagai 
usaha peduli terhadap perkembangan mental dan jiwa anak-anak untuk masa depan, 
penciptaan lagu anaka-anak yang bertema pendidikan mutlak selalu harus dilakukan. 
Kedua, demi menghindarkan kesulitan dalam upaya penciptaan lagu, perlu kolaborasi 
berbagai pihak seperti pembuat syair dan pembuat melodi untuk menjadikan sebuah 
lagu yang utuh, serta dengan perusahaan rekaman atau produser agar dapat menjadi 
musik industri yang menguntungkan banyak pihak. Ketiga, kerjasama dalam disseminasi 
atau penyebarluasan perlu dilakukan dengan cara bekerjasama dengan berbagai elemen 
bisnis seperti pencipta produk, pemromosi, dan distributor.
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INDUSTRI KREATIF PELENGKAP BUSANA DARI LIMBAH MEBEL DALAM 
KAJIAN ESTETIKA, KONSERVASI DAN KONTRIBUSI EKONOMI

Sri Endah Wahyuningsih, Trisnani Widowati, Muh Fakhrihun Na’am, Urip Wahyuningsih
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Penelitian yang dilaksanakan merupakan keberlanjutan penelitian tahun pertama 
tentang Industri kreatif pelengkap busana dari limbah mebel dalam kajian estetika 
konservasi dan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya potensi sumber 
daya manusia masyarakat, ketersediaan bahan baku limbah mebel, potensi wisata di 
Jepara, potensi limbah untuk pelengkap busana yang memiliki prospek yang baik untuk 
diproduksi dan dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat 
melalui pelatihan penciptaan karya pelengkap busana memfokuskan karya dari hasil 
penelitian yang terdahulu berupa anting , giwang,cincin, gelang, kalung, kancing, gesper, 
sandal, sepatu, kancing, ikat pinggang dan tas yang memiliki nilai estetis, konservasi 
dan ekonomi. Di samping itu juga berorientasi untuk meningkatakan kesadaran dan 
pemahaman baru bahwa limbah mebel dapat dimanfaatkan untuk karya dan produk 
baru yang inovatif, ekspresif dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga 
bermuara pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya dan wilayah-wilayah 
yang lebih luas. Penelitian menggunakan R&D melalui berbagai tahapan sesuai disain 
penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode yang terukur, terarah, fokus dan tepat. 
Pemberdayaan 100% secara umum dikatakan berhasil. Selama proses pemberdayaan 
100% peserta menunjukkan sikap yang baik ditunjukkan dengan tingginya keaktifan, 
ketertarikan, kedisiplinan, ketelitian, kerjasama, menyampaikan ide, kinerja/produktifi 
tas dan kreatifitas. Setelah pelatihan peserta memiliki kesadaran, pemahaman dan 
pengetahuan yang tinggi serta trampil mempraktekkan dan mengembangkan berbagai 
jenis produk pelengkap busana dengan alat, media, bahan dan teknik yang tersedia. Hasil 
penelitian dari pemberdayaan menunjukkan produk pelengkap busana yang dihasilkan 
oleh perajin selama pelatihan memiliki kualitas dengan kategori sangat baik sebesar 
58,8%, kategori baik 34,3 % dan kategori cukup baik hanya 7,1 % serta 0% produk 
produk kurang baik dan tidak baik ditinjau dari aspek estetika, fungsi, konservasi, ekonomi 
maupun tampilan secara keseluruhan. 7,1 % produk berkategori cukup baik disebabkan 
dari aspek fungsi beberapa poduk memiliki ukuran yang kurang comfortable sehingga 
untuk orang luar/bule kurang besar, dan bahan kurang ringan serta secara ekonomis 
beberapa produk harga masih terlampau mahal. Pemberdayaan masyarakat Jepara 
melalui pelatihan penciptaan pelengkap busana dari limbah mebel yang berkearifan 
lokal mendapat tanggapan yang sangat baik dan antusias dari peserta serta ditunjukkan 
dengan masih banyaknya harapan untuk keberlanjutan program sehingga terwujud sentra 
industri kreatif pelengkap busana yang memiliki nilai estetis, konservasi dan ekonomi. 
Keberhasilan pemberdayaan karena dukungan berbagai pihak al: Bapeda, seniman, 
masyarakat, perajin, sekolah, dan tokoh masyarakat di Jepara dan adanya potensi yang 
tinggi dari peserta maupun daerah sehingga berpeluang tinggi untuk bisa berkembang. 
Dari berbagai faktor yang ada tersebut dapat ditindak lanjuti dengan metode-metode 
serta rencana strategis dan dirumuskan dalam bentuk jabaran-jabaran visi dan misi 
dan strategi pengembangan industri kreatif untuk dijadikan pedoman dalam melakukan 
tahapan-tahapan selanjutnya yang lebih terukur, terarah, fokus dan tepat agar terealisir 
sentra industri kreatif pelengkap busana dari limbah mebel di Jepara dan juga dapat 
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dikembangkan menjadi pusat pelatihan pengembangan industri kratif dari limbah mebel 
untuk pelengkap busana. Dengan demikian secara makro dapat membentuk ekonomi 
kreatif yang merupakan wujud dari upaya mencari titik temu pembangunan ekonomi 
masyarakat yang berkelanjutan melalui aspek kreatifitas.

PENGEMBANGAN PERANGKAT EVALUASI BERDASARKAN TAKSONOMI THE 
STRUCTURE OF OBSERVED LEARNING OUTCOME (SOLO)  

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA

Subyantoro
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

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

PENGEMBANGAN MODEL LINGKUNGAN BELAJAR KONSTRUKTIF PADA 
PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENYIMAK BERMUATAN KEARIFAN LOKAL 

BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Deby Luriawati Naryatmojo, Fathur Rokhman, Suminto A. Sayuti
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Murni Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran lingkungan 
belajar konstruktif pada keterampilan menyimak bermuatan kearifan lokal bagi 
mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Model pengembangan lingkungan 
belajar konstruktif pada keterampilan menyimak bermuatan kearifan lokal tersebut 
diperuntukkan bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran 
keterampilan menyimak yang berjalan saat ini cenderung bersifat konvensional, seperti 
mahasiswa disuruh untuk membaca teks, dalam proses belajar masih dituntun artinya, 
mahasiswa tidak diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bahan ajar dan 
materi menyimak belum menggunaan unsur kearifan lokal, dan pembelajaran masih 
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bersifat teoritis. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani maka dimungkinkan akan terjadi 
peningkatan jumlah mahasiswa berkesulitan belajar sehingga pada akhirnya akan 
menurunkan mutu pendidikan. Guna menanggulangi kelemahan dalam pembelajaran 
keterampilan menyimak tersebut maka dalam penelitian ini dikembangkan model 
pembelajaran lingkungan belajar konstruktif pada keterampilan menyimak bermuatan 
kearifan lokal. Proses penelitian pengembangan model ini dilaksanakan selama 3 
(tiga) tahun. Penelitian pada tahun pertama (2013) indentifikasi kebutuhan mahasiswa 
pada pembelajaran keterampilan menyimak bermuatan kearifan lokal, kebutuhan 
dosen dan mahasiswa tentang model pengembangan lingkungan belajar konstruktif 
pada pembelajaran keterampilan menyimak, kesulitan pelaksanaan kegiatan dalam 
menyimak bermuatan kearifan lokal yang dilaksanakan dosen, dan merumuskan model 
pengembangan lingkungan belajar konstruktif pada pembelajaran keterampilan menyimak 
bermuatan kearifan lokal di Perguruan Tinggi. Guna mencapai tujuan penelitian tahun 
pertama ini maka proses penelitian dilakukan dengan tahapan: (1) analisis teori, praktis, 
dan kebutuhan; pengumpulan model pembelajaran, model lingkungan belajar konstruktif, 
pembelajaran keterampilan menyimak, dan kearifan lokal, serta menyusn analisis 
kebutuhan dosen dan mahasiswa dan (2) penyusunan prinsip-prinsip model lingkungan 
belajar konstruktif pada pembelajaran keterampilan menyimak bermuatan kearifan 
lokal. Penelitian pada tahun kedua (2014) penyusunan prototipe model lingkungan 
belajar konstruktif pada pembelajaran keterampilan menyimak bermuatan kearifan 
lokal, kemudian diujikan oleh ahli dan dosen, sehingga menghasilkan prototipe model 
tersebut layak untuk dijadikan model pembelajaran bagi dosen dalam melaksanakan 
pembelajaran. Guna memenuhi tujuan penelitian di tahun kedua, penelitian dilaksanakan 
dengan tahapan: (3) penyusunan prototipe model lingkungan belajar konstruktif pada 
pembelajaran keterampilan menyimak bermuatan kearifan lokal dan (4) uji ahli dan 
dosen untuk menilai kelayakan rancangan produk oleh para ahli dan dosen. Penelitian 
pada Tahun ketiga (2015) Penelitian tahap ketiga ini pemantapan model lingkungan 
belajar konstruktif pada pembelajaran keterampilan menyimak bermuatan kearifan 
lokal, sehingga pada akhir penelitian ini model tersebut layak untuk dijadikan model 
pembelajaran bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran. Guna memenuhi tujuan 
penelitian di tahun ketiga penelitian dilaksanakan dengan tahapan (5) revisi prototipe 
berdasarkan telaah ahli dan dosen, merevisi model lingkungan belajar konstruktif pada 
pembelajaran keterampilan menyimak bermuatan kearifan lokal berdasarkan data dan 
saran para ahli dan dosen; dan (6) melakukan uji terbatas, uji terbatas dilaksanakan 
pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes.

POLA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MENGGAMBAR BENTUK MELALUI 
MODEL TERBALIK PADA SISWA SMP DI KOTA SEMARANG (SEBUAH UPAYA 

MEMINDAHKAN MODE OTAK KIRI KE OTAK KANAN)

Mujiyono, Kamsidjo B.U, Eko Haryanto, Gunadi
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Dalam pembelajaran menggambar bentuk di SMP Negeri Kota Semarang 
yang terjadi selama ini diasumsikan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip menggambar 
bentuk berdasarkan mode otak kanan. Siswa cenderung menggambar berdasarkan 
otak kiri sehingga gambarnya kerapkali tidak sesuai dengan model atau benda acuan. 
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Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menemukan pola pembelajaran 
menggambar bentuk melalui model terbalik agar siswa terstimulus untuk mengamati 
secara lebih lama dan detail sehingga gambarnya memiliki tingkat representasi yang 
tinggi. Tujuan tersebut terbagi dua tahap. Tujuan tahap (tahun) pertama adalah: (1) 
mengetahui pola pembelajaran menggambar bentuk yang sedang berlangsung di SMP 
Kota Semarang, (2) menghasilkan draft pola pembelajaran menggambar bentuk dengan 
model terbalik sekaligus draft penyusunan perangkat pembelajarannya. Lokasi penelitian 
di beberapa SMP negeri Kota Semarang. Subjek, populasi, dan sampel penelitian ini 
adalah siswa kelas VII SMP Negeri di Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
menggunakan pendekatan Research and Development (R & D), yakni suatu penelitian 
sekaligus pengembangan sebuah produk yang berupa pola pembelajaran dan perangkat 
pembelajaran melalui siklus proses Aksi, Refleksi, Evaluasi, Replikasi, dan Inovasi, yang 
dilakukan secara sistematis. Hasil yang diperoleh pada tahap pertama adalah kondisi 
pembelajaran menggambar bentuk di SMP kota Semarang hampir sebagian besar 
belum menggunakan model dan penempatan modelnya tidak dilakukan secara terbalik, 
guru mengalami kesulitan dalam manajemen pembelajaran karena keterbatasan waktu 
yang singkat, dan banyak siswa yang menggambar dengan cara menerabas sehingga 
hasilnya kurang reprenstatif atau realistik. Berdasarkan hasil survei kebutuhan ini maka 
telah dirancang sebuah draft pembelajaran menggambar bentuk dengan model terbalik. 
Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat dengan pertimbangan 
pentingnya setiap siswa untuk membawa model sendiri dan menempatkannya di depan 
meja sendiri agar pengamatan berlangsung secara efektif dan waktu pembelajaran 
berlangsung efisien. Silabus dan RPP dalam pembelajaran menggambar bentuk dengan 
model terbalik ini adalah pegangan bagi guru seni budaya agar implementasinya dapat 
menghasilkan kualitas gambar yang baik. Draft ini akan diujicobakan dalam tahun kedua 
untuk mengetahui tingkat keterapan pola menggambar bentuk dengan model terbalik 
sekaligus mengetahui dampak yang dihasilkannya.

TELAAH KRITIS WACANA POJOK PADA HARIAN UMUM LOKAL DAN NASIONAL 
YANG TERBIT DI PULAU JAWA

B. Wahyudi Joko Santoso, Anastasia Pujitriherwanti, Isfajar Ardinugroho
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (i) tindak tutur ilokusi apa saja 
yang digunakan oleh Penjaga Wacana Pojok (Kompas, Suara Merdeka, Kedaulatan 
Rakyat, Jawa Pos, dan Pikiran Rakyat,) kepada para tokoh atau sekelompok masyarakat 
yang disasar; (ii) bagaimana kelangsungan—ketidaklangsungan dan keimplisitan—
ketidakimplisitan pesan yang disampaikan oleh Penjaga Wacana Pojok kepada para 
tokoh atau sekelompok masyarakat yang disasar; dan (iii) majas apa saja yang mereka 
gunakan dalam menyampaikan pesan mereka? Sumber data penelitian ini adalah 
Harian Kompas, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, dan Pikiran Rakyat. 
Metode dan teknik penyediaan data dilakukan dengan metode penyimakan. Metode dan 
teknik analisis data menggunakan metode padan. Adapun teknik dasar yang digunakan 
adalah teknik pilah unsur penentu beserta teknik lanjutan yang berupa teknik hubung 
banding menyamakan dan membedakan, yakni menyamakan dan membedakan tindak 
tutur ilokusi, cara penyampaian maksud, dan majas. Akhirnya, metode penyajian hasil 
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analisis menggunakan metode formal dan informal dan pelaksanaan dari metode 
formal dan informal tersebut sekaligus merupakan teknik formal dan informal. Hasil 
analisis ini adalah pertama, dilihat dari tindak tutur lokusinya, para Penjaga Wacana 
Pojok cenderung suka menyindir, menyentil, dan mengolok-olok. Tindak tutur yang lain 
adalah memerintah, melarang, mendukung, mengharapkan, menenangkan, dsb. Hal ini 
berarti menguatkan teori bahwa fungsi utama Wacana Pojok memang untuk menyindir 
atau menyentil terhadap persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang 
berkembang di tengah masyarakat. Kedua, dari sisi kelangsungan dan keeksplisitan 
dalam menyampaikan maksud, para Penjaga Wacana Pojok cenderung menggunakan 
tindak tutur yang bersifat langsung dan eksplisit dari pada tidak langsung dan implisit. 
Hal itu dikarenakan bahwa bahasa jurnalistik harus sederhana dan komunikatif sehingga 
masyarakat yang heterogen ini dapat memahami maksud-maksud yang disampaikan 
Penjaga Wacana Pojok yang bersangkutan (Mang Usil, Sirpong, Berabe, Mr. Pecut, dan 
Kabajan). Ketiga (terakhir), dilihat dari sisi pemakaian majas, para PWP ini cenderung 
menggunakan keempat majas yang bervariasi, yakni majas perbandingan, sindiran, 
penegasan, dan pertentangan. Dalam satu wacana pojok, sering digunakan satu majas 
tetapi kadang kala digunakan dua majas (gabungan). Penggunaan dua majas itu 
menegaskan maksud yang ingin dicapai dan memperindah bentuk lingualnya. 

WACANA TAJUK (ANTI) KORUPSI: ANALISIS KRITIS ATAS EDITORIAL SURAT 
KABAR BERBAHASA INDONESIA

Hari Bakti Mardikantoro, Mimi Mulyani, Endang Kurniati
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Setiap surat kabar tentu menunculkan rubrik tajuk. Tajuk atau tajuk rencana adalah 
karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini media terhadap suatu 
peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara tertentu. Dengan membaca 
tajuk, kita bisa memahami sikap dan pandangan surat kabar tersebut tentang suatu topik 
tertentu. Topik tentang korupsi setiap hari menghiasi surat kabar di Indonesia. Hal ini 
cukup beralasan karena masalah korupsi merupakan masalah yang sampai saat ini tidak 
pernah ada akhirnya. Bahkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia 
selalu menemui jalan buntu. Penguasaan harta secara tidak sah oleh seseorang atau 
sekelompok orang di Indonesia memang menjadi magnet dalam memperkaya diri. 
Dengan demikian, surat kabar pun akan secara signifikan menginformasikan masalah 
tersebut kepada pembaca. Penelitian ini akan memotret wacana tajuk (anti) korupsi pada 
surat kabar berbahasa Indonesia dengan analisis wacana kritis. Dari uraian tersebut, 
ada beberapa permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini. Permasalahan 
tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) bagaimana kepaduan bentuk (kohesi) 
dan kepaduan makna (koherensi) wacana (anti) korupsi dalam tajuk pada surat kabar 
berbahasa Indonesia?, (b) bagaimana konteks wacana (anti) korupsi dalam tajuk pada 
surat kabar berbahasa Indonesia?, dan (c) bagaimana analisis wacana kritis dalam wacana 
(anti) korupsi pada tajuk surat kabar berbahasa Indonesia? Pengkajian masalah dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan formal, pendekatan 
sosiologis empiris, dan pendekatan kritis. Data dalam penelitian ini dijaring dengan 
menggunakan metode pustaka, yaitu mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk 
memperoleh data. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan wacana (anti) korupsi 
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dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan 
metode simak dan dilanjutkan dengan teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode agih, metode padan, dan metode partisipatif. Dalam wacana (anti) 
korupsi pada editorial di surat kabar berbahasa Indonesia terdapat kepaduan antarkalimat 
yang membangun wacana tersebut. Kepeduan itu meliputi kepaduan bentuk (kohesi) dan 
kepaduan makna (koherensi). Kepaduan bentuk (kohesi) meliputi kohesi gramatikal dan 
kohesi leksikal. Kohesi gramatikal diupayakan dengan beberapa sarana, yakni referensi/
pengacuan, substitusi/penggantian, dan konjungsi/perangkaian. Adapun kohesi leksikal 
bisa dibentuk dengan beberapa sarana, yakni pengulangan/repetisi, sinonimi, antonimi, 
hiponimi, dan kolokasi. Kepaduan makna (koherensi) dapat dibentuk dengan beberapa 
sarana, yakni hubungan makna penambahan, hubungan makna pertentangan, hubungan 
makna sebab akibat, hubungan makna kewaktuan, dan hubungan makna persyaratan/
pengandaian. Dalam analisis konteks, peneliti menggunakan peneliti menggunakan teori 
SPEAKING, yakni situation, participant, end, act aequence, key, intrumentalities, norm, 
dan genre. Sementara itu, analisis wacana kritis terhadap wacana (anti) korupsi pada 
surat kabar berbahasa Indonesia mengungkap apa yang ada di balik kalimat-kalimat 
yang digunakan untuk membangun wacana itu. Dalam wacana (anti) korupsi pada surat 
kabar berbahasa Indonesia tersebut, penulis menyampaikan sikap surat kabar terhadap 
kasus korupsi yang ditulis pada editorial. Dari lima surat kabar yang diteliti (Kompas, 
Republika, Koran Tempo, Jawa Pos, dan Suara Merdeka), penulis wacana editorial 
mempunyai sikap yang sama, yakni berpihak pada pemberantasan korupsi yang dalam 
hal ini dilaksanakan oleh lembaga resmi pemberantasan korupsi, yaitu KPK. Saran yang 
dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut (1) para penulis/wartawan harus tetap 
kritis dalam memproduksi tulisannya di surat kabar karena surat kabar dapat dijadikan 
kontrol sosial terhadap berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan aturan, (2) para 
redaktur/penulis wacana editorial harus tetap kritis dan independen dalam menyikapi 
peristiwa sosial, khususnya peristiwa korupsi yang terus terjadi di Indonesia ini, dan (3) 
korupsi adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus 
bersama-sama memberantas korupsi dalam segala bentuk.

TRACER STUDY KAJIAN RELEVANSI LULUSAN PRODI PENDIDIKAN SENI TARI FBS 
UNNES TAHUN 2007 – 2012

Joko Wiyoso
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan profil lulusan Jurusan 
Pendidikan Sendratatik Konsentrasi Seni Tari FBS UNNES tahun 2008-2012, Relevansi 
kurikulum di Jurusan Sendratatik Konsentrasi Seni Tari FBS UNNES dengan kebutuhan 
pasar kerja. Profil lulusan meliputi masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah 
bekerja, penghasilan pertama yang diperoleh serta penilaian dari atasan alumni tempat 
mereka bekerja meliputi aspek integritas, profesionalisme, penguasaan bahasa Inggris, 
penguasaan IT, kemampuan berkomunokasi, kemampuan bekerja sama secara tim 
dan kemauan untuk megembangkan diri. Metode penelitian Tracer Study ini dilakukan 
secara deskriptif dengan pendekatan survei. Subjek penelitian adalah lulusan Program 
Studi Pendidikan Seni Tari FBS UNNES kurun waktu 2007-2012 sebanyak 114 orang. 
Hasil pengumpulan data dengan teknik angket dan dokumentasi, diperoleh balikan 
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sejumlah 24 orang atau 21,1%. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dengan persentase kemudian dideskripsikan sebagai gambaran profil dari 
lulusan. Hasil penelitian menunjukkan (1). Profil lulusan lulusan Jurusan Pendidikan 
Sendratatik Konsentrasi Seni Tari FBS UNNES kurun waktu 2007 -2012 sebagai berikut: 
a. Sebesar 66,7% lulusan sudah memperoleh pekerjaan kurang dari delapan bulan; b. 
Semua lulusan sudah mendapatkan pekerjaan, 23 orang atau 95,8% sebagai guru dan 
1 orang non guru; c. Penghasilan pertama yang diperoleh, hampir separo atau 45,8% 
alumni memeperoleh penghasilan pertama kurang dari Rp. 1.000.000; (2)Tanggapan 
pengguna terhadap alumni untuk semua aspek (integritas, profesionalisme, penguasaan 
bahasa Inggris, penguasaan IT, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama 
secara team dan kemauan untuk memngembangkan diri) mendapat tanggapan yang 
positip dari para pengguna, umumnya para pengguna menilai para alumni memeiliki 
kemampuan dalam semua aspek yang ditanyakan berkisar dalam kategori sangat baik 
dan baik. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja diperoleh hasil sebanyak 
91,6% persen lulusan merasa memiliki lifeskill untuk jenis pekerjaan yang sesuai latar 
pendidikan yaitu sebagai guru menyatakan kurukulum terkait dengan mata kuliah yang 
diajarkan selama studi di UNNES sudah relevan arau mendukung terhadap pekerjaan 
para alumni.

ORNAMEN DALAM ILUMINASI NASKAH JAWA KLASIK ISLAM: BENTUK, FUNGSI, 
MAKNA, DAN REVITALISASINYA

M. Ibnan Syarif, Aryo Sunaryo, Eko Haryanto
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Masuknya Islam di Jawa telah menciptakan warisan budaya klasik yang beragam, 
yang salah satunya adalah naskah-naskah sastra bernafaskan Islam, yang diperkirakan 
mulai berkembang pada akhir abad XVI atau awal abad XVII. Naskah Jawa masa Islam 
banyak yang diiluminasi dengan indah dan beragam, yang menjadi elemen visual 
menarik pada naskah. Sebagai produk budaya, iluminasi tentunya bukan sekedar hiasan 
untuk memperindah naskah, tetapi sangat mungkin memiliki fungsi atau makna tertentu. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menemukan bentuk ornamen pada 
iluminasi naskah Jawa masa Islam sebagai bentuk sintesis antara unsur-unsur budaya 
Jawa pra-Islam dengan unsur-unsur Islam; (2) Menjelaskan fungsi ornamen pada 
iluminasi naskah Jawa masa Islam, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan estetis 
dan kebutuhan lainnya; dan (3) Menjelaskan makna ornamen pada iluminasi naskah 
Jawa masa Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, iluminasi yang berarti 
pencahayaan halaman naskah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah dan 
menjadi tradisi yang spesifik dalam naskah Jawa masa Islam. Iluminasi mencakup seluruh 
bagian hiasan halaman naskah. Iluminasi pada naskah Jawa masa Islam secara umum 
meliputi: (1) Hiasan bingkai yang berbentuk bangun berulang (wadana renggan) dan 
bingkai yang menyerupai bentuk gerbang atau gapura (wadana gapuran), yang umumnya 
ditempatkan secara berpasangan pada halaman ganda berhadapan; (2) Hiasan pada 
bagian teks (rubrication), yang menghiasi bagian teks sebagai penanda bagian teks yang 
dianggap penting; dan (3) Hiasan tanda baca atau pepadan yang menandai metrum dan 
lagu penting dalam akhir sebuah bait puisi. Motif-motif yang digunakan dalam iluminasi 
adalah motif geometris, motif flora, motif fauna, motif manusia, motif benda-benda alam 
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atau pemandangan, serta motif benda-benda teknologis dan kaligrafi. Motif umumnya 
disusun secara berulang dalam pola yang simetris, sehingga menghasilkan susunan 
iluminasi yang simetris, teratur, dan harmonis. Hal yang menarik adalah adanya motif-
motif motif manusia dan motif fauna, yang jarang dijumpai pada naskah-naskah Islam. 
Kedua, iluminasi dalam naskah Jawa masa Islam memiliki fungsi untuk: (1) Memperindah 
naskah sehingga naskah lebih sakral dan mulia kedudukannya; (2) Menandai pergantian 
cerita, pupuh, metrum, dan sebagainya; dan (3) Memiliki fungsi politis yang menunjukkan 
dominasi kekuasaan kraton. Iluminasi pada naskah Jawa masa Islam mengandung 
makna spiritual atau transenden. Motif-motif dalam iluminasi merupakan motif-motif yang 
mengandung makna simbolis yang menunjukkan adanya cahaya yang mengelilingi teks.

STRATEGI PELESTARIAN SASTRA LISAN BANYUMASAN SEBAGAI ASET BUDAYA 
DAN ASET PARIWISATA

Rustono, Rahayu Pristiwati
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan jangka panjang menemukan strategi pelestarian sastra 
lisan Banyumasan sebagai aset budaya dan aset pariwisata. Target khusus yang 
hendak dicapai adalah teridentifikasinya semua bentuk sastra Banyumasan dan jenis 
sastra lisan Banyumasan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui berbagai 
strategi pengungkapan jenis-jenis dan nilai-nilai sastra lisan Banyumasan itu dituangkan 
dalam kemasan pelestarian sebagai aset budaya dan aset pariwisata yang dapat dengan 
mudah dikenali oleh warga pendukung dan peminat baik dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan 
kualitatif. Data penelitian ini berupa hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, 
dan hasil perekaman tentang bentuk sastra dan jenis-jenis sastra lisan yang ada di wilayah 
Banyumas dan sekitarnya. Sumber data adalah informan dengan kualifikasi pewaris aktif 
sastra lisan Banyumasan, yaitu tukang cerita, dalang, guru, tokoh masyarakat, dan juru 
kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara, teknik 
dokumentasi, dan teknik rekam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik 
Parry dan Tuloli (1990:22) yang meliputi transkripsi, terjemah, klasifikasi, analisis nilai 
dan aspirasi. Bentuk sastra Banumasan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi 
sastra tulis dan sastra lisan. Atas dasar jenisnya, ada dua jenis sastra lisan Banyumasan 
yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu puisi dan prosa. Sastra lisan Banyumasan 
jenis puisi yang ditemukan meliputi pantun, syair, seloka, parikan, geguritan. Sementara 
itu, sastra lisan Banyumasan jenis prosa yang ditemukan mencakupi legenda, mite, 
peribahasa, pepatah, perumpamaan, pemeo, dan kata-kata arif. .Nilai-nilai yang terdapat 
dalam sastra lisan Banyumasan adalah (1) gotong royong atau kerja sama, (2) religius, 
(3) kesantunan, (4) kewaspadaan, (5) nilai saling menghormati, (6) nilai tolong-menolong, 
(7) nilai kesederhanaan, dan (8) nilai musyawarah. Berdasarkan simpulan itu, berikut ini 
dikemukakn saran. Semua warga pendukung sastra lisan banyumasan hendaknya terus- 
menerus menjaga dan memelihara sastra lisan banyumasan. Pemerintah kabupaten 
banyumas hendaknya menyediakan anggaran yang cukup bagi program pelestarian 
sastra lisan Banyumasan baik sebagai aset budaya maupun sebagai aset pariwisata. 
Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan hendaknya 
memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten banyumasan dalam program 
pelestarian sastra lisan Banyumasan.
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MUSIK LESUNG SEBAGAI KONSERVASI BUDAYA TRADISIONAL  
DI KABUPATEN BLORA : KAJIAN ETNOMUSIKOLOGI

Suharto, Siti Aesijah
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Musik lesung di kabupaten Blora keberadaannya sudah hampir punah dengan bukti 
di dalam satu kabupaten yang masih eksis hanya di desa Ledok kecamatan Sambong. 
Untuk melestarikan dan memasyarakatkan kesenian ini maka diperlukan Penelitin. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendokumentasikan dalam rangka melestarikan seni 
tradisional musik lesung yang ada di kabupaten Blora. Selanjutnya perlu dikembangkan 
baik secara musikal maupun pertunjukannya agar diminati masyarakat. Dalam musik 
lesung terdapat pendidikan karakter yang dapat ditanamkan pada generasi muda. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan etnomusikologis, musikologis. Subyek penelitian 
adalah masyarakat desa Ledok kabupaten Blora khusuyang masih memainkan musik 
lesung sebagai ekspresi kegiatan kemasyarakatan dan budaya di masyarakatnya. Seting 
penelitian mengambil tempat di desa Ledok. Teknik pengambilan data menggunakan 
observasi, dan wawancara dan studi pustaka. Teknik kebasahan data menggunakan 
triangulasi. Analisis data menggunakan jenis interaktif dari Milies dan Hubermann. Hasil 
penelitian menujukkan bentuk musik lesung menggunakan irama sederhana dengan 
unsur-unsur irama, melodi. Harmonia dalam musik lesung bisa didapat dari permainan 
irama polifonik yang ditata sehingga terdengar harmonis. Pola-pola irama sperti 
Kanganten, Sekar Lempang, Bluluk Ceblok dipengaruhi oleh pengalaman musik mereka 
yang didapat Secara turun temurun. Fungsi musik lesung di desa ledok yang masih 
berlaku adalah sebagai sarana hiburan, penyambut tamu (pariwisata), sebagai identitas 
desa/kabupaten. Fungsi musik saat ini yang hilang seperti hiburan sebagai pelepas 
lelah, pemanggil sebuah pertemuan, penanda gerhana, ritual merti desa dan upacara 
perkawinan karena pola pikir penduduk, dan kemajuan teknologi yang sangat cepat yang 
terjadi di masyarakat desa ledok. Saran yang disampaikan adalah perlu pengembangan 
permainan dan penyajian dengan menambah materi lagu dan permainan. Unsur seni lain 
seperti tari dapat ditambahkan agar pertunjukan lehih kaya dan menarik untuk dinikmati. 
Perlu pendalaman analisis dan observasi dan wawancara untuk mempertajam hasil dan 
kesimpulan dan kegiatan/tahapan berikutnya.

BATIK SEMARANGAN SEBUAH REFLEKSI EKLEKTIK BUDAYA  
DAN PENCARIAN IDENTITAS

Syakir
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Seni merefleksikan dan merefresentasikan budaya. Kesenian di suatu daerah 
merefleksikan budaya dan nilai-nilai yang ada di daerah atau kelompok masyarakat 
tersebut. Semarang terkenal dengan multikukturalnya karena pertemuan kebudayaan-
kebudayaan, paling tidak Jawa, Islam, Cina, Hindu dan Asing (Belanda). Akulturasi budaya 
dalam tatanan kehidupan masyarakat Semarang tersebut terefleksikan pada keseniannya 
salah satunya adalah pada seni batiknya. Batik Semarangan merefresentasikan 
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karakteristik budaya yang akulturatif. Batik Asam Arang atau yang disebut dengan nama 
batik Semarangan merupakan salah satu yang termasuk batik Pesisiran. Sifatnya yang 
bebas, terbuka dan dikenal dengan motifnya yang cenderung mengangkat berbagai ikon 
Kota Semarang sehingga motif-motifnya bersifat ikonik. Batik Semarangan memang 
memiliki kekhasan dengan penggambaran dunia yang tidak terlalu jauh dari dunia dan 
lingkungan sekitar mereka, dunia yang dihadapi sehari-hari yang kemudian dituangkan 
ke dalam motif-motif batik dengan warna-warna cerah. Dalam kasus Batik Semarangan 
adalah suatu bentuk perwujudan keindahan dengan konsep estetika yang dipengaruhi 
oleh kondisi lingkungan alam dan sosio-kulturlnya. Dinamika batik Semarangan dengan 
berbagai bentuk penjelajahan dan keragaman motif, pada prinsipnya didasarkan atas 
keinginan untuk menampilkan kekhasan Semarang. Secara filosofis proses kreasi dan 
ekspresi seni yang dilakukan pada batik Semarangan adalah mencari dan menunjukkan 
identitas sebagai suatu bentuk budaya. Dengan demikian dapat dikatakan batik 
Semarangan dengan beragam ekspresi estetiknya semua bertujuan untuk menampilkan 
citra dan identitas Semarang. Melalui tulisan ini dilakukan pembahasan dari tinjauan 
analitik berkenaan dengan batik Semarangan tersebut sebagai wujud ekspresi budaya 
di Kota Semarang. 

WARAK NGENDOG : SIMBOL AKULTURASI BUDAYA PADA KARYA SENI RUPA 
( KAJIAN INTRA DAN EKSTRA ESTETIK MASKOT TRADISI RITUAL DUGDERAN 

MASYARAKAT KOTA SEMARANG)

Triyanto, Nur Rokhmat, Mujiyono
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Salah satu kekayaan kesenian tradisi yang menjadi maskot utama dalam kegiatan 
Dugderan di Kota Semarang adalah Warak Ngendog. Karya seni rupa tradisi tersebut 
memiliki keunikan dengan aneka rupa bentuk, warna, dan ukuranserta menjadi pusat 
perhatian dari warga masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji masalah seni rupa 
tradisional Warak Ngendog tersebut sebagai simbol akulturasi budaya warga masyarakat 
Kota Semarang melalui kajian intra dan ekstra estetik. Manfaat hasil penelitian ini, 
secara teoretis, dapat menjadi pengetahuan ilmiah tentang akulturasi budaya pada 
karya seni rupa. Selain itu, hasil penelitian ini, secara praktis, bermanfaat sebagai 
bahan dokumentasi dalam rangka memelihara, melindungi, dan melestarikan seni 
budaya tradisional. Luaran hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan publikasi 
ilmiah dalam jurnal nasional untuk menunjukkan eksistensi khazanah seni budaya 
khas Semarang kepada masyarakat luas dengan harapan dapat menumbuhkan sikap 
menghargai, mencintai, dan memiliki kebanggaan akan simbol identitas yang menjadi 
milik bangsa. Hal ini menjadi penting bila dikaitkan dengan upaya memperkokoh identitas 
bangsa yang mulai tergeser oleh identitas-identitas budaya asing sebagai akibat adanya 
globalisasi yang tidak mungkin dapat dihindari. Landasan teoretis yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan konsep-konsep kebudayaan, kesenian tradisional, dan 
akulturasi budaya. Untuk memperkuat landasan teoretis ini, hasil-hasil penelitian yang 
relevan yang telah mendahului akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan 
analisis terhadap masalah penelitian. Untuk melakukan penelitian, digunakan dua 
strategi pokok, yaitu kajian pustaka dan kajian lapangan. Secara keseluruhan, desain 
penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
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dilakukan dengan menggunakan metode etnografi yang dioperasionalkan lewat teknik 
obeservasi berpartisipasi, wawancara mendalam, dan penghimpunan bahan dokumen 
yang tersedia di lapangan. Teknis analisis data dilakukan secara induktif dengan model 
siklus interaktif melalui proses reduksi, penyajian, verifikasi. Dari kegiatan awal hingga 
akhir, penelitian ini dirancang dalam rentang waktu sekitar 1 tahun. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari aspek intraestetik, perwujudan Warak Ngendog sebagai maskot 
Dugderan merepresentasikan hewan rekaan berkaki empat yang bersifat enigmatik, unik, 
eksotik, dan ekspresif. Struktur perwujudan bentuknya yang terdiri atas kepala, leher, 
badan, kaki, dan ekor ini, terbangun dari konstruksi rakitan bambu dan kayu yang dibalut 
oleh kertas warna-warni dan dipadu styrofoam dan kain yang berdiri di atas dasaran 
rakitan kayu yang membentuk papan segi empat.Perbentukannya yang bervariatif dapat 
dikelompokkan secara tradisonal, modern, dan posmodern. Dari aspek ekstraestetik, 
keseluruhan struktur tubuh warak ngendog mencerminkan akulturasi budaya Jawa, 
Arab, dan Cina. Bagian badan, kaki, dan ekor kambing merepresentasikan budaya 
Jawa, struktur bentuk leher unta merepresentasikan budaya Arab, dan kepala naga 
merepresentasikan budaya Cina.Pesan edukatif yang terefleksikan dalam simbol Warak 
Ngendok adalah ajaran-ajaran nilai-nilai moral keagamaan yang bersifat islami, yakni 
mengendalikan nafsu-nafsu negatif manusia dalam menjalani laku ibadah puasa dalam 
rangka menuju kembali ke fitrah kesucian manusia. Selain itu, keseluruhan perwujudan 
bentuk Warak Ngendog dapat membentuk kesatuan identitas bersama dalam realitas 
budaya yang beragamsehingga dapat menumbuhkan semangat bhineka tunggal ika 
dalam membangun kehidupan komunitas yang multikultur. Interaksi sistemik unsur-
unsur ulama, pemerintah, masyarakat, ritual Dugderan, dan maskot seni rupa Warak 
Ngendog sebagai simbol akulturasi budaya dapat berperan secara sinergis sebagai 
model dalam membangun integrasi budaya. Saran yang direkomendasikan Pemkot 
Semarang perlu memperluas keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam prosesi 
Dugderan,membuat Perda standar bentuk Warak Ngendog, mendokumentasikan dan 
mempublikasikan lewat jalur pendidikan mengenai bentuk dan makna budayanya.

NILAI KARAKTER DAN BUDAYA MENURUT SUDUT PANDANG ANAK-ANAK  
PADA LAGU ANAK INDONESIA

Zaim Elmubarok, Retno Purnama Irawati
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Anak-anak lekat dengan dunia bermain, bernyanyi, dan menari. Untuk melengkapi 
dunia anak ini, lahirlah lagu-lagu anak. Lagu-lagu baru yang tercipta justru lagu-lagu untuk 
konsumsi orang dewasa. Anak-anak Indonesia mau tidak mau menyayikan lagu-lagu 
dewasa yang tidak cocok untuk mereka. Penelitian ini berupaya mengungkap kategori 
lagu anak yang sesuai dengan usia dan kepribadian anak-anak Indonesia serta nilai 
karakter dan budaya yang terdapat dalam lagu anak Indonesia menurut sudut pandang 
anak-anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mempergunakan 
pendekatan resepsi sastra, yang bertumpu pada pada teori efek dari Wolfgang Iser. 
Metode pengumpulan data mempergunakan salah satu metode resepsi sastra, yaitu 
metode eksperimental. Metode eksperimental yaitu metode penyajian teks sastra 
tertentu, dalam hal ini teks syair lagu anak kepada pembaca, baik secara individual 
atau kelompok, agar mereka memberi tanggapan. Subjek penelitian adalah anak-anak 



15Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Bahasa & Seni

kelompok usia kelas 1-4 SD (usia 6-10 tahun) yang bersekolah dan tinggal di kota dan 
kabupaten Semarang. Nilai karakter yang berhasil dimaknai oleh anak-anak dari lagu 
anak Indonesia adalah bertakwa, bertanggung jawab, berdisiplin, jujur, sopan, peduli, 
kerja keras, sikap yang baik, toleransi, mandiri, semangat kebangsaan, menghargai, 
bersahabat, dan cinta damai.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MENULIS KREATIF BERMUATAN 
KONSERVASI BUDAYA DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI WARISAN BUDAYA 

NUSANTARA

Agus Nuryatin, Mulyono
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pewarisan konsepsi dalam bentuk simbolik salah satunya bisa dituangkan dalam 
sebuah karya tulis yang inspiratif. Salah satu hasil karya hasil menulis kreatif adalah 
cerita pendek. Akan tetapi, ditemukan kenyataan bahwa pembelajaran cerpen di sekolah, 
terutama di SMA belum mampu menghasilkan cerpenis yang baik sehingga salah satu 
proses pewarisan dan penanaman nilai budaya di sekolah menjadi terhambat. Diduga 
penyebabnya adalah pemilihan dan penyusunan model pembelajarannya belum tepat dan 
belum adanya model pemelajaran menulis cerpen yang dapat dijasikan pegangan oleh 
guru. Terkadang siswa diminta untuk menulis sesuatu yang belum dipahaminya karena 
tidak sesuai dengan kehidupan lingkungan sekitarnya atau sisi kulturalnya. Padahal, 
keterlibatan emosional penulis dengan sesuatu yang ditulisnya dapat mempermudah 
kerja kreatif tersebut. Selain model pembelajaran yang tepat, untuk melestarikan nilai-
nilai luhur bangsa diperlukan juga strategi khusus. Selain itu, upaya pelestarian nilai-nilai 
luhur budaya bangsa perlu dilakukan dengan strategi kebudayaan yang tepat. Model 
pembelajaran menulis kreatif, khususnya cerpen dengan mengeksplorasi kekayaan 
budaya Nusantara merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan.Temuan penelitian 
ini berupa model pemelajaran menulis cerpen yang berbasis keterampilan proses untuk 
siswa SMA Program Studi Bahasa. Model ini dikembangkan dari model Sinektiks, dan 
diterapkan dengan teori belajar konstruktivisme dengan prinsip scaffolding atau belajar 
terbimbing. Model ini terdiri atas silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
dan sistem evaluasi. Silabus berisi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/
bahan/alat/, dari materi dasar pemelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 
pribadi yang bermuatan konservasi budaya, pengalaman orang lain yang bermuatan 
konservasi budaya, realitas sosial yang bermuatan budaya, dan karya sastra lain. RPP 
berisi 1) menjelasan aspek teoretis cerpen dan materi dasar menulis, 2) mendeskripsikan 
materi dasar penulisan cerpen, 3) mendeskripsikan peristiwa lain yang dihadirkan, 4) 
Proses membandingkan antara peristiwa yang dijadikan materi dasar menulis cerpen 
dan peristiwa lain yang dihadirkan, 5) memadukan hal-hal yang ada dalam materi dasar 
yang dirasakan kontradiktif, 6) mendeskripsikan kondisi yang diidealkan berdasarkan 
pada perpaduan peristiwa yang kontradiktif, 7) menulis cerita pendek yang dirangkai 
dengan kondisi yang diidealkan. Sistem evaluasi berisi kriteria penilaian yang terdiri 
atas 1) tema, 2) kelengkapan unsur, 3) keterpaduan unsur, 4) kemenarikan, dan 5) 
penggunaan bahasa.
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PENGEMBANGAN DESAIN PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SD YANG INTEGRATIF 
KOMUNIKATIF BERBASIS FOLKLORE LISAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN 

KARAKTER

Endang Kurniati, Esti Sudi Utami
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain pembelajaran bahasa 
Jawa SD yang integratif komunikatif berbasis folklore lisan sebagai sarana pendidikan 
karakter disertai materi ajarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and 
Development. Produk penelitian ini adalah materi ajar dan desain pembelajaran disertai 
panduannya. Dalam mengembangkan materi ajar dan desain pembelajaran didahului 
analisis kebutuhan guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Materi ajar yang 
dihasilkan dikemas dalam bentuk wacana yang integratif antarketerampilan berbahasa 
maupun antaraspek folklore lisan. Penyajiannya didahului keterampilan reseptif dan 
diikuti keterampilan produktif, Materi ajar keterampilan reseptif berupa wacana yang 
memanfaatkan ungkapan tradisional, dongeng, tembang, geguritan, dan parikan. Materi 
tersebut dapat dipergunakan sebagai pemodelan atau rangsangan dalam kegiatan 
keterampilan produktif. Pengembangan desain pembelajarannya dilakukan dengan 
mempertimbangkan beberapa komponen, antara lain prinsip pembelajaran, ruang lingkup, 
dan prinsip evaluasi. Kegiatan pembelajaran berbentuk interaksi aktif antarsiswa yang 
dilakukan dengan kegiatan eksplorasi, pendalaman materi, penemuan konsep, aplikasi, 
dan análisis kesalahan berbahasa. Materi ajar dan desain pembelajaran tersebut valid 
dan layak digunakan dalam pembelajaran Bahasa Jawa SD.

MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SENI TARI SEBAGAI PENDIDIKAN 
KARAKTER UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Eny Kusumastuti, Veronica Enny Iryanti
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan menemukan model pengembangan pembelajaran seni tari 
sebagai pendidikan karakter untuk siswa Sekolah Menengah Pertama. Pengembangan 
itu dimulai dengan memetakan kebutuhan pembelajaran seni tari sebagai pendidikan 
karakter dan merancang model serta panduan pembelajaran seni tari sebagai pendidikan 
karakter untuk siswa Sekolah Menengah Pertama. Target produk penelitian ini berupa: 
(1) peta kebutuhan pembelajaran seni tari sebagai pendidikan karakter untuk siswa 
Sekolah Menengah Pertama, mencakup materi pelajaran, tujuan, metode, media, guru 
dan siswa, sumber belajar, evaluasi, dan sarana prasarana; (2) model pembelajaran 
seni tari sebagai pendidikan karakter untuk siswa Sekolah Menengah Pertama yang 
berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (3) panduan yang 
aplikatif bagi guru seni tari atau buku ajar untuk melaksanakan pembelajaran seni tari 
sebagai pendidikan karakter untuk siswa Sekolah Menengah Pertama, dengan mengacu 
pada proses apresiasi dan ekspresi. Diharapkan pengembangan model tersebut efektif 
untuk pembelajaran seni tari sebagai pendidikan karakter siswa Sekolah Menengah 
Pertama. Lokasi penelitian di Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang. Penelitian ini 
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dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Research and Development (R & D), 
yakni suatu penelitian yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dan deseminasi suatu 
model (model of) pembelajaran, serta panduan pembelajaran bagi guru seni tari melalui 
siklus proses aksi, refleksi, evaluasi, replikasi, dan inovasi, yang dilakukan secara 
sistematis. Penelitian ini terdiri dari dua tahap pelaksanaan selama dua tahun. Tahap 
pertama dilakukan untuk menemukan peta kebutuhan pembelajaran seni tari melalui 
needs analysis/needs assessment, yang meliputi materi pelajaran, tujuan, metode, 
media, guru dan siswa, sumber belajar, evaluasi, dan sarana prasarana. Hasil analisis 
kemudian digunakan untuk perancangan model pembelajaran seni tari berupa Silabus 
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Tahap atau tahun 
kedua, penerapan dan evaluasi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran guna 
menyusun panduan yang aplikatif bagi guru seni tari atau buku ajar untuk pembelajaran 
seni tari sebagai pendidikan karakter untuk siswa Sekolah Menengah Pertama. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran seni tari di Sekolah Menengah 
Pertama dijabarkan menjadi tiga permasalahan yaitu pembelajaran seni tari yang bersifat 
estetis, pembelajaran seni tari yang bersifat apresiasi dan pembelajaran seni tari yang 
bersifat ekspresif. Proses estetis, apresiasi dan ekspresi ini berjalan secara bersama-
sama, saling kait-mengkait dan saling mendukung dalam materi pelajaran yang meliputi 
gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, tenaga, level, pola lantai, tari tradisional, tari 
modern dan tari kontemporer. Nilai-nilai pendidikan karakter tertuang dalam Kompetensi 
Inti yang melebur dalam proses pembelajaran seni tari. Model pembelajaran seni tari 
tertuang dalam Silabus, Rencana Pelaksanaan Pengajaran dan buku ajar. Saran bagi 
guru seni tari di Sekolah Menengah Pertama, hendaknya dalam proses pembelajaran 
seni tari mampu memahami konsep, estetika, tahapan apresiasi, dan ekspresi serta 
mengutamakan penanaman nilai-nilai pendidikan berkarakter bagi siswanya. 

MODEL PENDIDIKAN KREATIVITAS MELAUI BERKARYA CIPTA TARI UNTUK SISWA 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Malarsih, Usrek Tani Utina, Moch. Hasan Bisri
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan 
kreativitas di Sekolah Menengah Pertama sebagai sekolah umum dapat dilakukan melalui 
kegiatan berkarya cipta seni tari. Penelitian tentang model pendidikan kreativitas melalui 
berkarya cipta tari, dipahami sebagai jenis penelitian pengembangan. Sebagai jenis 
penelitian pengembangan, maka ancangan penelitian ini diawali dengan analisis materi 
berkait dengan materi mata pelajaran seni budaya tari dikaitkan dengan pendidikan 
kreativitas yang harus dicapai melaui pembelajaran seni budaya tari yang dalam hal ini 
dikhususkan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa, dalam berkreativitas melalui berkarya cipta tari, untuk mendapatkan nilai 
pendidikan kreativitas tentu bukanlah produk seninya yang diutamakan. Lebih dari itu 
yang dipentingkan adalah proses berkreativitasnya. Melalui berkarya cipta tari itu akan 
mendapat dua keuntungan nilai pendidikan, yakni nilai kreativitas itu sendiri dan nilai 
produk berupa hasil tarian. Berdasar landasan berfikir yang demikian maka melalui pilot 
project ini, kreativitas karya cipta tari untuk sekolah umum khususnya siswa Sekolah 
Menengah Pertama dapat dilakukan dan dapat dijadikan model pembelajaran kreativitas 
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tari pada sekolah-sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama pada umumnya. 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN MENULIS YANG BERBASIS KEARIFAN 
BUDAYA LOKAL DAN BERMUATAN NILAI-NILAI KARAKTER BERDASARKAN 

KURIKULUM 2013

Mimi Mulyani
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Writing skills include language skills that require high imagination and creativity 
to pour and develop ideas into a coherent written language, systematically, and 
communicative. Based on some of the findings of the research, students are less skilled 
writing. Some of the causes of the incapacity are because of a model of learning that 
teachers use, students’ interest in writing is less motivated, less demanding intensive 
training, not in accordance with the characteristics of the students, even the use of 
instructional media as a source of inspiration for writing is not maximal. To improve writing 
skills needs a learning model that requires students to do more intensive practice writing 
and facilitate them to gain inspiration posts. Cultural wisdom is assumed to be a source 
of inspiration to write because it is recognizable and very near to student life and has a 
strategic function for the cultivation of character values. Exposure aims to give input how 
the implementation model of teaching writing local cultural wisdom to improve the writing 
competence and cultivation of character values to junior high school students. Stages of 
writing learning model with cultural wisdom cover (1) giving the orientation stage writing, 
(2) identifying the stages of writing contents, (3) formulating phase identification results 
through focus group discussions, (4) presenting the results of phase identification, (5) 
determining the location stage/resource as a source of inspiration that contain local 
wisdom, (6) conducting field study phase (observation) in groups, (7) doing recycle stage 
results of field studies (observations), (8) editing the writing, (9) reflecting. This learning 
model can develop writing competencies and instill character values contained in local 
cultural wisdom, increased teacher creativity and cooperation between schools with a 
more harmonious society.

SEJARAH, STRUKTUR DAN FUNGSI TARI DOLALAK DI KABUPATEN PURWOREJO

Indriyanto
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Dolalak adalah kesenian tradisional yang tumbuh berkembang di kabupaten 
Purworejo.Perkembangan kesenian Dolalak di Kabupaten Purworejo sangat pesat, 
terbukti hampir di setiap kecamatan di Purworejo ada group kesenian Dolalak. Asal-usul 
kesenian Dolalak terkait dengan keberadaan tentara Belanda di Purworejo pada jaman 
pendudukan Belanda di Indonesia. Hiburan tentara Belanda dengan tari dan nyanyiannya 
menginspirasi masyarakat Purworejo untuk memunculkan kesenian Dolalak.Secara 
structural, pola pertunjukan Dolalak secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu salam 
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pembuka, isi, yang berupa penyajian lagu-lagu dengan tarian, dan tarian trance. Pola 
sajian tari Dolalak meliputi Bawan dan Sauran. Bawan adalah tarian dengan iringan lagu 
dengan vokal dari pemusik berupa nyanyian solo. Sauran adalah tarian yang dilakukan 
penari dengan menari sambil menyanyi.Gerak pokok yang ada dolalak adalah gerak 
Ngetol, Lilingan, engklek, Lumaksana lembehan sampur, Pencik, Cakilan, Taweng, 
Ngentul, Mbandul, Kesutan, ukel wolak-walik, tepis.. Gerakan tari Dolalak dilakukan oleh 
elemen-elemen tubuh dengan banyak menghadirkan aksen-aksen gerak dan tempo yang 
cepat sehingga geraknya terkesan patah-patah, tegas dan ritmis dinamis, lincah dan 
semangat. Adanya hiasan-hiasan dengan warna keemasan pada kostum dengan warna 
polos hitam menyebabkan kesan tari Dolalak bertambah meriah. Kelincahan, semangat 
dan kemeriahan didukung pula oleh music Dolalak yang dengan tempo cepat, patah-
patah, ritmis dan dinamis. Kesenian Dolalak berfungsi sebagai hiburan pribadi, tontonan 
atau prsentasi estetis, kesinambungan budaya, integrasi masyarakat yang dipentaskan 
pada acara perkawinan, sunatan, selamatan, dan festival.

PERANCANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERTEMA SUSTAINABLE 
ENVIRONMENT BAGI REMAJA

Rahina Nugrahani, Lulut Indrianingrum
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah multimedia interaktif sebagai 
upaya untuk menyampaikan informasi mengenai konsep sustainable environment bagi 
remaja. Informasi yang disampaikan dalam multimedia interaktif ini difokuskan pada 
konsep sustainability yang diterapkan pada perilaku kehidupan sehari-hari serta berbagai 
pemaparan permasalahan lingkungan akibat perilaku yang tidak berkelanjutan. Adapun 
konten materi yang disampaikan meliputi energi, air dan pengelolaan sampah. Pemilihan 
Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai lokasi penelitian ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa kelurahan ini merupakan kawasan sub urban yang 
mengalami perubahan sosio kultural pesat seiring dengan hadirnya Universitas Negeri 
Semarang. Pembangunan infrastruktur di kawasan ini seringkali tidak memperhatikan 
kaedah tata kelola lingkungan yang pada akhinya menimbulkan berbagai permasalahan 
lingkungan. Fenomena kondisi sosio kultural yang terjadi di daerah Sekaran mewakili 
banyak wilayah sub urban di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian dilaksanakan 
dengan menggunakan pendekatan Research and Development (R&D), melalui tahap 
studi pendahuluan dan pengembangan serta diikuti dengan tahap evaluasi. Penelitian 
ini terdiri dari dua tahap pelaksanaan selama dua tahun. Tahap pertama dilakukan 
untuk analisis kebutuhan, studi pustaka dan observasi lapangan terkait permasalahan 
lingkungan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar perancangan dan pengembangan 
prototype multimedia interaktif. Tahap berikutnya yang dilakukan pada tahun kedua 
adalah publikasi multimedia interaktif serta uji coba efektivitas media. Target keseluruhan 
diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran remaja 
mengenai pentingnya penerapan konsep sustainability di lingkungan tempat tinggal 
melalui multimedia interaktif.
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APLIKASI TEKNOLOGI SAMPLING DALAM PEMBUATAN SOUNDFONT GAMELAN 

Slamet Haryono, Wadiyo
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Harga gamelan yang relatif mahal, bentuk fisiknya yang besar dan banyak 
jumlahnya, dan tidak tersedianya ruang untuk penyimpanan serta terbatasnya tenaga 
yang merawatnya menyebabkan gamelan jarang dihadirkan di kelas oleh guru. Di 
sisi lain kurikulum sekolah menuntut diajarkannya materi musik daerah setempat. 
Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah dengan memanfaatkan 
teknologi Sampling untuk membuat Soundfont suara gamelan yang bisa dijadikan media 
pembelajaran Seni musik di sekolah. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah 
proses aplikasi teknologi sampling dalam pembuatan soundfont gamelan dan 
penggunaannya sebagai Media Pembelajaran Seni Musik di Sekolah?”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menemukan formula yang baku dalam proses sampling suara gamelan 
hingga terbentuk soundfont gamelan yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 
seni musik di sekolah. Luaran peneliatian in adalah:(1) prosedur baku proses sampling 
suara gamelan hingga menjadi soundfont gamelan, (2) Tercipta soundfont gamelan, (3) 
Media pembelajaran Berupa CD Audio berisi soundfont semua jenis alat musik gamelan. 
Penelitian menggunakan metode eksperimen. Analisa data dilakukan terhadap karakter 
suara gamelan dengan menitikberatkan pada attack dan sustainnya. Hingga tahap ini, 
hasil yang telah diperoleh adalah sampling suara gamelan Laras Slendro sebanyak 82 
nada dari barbagai ricikan (instrumen). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suara 
hasil sampling adalah : (1) cara memukul (memainkan) alat musiknya, (2) jarak sumber 
suara (instrumen yang direkam) dengan microphon, (3) kualitas kabel dan peralatan 
rekam lainnya (terutama soundcard dan microphone), (4) ruangan. Hal lain yang telah 
diperoleh dari penelitian ini adalah diketahuinya suspensi suara nada pada alat musik 
gamelan yang cenderung sangat berbeda, meskipun untuk jenis instrumen yang sejenis. 
Belum diketahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut, apakah memang sengaja 
dibuat demikian, atau karena faktor kesalahan konstruksi pembuatan gamelannya. Untuk 
mengungkapnya nampaknya perlu dikaji lebih jauh lagi.

ANALISIS KEBUTUHAN GURU SENI MUSIK DALAM KONTEKS PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN BERBASIS ACTION LEARNING DI SEKOLAH 

Udi Utomo, Suharto
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pembelajaran seni musik berbasis action learning sebagai alternatif relevan 
dengan karakteristik standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran seni 
musik di sekolah umum yang menekankan pada kompetensi berapresiasi, berekspresi, 
dan berkreasi musik. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan mendiskripsikan kompetensi yang diperlukan para calon guru seni 
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musik dalam konteks pelaksanaan pembelajaran berbasis action learning Tujuan akhir 
penelitian ini adalah untuk mengembangkan materi ajar mata kuliah keahlian Program 
Studi Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 
dalam konteks Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Action Learning. Oleh karena itu, 
penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian pengembangan yang diadaptasi 
dari desain penelitian model spiral yang dikembangkan oleh Cennamo dan Kalk ( 2005). 
Berdasarkan data pada kegiatan analisis konteks yang dilakukan untuk melakukan analisis 
kebutuhan dalam penelitian pengembangan materi ajar mata kuliah keahlian Program 
Studi Pendidikan Seni Musik dalam Konteks Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Action 
Learning ini menghasilkan informasi beberapa hal penting seperti: (1) penguasaan 
konsep dan simbul-simbol musik yang diperoleh melalui berbagai pengalaman musikal 
(bernyanyi, bermain alat musik, berkreasi musik, dan lain-lain); (2) strategi pembelajaran 
seni musik yang mencakup metode, kegiatan pembelajaran, dan media pendukung; (3) 
kemampuan memainkan alat musik pengiring seperti keyboard, piano atau gitar; dan (4) 
kemampuan menciptakan lagu model yang diperlukan dalam pembelajaran seni musik.

PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN APRESIASI SENI TARI DAERAH SETEMPAT 
PADA GURU SD KOTA SEMARANG

Wahyu Lestari, Totok Sumaryanto F.
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: (1) Mendiskripsikan model pelatihan 
apresiasi seni tari Daerah setempat yang selama ini dilaksanakan untuk guru sekolah 
dasar, (2) Mendeskripsikan desain model dan paket pelatihan apresiasi seni tari Daerah 
setempat yang efektif diterapkan bagi guru sekolah dasar, (3) Mendeskripsikan model final 
pelatihan apresiasi seni tari Daerah setempatyang efektif. Penelitian ini menggunakan 
metode pengembangan Research dan Development (R&D). Pendekatan ini dipilih 
karena R & D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau 
mengembangkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Rancangan 
model R & D menurut Borg dan Gall (1983:775-776) ada 10 langkah. Berdasarkan 
sepuluh langkah tersebut oleh Sukmadinata (2006:176) dimodifikasi menjadi 3 langkah 
penelitian pengembangan, tahap penelitian yang dikembangkan yaitu: (1) Tahap studi 
pendahuluan sebagai needs and contens analysis; (2) Tahap pengembangan sebagai 
design, development, and evaluation; (3) Tahap pengujian efektifitas produk sebagai 
semi-sumative evaluation. Model pelatihan apresiasi seni tari daerah setempat dapat 
digunakan oleh dinas pendidikan untuk menjadi ucuan pelatihan pengembangan 
kompetensi guru sekolah dasar yang dibagi dalam tiga tahapan yaitu: (1) perencanaan 
terdiri dari 3 kegiatan yaitu: identifikasi kebutuhan, tujuan pelatihan, dan penyusunan 
program dan perangkat pelatihan; (2) pelaksanaan dengan 3 kegiatan yaitu materi unsur 
tari, realisasi model pelatihan, dan workshop gerak tari empat etnik dan; (3) evaluasi 
dengan dua kegiatan yaitu tindak lanjut pelatihan, dan program implementasi hasil 
pelatihan di sekolah. 
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KONSERVASI SENI BUDAYA TRADISI JAWA TENGAH

M. Jazuli, M. Solehatul Mustofa, Suharji, dan Wahyu Kristiyanto
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Seni pertunjukan tradisional sebagai bagian dari budaya tradisi banyak 
memberikan harapan, kemanfaatan, dan kebermaknaan bagi kehidupan manusia. Untuk 
itu perlu dilakukan konservasi (perlindungan dan pemeliharaan). Eksistensi, bentuk, 
jenis, tema dan perkembangan seni pertunjukan tradisional di Jawa Tengah sangat 
bergantung pada fungsinya, artinya hanya bentuk dan jenis seni pertunjukan tradisional 
yang fungsional bagi masyarakat saja yang memperoleh perhatian. Adapun bentuk 
konservasi meliputi pelestarian, pemanfaatan, dan pedayagunaan atau pengembangan 
seni pertunjukan untuk tujuan identitas budaya (lokal) daerah, penanaman nilai etika dan 
norma adat istiadat yang sudah mengkristal serta berlangsung secara turun-temurun. 
Upaya konservasi dilakukan dengan cara pembelajaran seni pertunjukan tradisional 
di lembaga pendidikan (formal maupun nonformal), mengadakan lomba atau festival, 
dimanfaatkan untuk peristiwa-peristiwa penting di daerahnya, pelengkap suatu upacara 
tertentu, dan atau peningkatan frekuensi pementasan. 
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PENGUATAN INDUSTRI GARAM NASIONAL MELALUI PERBAIKAN TEKNOLOGI 
BUDIDAYA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

Etty Soesilowati; Jumaeri; Rusiyanto
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Rantai distribusi garam bahan baku memiliki 2 pola. Pertama : petani – tenggkulak/
pedagang - pabrik industri. Kedua : petani – tengkulak/pedagang - distributor. - pabrik 
konsumsi / pabrik industri / konsumen akhir. Garam olahan diproduksi oleh pabrik 
dan didistribusikan melalui 2 pola. Pertama : pabrik pengolahan - industri kemasan – 
distributor - pabrik industri. Kedua, pabrik pengolahan – industri kemasan konsumsi – 
distributor – subdistributor – retail - konsumen akhir. Sistem budidaya menggunakan 
“solar evaporation”. Garam industri sepenuhnya mengandalkan impor, sedang garam 
konsumsi sebagian dipasok rakyat. Margin pemasaran Rp. 1.750.000,-/ton untuk kualitas 
2 dan Rp. 2.150.000,-/ton untuk kualitas 1. Keuntungan terbesar dinikmati pabrik sebesar 
30%. Kendala di tingkat industri adalah mahalnya harga yodium, biaya standarisasi 
produk serta banyaknya garam impor kebutuhan industri yang merembes ke pasar 
garam konsumsi, sedangkan kendala di tingkat petani adalah lemahnya akses petani 
terhadap teknologi, permodalan serta sarana transportasi. Penelitian tahun ke 2 bertujuan 
mendesain sistem produksi garam yang berkualitas dan diversifikasi produk garam untuk 
keperluan industri makan dan minuman. Penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif dengan situs PT Garam Mas. Data diambil dengan teknik eksperimen 
langsung di laboratorium maupun di lokasi tambak garam. Analisis kimia produk garam 
dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan proses dalam periode tertentu, berdasarkan 
kriteria SNI 01-3556-2000. Data yang terkumpul dari semua parameter yang diamati, 
dianalisis secara deskriptif. Beberapa parameter dihubungkan dengan kalkulasi statistik. 
Simpulan sementara yang didapat menunjukan bahwa secara fisik hasil produksi garam 
menggunakan membrane HDPE lebih baik (lebih putih, lebih bersih) dari pada produk 
garam konvensional. Kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, antara lain temperatur, iklim/cuaca, kekentalan air yang digunakan dan 
kedisiplinan petani dalam melakukan proses produksi.
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MODEL REVITALISASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN 
DAYA SAING DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH  

DENGAN PENDEKATAN TRANSACTION COST

Sucihatiningsih DWP
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Kekurangan pangan dan gizi, kini tengah mengancam kesehatan, kecerdasan, 
bahkan kelangsungan hidup sekitar 854 juta penduduk dunia yang tersebar di negara-
negara berkembang (termasuk Indonesia) sebanyak 820 juta; di negara-negara maju 9 
juta; dan 25 juta di negara-negara transisi (laporan Food and Agriculture Organisation, 
2007). Kelembagaan penyuluh pertanian di pandang mampu melakukan proses 
transfer pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat petani. Tetapi berdasarkan riset 
pendahuluan, penyuluh pertanian belum secara optimal menjalankan fungsi yang 
diharapkan secara ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memformulasikan model 
penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian guna meningkatkan daya saing 
dan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data primer yang 
dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan keyperson. Sebanyak 200 petani 
dan 30 penyuluh pertanian diambil sebagai sampel. Statistik deskriptif akan digunakan 
untuk menggambarkan profil respoden dan kelembagaan penyuluhan. Transaction 
Cost (Abdullah et al, 2008) akan digunakan untuk mengestimasi nilai biaya transaksi 
yang diperlukan untuk merancang skenario-skenario kelembangaan penyuluhan guna 
mencapai revitalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Ketahanan pangan di Provinsi Jawa 
Tengah. Penelitian ini menjanjikan beberapa output yang sangat membantu khususnya 
petani, pemerintah daerah provinsi Jawa tengah, dan pemerintah kabupaten di daerah 
penelitian dalam menyusun strategi kebijakan.

PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN WILAYAH MELALUI 
PEMANFAATAN POTENSI LOKAL KABUPATEN CILACAP SEBAGAI SALAH SATU 

DAERAH GROWTH POLE DI PROPINSI JAWA TENGAH 

Rusdarti, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, fafurida 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah dan disparitas yang tinggi 
di Propinsi Jawa Tengah memerlukan adanya solusi. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan adalah menentukan beberapa daerah kutub pertumbuhan. Dari hasil 
penelitian sebelumnya telah ditetapkan beberapa daerah growth pole salah satunya 
yaitu Kabupaten Cilacap. Selanjutnya diperlukan perencanaan di daerah growth pole 
agar dapat tumbuh dan cepat berkembang. Tujuan yang diharapkan untuk dicapai dari 
penelitian ini adalah menentukan sektor unggulan yang dapat dikembangkan di tiap 
kecamatan di Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah growth pole, menyusun 
suatu perencanaan ekonomi baik sektoral maupun regional di daerah Cilacap, membuat 
pemetaan perencanaan pengembangan ekonomi dan wilayah Kabupaten Cilacap. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu location quotient, shift share, klassen 
typologi, skalogram, overlay, delphi method dan pemetaan. Hasil penelitian menunjukkan 
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tidak semua kecamatan di kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan. Beberapa daerah 
yang memiliki sektor unggulan diantaranya adalah Kecamatan Wanareja hanya memiliki 
satu sektor unggulan yaitu pertanian. Kedua adalah Kecamatan Kawunganten memiliki 
dua sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan. Kecamatan Kampung Laut, dimana sektor pertanian pada kecamatan ini 
sangatlah unggul. Kecamatan kesugihan juga memiliki satu sektor unggulan yaitu sektor 
pertambangan dan penggalian. Kecamatan yang kelima yaitu Kecamatan Sampang, 
unggul dalam sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 
Keenam adalah Kecamatan Kroya unggul dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran. 
Yang ke tujuh yaitu Kecamatan Cilacap Selatan, sektor pertambangan dan penggalian di 
wilayah ini termasuk unggul. Cilacap tengah memiliki banyak sektor unggulan, diantaranya 
adalah sektor Industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan 
serta sektor jasa-jasa. Dan Kecamatan Cilacap Utara, sektor yang tergolong unggul 
dalam kecamatan ini adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor industri pengolahan, 
sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Adapun arah perencanaan pengembangan 
ekonomi dan wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut : 1) Pemanfaatan sektor 
unggulan sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi daerah. 2) Pendirian 
sentra pengembangan sektor perekonomian dilakukan di beberapa daerah sebagai 
berikut : Sentra agribisnis, di Kecamatan Wanareja, Kawunganten dan Kampung Laut. 
Sentra pertambangan, di Kecamatan Kesugihan dan Cilacap Selatan. Sentra industri, 
di Kecamatan Cilacap tengah dan Cilacap Utara. Sentra pengembangan listrik, gas dan 
air bersih, di Kecamatan Cilacap Tengah dan Cilacap Utara. Sentra pengembangan 
sektor bangunan, di Kecamatan Sampang, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara. Sentra 
pengembangan sektor perdagangan, di Kecamatan Kroya. Sentra 2 pengembangan sektor 
keuangan, di Kecamatan Kawunganten dan Sampang. Sentra pengembangan sektor jasa-
jasa, di Kecamatan Cilacap Tengah dan Cilacap Utara. 3) Usaha pengembangan sektor 
potensial di semua kecamatan di Kabupaten Cilacap. 4) Peningkatan produktifitas dan 
kualitas sektor terbelakang di semua kecamatan di Kabupaten Cilacap. 5) Peningkatan 
infrastruktur di Kecamatan Dayeuhluhur, Karangpucung, Cipari, Sidareja, Kedungreja, 
Patimuan, Bantarsari, Kawunganten, Kampung Laut, Jeruklegi, Adipala, Maos, Sampang, 
Binangun, Nusawungu, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara. Dengan 
banyaknya sentra yang dapat di kembangkan di Cilacap bagian selatan, maka daerah 
bagian ini dapat direkomendasikan sebagai growth pole untuk pembangunan Kabupaten 
Cilacap sendiri. Dengan adanya perencanaan ini diharapkan masalah ketimpangan yang 
ada dapat teratasi, sehingga distribusi pendapatan di wilayah Jawa Tengah akan menjadi 
lebih merata.

MODEL ALOKASI BELANJA LINGKUNGAN PENDEKATAN INTEGRATED ACCOUNT

Amir Mahmud, Nanik Sri Utaminingsih
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap penetapan anggaran biaya lingkungan pada pemerintah daerah. Motivasi 
penelitian ini berdasarkan pada hasil pemetaan pra penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa SKPKD yang memiliki PAD cukup besar di tahun 2011 tetapi 
tidak mengalokasikan yang cukup besar terhadap biaya lingkungan Berdasar latar 
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belakang tersebut di atas, maka penelitian ini menambahkan beberapa variable seperti 
karakteristik daerah, yang meliputi PDRB, Investasi, Jumlah penduduk, Pendapatan 
Asli Daerah serta hasil wawancara terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah untuk 
biaya lingkungan. Populasi penelitian ini meliputi seluruh SKPKD yang ada di Provinsi 
Jawa Tengah, sejumlah 35 SKPKD. Metode analis data menggunakan, sehingga data 
yang digunakan gabungan antara quantitave dan qualitative pada single study. Data 
quantitative diperoleh dari laporan keuangan setiap SKPKD dan APBD, Data qualitative 
dilakukan dengan melakukan interview terhadap manajemen bagian kebijakan public dari 
sampel SKPKD. Tehnik analisis dalam pengujian hipotesis menggunakan mix method. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anggaran Belanja Lingkungan dalam 
pemerintah daerah, tingkat kota ataupun kabupaten dipengaruhi oleh Pendapatan Asli 
Daerah; Penetapan anggaran Belanja Lingkungan dalam pemerintah daerah, dipengaruhi 
oleh besarnya PDRB dan Jumlah Penduduk melalui Pendapatan Asli Daerah; Penetapan 
anggaran Belanja Lingkungan dalam pemerintah daerah, tidak dipengaruhi oleh jumlah 
investasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung; Model Penetapan anggaran 
Belanja lingkungan dalam pemerintah daerah, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor 
kualitatif, yaitu Karakteristik geografi wilayah; Komitmen Pemerintah Daerah; Dukungan 
Kepala Daerah; Akuntanbilitas dan Transparansi Pemerintah daerah.

CONCEPTUAL MODEL FOR TEACHING EFFICACY DEPARTMENT OF TEACHER 
EDUCATION CANDIDATES ON ECONOMIC UNNES

Harnanik, LynaLatifah
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Teachers are the factors that determine the success of the education system . 
Some studies reveal that student teachers are knowledgeable about the subject matter 
and pedagogical knowledge , but they do not always have the ability to apply skills and 
present their knowledge or practice in the classroom . It shows that they do not have a 
teaching efficacy , that is not confident in teaching in the classroom ( Redmon , 2007) . 
Tracer study results in 2012 also proved that the number of prospective teachers graduate 
from the Faculty of Economics does not work according to the occupied areas of study 
. Therefore, research is needed to examine the variables that influence the efficacy of 
teaching. In general , this study uses a quantitative approach to the design of explanatory 
research. The study population was all students who have done well in school teaching 
practice and training in college ( micro teaching, sampling using proportionate random 
sampling technique . Methods of data collection in this study is a documentation method and 
questionnaire method .Documentation method used to obtain the data force of economic 
education student population 2006-2009. Anallisis data used is descriptive analysis and 
path analysis. The results revealed that 1 ) Foundation Learning Programme in the high 
category 2 ) Attitude towards teaching profession height 3 ) Teaching Experience high and 
4 ) Teaching effikasi is high . Results of path analysis showed that : 1 ) There is a positive 
and significant effect between Effikasi Preparation for Teaching and Learning Program , 
either directly or indirectly through teaching experience . 2 ) There is a positive influence 
and Preparation Program Efficacy Learning to teach through the Professional Teacher 
Attitudes 3 ) There is a positive and significant effect between Teacher Professional 
Attitudes toward Teaching Effikasi either directly or through Teaching Experience
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PENGEMBANGAN MODEL HARMONISASI AKUNTANSI BERBASIS ETAP PADA UKM 
DI JAWA TENGAH

Heri Yanto, Bestari Dwi Handayani, Badingatus Solikhah
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

SMEs have important roles in increasing a country’s economic growth indicated 
by their dominant proportion and GDP contribution. Human resource capacity, finance, 
and marketing are among important problems encountered by SMEs. Financial 
Accounting Standards without Public Accountability (SAK-ETAP) has been enacted, 
but SMEs have yet accepted them. Therefore, SMEs have limited access to credits 
from banks and other financial institutions as their financial reports are not harmonized 
with SAK-ETAP. The study employs extended Technology Acceptance Model (TAM) to 
understand the behaviour of owners or managers toward SAK-ETAP. Internal variables 
of TAM are perceived usefulness, perceived easy to use, subjective norms, and intention 
to use, while government supports, perceived risk, and owners’ education exogenous 
variables. The population size reaches the number of 660,000 SMEs in Central Java. 
Using proportional area random sampling, the study surveyed approximately 205 SMEs 
in Central Java. Using path analysis, Intention to use is significantly affected by five 
variables i.e. government supports, subjective norms, perceived ease of use, perceived 
usefulness, and education attainment. Subjective norms are influenced by government 
support and percived risk, while perceived ease of use is affected by perceived risk and 
education. Subjective norms impact on perceived ease of use, while perceived ease of 
use affects perceived usefulness.

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP HUBUNGAN KAUSALITAS 
ANTARA KEPEMILIKAN MANAJERIAL, STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, 

DAN KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA

Muhammad Khafid, Kiswanto
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

The study aims at analyzing and obtaining empirical evidences about the impacts 
of corporate governance structure and ownership structure on earnings quality. This 
study also analyses the effect of institutional ownership on causal relationships between 
managerial ownership and earnings quality. The population of the study is 430 companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange. By employing purposive sampling technique, 
the study identifies 242 companies as samples. Documentation technique was used 
to collect data while regression technique with moderating variable was employed to 
analyze data. Classical assumption tests performed by the study are multicollinearity, 
linearity, autocorrelation, heteroscedasticity, and residual normality. By treating 
earning persistence as a proxy for earnings quality, the composition of commissioner 
board significantly affects earnings quality at α of 5% level (model 1). Nevertheless, 
the composition of commissioner board does not affect earnings predictability (model 
2) and market outcomes (model 3) at α of 5% level. Moreover, managerial ownership 
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significantly affects the earnings quality (model 1), earning predictability (model 2), and 
market outcomes (model 3) at α of 5% level. However, the sign of coefficient in model 
2 is not in line with predicted sign. The number of audit committee significantly affects 
earnings quality at α of 5% level. Nevertheless, this variable does not affect earning 
predictability and market outcomes at α 5% level. Institutional ownership does not affect 
earnings quality, earning predictability, and market outcomes at α of 5% level. However, 
institutional ownership as a moderating variable significantly strengthens the influence 
of managerial ownership on earnings quality. Lastly, earnings quality on the basis of 
accounting using both persistence measurement and earnings predictability significantly 
impact on market outcomes as a measurement of market-based earnings quality.

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN ADAPTIF-INTEGRATIF DAN RESOLUSI 
KONFLIK UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN, KOMITMEN  

DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI

S. Martono, Andhi Wijayanto, Moh. Khoiruddin
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Konflik substantif dan gaya kepemimpinan adaptif integratif telah menjadi bagian 
penting untuk meningkatkan kepuasan kerja, komitmen, dan efektivitas organisasi. 
Penelitian ini mengembangkan dasar teori model konseptual resolusi kepemimpinan 
dan konflik, juga mengamati pengaruh mereka untuk kepuasan kerja, komitmen dan 
efektivitas organisasi. Penelitian ini melakukan tes empiris mengenai hubungan antara 
variabel-variabel, yaitu gaya kepemimpinan, resolusi konflik, kerja sama tim, otonomi 
tugas, kepuasan kerja, komitmen afektif dan efektivitas organisasi. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengembangkan model teoritis empiris dan dasar untuk menguji dan 
menganalisis konflik substantif dan gaya kepemimpinan adaptif integratif dan juga 
implikasinya terhadap otonomi tugas, kerja sama tim, kepuasan kerja, komitmen organisasi 
dan efektivitas organisasi departemen dan besar program studi di universitas. Tujuan 
dari penelitian ini adalah program studi utama dan atau departemen dari seluruh PTN 
di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, Path Analysis dengan Structural Equation Model 
digunakan untuk menganalisa dan menguji hipotesis. Penelitian ini telah mengungkapkan 
penemuan baru yang merupakan kemampuan gaya kepemimpinan adaptif integratif 
untuk memenuhi mediasi antara hubungan kepuasan kerja dan resolusi konflik, resolusi 
konflik dan kerja sama tim, dan juga untuk memenuhi kesenjangan antara otonomi tugas 
dan kepuasan kerja

MODEL IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA 
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING 

PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Bestari Dwi Handayani, Heri Yanto, Agung Yulianto
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil kesiapan dari UKM dalam 
mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
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(SAK-ETAP). Pendekatan New Institutional Theory (NIT) digunakan dalam penelitian 
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UKM yang berada di Kota 
Semarang, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode confinient sampling, 
berdasarkan teknik tersebutdiperoleh responden sebanyak 100 UKM. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 
pada UKM di Kota Semarang belum mengimplementasikan kaidah-kaidah yang ada 
dalam SAK-ETAP. 

MODEL PEMBERDAYAAN KOPERASI WANITA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indah Anisykurlillah, Kusumantoro, Lyna Latifah
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Model pemberdayaan koperasi wanita sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan melibatkan koperasi wanita sebagai fasilitator sangat diperlukan. 
Hal ini dapat dicapai dengan upaya mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi 
keberadaan koperasi wanita di masyarakat serta pola pendampingan yang terencana. 
Terdapat 27 koperasi wanita (kopwan) yang terdaftar di Kota Semarang, namun hanya 17 
koperasi wanita yang aktif menjalankan fungsinya, yang ditunjukkan dengan peningkatan 
omzet dan aktivitas rapat anggota tahunan (Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah Kota Semarang, 2009). Penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan analisis, yaitu: 
(1) identifikasi awal kondisi Koperasi Wanita, pemetaan kondisi, pengenalan model, dan 
penguatan model; pada tahap (2) yaitu: monitoring dan evaluasi model pemberdayaan, 
dan hasil peningkatan kesejahteraan koperasi wanita di Kota Semarang. Beberapa kunci 
pemberdayaan anggota kopwan telah dirumuskan berdasarkan hasil kusioner yaitu : pola 
penerimaan anggota yang selektif dengan orientasi pada calon anggota yang potensial 
usaha produktifnya, transparansi aturan dan prosedur operasional baik simpan maupun 
pinjam serta pelaporan berkelanjutan dengan pengawasan yang efektif, ketentuan, 
prosedur, dokumen dan persyaratan pengajuan simpanan serta penyampaian simpanan 
yang berorientasi pada pengembangan usaha produktif anggota, pemahaman peran 
penting simpan dan pinjam anggota secara berkualitas dalam pengembangan usaha 
produktif dan sistem akuntansi dan pengolahan laporan keuangan harus mendukung 
akuntabilitas keuangan sehingga menambah keyakinan anggota untuk mengembangkan 
usaha produktif dengan fasilitasi dari koperasi wanita.

PENGEMBANGAN ETIKA PROFESI AKUNTAN BERBASIS REST’S COGNITIVE 
MODEL PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI KOTA SEMARANG

Maylia Pramono Sari, Ida Maftukhah
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Terdapat beberapa kasus yang memprihatinkan terkait perilaku etis yang 
dilakukan oleh para akuntan. Selain itu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil atas 
variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku etis. Menurut peneliti, hal ini terjadi 
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karena beberapa penelitian terdahulu tidak menggunakan pengukuran perilaku etis 
secara komprehensif. Kontribusi dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan 
pengukuran perilaku etis ecara komprehensif menurut Rest yang terdiri dari empat 
hal yaitu moral sensitivity, moral motivation, moral judgement dan moral character. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan responden mahasiswa Akuntansi 
dan Non Akuntansi di Kota Semarang. Di dapatkan sampel sebesar 191 mahasiswa 
akuntansi dan non akuntansi di Kota Semarang yang terdiri dari jenjang D3, S1, S2, S3 
dan Profesi (PPA). Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan instrument yang 
mengadopsi mutlak dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan secara simultan faktor-faktor individual mahasiswa terhadap 
perilaku etis mahasiswa. Dalam hal ini terbentuk 5 model yang menunjukkan adanya 
pengaruh signifikan secara simultan antara pemikiran moral, sifat Machiavellian, Locus 
of Control, Orientasi Etika (Idealisme dan Relativisme), Equity Sensitivity, dan faktor 
demografi terhadap perilaku moral, sensitivitas moral, motivasi moral, pertimbangan 
moral dan karakter moral. Sedangkan untuk pengaruh secara individual didapatkan 
hasil yang beragam. Terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara pemikiran moral 
dan dealisme terhadap perilaku moral sedangkan variavel independen yang lain tidak 
memiliki pengaruh signifikan. Terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara pemikiran 
moral dan level studi terhadap sensitivitas moral sedangkan variabel independen yang 
lain tidak memiliki pengaruh signifikan. Terdapat pengaruh parsial yang signifikan 
antara pemikiran moral, sifat Machiavellian, dan dealisme terhadap motivasi moral 
sedangkan variabel independen yang lain tidak memiliki pengaruh signifikan. Terdapat 
pengaruh parsial yang signifikan antara pemikiran moral, dealisme dan disiplin ilmu 
terhadap pertimbangan moral sedangkan variabel independen yang lain tidak memiliki 
pengaruh signifikan. Terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara pemikiran moral 
dan dealisme terhadap karakter moral sedangkan variabel independen yang lain tidak 
memiliki pengaruh signifikan. Diharapkan dengan pengukuran yang komprehensif akan 
ditemukan hasil yang konsisten. Harapannya dengan melakukan mapping terhadap 
perilaku etis mahasiswa akuntansi pada level undergraduate, graduate, postgraduate 
dan profession di Indonesia, maka dapat meminimalisir penyimpangan (fraud) maupun 
perilaku nir etis para akuntan di Indonesia kelak.

SENTRA AGRIBISNIS HORTIKULTUR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN 
AGROWISATA DI KOTA SEMARANG

Murwatiningsih, Dyah Maya Nihayah, Shanty Oktavilia
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Banyaknya tanaman rambutan di Gunungpati pada saat musin panen 
mengakibatkan harga jual rambutan sangat rendah, hanya mencapai paling tinggi Rp 
1.500,00 per ikat. Selain itu, buah rambutan yang tidak habis terjual akan cepat layu, 
rusak dan busuk. Akibatnya, saat produksi rambutan melimpah, banyak petani yang hanya 
menjual hasil panennya di lapak- lapak di pinggir jalan, tanpa ada sentuhan (packaging) 
yang layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk hortikultura yang rendah 
berkaitan erat dengan lemahnya sistem produksi, sistem panen, penanganan pasca 
panen, sistem distribusi dan pemasaran. membangun sentra agrobisnis hortikultur buah 
yang menyatu dengan kawasan agrowisata. Tujuan dari penelitian ini adalah mewujudkan 
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sentra komoditas dan membangun sentra agrobisnis yang mendukung agrowisata di 
Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah kombinasi metode kuantitatif 
dan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis antara lain; 
analisis sektor basis, analisis scoring serta capacity assessment melalui focus group 
discussion (FGD) dengan metode partisipatif. Komoditas yang diunggulkan di Wilayah 
Kecamatan Gunungpati adalah durian, kelengkeng, jambu air dan rambutan. Dibutuhkan 
penguatan dari aspek pasca-panen dan pemasaran. Ini ditunjukkan dari hasil analisis 
scoring yang menunjukkan rata- rata scor untuk indikator tersebut hanya berkisar antara 
1,01 (sangat kurang) sampai 2,61 (relatif baik). Pada FGD disepakati bahwa ada 2 pilihan 
yaitu wilayah Kelurahan Gunungpati dan Kelurahan Mangunsari yang siap dijadikan 
sentra komoditas hortikultura di Kecamatan Gunungpati. Faktor- faktor yang mendukung 
antara lain; letaknya strategis karena dekat dengan waduk Jatibarang (dapat menjadi 
desa wisata), budidaya relatif lebih berhasil, transportasi dan akseptibilitas lebih mudah, 
pengelolaannya bagus sehingga sudah menjadi daerah percontohan.

PENGEMBANGAN MODEL KOMPETENSI LULUSAN EKONOMI (STUDI KASUS  
PADA ALUMNI PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Partono Thomas, Rediana Setiyani
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi yang telah dimiliki 
lulusan Pendidikan Akuntansi, mengetahui kepuasan pengguna lulusan terhadap 
kompetensi lulusan Pendidikan Akuntansi, mengetahui kompetensi lulusan yang 
diharapkan stakeholders. Populasi penelitian ini adalah Kaprodi Akuntansi SMK se-
Karisidenan Semarang, Karisidenan Pekalongan, dan Karisidenan Rembang-Jepara.
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Analisis data dengan 
deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagigik, kompetensi 
kepribadian dan kompetensi social dalam kategori baik. Namun untuk kompetensi 
profesional 13% masih kondisi cukup bahkan kurang.Sedangkan kualitas lulusan 20% 
masih cukup. Harapan stakeholders mengenai lulusan pendidikan akuntansi yaitu 
peningkatan kompetensi profesional seperti: kemampuan pada akuntansi berbasis 
komputer (accounting computerize), akuntansi pajak, akuntansi syariah, akuntansi 
keuangan berbasis IFRS.

ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF KENTANG DIENG

Y. Titik Haryati, Karsinah
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tingginya impor akan komoditas kentang merupakan representasi dari konsumsi 
besar rakyat Indonesia dan implikasi dari era globalisasi yang membawa dampak pada 
liberalisasi perdagangan. Kawasan dataran tinggi Dieng yang membentang dari Kabupaten 
Wonosobo dan Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah merupakan sentra kentang nasional. 
Sebagian besar produksi kentang nasional dihasilkan dari kawasan ini. Sehingga fokus 
penelitian diarahkan ke daerah ini karena merupakan sentra kentang nasional. Penelitian 
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ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan kompetitif dan komparatif usahatani kentang 
Dieng. Dalam penghitungan daya saing digunakan analisis PAM yang didalamnya 
mencakup analisis sensitivitas keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Dari 
hasil analisis PAM langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi peningkatan daya 
saing komoditas kentang dengan melakukan analisis FGD. Apabila pada analisis PAM 
diketahui bahwa komoditas kentang belum berdaya saing maka strategi yang dibangun 
adalah peningkatan daya saingnya dengan aplikasi di dataran tinggi Dieng. Namun, 
apabila berdasarkan analisis PAM diketahui bahwa komoditas kentang sudah memiliki 
daya saing maka bangunan strateginya adalah peningkatan kapasitas produksi kentang 
untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengurangi ketergantungan akan impor kentang. 
Apabila kentang Dieng ternyata telah berdaya saing, maka dapat dipetakan pola usaha 
taninya sehingga membuat kentang Dieng berdaya saing tinggi, dengan harapan dapat 
diaplikasikan di daerah lain guna peningkatan daya saing komoditas kentang lokal.

DESAIN MODEL MANAJEMEN KEMITRAAN SMK DENGAN DUNIA USAHA/INDUSTRI 

Joko Widodo 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Dunia Usaha/
Industri (Du/Di) mutlak diperlukan karena kompetensi yang dihasilkan dari SMK harus 
sesuai dengan kebutuhan industri (demand driven). Model kemitraan yang harus 
Kemitraan antara SMK dengan Du/Di harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-
pronsip manajemen: (1) Perencanaan (Planning), (2) Mengorganisir (Organizing), (3) 
Melengkapkan Tenaga Kerja (Staffing), (4) Mengarahkan (Directing), (5) Menyelaras/
Mengkoordinir (Coordinating), (6) Melaporkan (Reporting), dan (7) Menyusun Anggaran 
(Budgeting); dan karakteristik pendidikan di SMK yaitu pendidikan berbasis kometensi 
(competency based education) dan berbasis dunia kerja (work based education). Desain 
model manajemen kemitraan memungkinkan semua aspek (kurikukum, pembelajaran, 
evaluasi dan uji kompetensi keahlian serta pemanfaatan lulusan) dalam penyelenggaraan 
pendidikan di SMK dapat terjalin.

PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS INFORMATION AND 
COMMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) PADA SEKOLAH UNGGULAN DI KOTA 

SEMARANG

Agus Wahyudin, Maylia Pramono Sari, Nanik Sri Utaminingsih, Anggyi Trisnawan Putra
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi akuntansi pada sekolah 
unggulan di wilayah kota Semarang. Sistem Informasi Akuntansi yang dikembangkan 
mendasarkan pada kebutuhan user dan mengakomodir kebijakan yang telah ditetapkan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengacu pada ISO 9001 sehingga 
pendekatan pengembangan sistem yang ditempuh melalui pendekatan prototype berbasis 
web, dengan harapan terdapat interaksi yang intens antara user dan pengembang 
sistem. Diharapkan sistem informasi manajemen sekolah ini dapat menjadi prototype 
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yang dapat digunakan secara nasional. Metode penyusunan sistem informasi akuntansi 
menggunakan model information sistem sdevelopment methods. Analisis identifikasi 
kebutuhan informasi akuntansi menggunakan mix method, dengan mengkolaborai 
persepsi stakeholder sekolah dan kebutuhan internal sekolah. Berdasarkan data yang 
diperoleh, penelitian ini menghasilkan pemetaan kebutuhan sistem informasi keuangan 
dan manual prosedur sistem informasi akuntansi sekolah unggulan di Kota Semarang 
yang terdiri dari Sistem Informasi Penganggaran (SiAnggar), Sistem Informasi Keuangan 
(SiKeu), Sistem Informasi Akuntansi (SiAkun). Dalam hal ini Sistem Informasi Akuntansi 
dibagi lagi menjadi tiga Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Akuntansi Keuangan, 
Sistem Akuntansi Aset.

ANALISIS KETERKAITAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN KUALITAS 
LINGKUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Bambang Prishardoyo, Masrukan, Lesta Karolina
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan 
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah 
satu daerah otonom yang mengelola daerahnya dengan meningkatkan industri dan tetap 
menjaga sumberdaya yang dimiliki. Hal ini terbukti dengan sektor industri pengolahan 
dan sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang tinggi masing-masing sebesar 
33% dan 20% terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan potensi sumber 
daya alam daerah harus mampu meningkatkan peluang daerah untuk dijadikan target dan 
tujuan investasi yang menarik. Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah 
melalui pendekatan berbagai aspek/sektoral yang secara umum menggambarkan kondisi 
geografi, sosial dan perekonomian, serta menunjukkan lokasi kegiatan sektoral tersebut 
dapat dikembangkan. Berdasarkan PDRB Jawa Tengah, sektor yang memberikan 
kontribusi yang cukup tinggi adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian. Pada 
kegiatan industri, distribusi produksi yang dihasilkan membutuhkan kendaraan bermotor 
sehingga berkontribusi dalam peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kondisi tersebut 
maka akan meningkatkan jumlah emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermontor 
yang berkaitan dengan polusi udara. Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat maupun 
lambat disuatu daerah pada umumnya sama-sama telah mengarah pada degradasi 
lingkungan dengan berbagai macam tingkatan. Seperti yang telah dijelaskan di atas 
bahwa pembangunan ekonomi yang dijalankan di suatu daerah melalui sebuah industri-
industri yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif berupa limbah maupun polusi 
yang ujungnya adalah kerusakan lingkungan alam. Perlindungan lingkungan merupakan 
suatu bagian hakiki dari sebuah pembangunan. Tujuan pada penelitian ini adalah 
melakukan proyeksi/prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 
beberapa tahun ke depan. Mengukur keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Jawa Tengah dengan kualitas lingkungan. Kemudian Menganalisis keterkaitan antara 
pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Ada tiga (3) metode yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dalam mengidentifikasi 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kerusakan lingkungan. Pada penelitian ini juga 
dilakukan uji kausalitas Granger. Uji ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan 
kausalitas yang terjadi antar PDRB dengan lingkungan serta metode proyeksi/prediksi 
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pertumbuhan ekonomi . Beberapa temuan sebagai berikut: 1)Sebagian besar masyarakat 
tidak terganggu dengan penurunan kualitas lingkungan karena ada pencemaran yang 
terjadi terutama asap yang dikeluarkan kenderaan bermotor. 2) Rendahnya kepedulian 
masyarakat dalam mengelola lingkungan sekitar tempat tinggal yang dekat dengan 
kawasan industri. 3) Rendahnya kepedulian masyarakat mengelola limbah rumah tangga 
terutama yang berhubungan dengan sampah dan sanitasi. 4) Peningkatan aktivitas 
ekonomi yang iv diukur melalui peningkatan PDRB di Provinsi Jawa Tengah berdampak 
pada pengembangan infrastruktur. 5) Adanya dugaan kandungan air sungai dekat 
dengan daerah industri (salah satu pabrik di Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, 
dan Kota Semarang) dan sungai tersebut berdekatan dengan pemukiman penduduk 
telah tercemar limbah industri. 6) Ketersediaan infrastruktur jalan mengakibatkan 
peningkatan kendaraan bermotor, saat ini kendaraan bermotor merupakan salah satu 
sumber pencemaran udara.

KONSTRUKSI MODEL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KOPERASI SIMPAN PINJAM 
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING 

KOPERASI DI JAWA TENGAH

Sukardi Ikhsan, Djuniadi, Indah Anisykurlillah, Badingatus Sholikhah
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

This study aims to find a model of information technology -based credit union 
information technology that can be used by all credit unions . Through this model the 
cooperative is expected to increase its presence by increasing the competitiveness of 
cooperatives through operating efficiencies. To achieve the objectives of the research, 
the approach adopted in this study is the approach of reseach and development (R & 
D), which is a study which followed the development of a model (a model of) through 
the process cycle of research - action - reflection - evaluation - innovation in a series 
systematic activities . The model is formulated guide collaboratively between researchers 
, experts expert , said society , and related agencies ( the Department of Cooperatives 
and SMEs ) through disksusi focused ( focus group discussion). In the first year this 
has resulted Design and Procedures Manual Flow Chart System (flowchart) , then 
in the second year will be made and tested application system in the third year. The 
results of the system analysis approach PIECES (Performance, Information, Economic, 
Control, Eficiensy, and Service) known to many advantages that can be gained from 
the implementation of the savings and loan accounting information system replaces the 
manual system , which in turn can improve the performance of the cooperative as well as 
the confidence of stakeholders.
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MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMULUNG DALAM OPTIMASI 
PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN  

DI KOTA SEMARANG

Eko Handoyo, Eva Banowati
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengelolaan sampah saat ini masih bertumpu pada orientasi pemecahan masalah 
yang tidak substansial. Optimasi pengelolaan sampah perlu memberdayakan masyarakat 
miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan sampah mempunyai 
makna yang lebih mendalam dari hanya sekadar mempekerjakan mereka, melainkan 
menempatkan mereka sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah. Masalah dalam 
penelitian ini adalah pengelolaan sampah belum optimal dan menimbulkan persoalan 
baru berdimensi sosial dan spasial. Tujuan penelitian ini adalah (1) menentukan tindakan 
pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka terentas dari kemiskinan, (2) melakukan 
penguatan kelompok masyarakat miskin melalui pelatihan pengolahan sampah, (3) 
mendapatkan aneka bijih material fungsional baru dari sampah yang diolah, (4) tersusun 
submodel normatif pengelolaan sampah. Penelitian survei dilaksanakan di kota Semarang. 
Populasi penelitian adalah pemulung di 50 tempat pembuangan sementara (TPS) dan 
yang didalami ada 4 TPS. Sampel diambil secara acak dan diperoleh 23 responden. Data 
kuantitatif diambil dengan instrumen penelitian, sedangkan data kualitatif diambil dengan 
melakukan wawancara, observasi, dan focus group discussion. Data penelitian dianalisis 
secara kuantitatif, kualitatif, dan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, 
pemulung yang diteliti adalah keluarga miskin, dengan penghasilan tidak menentu. 
Hampir semuanya memiliki tanggungan keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya. 
Banyak di antara mereka yang memulung sebagai sambilan, dengan pekerjaan utama 
sebagai tenaga penyapu jalan atau kebersihan. Kedua, umumnya pemulung tidak 
mengambil sampah organik, karena harus memerlukan pengolahan lebih lanjut. Mereka 
lebih banyak memungut sampah anorganik dari TPS, berupa plastik, kertas, kardus, 
karton, pakaian bekas, kaleng, botol, dan logam, yang segera dapat dijual tanpa harus 
mengolahnya. TPS yang banyak dikunjungi pemulung, yaitu di TPS Kedungmundu, 
TPS jalan Tamrin, TPS jalan Pamularsih, dan TPS dekat pabrik obat Phapros. Sampah 
yang diambil kebanyakan adalah sampah plastik, yang dijual ke Kudus, sedangkan 
sampah plastik dijual ke Semarang, Boyolali, dan Surakarta. Hasil memungut sampah 
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hdup secara bersahaja. Ketiga, pemulung 
sebagai kelompok sosial miskin diberdayakan melalui pelatihan dan pendampingan 
dalam mengolah sampah. Kesiapan mereka dalam mengelola sampah yang tertinggi 
adalah mengolah sampah organik (menjadi kompos), berikutnya sampah kertas, plastik, 
botol, dan logam. Keterampilan tertinggi dalam mengolah sampah adalah dalam hal 
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penyimpanan, penampungan, pembalikan, pengayakan, dan pemanenan sampah. 
Keterampilan sedang dalam hal memilah, mencacah, dan mengemas sampah. Keempat, 
berdasarkan submodel normatif yang disusun, upaya pemberdayaan pemulung berupa 
pelatihan dan pendampingan perlu melibatkan semua stakeholder, seperti pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. Namun yang lebih penting dari 
itu adalah tindak lanjut dan keberlanjutan pelatihan dan pendampingan hingga pada 
kontinuitas usaha dan pemasaran produk. Berdasarkan hasil penelitian disarankan (a) 
perlunya kegiatan pemberdayaan, berupa pendampingan secara berkelanjutan terhadap 
pemulung agar mereka bisa menjadi aktor yang berdaya, (b) perlu koordinasi sinergis 
antara stakeholder, yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan 
tinggi, agar pemulung memiliki power untuk mengembangkan usahanya sebagai 
produsen sampah yang telah berubah menjadi material fungsional baru.

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN TARGET KINERJA DAN KEJELASAN 
INDIKATOR KINERJA TERHADAP KINERJA PROGRAM STUDI

Hasan Mukhibad, Agung Yulianto
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian kinerja program studi serta 
faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaiannya. Variabel yang digunakan dalam 
memprediksi ketercapaian target kinerja (Y) dan variabel partisipasi SDM prodi (X1) 
dan kejelasan target kinerja (X2). Ketiga variabel akan dianalisis dengan menggunakan 
analisis regresi berganda.Hasil penelitian menemukan bahwa secara partial, variabel 
partisipasi SDM prodi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ketercapaian 
target kinerja, sedangkan variabel kejelasan target kinerja secara signifikan berpengaruh 
terhadap variabel ketercapaian target kinerja. Hasil uji simultan dengan taraf signifikansi 
5% menghasilkan temuan bahwa variabel partisipasi SDM prodi dan kejelasan target 
kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketercapaian target kinerja.
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MODEL PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BATIK DI REJOMULYO SEMARANG  
DALAM UPAYA PELESTARIAN DAN MELINDUNGI KARYA CIPTA  

MELALUI HUKUM HAK CIPTA

Muh Fakhrihun Na’am, Arif Hidayat
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah: menghasilkan karya batik yang ada di Rejomulyo 
Semarang yang inovatif dan mempunyai nilai ekonomi tinggi serta karya motif batik 
tersebut memiliki hak cipta dengan memdaftarkanya. Hasil dari penelitian ini, untuk 
tahun pertama adalah penciptan motif. untuk memperkaya aneka motif yang ada agar 
variatif dan dinamis, penelitian dilaksanakan dengan pemetaan motif, invenstaris motif 
dan penciptaan motif. Untuk tahun kedua terciptanya produk batik, artikel berkala 
ilmiah nasional dan hak cipta. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut penelitian ini 
menggunakan metode: studi pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, eksperimen 
untuk menciptakan motif baru ke dalam produk batik, dan uji kelayakan ke konsumen. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian sentra batik 
Rejomulyo Semarang. Penelitian ini telah dilaksanakan, pada tahun pertama meliputi: 
studi pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, pemahaman ke pengrajin dan 
mendokumentasikan data tentang pengrajin batik Rejomulyo Semarang meliputi: proses 
perwujudan, investarisasi macam-macam motif yang ada, dilanjutkan menganalisis data, 
menciptakan motif dan menyunsun laporan. Kegiatan tahun ke dua menguji kelayakan ke 
konsumen; mengadakan pameran; mensosialisasikan kepada pengrajin hasil penelitian 
kepada para pengrajin batik dan instansi terkait; menyusun buku referensi, artikel ilmiah, 
hak cipta dan laporan. Saran yang direkomendasikan harus adanya pembelajaran 
penciptan motif yang inovatif dan menarik dengan metode yang terukur, terarah dan fokus. 
Perlu adanya kerja sama antara pemerintah yang terkait dengan akademisi, seniman, 
desainer pengrajin batik dan pengusaha sesuai kapasitas dan potensi masing-masing 
untuk pengembangan serta pelestarian batik Rejomulyo Semarang. Perlu adanya usaha 
sosialisasi, publikasi batik Rejomulya pada masyarakat yang lebih luas dengan berbagai 
metode dan tahapan yang tepat serta diharapkan adanya dukungan baik matrial, sosial 
dan penanaman nilai-nilai budaya yang juga dapat mempengaruhi aspek ekonomi pada 
masyarakat setempat sebagai warisan yang perlu dilestarikan.
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MODAL SOSIAL MASYARAKAT KONI: KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 
40 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN 

NASIONAL DI WILAYAH JAWA TENGAH

Tri Rustiadi
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Studi ini terfokus kepada upaya menganalisis modal sosial KONI yang berpotensi 
menunjang pelaksanaan Pasal 40 UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 
Nasional, melalui jaringan dan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh KONI. 
Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memilih setting wilayah KONI 
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian, 
peneliti melakukan pengkajian terhadap tindakan faktual warga kepengurusan KONI 
dengan menggunakan prosedur analisis emic dan interpretasi etic. Hasil yang di gali 
berdasarkan keterkaitan kepengurusan dengan pejabat publik, atas dasar jejaring yang 
dibangun, kepemimpinan, serta prestasi yang dicapai di berbagai organisasi Koni, 
maka diperoleh simpulan bahwa: (1) Jaringan sosial yang dibangun masyarakat KONI 
masih belum maksimal, misalnya KONI belum melibatkan institusi nonpemerintah dalam 
pembiayaan pembinaan olahraga; (2) Modal sosial masyarakat KONI yang meliputi trust, 
social network, dan authority structure belum diberdayakan dengan maksimal, sedangkan 
unsur shared norms dan shared values telah dibangun dengan baik.

MODEL MEDIASI UNTUK PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ubaidillah Kamal, Rasdi, Bagus Hendradi Kusuma
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Sistem pradilan pidana anak dengan paradigma keadilan retributif sudah 
seharusnya diganti dengan paradigma keadilan restoratif. Mediasi penal adalah salah 
satu cara untuk mewujudkan keadilan restoratif tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: 
Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah:1) mengkaji berbagai faktor yang mendorong 
kenakalan/kejahatan anak yang berkonflik dengan hukum. 2) menemukan model mediasi 
penal yang tepat sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik 
dengan hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah fenomenologis. Dalam hal 
ini, peneliti mencermati berbagai fenomena sosial di seputar kehidupan masyarakat 
terkait dengan masalah kenakalan/kejahatan anak,biasa disebut anak yang berkonflik 
dengan hukum. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan data sebagai basis instrument 
dalam menganalisis permasalahan. Data dalam konteks ini adalah data primer dan 
sekunder.Pendekatan analisis yang digunakan adalah menggunakan teori sosiologi 
hukum dari Roscopound, yakni hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa : 1) Kenakalan/kejahatan anak didorong oleh beberapa faktor : 
faktor ekonomi,faktor pendidikan, faktor pergaulan anak, faktor lingkungan, serta faktor 
rendahnya pengamalan nilai-nilai agama oleh anak. 2) Model mediasi penal yang lazim 
digunakan pada beberapa daerah (Wilayah Hukum Kepolisian Resort Rembang,Jepara 
dan Brebes) adalah musyawarah mufakat dengan melibatkan :keluarga kedua belah 
pihak (korban dan pelaku), tokoh masyarakat,tokoh agama dan aparat kepolisian itu 
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sendiri, sehingga mencocoki model yang dikembangkan di Australia dan New Zeland. 
Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, bahwa kenakalan anak disebabkan adanya 
beberapa faktor, baik dalam diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal) sehingga 
penyelesaiannya sejauh mengkin diusahakan melalui jalur mediasi penal dengan 
melibatkan beberapa pihak demi kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan 
seluruh masyarakat.

MODEL PERCEPATAN HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAMPAK BENCANA 
ALAM DENGAN BERBASIS PADA KEARIFAN NILAI LOKAL MELALUI HARMONISASI 

PERUNDANG-UNDANGAN BENCANA ALAM DI JAWA TENGAH

Tri Sulistiyono, Rodiyah
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini mengkaji, menemukan model percepatan hak perlindungan dampak 
bencana alam berbasis pada kearifan nilai lokal melalui harmonisasi perundang-
undangan bencana alam di Jawa Tengah. Argumennya meliputi sosial, empirik, politik 
dan normatif. Penelitian ini adalah kelanjutan penelitian tahun 2012 tentang Model 
Pembentukan Kebijakan Berbasis Konservasi Budaya dalam Pemberdayaan Lembaga 
Perempuan pada Pendampingan Anak dan penelitian model penangana bencana alam 
di Kabupaten Temanggung. Fokus penelitian pada percepatan hak perlindungan dampak 
bencana alam berbasis pada kearifan nilai lokal. Tujuannya adalah menemukan mode 
percepatan hak perlindungan dampak bencana alam berbasis pada kearifan nilai lokal 
melalui harmonisasi perundang-undangan bencana alam di Jawa Tengah. Penelitian ini 
menggunakan bahan hukum utama yaitu UUD 1945, UU penanganan bencana alam, PP, 
Perpres dan Perda terkait penanganan bencana alam, dengan bahan hukum empiris secara 
sosiologis adalah stakeholder penanganan bencana alam, pembentuk kebijakan, pakar 
penanganan bencana alam, dan pakar HAM. Output target Penelitian adalah terciptanya 
model dalam bentuk penyusunan Perda dan mematenkan model, buku ajar serta 
publiksi jurnal internasional. Proses penelitian menggunakan paradigm konstruktivisme, 
pendekatan kualitatif-hermeunitik dengan penelitian yuridis-sosiologis. Analisis data 
dengan menggunakan kerangka berpikir Teori Josept Golstein dalam interaksi analysis 
model konstruktivisme pada tehnik analisis R&D. Penelitian dilakukan pada lembaga 
Negara Basarnas, Basarda, Pemda, Biro dan Bagian Hukum, budaya masyarakat Jawa 
Tengah. Penelitian ini dilakukan dua tahun. Tahun pertama, difokuskan pada database 
empiris urgensi dan model percepatan hak memperoleh perlindungan dampak bencana 
alam berbasis kearifan nilai lokal melalui harmonisasi perundang-undangan bencana 
alam di Jawa Tengah. Tahun kedua difokuskan pada uji coba kelayakan, pengembangan 
model percepatan hak memperoleh perlindungan dampak bencana alam berbasis 
kearifan nilai lokal melalui harmonisasi perundang-undangan bencana alam di Jawa 
Tengah sekaligus mengimplementasikannya dengan menggunakan monev yang valid. 
Hasil penelitian menunjukan urgensi normatif, empirik, sosiologis harmonisasi perundang-
undangan menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana untuk mewujudkan hak 
memperoleh percepatan perlindungan. Model percepatan hak memperoleh perlindungan 
dampak bencana alam berbasis kearifan nilai lokal melalui harmonisasi perundang-
undangan bencana alam di Jawa Tengah menggunakan harmonisasi vertikal dengan 
ecara kearifan lokal menggunakan konsep sister village dan gotong royong masyarakat 
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melalui vocal point unsur masyarakat. Simpulan urgensi harmonisasi perundangan 
secara vertikal dan sister village adalah dua hal yang menjadi instrumen percepatan hak 
memperoleh perlindungan dampak bencana alam. Oleh karena itu sister village harus 
dikembangkan dengan berdasarkan kemampuan masyarakat yang mendapat dukungan 
sepenuhnya dalam pelaksanaan oleh pemerintah melalui BPBN dan BPBD. Vocal point 
di kembangkan dengan menggunakan nilai gotongroyong keagamaan di lokasi pasca 
bencana.

MODEL PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KONSERVASI DALAM MEMBENTUK 
PROFESIONALITAS LULUSAN FAKULTAS HUKUM PADA PILIHAN PROFESI 

KONSULTAN HUKUM, LEGAL OFFICER DAN ADVOKAT

Sartono Sahlan
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Hasil penelitian kelembagaan FH Sartono Sahlan,2012: 123-125) menunjukan 
dari 180 terdiri dari 114 informan sekaligus responden laki-laki dan 66 informan 
perempuan sekaligus responden mahasiswa FH Unnes Angkatan Tahun 2009-2010 
lebih banyak memilih profesi hukum sebagai konsultan hukum sebanyak 63 responden 
(35%) selanjutnya legal officer sebanyak 61 responden (34%), berturut-turut advokat, 
jaksa, hakim dan terakhir mediator sebanyak 10 responden (6%). Dan pilihan profesi ini 
sebagain besar didorong oleh analisis mereka terhadap kebutuhan hukum masyarakat 
Indonesia dan situasi global serta sesuai cita-citanya. Fakultas hukum berdasarkan 
hasil tersebut melakukan workshop kurikulum yang menghasilkan kurikulum kompetensi 
berbasis konservasi. Kurikulum ini diharapkan mampu menjadi katalisator yang tepat 
dalam menjembatani pilihan profesi mahasiswa FH Unnes. Kondisi ini menuntut segera 
model penerapan kurikulum FH Berbasis konservasi dalam mewujudkan profesionalitas 
lulusan pada pilihan profesi tersebut. Fakta inilah yang menjadi fokus penelitian, 
sehingga masalah penelitian adalah (1) bagaimana model penerapan kurikulum 
Fakultas Hukum Berbasis Konservasi dalam membentuk profesionalitas lulusan pada 
pilihan profesi konsultan hukum, legal officer dan advokat?; (2) bagaimana kendala 
penerapan kurikulum Berbasis Konservasi dalam membentuk profesionalitas lulusan 
Fakultas Hukum pada pilihan profesi konsultan hukum, legal officer dan advokat?. 
Tujuannya adalah (1) menemukan model penerapan kurikulum Berbasis Konservasi 
dalam membentuk profesionalitas lulusan Fakultas Hukum pada pilihan profesi konsultan 
hukum, legal officer dan advokat; (2) mendeskripsikan kendala penerapan kurikulum 
Berbasis Konservasi dalam membentuk profesionalitas lulusan Fakultas Hukum pada 
pilihan profesi konsultan hukum, legal officer dan advokat. Manfaat teoritis adalah 
model penerapan kurikulum Berbasis Konservasi dalam membentuk profesionalitas 
lulusan Fakultas Hukum pada pilihan profesi konsultan hukum, legal officer dan advokat. 
Manfaat praktis adalah dasar acuan pengembangan penerapan kurikulum berbasis 
konservasi fakultas hukum untuk menyosngsong era globalisasi kebutuhan hukum dan 
dinamika masyarakat Output yang ditargetkan adalah publikasi jurnal ilmiah akreditasi 
nasional dan internasional, buku ilmiah ber ISBN, penemuan SOP pengembangan model 
penerapan kurikulum hukum berbasis konservasi, dasar kunjungan keluar negeri dalam 
melakukan stdi banding kurikulum hukum pada negara yang menganut sistem hukum 
Civil Law. Konsep terori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian 
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adalah konser kurikulum berbasis konservasi, teori implementasi Josep Golstein, teori 
hukum dalam penerapan profesi hukum dalam perspektif kedilan substantif dalam dileme 
penegakkannya. Metode penelitian mengguankan paradigma konstruktisme, pendekatan 
kulaitatif pada jenis penelitian yuridis sosiologi dan pengambilan data menggunakan tehnik 
analisis normatif (data primer) dan sekunder (wawancara, observasi, pustaka penerapan 
kurikulum berbasis konservasi). Data divalidasi dengan trianggulasi dan dianalisis 
dengan interactive analysis models. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 
proses belajar mengajar sudah menggunakan kurikulum 2012 yang berbasis pada nilai 
konservasi dengan mengedepankan praktek untuk mencapai kemahiran pemilihan profesi 
hukum mahasiswa dengan mata praktek legal contrak, legal drafting, praktek peradilan 
semu. Kendala pelaksanaan kurikulum berbasis konservasi ini adalah lebih keteknis 
jaringan kerjasama dan peralatan praktek yang belum dimiliki oleh fakultas hukum dan 
saat ini sedang diusahakan dengan sebagian sudah terpenuhi yaitu lab praktek peradilan 
semu, perpustakaan. Fakultas hukum berdasarkan hasil tersebut melakukan monitoring 
evaluasi pelaksanaan kurikulum dari mulai silabi, RPP sampai dengan pengelolaan 
proses belajar mengajar dan juga evaluasi yang dilakukan. Kurikulum ini diharapkan 
mampu menjadi katalisator yang tepat dalam menjembatani pilihan profesi mahasiswa 
FH Unnes. Model Penerapan ini dinamakan Kurikulum Berbasis Konservasi Responsif 
Progresif. Artinya kurikulum FH Unnes berdasarkan pada kurikulum konservasi (Unnes) 
yang berbasis pada kemampuan merespon dengan cepat dan tepat kebutuhan hukum 
masyarakat sehingga mampu menyediakan keterpenuhan kebetuhan hukum di masa 
yang akan datang. Ada beberapa fakta yang harus dibenahi oleh FH UNNES dalam 
pelaksanaan kurikulum tersebut yaitu sarana prasarana harus memadahi, dengan dosen 
yang profesional dan mempunyai komitmen keilmuan hukum yang tinggi. Selanjutnya 
Brand image FH Unnes harus didukung oleh perpustakaan hukum yang on line dengan 
e-jurnal yang sekarang ini sedang dikembangkan menunjuk jalinan kerjasama nasional 
dan international.
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STUDI EKSPLORASI SAMBILOTO (ANDROGRAPHIS PANICULATA)  
SEBAGAI ANTIKANKER MELALUI PENGARUHNYA TERHADAP ANGIOGENESIS 

DAN PROLIFERASI SEL ADENOKARSINOMA MAMMA MENCIT C3H

Nugrahaningsih WH
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Kanker mamma merupakan penyebab nomor dua kematian akibat kanker. Terapi 
standar kanker mamma menurut pedoman WHO dengan pembedahan, radioterapi, 
sitostatika dan terapi hormonal belum memberikan hasil yang memuaskan. Berbagai 
upaya dan penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil terapi yang optimal, dengan 
cara menghambat proliferasi sel dan memotong pasokan nutrisi masa tumor. Penelitian 
secara in vitro menunjukkan pengaruh Sambiloto terhadap sel kanker. Adanya pengaruh 
lingkungan mikro terhadap pertumbuhan jaringan kanker memungkinkan hasil yang 
berbeda antara penelitian secara in vitro dan in vivo. Diperlukan penelitian lebih lanjut 
secara in vivo. Desain penelitian Randomized post test control group. Sebanyak 24 ekor 
mencit C3H yang telah tumbuh kanker mamma dibagi secara acak menjadi 4 kelompok 
masing-masing 6 ekor. Diberikan ekstrak sambiloto dalam pelarut aquadestilata 1 kali 
sehari selama 14 hari dengan dosis 5, 10 15 mg/hari dan kelompok kontrol. Pada hari 
ke 15 mencit dimatikan, jaringan kanker diperiksa ekspresi Ki-67 dan VEGF dengan 
imunohistokimia. Ekspresi VEGF menurun pada pemberian ekstrak sambiloto 5 mg/
hari (p=0,002), 10 mg/hari (p=0,000) dan 15 mg/hari (p=0,000). Hasil uji Pearson 
menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara dosis yang diberikan dengan ekspresi 
VEGF (r = - 0,953). Ekspresi Ki-67 menurun pada pemberian ekstrak sambiloto 5 mg/
hari (p=0,000), 10 mg/hari (p=0,000) dan 15 mg/hari (p=0,000). Ekspresi Ki-67 pada 
pemberian ekstrak dosis 10 dan 15 tidak menunjukkan perbedaan (p=0,110). Uji Pearson 
menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara dosis ekstrak dengan ekspresi Ki-67 (r 
= - 0,938). Hubungan yang kuat juga didapatkan antara ekspresi VEGF dan ekspresi 
Ki-67 (r =0,920). Ekstrak sambiloto peroral mempengaruhi angiogenesis dan proliferasi 
adenokarsinoma mamma dengan indikator penurunan ekspresi VEGF dan ekspresi Ki-67 
Penurunan ekspresi VEGF dan ekspresi Ki-67 belum mencapai ekspresi pada jaringan 
non neoplasia.
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PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DI RUMAH BERSALIN 
UNTUK KEBERHASILAN ASI EKSKLUSIF

Bambang Wahyono, Chatila Maharani, Galuh Nita Prameswari
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Meningkatnya angka kesakitan dan kematian bayi salah satunya disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan ibu dan kurangnya dukungan tenaga kesehatan 
mengenai pentingnya pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi. Adanya peraturan 
Pemerintah mengenai ASI Eksklusif yaitu PP No. 33 Tahun 2012, mengharuskan fasilitas 
pelayanan kesehatan salah satunya adalah Rumah Bersalin (RB) untuk mendukung 
keberhasilan ASI Eksklusif. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan termasuk RB bisa 
mendapatkan sanksi jika tidak mendukung pelaksanaan ASI Eksklusif. Untuk itu, perlu 
disusun Standard Operating Procedure (SOP) Penatalaksanaan ASI Eksklusif di RB agar 
tenaga kesehatan dapat memberikan dukungan langsung kepada iu pada saat hamil, 
melahirkan dan pasca persalinan. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang 
dilaksanakan dengan cara Focus Group Discussion (FGD) dengan tenaga medis yaitu 
Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Dokter Anak dan Bidan yang mempunyai 
atau praktek di Rumah Bersalin di Semarang serta konselor menyusui di Kota Semarang. 
Tahapan penyusunan SOP yaitu identifikasi SOP, Studi Literatur dan Penyusunan 
SOP (Tahap IIA dan IIB), Konsultasi SOP dan Finalisasi SOP Tahap I (FGD Tahap III). 
Prosedur yang dihasilkan yaitu Pada SOP Antenatal terdapat Prosedur Pemberian 
Informasi Mengenai ASI Saat Kehamilan (1.1) dan Prosedur Pemberian Informasi ASI 
Pada Ibu Menyusui Yang Menderita Penyakit Tertentu (1.2). SOP Saat Persalinan 
terdapat Prosedur Inisiasi Menyusu Dini (2.1). Pada SOP Masa Nifas sampai 6 bulan 
terdapat 7 Prosedur yaitu Prosedur Rawat Gabung di ruang Perawatan (3.1), Prosedur 
Pembimbingan Posisi Menyusui dan Pelekatan (3.2), Prosedur Pendampingan Posisi 
Menyusui Pada Bayi Kembar (3.3), Prosedur Penanganan Pada Ibu dengan ASI Kurang 
(3.4), Prosedur Penanganan Kelainan Bentuk Puting (3.5), Prosedur Penanganan Keluhan 
pada Puting dan Payudara(3.6), Prosedur Pemberian Informasi Tentang Pemerahan, 
Penyimpanan, dan Pemberian ASI (3.7). Saran sebelum SOP ini diimplementasikan 
yaitu dilakukan validadi, revisi, sosialisasi, uji coba, evaluasi uji coba dan perbaikan SOP 
Penatalaksanaan ASI Eksklusif.

PENGEMBANGAN BUKU PHBS-AS DALAM HURUF BRAILLE PENGARUHNYA 
TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PRAKTIK PHBS SISWA SDLB 

PENYANDANG TUNANETRA

Hadi Setyo Subiyono, Arif Setiawan
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pendidikan kesehatan pada setiap jenjang pendidikan formal merupakan 
investasi pembangunan yang penting, termasuk di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). 
Hasil studi pendahuluan pada SDLB di Kota Semarang menunjukkan 60% siswa 



51Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Kesehatan

penyandang tunanetra memiliki pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 
yang kurang, serta belum tersedianya media buku PHBS dengan huruf braille. Oleh 
karena itu ingin dilakukan penelitian pengembangan pendidikan kesehatan dengan buku 
PHBS berhuruf braille. Penelitian eksperimen ini menggunakan rancangan sebelum dan 
sesudah intervensi tanpa kelompok kontrol. Variabel yang diamati adalah pengetahuan, 
sikap, dan praktik PHBS siswa sebelum dan sesudah intervensi. Sampel penelitian 
meliputi seluruh siswa tunanetra di SDLB A Dria Adi dan SDLB Negeri Semarang Tahun 
Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 24 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
intervensi pendidikan kesehatan dengan buku PHBS huruf braille mampu meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan praktik siswa tentang PHBS. Untuk aplikasi yang lebih luas 
disarankan agar diberikan pendampingan khusus bagi siswa yang belum lancar membaca 
braille. Selain itu diperlukan juga dukungan berbagai pihak dalam mengarahkan siswa 
melaksanakan pesan tentang membuang sampah dan pemilihan makanan jajanan.

MODEL INTEGRASI PENDIDIK KOMUNITAS DAN SISTEM POIN “RP” (REWARD-
PUNISHMENT) UNTUK PENCAPAIAN CONDOM USE 100% DI LOKALISASI 

Mahalul Azam, Arulita Ika Fibriana
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Wanita Pekerja Seks (WPS) merupakan kelompok yang berisiko tinggi terkena 
Penyakit Menular Seksual (PMS) dan berisiko tinggi tertular HIV/AIDS. Di Indonesia, 
diprediksi lebih dari 50% WPS adalah menderita PMS. Penggunaan kondom merupakan 
salah satu strategi pencegahan penularan PMS dan HIV. Di lokalisasi Banyu Putih 
Batang, program kondom 100% masih sulit dicapai. Hal ini diduga karena WPS kurang 
memiliki power dan daya tawar yang kuat ketika menghadapi pelanggan. Pemberdayaan 
bagi WPS menjadi pilar utama, agar WPS tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi 
subjek yang dapat merubah perilaku di komunitasnya. Penelitian ini menerapkan inovasi 
Pengembangan Model Pendidik Komunitas dan Sistem Poin “RP” (Reward-Punishment) 
untuk upaya pencapaian Condom Use 100%. Penelitian menggunakan desain 
eksperimen dengan rancangan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan kelompok 
pembanding eksternal. Penelitian ini menggunakan total sampling yaitu sejumlah 71 
orang Wanita Pekerja Seks (WPS) di lokalisasi Banyu Putih. Hasil menunjukkan bahwa 
80% WPS dan atau pelanggannya tidak selalu menggunakan kondom saat berhubungan 
seksual. Faktor yang mempengaruhi adalah persepsi kerentanan terkena HIV/AIDS, 
persepsi tentang keparahan PMS dan HIV/AIDS, persepsi manfaat penggunaan kondom 
serta faktor dukungan bapak/ibu asuh. Pada kelompok intervensi, setelah diterapkannya 
model integrasi Pendidik Komunitas dan sistem reward-punishment, praktik penggunaan 
kondom meningkat menjadi 82,9%. Ini menunjukkan terdapat perbedaan yang siginifikan 
praktik penggunaan kondom antara sebelum dan sesudah intervensi. Sedangkan pada 
kelompok kontrol tidak menunjukkan adanya perbedaan.
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KAJIAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN UKS DALAM UPAYA 
PENINGKATAN STATUS KESEHATAN SISWA 

Bambang Budi Raharjo, Muhammad Azinar
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus menjadi 
“Health Promoting School” artinya “sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan 
warga sekolahnya”. Hal itu bisa tercapai bila sekolah dan lingkungannya dibina dan 
dikembangkan antara lain melalui program UKS. Di wilayah kota Semarang, meskipun 
semua sekolah tingkat SMA memiliki UKS, tidak semua SMA tersebut mengelola UKS 
dengan baik sesuai standar yang telah diatur oleh Departemen Kesehatan. SMA 7 
Semarang merupakan contoh sekolah yang telah berhasil menjuarai kompetisi sebagai 
sekolah sehat di tingkat kota Semarang bahkan juga tingkat provinsi Jawa Tengah. 
Predikat sekolah sehat ini tentunya tidak bisa terlepas dari peranan UKS sebagai salah 
satu unit pelayanan yang diberikan oleh sekolah untuk siswa khususnya pelayanan 
kesehatan. Pengelolaan manajemen UKS yang optimal akan memberikan dampak yang 
posititif terhadap perilaku siswa dan semua komponen sekolah dalam membiasakan 
hidup bersih dan sehat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan 
menggunakan pendekatan crossectional. Subjek penelitian ini adalah meliputi kepala 
sekolah, guru pembina UKS, siswa pelaksana UKS, dan siswa pengguna layanan UKS 
di SMA 7 Semarang. Hasil penelitian ini adalah: 1) perencanan kegiatan UKS sudah 
tersusun dengan baik, melibatkan seluruh komponen dan menghasilkan dokumen 
perencanaan; 2) Struktur organisasi pelaksana UKS merupakan organisasi formal 
karena terdapat struktur organisasi yang jelas dan diakui secara resmi di sekolah terdiri 
dari guru, siswa, pembina dari Puskesmas, orangtua, dan masyarakat; 3) Pelaksanaan 
program kerja UKS sudah baik dengan dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan 
perencanaan yang mengacu pada trias UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan 
kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; 4) Bentuk pengawasan UKS di 
dilakukan dengan rapat rutin, sering koordinasi, mengevaluasi kegiatan dan melaporkan 
ke Tim Pembina UKS kabupaten secara berkala setiap satu periode selama satu tahun. 
Disarankan untuk meningkatkan pengelolaan manajemen UKS di sekolah dalam upaya 
peningkatan status kesehatan siswa, perlu peningkatan komitmen dari semua unsur di 
sekolah mulai kepala sekolah, guru, seluruh siswa untuk bersama-sama mendukung dan 
melaksanakan semua program dan kegiatan UKS.

PENGEMBANGAN WILAYAH DAMPINGAN SEBAGAI LABORATORIUM LAPANGAN 
GIZI KESEHATAN MASYARAKAT JURUSAN IKM FIK UNNES

Irwan Budiono, Eko Farida
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Praktik belajar lapangan merupakan komponen penting dalam pencapaian 
kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, termasuk juga mahasiswa peminatan 
gizi. Sayangnya, sampai saat ini Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Unnes belum 
mempunyai laboratorium lapangan. Laboratorium tersebut bukan hanya dibutuhkan 
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oleh mahasiswa, namun juga akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan petugas 
kesehatan di lokasi laboratorium lapangan. Penelitian kualitatif ini melibatkan subyek 
penelitian pengelola program studi kesehatan masyarakat dan petugas kesehatan di 
Puskesmas Limbangan (Kepala, petugas gizi, dan bidan). Fokus kajian meliputi identifikasi 
kompetensi lulusan yang dapat diperoleh dari kegiatan praktik lapangan, identifikasi 
daya dukung kelembagaan, dan identifikasi prosedur kelembagaan. Hasil penelitian 
menunjukkan program yang disepakati untuk dikerjakan dalam laboratorium lapangan 
adalah survei konsumsi tingkat rumah tangga; penentuan status gizi masyarakat; promosi 
kesehatan; pendampingan kegiatan Posyandu; manajemen data gizi di Puskesmas; dan 
pengembangan teknologi terapan bidang gizi di masyarakat.
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PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN INDUSTRI TEKSTIL  
DI PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI ENVIRONMENTALLY PREFERABLE 

PRODUCTS (EPPS)

Zaenuri Mastur, Fathur Rokhman
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan Borg & 
Gill (1983). Dalam penelitian dan pengembangan ini dilakukan penyederhanaan langkah, 
dari sepuluh langkah menjadi tiga tahap, yaitu studi pendahuluan, pengembangan 
model, dan validasi model. Pada tahun kedua dilakukan pengembangan dan validasi 
model. Penelitian ini dilakukan pada industri tekstil yang berada di Kabupaten Semarang, 
Pekalongan, dan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, yang telah meraih ISO 14001 maupun 
nonISO 14001, yang beroperasi di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kupang-Sambong 
dan Bengawan Solo. Subjek penelitian adalah para pengusaha dan karyawan industri 
tekstil, serta masyarakat yang bermukim di boundary industri tekstil. Model kinerja 
pengelolaan lingkungan yang dikembangkan divalidasi oleh para peneliti Pusat Penelitian 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup LP2M UNNES dan staf BLH (Badan Lingkungan 
Hidup) Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan, model kinerja pengelolaan 
lingkungan industri tekstil di Provinsi Jawa Tengah sebagai Environmentally Preferable 
Products (EPPs) adalah membangun dan mengoperasikan IPAL (Instalasi Pengolah Air 
Limbah) dengan kategori (1) memiliki IPAL dan melakukan pengolahan dengan baik, (2) 
memiliki IPAL dan saluran limbah siluman, dan (3) seolah-olah memiliki IPAL.

MODEL PENGATURAN DISTRIBUSI AIR DENGAN JARINGAN KABUR STUDI KASUS: 
JARINGAN PDAM KOTA SEMARANG

Mulyono, Isnaini Rosyida
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Penelitian ini didasarkan kenyataan pada permasalahan distribusi air pada 
jaringan air PDAM yang belum optimal. Pada daerah tertentu tekanan air yang sampai 
ke pelanggan cukup besar dan air mengalir setiap saat. Sedangkan pada daerah lain 
tekanannya cukup kecil dan hanya mengalir pada jam-jam tertentu saja. Sehingga perlu 
ditentukan aliran maksimum pada jaringan pipa PDAM, agar air dapat terdistribusi dengan 
maksimal. Penentuan aliran maksimum tersebut membutuhkan data-data panjang pipa, 
diameter, kapasitas pipa dan sebagainya. Akan tetapi biasanya data itu tidak tersedia 
dengan lengkap. Sehingga masalah tersebut tidak dapat dimodelkan dengan model 
jaringan tegas (crisp). Dengan demikian perlu ditemukan model pengaturan distribusi 
air ke pelanggan dengan model jaringan kabur (fuzzy network). Tujuan dari penelitian 
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ini adalah (1) memodelkan jaringan distribusi air dengan jaringan kabur, (2) menentukan 
aliran maksimum kabur (fuzzy maximal flow) pada jaringan tersebut, (3) menganalisis 
hasil tersebut untuk pemenuhan kebutuhan air tiap pelanggan. Penelitian ini mengambil 
lokasi jaringan air dalam wilayah PDAM Tirta Moedal Semarang. Adapun manfaat dari 
penelitian ini diantaranya dapat digunakan sebagai masukan bagi PDAM Tirta Moedal 
dalam pengaturan distribusi air ke pelanggan dan dapat dijadikan dasar bagi pembangunan 
sarana dan prasarana jaringan air PDAM. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari 
penelitian terdahulu oleh peneliti utama, yaitu: Optimalisasi Jaringan Distribusi Air Bersih 
dengan Pohon Perentang Minimum (Hibah PNBP MIPA UNNES, 2008). Penelitian ini 
dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama studi pustaka, meliputi: pengumpulan literatur, 
studi tentang jaringan kabur serta aliran maksimum kabur. Tahap kedua perancangan 
program penyelesaian masalah aliran maksimum jaringan fuzzy dengan Bortland Delphi. 
Tahap ketigastudi kasus analisis nilai aliran maksimum untuk peracangan jaringan 
transmisi pipa baru dalam wilayah tertentu, serta interpretasi terhadap pemenuhan 
kebutuhan air pelanggan dalam wilayah tersebut. Luaran yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah dihasilkan program peneyelesaian masalah aliran maksimum jaringan kabur 
serta aplikasi program untuk perhitungan nilai aliran maksimum dari jaringan pipa PDAM.
Luaran lainnya adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam forum seminar.

DETERMINAN DAN PERFORMANCE KOTA HIJAU DAN NON HIJAU DI WILAYAH 
AGLOMERASI PERKOTAAN SEMARANG DAN YOGYAKARTA

Amin Pujiati
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pertumbuhan kota yang terus menerus yang melebihi kapasitas daya dukung 
geografis/ruang dan ekonomi perkotaan dan kota akan menimbulkan berbagai 
permasalahan, salah satunya adalah masalah lingkungan. Studi ini bertujuan 
mengidentifikasi kota berdasarkan pertumbuhan kota dan lingkungan yaitu kota hijau dan 
non hijau, mengestimasi variabel yang berpengaruh terhadap klasifikasi kota hijau dan 
non hijau serta menganalisis performance kota hijau dan non hijau di wilayah aglomerasi 
perkotaan Semarang dan Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini data 
sekunder yang diperoleh dari BPS dan Pemerintah kota dari tahun 2000 sampai dengan 
2010. Metode analisis yang digunakan adalah multinomial logistic regression, diskriptif 
dan sistem informasi geografi (SIG). Hasil penelitian menunjukkan kota yang masuk 
klasifikasi kota hijau di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang adalah Kota Semarang, 
sedangkan Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, 
Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal masuk klasifikasi kota non hijau. 
Kota yang masuk klasifikasi kota hijau di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta adalah 
Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten, sedangkan Kabupaten 
Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta masuk 
klasifikasi kota non hijau. Tingkat kesempatan kerja industri, pertumbuhan penduduk, 
tingkat pendidikan berpengaruh terhadap klasifikasi kota berdasarkan pertumbuhan kota 
dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat pengeluaran 
pemerintah tidak berpengaruh terhadap klasifikasi kota berdasarkan pertumbuhan kota 
dan kualitas lingkungan. Hal ini berarti pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat 
pengeluaran pemerintah tidak dapat diandalkan untuk memprediksi klasifikasi kota. 
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Kualitas lingkungan di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang lebih tinggi dibandingkan 
wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Mengingat pentingnya aspek lingkungan 
dalam pertumbuhan kota, maka aspek ini dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi 
pemerintah kabupaten/kota. Publikasi kota hijau dapat digunakan untuk menarik orang 
dan modal/investasi.
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APLIKASI METODE GAYABERAT MIKRO ANTAR WAKTU UNTUK PEMANTAUAN 
INTRUSI AIR LAUT DI KAWASAN SEMARANG UTARA

Supriyadi, Khumeadi, Mahmud Yusuf
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa intrusi air laut yang terjadi di 
beberapa wilayah kota Semarang ternyata sudah meresep ke sumur gali yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat untuk keperluan sehari – hari, seperti mencuci, mandi dan sebagainya. 
Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Hendrayana (2002), diketahui bahwa 
daerah utara Semarang, intrusi air laut semakin meningkat sejak beberapa tahun terakhir, 
terutama pada daerah pemukiman pusat perkotaan, dan di beberapa wilayah industri 
di bagian utara, misalnya daerah sekitar Muara Kali Garang, Tanah Mas, Pengapon, 
dan Simpang Lima. Data intrusi air laut tersebut berdasarkan hasil pemantauan dari 
beberapa sumur gali penduduk dan kualitas sumur bor di beberapa tempat. Secara 
umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wilayah utara kota Semarang 
yang diperkirakan sudah terintusi air laut dengan menggunakan metode Gayaberat mikro 
antar waktu. Metode ini diawali dengan (a) pemodelan respon anomali gayaberat akibat 
intrusi air laut, (b) melakukan pengukuran gaya berat dua kali dalam setahun di titik 
yang sama. Pengukuran gaya berat pada tahun pertama dilaksanakan pada bulan Mei, 
Oktober 2012 dan 2013 di 120 titik yang tersebar merata di kawasan utara kota Semarang. 
Peralatan utama yang digunakan adalah gravimeter Scintrex Autograv CG-3 dan GPS, 
(c) pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah ada seperti MS. 
Excell, Grav2D, Grav3D, Sufer 8,0 dan (d) interpretasi secara kualitatif dan kuatitatif hasil 
pengolahan data. Hasil pengkuran menunjukkan bahwa pada pengukuran tahun kedua 
2013 telah diperoleh data gaya berat mikro periode Mei. Selanjutnya data ini digunakan 
untuk mengitung anomali gaya berat mikro antar waktu dengan data gaya berat yang 
telah diperoleh tahun sebelumnya, yaitu periode Mei 2012 dan Oktober 2012. Anomali 
diperoleh dengan menghitung selisih data gaya berat di titik yang sama dengan data gaya 
berat periode Mei 2012 yang dipakai sebagai referensi (awal pengukuran). Berdasarkan 
nilai anomali gayaberat mikro antar waktu selang periode tersebut menunjukkan bahwa 
ada berberapa daerah yang mempunyai nilai anomali positip yang berkorelasi dengan 
kenaikan muka air tanah, anomali negatip berkorelasi dengan penurunan muka air 
tanah, dan nol tidak terjadi perubahan apapun. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran 
tentang dinamika muka air tanah, maka digunakan data gradien vertikal gaya berat mikro 
antar waktu dan anomalinya menunjukkan hasil sebagai berikut anomali gradien vertikal 
gaya berat mikro antar waktu bernilai negatip berarti terjadi penurunan muka air tanah, 
dan sebaliknya jika positip terjadi kenaikan muka air tanah. Hasil interpretasi 3D gaya 
berat mikro antar waktu dengan menggunakan perangkat lunak Gravblok menunjukkan 
beberapa daerah seperti Widoharjo dan sekitarnya, perumahan Semarang sekitarnya, 
dan perumahan Tlogosari sekitarnya telah mengalami intrusi air laut pada kedalaman 
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sampai 30 meter. Mengingat pada penelitian ini periode pengukuran relatif pendek, maka 
faktor amblesan diabaikan sehingga sumber anomali gaya berat mikro antar waktu adalah 
dinamika muka air tanah yang berupa kenaikan muka air tanah, penurunan muka air 
tanah atau intrusi air laut. Untuk memperoleh sumber anomali gaya berat mikro antar 
waktu akibat intrusi air laut menggunakan filter yang dikembangkan tahun sebelumnya. 
Adanya filter ini diharapkan diperoleh sumber anomali gaya berat mikro antar waktu yang 
disebabkan oleh intrusi air laut.

PENGEMBANGAN HYDROLIC DIFFERENTIAL DYNAMOMETER (HD-DYNO) MOTOR 
RODA DUA

Aryono Adhi, Widya Aryadi, Pramono, Bambang BR
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian RAPID Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Telah dilaksanakan penelitian pengembangan Hydrolic Differential Dynamometer 
(HD-Dyno) Motor Roda Dua Tahap III Tahun 2012. Penelitian ini merupakan tindak lanjut 
penelitian RAPID Tahap II Tahun 2012. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan uji Hydrolic 
Differential Dynamometer (HD-Dyno) Motor yang telah dihasilkan pada tahun pertama 
kegiatan ini.Padatahap III tahun 2013 dilanjutkan upaya pembuatan HD-Dynooleh IKM 
binaanantara Tim RAPID Unnes dan PT Triangle Motorindo

PENGEMBANGAN MODEL KOTA HIJAU UNTUK MEREDAM CEMARAN UDARA 
SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM KOTA SEMARANG

Dewi Liesnoor Setyowati, Enni Suwarsi Rahayu, Nana Kariada Tri Martuti
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Pertumbuhan kota berimplikasi timbulnya permasalahan perkotaan seperti 
kemacetan, banjir, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya kawasan 
ruang terbuka hijau. Fenomena perubahan iklim semakin menambah berat permasalahan 
kota. Muncul gagasan untuk mengembangkan program kota hijau yang lebih komprehensif 
sekaligus realistis sebagai solusi perubahan iklim. Tujuan penelitian: 1) mengkaji ragam 
jenis dan sebaran tanaman dalam meredam cemaran udara, 2) interpretasi citra untuk 
membuat pemodelan spasial kota hijau, 3) mengembangkan model kota hijau optimal 
untuk meredam cemaran udara, 4) melakukan ujicoba dan implementasi model kota hijau 
optimal, 5) sosialisasi dengan buku ajar, brosur, artikel publikasi model kota hijau optimal 
untuk meredam cemaran udara sebagai upaya antisipasi perubahan iklim. Penelitian 
dilakukan di Kota Semarang, obyek penelitian kawasan hijau. Data yang digunakan, 
sebaran tanaman, indeks ketidaknyamanan, data iklim, cemaran udara, dan kebutuhan 
ruang hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi (ecological approach). Teknik 
analisis meliputi, analisis sebaran ruang hijau (Leaf Area Indeks/LAI), analisis konsentrasi 
dispersi cemaran udara, dan analisis peredaman cemaran. Penelitian dilakukan selama 
dua tahun, pada tahun pertama dilakukan penyusunan basisdata, analisis sebaran 
tanaman, dan mengembangkan model dinamik kota hijau untuk meredam cemaran 
udara. Pada tahun pertama dihasilkan basisdata tentang jenis tanaman pada tiga 
taman di Kota Semarang, data pengukuran kualitas udara, data kepadatan transportasi, 
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data karakteristik taman. Selanjutnya dilakukan perancangan model tapi masih berupa 
submodel saja meliputi submodel RTH dan cemaran udara. Model utama penelitian 
akan diselesaikan pada tahun ke dua berupa software model kota hijau optimal untuk 
meredam cemaran udara sebagai upaya antisipasi perubahan iklim. Model ini akan 
mampu mewujudkan suasana nyaman, bersih, sehat, dapat meredam cemaran udara 
sebagai upaya pengendalian kualitas udara menuju kelestarian lingkungan. Model yang 
dihasilkan diharapkan sebagai wujud inovasi baru dalam sistem perencanaan keruangan 
strategis. Selain itu juga dihasilkan buku ajar, modul, dan beberapa judul artikel ilmiah 
sebagai upaya sosialisasi model.

KARAKTERISTIK SARANG DAN KETERSEDIAAN PAKAN BUAH BURUNG JULANG 
EMAS (ACEROS UNDULATUS) SEBAGAI UPAYA KONSERVASI IN SITU DI GUNUNG 

UNGARAN JAWA TENGAH

Margareta R, Amin R, Nugroho Edi K
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Pulau Jawa memiliki tiga jenis burung rangkong, satu jenis diantaranya yaitu Julang 
Emas (Aceros undulatus) terdapat di Gunung Ungaran yang merupakan Daerah Penting 
Burung (Important Birds Area) di Indonesia yang ditetapkan oleh Birdlife-International. 
Julang Emas (Famili Bucerotidae) merupakan jenis burung pemakan buah. Jenis-jenis 
buah yang dimakan oleh rangkong dapat dikategorikan sebagai (i) buah kecil dalam 
jumlah banyak, termasuk jenis-jenis Ficus, dan (ii) buah yang memiliki batu (stone seeds), 
yaitu jenis-jenis non-Ficus (Poonswad et al.1998).Hilangnya habitat asli Julang Emas 
akibat fragmentasi habitat dan pembukaan hutan untuk kebun kopi atau teh merupakan 
ancaman serius yang dapat mengganggu keberadaan burung tersebut. Pohon-pohon 
besar tempat bersarang jenis tersebut juga semakin terancam karena adanya penebangan 
liar. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik sarang dan 
bagaimana ketersediaan pakan buah burung Julang Emas khususnya di Gunung Ungaran. 
Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah eksplorasi terarah karakteristik sarang dan 
ketersediaan pakan buah burung Julang Emas sebagai upaya konservasi insitu di Gunung 
Ungaran. Target tersebut akan dicapai dalam dua tahun. Tahun pertama dilakukan analisis 
karakteristik sarang meliputi jenis pohon, lokasi sarang dan bentuk sarang serta habitat 
disekitar sarang Metode yang digunakan adalah line transect dan pengamatan langsung 
karakteristik sarang. Manfaat dari penelitian in adalah memberikan informasi dan data 
ilmiah yang lengkap mengenai kebutuhan hidup Julang Emas yang diperlukan dalam 
perencanaan konservasi in situ dan pengelolaan satwa liar khususnya burung. Kebutuhan 
hidup yang utama adalah ruang habitat yang cukup dan memiliki ketersediaan pakan, air, 
tempat berlindung serta tempat berkembangbiak. Mapping sarang julang dilakukan di 
seluruh stasiun pengamatan yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya yaitu stasiun 
Banyuwindu, Gadjah Mungkur, Watu Ondo, Gunung Gentong. Metode analisis habitat 
sekitar menggunakan metode kuadran. Data karakteristik sarang meliputi jenis pohon, 
lokasi dan bentuk sarang serta habitat di sekitar sarang. Data selanjutnya dianalisis secara 
deskripso kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama bulan Mei-Agustus 2013 
berhasil ditemukan 8 (delapan) buah sarang, 6 (enam) buah diantaranya merupakan 
sarang aktif dan 2 (dua) buah adalah sarang non aktif tetapi pernah digunakan sebagai 
sarang julang emas pada tahun 2011/2012. Lokasi sarang ditemukan berada pada 
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ketinggian 900-1200 mdpl, ketinggian pohon sebagai tempat bersarang berkisar 24-35 
m dengan diameter batang 0,83-1,75 m, tinggi sarang berkisar 11-27 m, diameter lubang 
33-38 cm, panjang lubang sarang 170-211 cm, lebar pintu sarang 4-11 cm, panjang pintu 
sarang 14-39 cm, tebal sarang 6-18 cm, suhu berkisar 20-210 c, dan bentuk sarang secara 
umum oval lonjong. Berdasarkan hasil identifikasi jenis pohon yang digunakan bersarang 
adalah salam klontong (Syzigium glabratum), nagasari (Syzygium antisepticum), dan 
marong.

EFEK SENYAWA SAPONIN DALAM BIJI MAHONI (SWIETENIA MACROPHYLLA, 
KING) TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH (RATTUS 

NOVERGICUS)

Sri Mursiti, Ersanghono Kusuma, Sabirin Matsjeh, Jumina, dan Mustofa
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Telah dilakukan penelitian tentang efek senyawa saponin dalam biji mahoni 
(Swietenia macrophylla King) terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus putih 
(Rattus Novergicus). Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih jantan galur wistar 
dengan berat badan rata-rata 150-200 g. Hewan uji dibagi menjadi 5 kelompok, masing-
masing kelompok 6 ekor. Hewan uji dipuasakan selama 24 jam sebelum diberi perlakuan 
dengan bahan uji. Sebagai kontrol negatif dengan pemberian aquades, dan kontrol 
positif dengan pemberian glibenklamid. Pemberian bahan uji dilakukan secara oral 
menggunakan sonde lambung. Pengambilan data dilakukan dengan mengukur serapan 
UV pada l 630 nm terhadap serum darah hewan uji pada saat sebelum dan setelah 
pembebanan glukosa, serta 30, 60, 90, 120, dan 150 menit setelah pemberian bahan uji, 
kemudian dikonversi menjadi kadar glukosa darah. Hasil analisis statistik terhadap data 
hasil percobaan yang diperoleh menggunakan uji t, dengan taraf signifikansi 5%, dan 
harga t tabel 2,021. Analisis hasil dengan uji t menunjukkan bahwa setelah perlakuan 
dengan bahan uji diperoleh harga t hitung -8,238 untuk kelompok IIIA (10mg/kg.bb); 
2,839 untuk kelompok IIIB (20mg/kg.bb); dan -1,227 untuk kelompok IIIC (40mg/kg.bb). 
Berdasarkan hasil perhitungan harga t dan rata-rata, maka yang poten untuk menurunkan 
kadar glukosa darah adalah saponin 20mg/kg.bb.

PENGEMBANGAN MODEL PERKULIAHAN ELEKTROMETRI BERBASIS BUDAYA 
JAWA DI LABORATORIUM UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN INTER-

INTRAPERSONAL CALON GURU KIMIA

Sri Wardani
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model perkuliahan elektrometri 
berbasis budaya Jawa pada praktikum kimia analitik instrumen untuk meningkatkan 
pemahaman konsep dan kecerdasan inter-intrapersonal mahasiswa calon guru kimia. 
Perkuliahan dilaksanakan melalui langkah inquiry, dengan metode kuasi eksperimen 
pretest-posttest control group design. Target yang akan dicapai adalah diperoleh model 
pembelajaran berbasis budaya Jawa yakni suatu perangkat pembelajaran (deskripsi 
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perkuliahan berbasis budaya Jawa, silabus, SAP) serta alat evaluasinya (kecerdasan 
inter-intra personal, pemahaman konsep dan kinerja mahasiswa). Pengukuran 
kecerdasan inter-intra personal dan peningkatan pemahaman konsep dilakukan melalui 
tes bentuk uraian, kinerja mahasiswa melalui lembar observasi dan internalisasi budaya 
Jawa melalui kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan 
peningkatan kecerdasan inter-intra personal dan pemahaman konsep antara sebelum 
dan sesudah penerapan model perkuliahan melalui nilai gain ternormalisasi (N-gain) 
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, dilanjutkan uji beda. data kualitatif kuesioner 
tanggapan mahasiswa, lembar observasi kinerja, serta observasi budaya Jawa dianalisis 
secara deskriptif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model PEBBJ dapat 
meningkatkan penguasaan konsep, dan keterampilan praktikum. Selain itu, model yang 
diimplementasikan bersinergi dengan internalisasi budaya Jawa dapat mengembangkan 
kecerdasan inter-intrapersonal, sehingga apabila diimplementasikan berkelanjutan 
dapat membangun habits of mind. Hasil penelitian yang lebih terinci menunjukkan bahwa 
peningkatan penguasaan konsep mahasiswa kelas eksperimen termasuk kategori sedang 
(%N-gain = 60) lebih baik dibandingkan kelas kontrol (% N-gain = 42). Peningkatan 
kecerdasan intrapersonal pada kelas eksperimen terjadi dengan rerata capaian 84,4%, 
lebih baik dari kelas kontrol dengan rerata 73,6%. Peningkatan kecerdasan interpersonal 
pada kelas eksperimen dengan rerata capaian 84,6 lebih baik dari kelas kontrol dengan 
rerata capaian 71,2%. Budaya Jawa menunjukkan korelasi positip dengan kecerdasan 
interpersonal (r= 0,778) dan intrapersonal (r= 0,813). Budaya Jawa berpengaruh positip 
terhadap kinerja PEBBJ (r= 0,934). 

PENGARUH UKURAN KRISTALIT PADA PARTIKEL MATERIAL KOMPOSIT 
SISTEM BARIUM HEXAFERRITE-STRONTIUM TITANATE TERHADAP SIFAT 

MAGNETOELECTRIC MELALUI RUTE MECHANICAL ALLOYING

Rahmat Doni Widodo
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Dalam dua dekade terakhir ini, penelitian yang dilakukan pada bidang ferromagnetik 
dan ferroelektrik berkembang dengan pesatnya, sehingga dihasilkan berbagai macam 
material multi fungsi (fungtional materials) tidak terkecuali material magnetoelectric. 
Material magnetoelectric dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pada bidang elektrik-
magnetik, telekomunikasi, elektronik serta berbagai jenis sensor. Dari sudut pandang 
pengembangan dan rekayasa material, penelitian pada bidang ferromagnetik dan 
ferroelektrik cukup berpotensi untuk melahirkan material baru. Sebagai ilustrasi, komposit 
antara material ferromagnetik dan ferroelektrik terutama bila direkayasa menjadi sistem 
nanokomposit memungkinkan terjadinya interaksi antar kristal/grain (grain exchanged 
interaction) sehingga memungkinkan terbentuknya kopling antara magnetisasi dan 
polarisasi listrik dan menurunkan sifat baru material serta peningkatan sifat material 
bila dibandingkan dengan sistem komposit konvensional. Rekayasa material untuk 
menjadi sistem nanokomposit menghendaki tahapan penghalusan ukuran partikel 
dan ukuran kristalit (crystallite-size atau grain size) kedua fasa sistem komposit serta 
tahapan pembentukan sistem nanokomposit. Bila sistem nanokomposit material dua fasa 
ini dapat berlangsung dengan baik maka fraksi luas permukaan daerah interaksi antar 
grain akan sangat menentukan sifat material seperti sifat magnetik dan elektrik. Pada 
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penelitian ini, salah satu kandidat material ferromagnetik yang akan digunakan adalah 
material magnetik Barium Hexaferrite (BHF) dan material elektrik Strontium Titanate 
(STO). Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi lebh jauh kinetika pertumbuhan 
crystallite-size yang terjadi pada material sistem nanokomposit BHF-STO akibat proses 
mechanical alloying dan annealing, serta efek ukuran kristalit kedua jenis partikel material 
penyusun terhadap sifat magnetoelectric (magnetik dan elektrik) material tersebut. 
Proses pembentukan sistem komposit material feromagnetik dan feroelektrik dicapai 
melalui proses mechanical alloying dan solid state reaction melalui tahapan sintering. 
Untuk memperoleh partikel material dengan berbagai ukuran kristalit maka perlu difahami 
kinetika pertumbuhan kristal kedua fasa pada sistem komposit. Dengan perkataan lain, 
untuk memperoleh persamaan empirik kinetika pertumbuhan ukuran rata rata kristal/
mean grain size diperlukan pengujian ukuran partikel dan ukuran kristalit hasil reaksi padat 
pada berbagai temperatur dan waktu annealing dari material komposit yang dipersiapkan 
melalui rute mechanical alloying. Kegiatan penelitian akan diawali oleh pembentukan 
fasa masing-masing komponen penyusun sistem komposit terdiri dari precursor BHF dan 
STO melalui rute mechanical alloying dan dilanjutkan dengan tahapan mechanical milling 
kedua komponen penyusun sistem komposit. Ukuran partikel dan kristalit rata-rata (mean 
particle and mean crystallite sizes) akan dievaluasi masing-masing dengan Particle Size 
Analyzer dan X-Ray Diffraction (XRD) menerapkan teknik line broadenning analysis. Sifat 
magnetik dari precursor BHF akan diinvestigasi dengan menggunakan Permagraph dan 
sifat elektrik dari precursor STO akan diinvestigasi dengan menggunakan Electrometer. 
Pengamatan terhadap mikrostruktur dari sampel dilakukan dengan menggunakan 
Scanning Electron Micrsocope (SEM).

STUDI IMUNOSTIMULAN EKSTRAK TOMAT PADA INFEKSI PLASMODIUM BERGHEI

Retno Sri Iswari, R. Susanti
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Alternative prevention of malaria cases through enhanced immune status of the 
body so it does not happen because of disease or to reduce Plasmodium infection and 
even kill the parasites are using tomato ( Lycopersicum esculentum Mill ). The study 
was conducted using a Randomized Control Group posttest study design. The study 
design using a completely randomized design with 5 treatments, each treatment with 7 
replications. Negative control group ( K - ) were fed a standard, positive control group 
( K + ), were standard fed and chloroquine. Treatment group (P1. P2 and P3) standard 
fed and tomato extract at a dose of 0.1. 1 and 10 mg /kg/day orally for 16 days. On 
day 17, all groups were infected with Plasmodium berghei intraperitonial 107. On the 
8th day after the mice were infected mice were killed, then examined IFN- γ, IL - 4 and 
IL-12. Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) one way, followed by the 
Least Significant Difference (LSD). LSD test results on the levels of IFN-γ, IL-4 and IL-12 
showed significant differences ( p ≤ 0.05 ), among which were given tomato extract (P2 
and P3) were not given the extract of tomato ( K - and K + ), except for the tomato extract 
were given 0.1 mg/kg did not show any significant difference with those not given tomato 
extract. Conclusion The study is the most effective dose increases the immune status of 
the body to reduce even kill parasites in the body is a tomato extract at a dose of 10 mg/
kg/day.
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KINETIKA DAN MEKANISME REAKSI PERENGKAHAN KATALITIK FASA CAIR DARI 
MINYAK BIJI KARET (HEVEA BRASILENSIS) MENJADI BAHAN BAKAR CAIR

Wara Dyah Pita Rengga, Prima Astuti Handayani
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Penggunaan minyak nabati sebagai alternatif bahan bakar cair diolah untuk 
mendapatkan bahan bakar cair gasoline, kerosene dan diesel. Minyak nabati dari 
minyak biji karet belum banyak diteliti dan merupakan potensi alam Indonesia. Minyak 
biji karet melalui proses perengkahan katalitik fasa cair menggunakan katalis H2SO4 
menghasilkan bahan bakar cair. Kinetika dan mekanisme reaksi dari perengkahan 
katalitik minyak biji karet menjadi bahan bakar cair telah diteliti. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui optimasi waktu reaksi dan mekanisme reaksi yang terjadi pada perengkahan 
katalitik. Perengkahan katalitik minyak biji karet dioptimasi pada suhu 450oCdengan 
konsentrasi asam sulfat sebesar 0,5% selama waktu 15-180 menit. Dengan menggunakan 
analisa GCMS mengetahui yield dan senyawa hasil menurun jumlah atom C dan FTIR 
untuk mengetahui senyawa alkana, alkena, atau senyawa oksigenat (senyawa yang 
mengandung oksigen). Ada 6 parameter yang digunakan dalam reaksi adalah minyak 
biji karet, gas, gasoline, kerosin, diesel, dan coke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kondisi optimal reaksi perengkahan katalitik minyak biji karet dengan katalis H2SO4 
adalah pada suhu 450oC, dengan 0,5% katalis selama waktu 75 menit dengan yield 
97,14%. Kinetika reaksi = 0,004[gasolin] + 0,002[kerosin], dengan order reaksi satu 
semu. Persaman Arrhenius menunjukkan bahwa k= 13606xe(-65,6)/RT. Produk lebih 
dominan gasolin 48,70%, daripada kerosin. Perengkahan reaksi sekunder terjadi pada 
produk diesel daripada gasoline dan gas. Perengkahan lanjutan diesel menghasilkan 
kerosin dan gas. Perengkahan gas menghasilkan coke. Jumlah senyawa alifatis lebih 
banyak daripada olefin. Senyawa oksigenat terdiri dari asam karboksilat dan alkohol, 
sedangkan senyawa aromatic hanya terdiri dari satu cincin yaitu benzene dan toluene.

IDENTIFIKASI DAN OPTIMASI LIMBAH CAIR DARI PABRIK ROKOK SEBAGAI 
BAHAN ANTI RAYAP DAN ANTI JAMUR

Niken Subekti, Dyah Rini Indriyanti
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Sengon (Paraserianthes falcataria) and Nangka (Artocarpus integra) are often 
used as school building material from building school material were soaked for 5 hours 
using cigarette waste water to study their resistance against termite. For comparison, 
untreated wood were prepared. All wood specimens were tested against subterranean 
termite (Coptotermes curvignathus Holmgren) in the laboratory. Sizes of wood specimen 
were 2 × 0.8 cm in cross-section for subterranean termite. Three replications were 
conducted for in the laboratory test. Results showed that Sengon (Paraserianthes 
falcataria) and Nangka (Artocarpus integra) were more resistant to subterranean termite. 
Based on the Indonesian National Standard 2006, wood resistance against subterranean 
increased one class higher when samples were treated with cigarette waste water than 
wood without treatment. Bioactive compounds was isolated from cigarette waste water 
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(soak from Syzygium aromaticum). The formulation product consist of Fenol as active 
ingredient on controlling the target pest. The result of cigarette waste water test indicated 
that 2-Propenoic acid, 3-phenyl, (CAS) trans-Cinnamic acid (CHCO2H). The Fenol 
formulation showed efficacy level of wood protection can be achieved at 30% (v/v).

MODEL PROPORTIONAL HAZARD COX UNTUK ANALISIS LIFE TIME PENDERITA 
KANKER PAYUDARA

Nurkaromah Dwidayati, Zaenuri Mastur
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Kanker menduduki urutan ke-9 dari 10 penyakit terbesar penyebab utama 
kematian di Indonesia. Dari studi klinik dan rekam medis penderita kanker payudara 
(PKPD) terungkap bahwa sebagian besar PKPD datang berobat pada saat penyakitnya 
sudah dalam stadium lanjut. Untuk mengetahui keberhasilan pengobatan kanker lazim 
digunakan tolok ukur yang digambarkan dengan angka ketahanan hidup (year survival 
rate). Penelitian ini dilaksanakan dengan target (1) menemukan model proportional hazard 
Cox untuk analisis life time PKPD, (2) untuk jangka panjang, model yang ditemukan ini 
dapat berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, 
khususnya studi klinik yang berkaitan dengan distribusi ketahanan hidup, probabilitas 
ketahanan hidup PKPD berdasar kelompok umur dan stadium serta hazard ratio PKPD. 
Data yang digunakan untuk aplikasi model yang ditemukan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari studi klinik dan rekam medis PKPD yang berobat ke RSUP 
Dr. Sardjito Yogyakarta, dimulai dari awal pengobatan penyakit kanker payudara sampai 
pengamatan 5 tahun sesuai ketentuan five year survival. Data dikumpulkan berdasar studi 
klinik dan dokumen (rekam medis PKPD). Data diverifikasi untuk menentukan distribusi 
dan probabilitas life time PKPD, kemudian dilakukan konstruksi model proportional 
hazard (PH) Cox untuk analisis life time PKPD. Berdasar model tersebut, diestimasi 
parameter tak diketahui dalam model, yang selanjutnya digunakan untuk analisis life time 
PKPD di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta. Draf model yang ditemukan diujicobakan dan 
didiskusikan dalam peer group dengan para peneliti Pusat Penelitian Sains dan Teknologi 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Kelompok Bidang 
Keilmuan Statistika Jurusan Matematika FMIPA UNNES sebagai expert judgment untuk 
memperoleh feed back dan penyempunaan. Setelah direvisi, model yang ditemukan 
dimantapkan dengan melakukan sosialisasi terbatas dan dideseminasikan di LPPM 
UNNES dan DP2M Dikti Kemendiknas, serta dipresentasikan pada Konferensi Nasional 
Himpunan Matematikawan Indonesia dan dipublikasikan pada jurnal “Matematika” 
Universitas Negeri Malang. Berdasar hasil penelitian diperoleh simpulan: (1) ketahanan 
hidup (life time) 5 tahun PKPD di RSUP Dr. Sardjito – Yogyakarta mengikuti distribusi 
Weibull (2) rata-rata umur PKPD yang berobat di RSUP Dr. Sardjito-Yogyakarta 46,79 
tahun dengan rata-rata ketahanan hidup PKPD adalah 9,21 bulan Semakin bertambah 
umur PKPD, waktu tahan hidupnya semakin rendah, hal ini menunjukkan bahwa PKPD 
dengan usia semakin tua mempunyai resiko mengalami kematian lebih besar daripada 
yang lebih muda, (3) kebanyakan penderita yang datang berobat di RSUP Dr. Sardjito–
Yogyakarta, sudah pada stadium lanjut (stadium III dan stadium IV) yaitu 64%, sedangkan 
yang datang berobat pada stadium dini (stadium I dan stadium II) sebanyak 36%. PKPD 
yang datang berobat pada stadium lanjut mempunyai resiko mengalami kematian lebih 
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besar daripada yang datang berobat pada stadium dini. Berdasarkan stadium PKPD 
yang berobat di RSUP Dr. Sardjito-Yogyakarta maka treatmen yang diambil untuk 
menangani PKPD dapat digolongkan dalam 4(empat) kelompok yaitu (a) pemberian obat 
dosis rendah, (b) mastektomi, (c) radiasi, dan (d) kemoterapi. Pengambilan treatmen 
yang didasarkan stadium ini mempengaruhi tingkat ketahanan hidup PKPD. Treatmen 
yang paling banyak diambil adalah kemoterapi dan mastektomi, (4) faktor umur, stadium 
dan treatment mempengaruhi ketahanan hidup 5 tahun PKPD di RSUP Dr. Sardjito – 
Yogyakarta. Hubungan antar variabel tersebut dinyatakan dengan pemodelan regresi 
PH Cox sebagai berikut. ( ) ( ) ( )320 2665868,00719014,00064848,0exp

1
xxxthth −−=  dan 

(5) fungsi survival rate dapat dihitung dengan menentukan baseline survival terlebih 
dahulu. Baseline survival ini digunakan untuk menghitung survival rate pada waktu 
tertentu dan sesuai karakteristik tertentu. Fungsi survival rate dapat dihitung berdasar 
formula: ( ) ( ) ( )321 2665868,00719014,00064848,0exp xxx

o tStS −−=  Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
disarankan: (1) Model regresi hazard Cox dapat dijadikan sebagai pilihan untuk analisis 
life time data survival disamping metode metode tabel kehidupan (life table) dan metode 
product limit (Kaplan-Meier) dan (2) perlu pengembangan software pendukung untuk 
analisis life time data survival yang lebih kompleks. Adanya software pendukung tersebut 
diharapkan akan mempermudah dalam penyajian dan analisis data.

ANALISIS GEN METALLOTHIONIN (MT) BAKTERI RESISTEN LOGAM BERAT

R. Susanti, Dewi Mustikaningtyas
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Pencemaran logam berat di perairan Jawa Tengah memerlukan sistem deteksi 
dini. Bakteri resisten logam berat yang mempunyai sifat biosorben dan bioakumulator 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai agen bioremidiasi pencemaran logam berat. 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis kadar cemaran logam berat pada sedimen air 
sungai di Jawa Tengah (Kaligarang, Juwana, Bengawan Solo, Kali Agung, Kali Banger), 
dan mengidentifikasi jenis bakteri resisten logam berat. Isolat bakteri yang diperoleh 
selanjutnya dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran logam berat, mengukur 
kemampuan bakteri resisten logam berat dalam mengurangi/mengikat cemaran logam 
berat. Sampel bakteri di ambil dari sedimen sungai. Sampel diuji kadar logam berat (Hg, 
Cd, Cu, Cr, Zn, Pb) dan diisolasi bakterinya. Uji kadar logam berat dilakukan dengan 
menggunakan metode Mercury analycer (Hg) dan Atomic Absorption Spectroscopy (Cd, 
Cu, Cr, Zn, Pb). Identifikasi bakteri dilakukan dengan menggunakan metode biakan 
identifikasi menggunakan alat Vitek® 2 Compact. Secara keseluruhan kadar Hg, Cd, Cu, 
Zn, Cr, dan Pb cukup tinggi. Bila diperhatikan untuk setiap unsur logam berat, terlihat 
bahwa kadar Zn (159,26%) lebih tinggi dibandingkan logam lainnya. Data ini menunjukkan 
bahwa perairan yang digunakan sebagai lokasi penelitian pada saat pengamatan 
menerima masukan limbah yang mengandung Zn lebih banyak dibandingkan logam lain. 
Hasil identifikasi bakteri terlihat bahwa semua bakteri yang resisten terhadap logam Hg, 
Cu, Cd, Zn, Cr, dan Pb merupakan bakteri gram positif termasuk dalam genus Bacillus 
sp. Spesies dari bakteri yang resisten terhadap logam berat tersebut terdiri dari 4 spesies 
yaitu Bacillus cereus (resisten terhadap Cu, Cd, Zn, Cr, Pb), Bacillus mycoides (resisten 
terhadap Hg dan Zn), Bacillus thuringiensis (resisten terhadap Hg, Cd, Cr), Bacillus 
valismortis (resisten terhadap Cu, Zn, Cr). Bacillus cereus mampu menyerap logam berat 
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Cu, Cd, Zn, Cr, Pb, namun rerata serapan tertinggi pada logam Pb (63,99%). Bacillus 
valismortis mampu menyerap logam berat Cu, Zn, Cr, namun rerata serapan tertinggi 
pada logam Cu (48,72%). Bacillus thuringiensis mampu menyerap logam berat Hg, Cd, 
Cr, namun rerata serapan tertinggi pada logam Hg (53,93%). bakteri Bacillus mycoides 
mampu menyerap logam berat Hg dan Zn, namun rerata serapan tertinggi pada logam 
Hg (67,90%).

ANALISIS EPISTEMOLOGI KONSEP GELOMBANG PADA MAHASISWA CALON 
GURU FISIKA 

Sarwi, Sunyoto Eko Nugroho
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah menemukan pola epistemologi pemahaman konsep 
gelombang, yang ditampilkan dengan pola penalaran dan pola pemecahan masalah 
dalam menyelesaikan persoalan gelombang, serta menganalisis kesulitan calon guru 
fisika dalam membentuk pengetahuan gelombang. Penelitian ini akan dilaksanakan 
selama satu tahun, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek 
penelitian terdiri atas mahasiswa semester dua yang menempuh mata kuliah fisika 
dasar (kelompok I) dan mahasiswa semester empat yang menempuh mata kuliah 
gelombang (kelompok II). Pengumpulan data dilakukan melalui metode think-aloud, tes 
esai tertulis, dan wawancara mendalam. Analisis dipetakan berdasarkan tiga domain, 
yaitu model penalaran, pola pemecahan masalah, dan analisis kesulitan mahasiswa 
dalam mengakses dan membentuk pengetahuan gelombang. Hasil yang dicapai yaitu: 
1) model penalaran dalam pemahaman konsep gelombang, 2) pola pemecahan masalah 
gelombang; dan 3) analisis kesulitan cara mengakses konsep-konsep esensial mengenai 
gelombang. Hasil penelitian meliputi: 1) Model penalaran mahasiswa dalam memahami 
konsep gelombang dapat dikategorikan cara berpikir backward yang dilakukan oleh 
sebagaian besar mahasiswa semester dua, sedangkan cara berpikir forward lebih 
banyak dilakukan oleh mahasiswa semester empat; 2) Pola pemecahan masalah fisika 
gelombang yang ditampilkan oleh mahasiswa paling banyak adalah cara berbasis 
rumus, diikuti cara P-prim dan selanjutnya sebagian kecil dengan menggunakan cara 
berpikir analisis, dan 3) Pemetaan kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep 
gelombang dikelompokkan pada a) perubahan fase gelombang yang berpengaruh 
pada bentuk gelombang dan nilai fungsi gelombang (simpangan), b) belum dipahami 
konsep gelombang stasioner, yang merupakan salah satu wujud superposisi dengan 
syarat gelombang datang dan pantul tersebut memiliki arah perambatan berlawanan dan 
memiliki frekuensi atau panjang gelombang sama; c) belum dipahami secara mantap 
konsep perambatan gelombang dalam medium tali dan udara; mahasiswa belum jelas 
dalam mendeskripsikan percobaan Melde tentang pengaruh massa beban; belum jelas 
dan salah konsep dalam menjelaskan perilaku molekul udara ketika gelombang bunyi 
merambat dalam udara. Simpulan penelitian adalah telah diperoleh model penalaran 
mahasiswa yakni backward dan forward dalam memahami konsep gelombang dan pola 
pemecahan masalah yang paling banyak digunakan adalah berbasis rumus, diikuti cara 
P-Prim, dan berpikir secara analitis paling sedikit dilakukan mahasiswa, kesulitan yang 
dialami mahasiswa pada konsep gelombang stasioner, perubahan fase terhadap bentuk 
gelombang, dan perambatan gelombang bunyi terhadap perilaku molekul medium serta 
pengaruh massa beban terhadap bentuk gelombang. 
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PENGARUH GAYA LUAR DAN MASA YANG BERUBAH SECARA PERIODIK  
PADA OSILATOR TAK LINEAR

St. Budi Waluya, Sukestiyarno
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Vibrasi dari suatu material dapat dimodelkan ke dalam osilator akan dikaji secara 
mendalam dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah vibrasi dari sebuah kabel, 
dapat berupa kabel pada jembatan/jaringan listrik/jaringan telepon yang mempunyai 
gaya luar dan elastisitas kabel yang nonlinear. Asumsi-asumsi seperti elastisitas kabel, 
ketegangan kabel, bentuk kabel, peredam kabel, gaya grafitasi bumi, masa kabel yang 
berubah karena adanya penambahan atau pengurangan masa akibat air hujan akan 
diperhitungkan berdasarkan pertimbangan signifikansi pengaruhnya terhadap vibrasi. 
Berdasarkan asumsi yang dipandang paling signifikan berpengaruh terhadap vibrasi 
kabel kemudian diturunkan model matematika yang menggambarkan vibrasi kabel 
berdasarkan kriteria Den Hortog. Model matematika yang diperoleh merupakan sistem 
persamaan diferensial yang menggambarkan vibrasi dari kabel dalam arah vertikal yang 
lebih dominan berdasarkan penomena galoping, yakni fenomena terjadinya amplitudo 
getaran yang sangat besar dengan frekuensi yang kecil yang memberikan pengaruh 
sangat besar terhadap vibrasi kabel. Berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu 
bahwa penomena galoping inilah penyebab utama runtuhnya sebuah jembatan/jaringan. 
Metode analitik dengan menggunakan metode gangguan (metode perturbasi) akan 
dipakai untuk menganalisis sistem persamaan diferensial yang akan diperoleh. Analisis 
secara analitik dilakukan untuk mengidentifikasikan parameter-parameter utama yang 
menimbulkan potensi terjadinya galoping. Model matematika yang terbentuk merupakan 
sistem persamaan diferensial order dua tak linear dengan gaya luar. Persamaan 
diferensial tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam sistem persamaan diferensial 
satu vareabel. Sistem yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
gangguan untuk menghasilkan solusi-solusi periodik dan stabil, dengan demikian dinamik 
perilaku vibrasi kabel akan bisa direpresentasikan.

PEMBUATAN MEMBRAN HIBRIDA KITOSAN-SILIKA TERMODIIFIKASI POLI ETILEN 
GLIKOL (PEG) DAN PENGGUNAANYA SEBAGAI MEMBRAN PEMISAH ION LOGAM 

DALAM AIR

F. Widhi Mahatmanti, Sri Wahyuni
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Pada proses pemisahan ion logam dikembangkan penggunaan membran kitosan, 
yang mempunyai luas permukaan lebih besar dibandingkan kitosan bentuk serbuk dan 
butiran. Membran kitosan memiliki efektivitas pemisahan relatif tinggi tetapi kestabilan 
mekanik dan fisik rendah. Untuk meningkatkan kestabilan perlu ditambahkan silika 
sehingga dihasilkan membran kitosan-silika. Sebagai bahan dasar silika digunakan 
natrium silikat komersial dan natrium silikat yang diisolasi dari abu sekam padi. Dalam 
pembuatan membran kitosan-silika, plasticizer (polietilen glikol/PEG) digunakan untuk 
meningkatkan kestabilan mekanik dan fisik membran secara signifikan. Pembuatan 
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membran kitosan-silika dilakukan dengan cara penguapan larutan dan pencetakan. 
Pengaruh komposisi pada membran kitosan-silika dievaluasi dengan melakukan variasi 
perbandingan berat kitosan/silika/PEG. Membran kitosan-silika dikarakterisasi sifat 
fisiknya dengan menguji kekuatan tarik, persen perpanjangan dan Modulus Young, 
perubahan gugus fungsi, morfologi, sifat kristalinitas, kestabilan terhadap suhu, sifat 
hidrofilisitas, dan uji terhadap fluks air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membran 
kitosan-silika dengan komposisikitosan/ silika 1:0,7 (untuk bahan dasar natrium silkat 
komersiil) dan 1:0,8 (untuk bahan dasar natrium silikat dari ASP) mempunyai harga kuat 
tarik optimum. Spektra FTIR membran tidak menunjukkan perubahan yang signifikan 
pada kenaikan konsentrasi silika. Uji kristalinitas menunjukkan bahwa membran yang 
dihasilkan mempunyai karakter amorph. Sifat hidrofilisitas menurun pada kenaikan 
konsentrasi silika dan menurun seiring dengan meningkatnya pH. Nilai Fluks air meningkat 
seiring dengan meningkatnya konsentrasi silika. Penambahan PEG akan meningkatkan 
harga persen perpanjangan. Penambahan PEG tidak menunjukkan perubahan yang 
signifikan pada hasil uji FTIR dan XRD, tetapi meningkatkan sifat hidrofil seiring dengan 
meningkatnya konsentrasi PEG dan pH. Nilai Fluks air menurun dengan meningkatnya 
konsentrasi PEG, dimungkinkan PEG terjebak secara fisik dalam padatan komposit.

SINTESIS KITOSAN-TRIPOLIFOSFAT DAN PENGEMBANGANNYA SEBAGAI AGEN 
PENGONTROL PELEPASAN OBAT

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Sebagai biopolimer, kitosan merupakan material yang biocompatible, 
biodegradable, dan non-toksik. Kedua sifat ini memberikan peluang pemanfaatan kitosan 
sebagai agen pembawa obat. Secara kimia, kitosan juga relatif mudah dimodifikasi 
sehingga sifat-sifat kimia dan fisikanya dapat diatur sesuai dengan yang diharapkan.
Modifikasi kitosan melalui pengikatan silang dengan tripolifosfat telah dilakukan sebagai 
studi pendahuluan untuk pemanfaatan kitosan sebagai agen pengontrol pelepasan obat.
Reaksi antara kitosan dan TPP dilakukan pada kondisi asam sehingga terbentuk ikatan 
silang ionik antara kitosan dan TPP. Hasil pengikatan silang menghasilkan kitosan-TPP 
lebih stabil terhadap swelling meskipun belum memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap efisiensi pemuatan obat.Rasio swelling juga perlu diperbaiki agar kitosan-TPP 
dapat berfungsi sebagai agen pengontrol pelepasan obat dengan baik, proses swelling 
masih terlalu cepat untuk menjadi pengontrol pelepasan obat secara optimal.

APLIKASI FOTOKATALIS TIO2/BENTONIT TERPILAR ALUMINA  
UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAPIOKA

Sri Wahyuni, Sri Kadarwati, Agung Tri Prasetya
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Pencemaran lingkungan oleh limbah cair industri tapioka memberikan dampak 
negatif bagi masyarakat sekitar kawasan industri berupa bau yang tidak sedap dan 
menurunnya kualitas air khususnya air sungai yang menampung limbah tersebut. 
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Bau tersebut dihasilkan dari proses dekomposisi senyawa organik yang mengandung 
nitrogen, sulfur, dan fosfor dari bahan berprotein yang berlangsung secara alami di 
perairan. Beberapa metode pengolahan limbah organik cair telah diusulkan, antara lain 
metode biologis dengan lumpur aktif dan metode kimia dengan adsorpsi. Kelemahan 
metode biologis adalah memerlukan waktu yang lama, areal instalasi pengolahan limbah 
yang luas, dan munculnya limbah baru yang terjadi akibat kelebihan endapan lumpur 
dari pertumbuhan mikroorganisme (Tomeya, 2010). Metode adsorpsi juga memiliki 
kelemahan yaitu selektivitasnya yang rendah terutama untuk limbah cair yang bersifat 
sangat kompleks seperti limbah cair industri tapioka, selain proses regenerasi yang cukup 
sulit (Fatimah dan Wijaya, 2005). Pada penelitian ini dilakukan aplikasi fotokatalis TiO2/
bentonit terpilar alumina untuk pengolahan limbah cair tapioka. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar aktivitas fotokatalis TiO2/bentonit untuk menurunkan 
parameter pencemar air limbah tapioka. Penelitian diawali dengan preparasi awal bentonit 
dan preparasi bentonit menjadi Na-bentonit. Na-bentonit yang dihasilkan kemudian di 
preparasi menjadi H-bentonit. Preparasi terpilar alumina dilakukan dengan menggunakan 
H-bentonit yang kemudian dipreparasi menjadi TiO2/bentonit. Preparasi TiO2/bentonit 
dilakukan dengan variasi konsentrasi TiO2 yaitu 3,2 M; 3,0 M; 2,5 M; 2 M; 1,6 M. 
Bentonit awal, H-bentonit, dan Al bentonit dikarakterisasi dengan AAS, XRD, dan BET. 
Sedangkan TiO2/bentonit dengan variasi konsentrasi dikarakterisasi dengan XRD, BET, 
dan SEM. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa pilarisasi Al telah berhasil dilakukan 
dan menghasilkan bentonit dengan ukuran partikel yang lebih homogen. Selain itu, 
pilarisasi juga menyebabkan peningkatan pada luas permukaan bentonit sebesar 10,23 
m2/g, volume pori sebesar 30,636 cc/g, dan rerata jari-jari pori sebesar 4,731 Angstrom. 
TiO2/bentonit menunjukkan bahwa TiO2/bentonit dengan konsentrasi 2,5 M memiliki luas 
permukaan paling besar diantara variasi TiO2/bentonit yang lainnya.

PENGEMBANGAN TRANSISTOR EFEK MEDAN ORGANIK (OFET) BERBASIS FILM 
TIPIS DENGAN MATERIAL CUPC UNTUK MENDETEKSI GAS BERACUN

Sujarwata, Putut Marwoto
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Penelitian ini menggunakan bahan semikonduktor organik CuPc untuk membuatan 
transistor efek medan organik (OFET) berbasis film tipis. Tujuan jangka pendek penelitian 
ini adalah membuat OFET dengan struktur battom-contact dan berukuran (1,5 x 1) mm 
serta karakteristiknya untuk mendeteksi adanya gas beracun. Eksperimen pendahuluan 
dengan melakukan penumbuhan film tipis CuPc di atas substrat, kemudian dikarakterisasi 
menggunakan XRD dan SEM. Hasil dari karaketisasi X-RD dan SEM untuk menentukan 
film tipis yang optimum untuk dimanfaatkan dalam proses pembuatan OFET. Pembuatan 
OFET dengan panjang channel yang bervariasi, yaitu: 100 μm , 200 μm dan 300 μm 
menggunakan metode vacuum evaporator (VE), sedangkan proses perencanaan dengan 
teknik lithography. Tahapan pembuatan OFET, sebagai berikut: permulaan dilakukan 
pencucian substrat Si/SiO2 dengan etanol dalam ultrasonic cleaner, kemudian dilakukan 
pendeposisian elektroda source dan drain di atas substrat dengan metode vacuum 
evaporator. Selanjutnya mendeposisikan film tipis diantara source/drain dan diakhiri 
dengan deposisi gate. OFET yang sudah dibuat kemudian karakterisasi menggunakan 
El-Kahfi 100 untuk menentukan karakteristik keluaran dan mobilitas pembawa muatan. 
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Hasil karakterisasi OFET diperoleh bahwa daerah aktif untuk VD adalah (2,79 V sampai 
dengan 3,43 V) dan kuat arus ID (0,577 10-5 A sampai dengan 0,0013 A). Sedangkan 
untuk daerah saturasi OFET pada tegangan VD dari (3,43 V sampai dengan 9 V) dan 
ini merupakan daerah cut off. Eksperimen untuk menentukan mobilitas pada daerah 
linier dengan panjang channel: 100 μm, 200 μm dan 300 μm, diperoleh hasil secara 
berturut-turut: 0,10121664 cm2 V-1 s-1; 0,030546453 cm2 V-1 s-1 dan 0,000307692 cm2 V-1 

s-1. Sedangkan mobilitas pembawa muatan pada daerah saturasi, diperoleh hasil secara 
berturut-turut: 0,05468465 cm2 V-1 s-1; 0,01215214 cm2 V-1 s-1 dan 0.00011666 cm2 V-1 

s-1. Tujuan penelitian jangka panjang (tahun ke 2) adalah merancang dan membuat alat 
uji sensor gas untuk menguji kelayakan OFET yang diaplikasikan sebagai sensor gas 
beracun. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pembuatan alat uji sensor gas , meliputi: 
glass chamber, electrometer, tabung gas uji, flow-meter dan alat pendukung lain. Tujuan 
uji kelayakan sensor gas untuk menentukan: waktu respon (respon time) dan waktu pulih 
(recovery time).

RANCANG BANGUN SISTEM PENCITRAAN RADIOGRAFI DIGITAL MOBILE 
UNTUK PENGEMBANGAN LAB FISIKA MEDIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM 

KONSERVASI UNNES

Susilo, Supriyadi, Sutikno, Sunarno
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Sistem radiografi digital (RD) selama ini dianggap sebagai teknologi import yang 
canggih, mahal, dan memerlukan kemampuan sumber daya yang tinggi. Pengadaan 
secara built-in cenderung menyerap dana cukup besar terutama untuk alat Lab, sekaligus 
tidak memberi nilai tambah bagi institusi. Dalam upaya pengembangan sistem RD untuk 
aplikasi sinar-X, penelitian ini memodifikasi sistem radiografi konvensional (RK) menjadi 
sistem pencitraan RD mobile untuk pengembangan lab fisika medic dalam mendukung 
program konservasi Unnes. Penelitian ini merupakan upaya penajaman dari penelitian 
sebelumnya, yaitu melalui penelitian-penelitian RUT XI 2004-2005, Hibah Bersaing tahun 
2007, IRT KMNRT 2007-2008, Stranas 2009-2010 serta DIPA UNNES 2011. Sistem 
yang telah dibangun dalam penelitian sebelumnya menggunakan unit generator sinar-X 
tetap yang sudah banyak dipakai dan masih ada di berbagai Rumah Sakit Kota/Daerah. 
Melalui penelitian ini, hasil penelitian terdahulu dikembangkan menjadi model prototype 
aplikasi pencitraan RD mobile yang dilengkapi dengan sistem proteksi radiasi mobile, dan 
sistem penangkap gambar yang dibangun dari tabung kedap cahaya, intensifying screen 
bersama kamera DSLR dan pengolah citra. Output penelitian ini adalah model prototype 
sistem pencitraan radiografi digital mobile (tanpa film) untuk pengembangan lab fisika 
medik, penanganan mitigasi bencana serta upaya perbaikan kualitas buah segar.
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PEMODELAN MATEMATIKA INFEKSI HPV PADA KANKER SERVIKS

Tri Sri Noor Asih
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Di negara-negara berkembang kanker serviks masih menduduki peringkat pertama 
kematian akibat kanker dikalangan wanita, termasuk di Indonesia. Hasil penelitian medis 
menunjukkan bahwa persistensi DNA Human Papillomavirus (HPV) berkaitan erat bahkan 
dikatakan sebagai penyebab utama berkembangnya keganasan kanker serviks. Pemodelan 
matematika infeksi HPV pada kanker serviks dapat melihat secara teoritis perkembangan dari 
sel sehat, kemudian terinfeksi HPV, menjadi pre -kanker hingga akhirnya mengganas menjadi 
kanker. Hal tersebut akan sangat bermanfaat terutama untuk melakukan strategi yang tepat 
dalam menekan angka kematian akibat kanker serviks. Tujuan jangka panjang penelitian 
disertasi ini adalah untuk memberikan rekomendasi pada dunia medis tentang pemberian 
perlakuan yang tepat pada penderita kanker serviks sehingga angka kematian akibat kanker 
serviks dapat ditekan. Selama ini dunia medis melakukan treatment berdasarkan data 
empiris. Sedangkan penelitian pemodelan matematika diharapkan memberikan hasil yang 
lebih eks ak. Pada penelitian ini dilakukan pemodelan perkembangan sel kanker servik, dari 
sel normal, terinfeksi HPV, menjadi pre -kanker dan akhirnya menjadi kanker invasif. Setelah 
terbentuk model akan dilakukan analisis untuk melihat kestabilan sistem dan kondisi yang 
disyaratkan untuk mencapai kestabilan. Berikutnya dapat dianalisis parameter yang dapat 
dikendalikan untuk menekan berkembangnya kanker sebagai salah satu pertimbangan 
pemberian treatment. Namun dalam penelitian ini belum dapat dipastikan bahwa faktor 
tersebut dapat dikaitkan dengan immunotherapy mengingat faktor kekebalan tubuh belum 
dimasukkan secara eksplisit sebagai salah satu variabel dalam model yang dibentuk.

EKSPLORASI NEMATODA ENTOMOPATOGEN DARI TANAH UNTUK AGENSIA 
PENGENDALIAN HAYATI SERANGGA HAMA

Priyantini Widiyaningrum, Dyah Rini Indriyanti
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pemanfaatan agensia pengendali hayati nematoda parasit pada serangga 
(nematoda entomopatogen atau NEP) merupakan salah satu alternatif dalam 
mengendalikan serangga hama. Tujuan penelitian: 1). mengeksplorasi potensi kelimpahan 
nematoda entomopatogen dari berbagai lokasi di kota Semarang, 2). mengidentifikasi ciri-
ciri tanah yang disukai nematoda entomopatogen. Penelitian dilakukan di lapangan dan 
di laboratorium. Pengambilan sampel tanah yang mengandung nematoda dilakukan di 
48 lokasi di kota Semarang. Sampel tanah diambil dari enam lokasi tanah yang berbeda 
di Kota Semarang. Lokasi tersebut yaitu: 1) tanah sawah, 2) tanah sampah organik 
(kompos), 3) tanah kotoran ternak (ternak sapi dan kambing), 4) tanah tegalan (ditanami 
tanaman singkong, pisang, jagung & kacang-kacangan ), 5) tanah tanpa vegetasi dan 
6) tanah bervegetasi (ditanami tanaman tahunan/keras: sengon, jati, karet, johar dan 
mahoni). Faktor- faktor abiotik langsung diukur di lokasi-lokasi tersebut. Pemerangkapan 
dan perbanyakan nematoda entomopatogen (NEP) dilakukan dengan menggunakan 
ulat hongkong (Tenebrio molitor), perhitungan kelimpahan nematoda dan pengukuran 
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kadar air tanah dilakukan di Lab. Biologi FMIPA UNNES, sedangkan analisis kandungan 
bahan organik dilakukan di Laboratorium tanah BPTP Jawa Tengah di Ungaran. Potensi 
kelimpahan nematoda pada berbagai lokasi tanah di kota Semarang tertinggi ditemukan 
pada tanah yang berasal dari kotoran ternak (239.416 ekor/50ml), kemudian diikuti tanah 
sampah (171.963 ekor/50 ml), tanah tegalan (141.229 ekor/50ml), tanah bervegetasi 
(137.799 ekor/50 ml), tanah sawah (73.150 ekor/50 ml) dan tanah tanpa vegetasi (26.902 
ekor/50ml). Tanah yang disukai untuk habitat nematoda entomopatogen adalah tanah 
kotoran ternak dan sampah yang mengandung bahan organik tinggi (4 - 4.5%), kadar air 
yang cukup serta didukung dengan faktor abiotik yang memadai.

IDENTIFIKASI MATERI KIMIA SMA SULIT DALAM HAL KONTEN, CARA MENGAJAR, 
DAN SULIT MENURUT SISWA

Sri Haryani, Agung Tri Prasetya, Saptarini
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi Kimia SMA yang sulit menurut 
calon guru dan guru Kimia. Data dikumpulkan melalui angket melibatkan 30 guru dan 
40 calon guru kimia. Angket memuat checklist tingkat kesulitan (rendah,sedang,tinggi) 
materi Kimia SMA kelas X-XII dengan kategori kesulitan dalam menguasai konsep, cara 
mengajarkan ke siswa, dan kesulitan yang dialami siswa. Data diolah secara deskriptif 
dengan hasil sebagai berikut. Materi Kimia SMA yang dianggap sulit dalam hal konsep 
menurut guru di kelas X: stoikiometri, redoks, dan struktur atom; kelas XI: struktur atom/
bentuk molekul, kesetimbangan, dan Ksp; dan kelas XII: redoks dan elektrokimi, kimia 
unsur, sifat koligatif; dan menurut calon guru untuk kelas X: stoikoimetri, redoks, minyak 
bumi; kelas XI: bentuk molekul, Ksp, dan pH campuran; kelas XII: redoks dan elektrokimia, 
kimia unsur, senyawa karbon. Selanjutnya, dalam hal mengajarkan menurut guru untuk 
kelas X: struktur atom, minyak bumi, dan redoks; kelas XI: bentuk molekul, Ksp, dan pH 
campuran; kelas XII: kimia unsur, redoks, dan elektrokimia, senyawa karbon; sedangkan 
menurut calon guru untuk kelas X: stoikiometri, redoks, dan struktur atom; kelas XI: 
bentuk molekul, kesetimbangan, Ksp; kelas XII: redoks, kimia unsur, senyawa karbon. 
Materi yang dianggap sulit oleh siswa menurut pendapat guru untuk kelas X: stoikiometri, 
redoks, dan minyak bumi, kelas XI: pH campuran, bentuk molekul, dan Ksp; dan untuk 
kelas XIII: redoks dan elektrokimia, sifat koligatif, dan senyawa karbon. Didasarkan 
identifikasi materi sulit tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa materi kimia SMA yang 
tergolong sulit adalah stoikiometri, redoks dan elektrokimia, sifat koligatif, larutan, dan 
bentuk molekul
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EVALUASI TOKSISITAS EKSTRAK DAUN SRIKAYA (ANNONA SQUAMOSA)  
PADA STRUKTUR HISTOLOGIS DAN PARAMETER BIOKIMIAWI HATI  

DAN GINJAL TIKUS PUTIH

Wulan Christijanti, Nur Rahayu Utami
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Daun srikaya telah dimanfaatkan sebagai tanaman obat untuk berbagai penyakit 
seperti diabetes, anti radang dan hepatoprotector. Khasiat yang diharapkan dari tanaman 
obat biasanya dapat dirasakan dalam waktu lama sehingga membutuhkan waktu yang 
panjang untuk pengobatannya. Kendala lain untuk pemanfaatan tanaman obat adalah 
belum adanya dosis yang tetap. Target khusus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji 
efek toksik ekstrak daun srikaya pada struktur dan parameter biokimiawi hati dan ginjal. 
Setelah data diperoleh maka dapat digunakan untuk tujuan jangka panjang, yaitu 
menentukan dosis yang aman bagi manusia untuk memanfaatkan daun srikaya sebagai 
salah satu obat herbal. Penelitian ini adalah eksperimental di laboratorium dengan 
sampel 30 ekor tikus putih jantan yang terbagi menjadi lima kelompok, yaitu kelompok 
kontrol dengan perlakuan ekstrak daun srikaya 0 mg, kelompok I 100 mg, kelompok II 
500 mg, III 1000 mg dan kelompok IV 2500 mg/kg berat badan. Perlakuan selama 40 
hari dengan cara mencekokkan 2 ml larutan ekstrak perekor/hari. Selama perlakuan 
pakan dan minum diberikan secara ad libitum. Pada akhir penelitian, darah dari vena 
orbitalis diambil dengan mikrohematokrit. Serum darah dikoleksi untuk pengukuran 
parameter biokimiawi. Tikus dikorbankan untuk diambil hati dan ginjal. Kedua organ 
disimpan dalam larutan formalin10% untuk dibuat preparat histologis dengan metode 
parafin dan pewarnaan Hematoksilin-Eosin (HE). Data parameter biokimiawi hati, seperti 
kadar SGPT (IU/L), SGOT (IU/L), bilirubin (mg/dl), albumin (mg/g)dan ginjal berupa urea 
(mg/dl), kreatinin (mg/dl), dianalisis secara statistik dengan Anova satu arah pada taraf 
uji 5 %. Bila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
Preparat histologis hati dan ginjal dianalisis secara deskriptif pada perubahan strukturnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun srikaya menyebabkan 
perbedaan signifikan sebesar 5% pada kadar albumin, bilirubin, SGOT namun tidak 
untuk SGPT. Perbedaan nyata juga terjadi pada kadar kreatinin dan tidak untuk urea. 
Pengamtan histologis hati memperlihatkan adanya perubahan struktur sel seperti 
piknosis dan lisis pada inti, peradangan/infiltrasi sel darah putih, degenerasi hidropik. 
Kariolisis sel pada tubulus dan regresi dijumpai pada ginjal. Simpulan dari penelitian ini 
adalah bahwa ekstrak daun srikaya dengan dosis bertingkat mampu menyebabkan efek 
toksik pada hati dan ginjal dengan cara meningkatkan kadar parameter biokimiawi yang 
diukur dan menyebabkan perubahan struktur histologis. Untuk mendukung keberhasilan 
pemanfaatan daun srikaya untuk pengobatan alternatif, perlu dilakukan penelitain lebih 
lanjut mengenai dosis dengan kisaran yang lebih sempit dan waktu pemberian yang lebih 
bervariasi serta dengan parameter yang lebih kompleks.
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KOMUNITAS BURUNG DI TAMAN KEHATI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bambang Priyono, Muhammad Abdullah
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Redesain Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Unnes dalam perkembangannya 
memerlukan data fauna dan flora, dan selama ini belum pernah dilakukan monitoring 
ataupun penelitian baik fauna maupun flora. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui komunitas burung khususnya keanekaragaman burung di Taman 
Kehati yang mencakup kekayaan jenis, kelimpahan, indeks keanekaragaman serta indeks 
kemerataan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei- November 2013. Pengambilan 
data burung dengan menggunakan metode point count (titik hitung). Radius pengamatan 
pada setiap titik ditentukan berdasarkan tipe vegetasi dan kemampuan pengamat, 
sementara lamanya waktu pengamatan pada setiap titik hitung adalah 10 menit.Analisis 
data mengunakan indeks kekayaan jenis Margalef’s (DMg), Ineks keanekaragaman jenis 
Shannon-Wiener, dan indeks kemerataan jenis Simpson. Hasil penelitian menunjukkan 
sebanyak 24 jenis dari 19 famili dan 8 Ordo ditemukan di Taman Kehati Unnes. Dari 24 
jenis burung yang teramati satu jenis burung termasuk dalam red list data book IUCN 
yaitu Manyar Emas (Ploceus hypoxanthus), tiga jenis burung termasuk dalam kategori 
jenis yang dilindungi oleh undang-undang Negara Indonesia (UU No. 5 tahun 1990 dan 
PP No. 7 tahun 1999) yaitu Elang-ular Bido (Spilornis cheela), Cekakak Jawa (Halcyon 
Cyanoventris) dan Burung-madu Sriganti. Elang-ular Bido juga merupakan jenis yang 
tergolong dalam Cites Appendix II, sementara Cekakak Jawa (Halcyon Cyanoventris) 
adalah jenis burung endemik Jawa. Hasil analisis keanekaragaman juga menunjukkan 
Indeks kekayaan jenis (DMg) sebesar 5,66, indeks keanekaragaman jenis (H’) 2,95, dan 
tingkat kemerataan jenis (Evenness) sebesar 0,93.

PENGEMBANGAN BANK SOAL POLITOMUS FISIKA DENGAN PERSPEKTIF 
STIMULASI ANALISIS KUALITATIF DALAM PEMECAHAN SOAL

Budi Naini Mindyarto, Sugiyanto
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

The teacher tendencies of using efficient for delivery paradigm, the summative tests 
dominated by plug-n-chuck problems, the national examination administration paradox, 
and the low achievement of Indonesian students in TIMSS, are factors contributing to low 
ability level in deeper understanding of physics. This study is an intervention of learning 
outcome evaluations through a polytomous item bank development in senior high school 
physics. The research problem deals with the characteristics of physics item bank with a 
perspective of stimulating students’ qualitative analysis in solving problems. Specifically this 
study built a prototype of physics polytomous item bank consisted of testlets. Revealing 
of developing expertise explicitly in physics problem solving using testlets would stimulate 
students to analyze problem situation qualitatively and justify their hypothetic claim toward 
extended context critically. The prototype was developed using research and development 
research design. The research was initialized with the development of testlet models 
which stimulate qualitative analysis. The testlets were developed by deconstructing the 
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quantitative physics national examination problems. Manually developed testlets together 
with cloned testlets formed a dense item bank.

IMPLEMENTASI AUTHENTIC ASSESSMENT PADA PEMBELAJARAN BERBASIS 
PROJEK (PROJECT BASE LEARNING) UNTUK PENINGKATAN LIFE SKILL 

MAHASISWA

Harjito, Sri Nurhayati, Subiyanto Hadisaputro
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pembelajaran berbasis projek (PBL) merupakan model pembelajaran yang mampu 
meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, 
pengambilan keputusan, menginterpretasi data dan mensintesis informasi dengan 
cara bermakna. PBL berorientasi pada proses dan produk. Oleh sebab itu penilaian 
keberhasilan belajar memerlukan harus bisa mencerminkan proses dan hasil. Authentic 
assessment merupakan penilaian yang tepat pembelajaran yang berbasis projek. Namun 
authentic assessment akan menyita sebagian besar dari dosen, padahal tugas dosen tidak 
hanya melaksanakan evaluasi. Oleh sebab itu pelibatan mahasiswa dalam penilaian hasil 
belajar akan dapat mengatasi hambatan tersebut (peer and self assessment). Dengan 
memanfaatkan teknologi informasi, penilaian dapat dilakukan secara online dan dan 
dirancang secara acak. Keuntungan lain adalah penilai dapat melakukan penilaian secara 
anonym. Penelitian tahun pertama dimaksudkan untuk menyusun instrument baku dan 
menguji menguji reliabelitas penilaian secara self and peer assessment melalui penilaian 
secara online. Duapuluh dari 71 mahasiswa diambil secara acak dan telah memenuhi 
sarat untuk pengujian statistik parametrik. Penilaian dilakukan dalam dua tahap untuk 
dua kompetensi dasar. Pengujian reliabelitas menggunakan korelasi Pearson dengan 
data penilaian dosen sebagai pembanding. Data penilaian dikelompokkan berdasarkan 
tahapan penilaian, penilai, serta penguasaan pemahaman subjek yang diteliti mengenai 
teori-teori yang mendasari. Hasil pengujian korelasi Pearson antara data penilaian self 
assessment pada kompetensi dasar 1 dan 2 terhadap data penialain dosen adalah 
0,5060 dan 0,2173 sedangkan untuk data penilaian peer assessment adalah 0,5002 
dan 0,2733 sedangkan nilai kritisnya sebesar 0,4438 (p=0,05) dan 0,3783 (p=0,10). 
Sedangkan pengujian penialain self assessment berdasarkan pemahaman mahasiswa 
terhadap teori-teori media pembelajaran untuk kelompok atas pada kompetensi dasr 1 
dan 2 adalah 0.5875 dan 0,2597. Sedangkan untuk kelompok bawah adalah 0,3117 dan 
0,2462 dengan nilai kritis 0,6319 (P=0,05) dan 0,5494 (p=0,010). Dari hasil pengujian 
terlihat bahwa reliabelitas penilaian oleh mahasiswa dipengaruhi pemahaman mahasiswa 
terhadap instrument serta tingkat penguasaan aspek kognitif. Jadi pelibatan subjek 
belajar dalam penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dari 
instrument. Selain itu tidak semua hasil penilaian oleh subjek belajar dapat digunakan 
untuk penetapan hasil belajar.
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SUPLEMEN PANDUAN GURU DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN TEMATIK 
KOMPETENSI DASAR MATEMATIKA KELAS IV

Isti Hidayah, Sugiarto, Heri Sutarto
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah mengembangkan perangkat 
pembelajaran Matematika SD dengan penguatan tahapan enaktif-ikonik-simbolik 
berbantuan serangkaian pertanyaan produktif untuk memperkuat kemampuan pemecahan 
masalah Matematika peserta didik sejak dini. Perangkat pembelajaran berupa Panduan 
Guru sebagai suplemen dalam mengembangkan rancangan pembelajaran tematik 
kompetensi dasar Matematika kelas IV semester gasal. Hasil kajian Kurikulum 2013, Buku 
Guru (BG) dan Buku Sisiwa (BS), dan hasil pengamatan terhadap kegiatan peerteaching 
para guru dalam implementasi Kurikulum 2013, panduan guru tersebut sangat diperlukan 
sehingga guru mampu melaksanakan pembelajaran tematik KD Matematika sesuai 
dengan kebutuhan siswa dan sesuai karakteristik pembelajaran Matematika. Penelitian 
ini telah menghasilkan Panduan Guru dengan perangkatnya, yaitu alat peraga sebagai 
representasi enaktif; media viasul dalam bentuk powerpint sebagai representasi ikonik; 
lembar kegiatan peserta didik (LKPD) dan lembar tugas peserta didik (LTPD), serta 
kartu masalah (contextual problem). Hasil penelitian disimpulkan bahwa produk yang 
telah dihasilkan akan membantu guru dalam mengembangkan rancangan pembelajaran 
dalam implementasi Kurikulum 2013, sehingga mampu melaksanakan pembelajaran 
tematik KD Matematika sesuai dengan karakteristik pembelajaran Matematika . Dengan 
demikian pembelajaran KD Matematika bermakna; menyenangkan, dan memperkuat 
daya nalar peserta didik dengan pemberian kesempatan kepada peserta didik berpikir 
tingkat tinggi melalui pemberian contextual problems serta penyelesainnya. 

TRANSFORMASI LIMBAH ABU LAYANG BATUBARA MENJADI ZEOLIT A 
TERMODIFIKASI SURFAKTAN DAN APLIKASINYA UNTUK DECOLARISASI ZAT 

WARNA DALAM LARUTAN AIR 

Jumaeri, Pratiwi Dwi Jananti, Ella Kusumastuti
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pada berbagai industri akan 
menghasilkan limbah padat abu layang dalam jumlah cukup besar yang dapat 
membahayakan lingkungan jika tidak dimanfaatkan. Di lain pihak air limbah industri 
tekstil banyak mengandung sejumlah kontaminan seperti zat warna, asam, basa, padatan 
terlarut, dan senyawa toksik lainnya. Keberadaan zat warna yang terkonsentrasi akan 
menghalangi penetrasi cahaya ke dalam perairan sehingga mengganggu proses biologis 
dalam kehidupan akuatik. Dalam penelitian ini teah dilakukan proses transformasi 
limbah abu layang batubara menjadi zeolit “A” dan modifikasinya menggunakan 
surfaktan HDTMA (hexadecyl trimethyl ammonium) untuk decolorisasi zat warna dalam 
larutan air. Secara umum, tujuan penelitian adalah memanfaatkan kembali (reuse) abu 
layang batubara untuk pembuatan zeolit A termodifikasi surfaktan dan aplikasiny pada 
pengolahan air. Adapun tujuan khususnya adalah (1) diperolehnya metode transformasi 
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abu layang menjadi zeolit A yang spesifik, (2) diperolehnya proses modifikasi zeolit A 
yang efektif dengan surfaktan HDTMA, (3) diperolehnya parameter proses yang optimal 
pada decolorisasi (pengurangan konsentrasi) zat warna dalam larutan air. Pada tahun 
pertama dilakukan pengambilan sampel serta uji kualitatif dan kuantitatif abu layang 
batubara. Selanjutnya dilakukan sintesis zeolit A secara alkalihidrotermal dalam suatu 
reaktor steinlesssteel dengan melibatkan pengaruh komposisi campuran, temperatur 
dan waktu reaksi. Karakteristik produk zeolit A ditentukan berdasarkan parameter (a) 
kristalinitas, (b) luas permukaan dan (c) struktur mikroskopi berdasarkan spektroskopi 
IR, XRD dan SEM. Zeolit A ini selanjutnya dimodifikasi menggunakan surfaktan HDTMA. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa abu layang batubara dapat diubah menjadi zeolit A 
spesifik seperti zeolit A produk komersial, baik dari segi kristalinitas, spektra Inframerah 
(IR) maupun morfologi permukaan (image SEM). Penggunakan NaOH support granulated 
pada sintesis ini menghasilkan Zeolit A spesifik (single kristal). Adapun bila menggunakan 
NaOH pellet menghasilkan spesifik zeolit A yang tidak spesisfik, dan kristalinitasnya lebih 
rendah. Hasil modifikasi dengan HDTMA menunjukkan tidak adanya perubahan structural 
yang berarti. Hal ini menunjukkan sifat stabilitas yang baik dari zeolit A. Untuk efisiensi 
sintesis zeolit A dari abu layang batubara perlu dilakukan optimasi kondisi yang tepat 
dengan menggunakan NaOH pellet atau NaOH teknis sehingga lebih menguntungkan.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KIMIA DENGAN AKTIVITAS AESOP’S 
(MPK-AA) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA

Kasmadi I.S, Woro Sumarni, Nuni Widiarti
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan mengembangkan Model Pembelajaran 
Kimia dengan Aktivitas Aesop’s (MPK-AA) yang layak berdasarkan penilaian ahli untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Tahapan pengembangan MPK-AA 
merujuk pada model penelitian dan pengembangan pendidikan . Hasil penelitian berupa 
model pembelajaran yang dilengkapi dengan RPP, Bahan Ajar dan LKS yang dapat 
digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas maupun di laboratorium . Implementasi 
dalam pembelajaran, menunjukkan bahwa MPK-AA telah mampu meningkatkan 
penguasaan konsep kimia dan kemampuan berpikir kritis dalam materi Laju Reaksi 
dengan harga N-gain dalam kategori sedang. Tanggapan positif diberikan oleh siswa 
terhadap MPK-AA yang dikembangkan.

KAJIAN LOGAM BERAT CU PADA EKOSISTEM MANGROVE UNTUK PERBAIKAN 
KUALITAS LINGKUNGAN TAMBAK BANDENG

Nana Kariada Tri Martuti, Dewi Liesnoor Setyawati, Nur Kusuma Dewi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Mangrove merupakan hyperaccumulator yang baik, mangrove bukan saja mampu 
tumbuh di tanah dengan konsentrasi unsur beracun yang tinggi, tetapi juga mampu 
mengakumulasi unsur tersebut di dalam batang dan daun. Tujuan penelitian ini adalah 
mengkaji bioakumulasi logam berat Cu pada Avicennia marina di wilayah Tapak Semarang. 
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Penelitian dilakukan di Wilayah Tapak Kota Semarang, obyek penelitian merupakan kawan 
eksosistem mangrove yang berada pada wilayah pertambakan bandeng. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan ekologi (ecological approach). Data bioakumulasi dan 
translokasi logam berat dalam tanaman, sedimen dan air dianalisis berdasarkan rumus 
yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya logam Cu di air (0,0069 mg/l), sedimen 
(26,76-37,889 mg/Kg), akar (2,336-7,997 mg/Kg), daun muda (2,367-6,604 mg/Kg) dan 
daun tua (1,08-6,748 mg/Kg) Avicennia marina. Sedimen mempunyai nilai tertinggi dalam 
mengakumulasi logam Cu dari air dengan Faktor Konsentrasi (3878,26 - 5491,16). Bio 
Concentration Factor (BCF) akar dan sedimen 0,09-0,211, dan Translocation Factors 
(TF) untuk daun muda (0,83-1,54), daun tua (0,46-0,94). Diperoleh hasil adanya tren 
kenaikan konsentrasi logam Cu tambak yang mengarah ke laut. Simpulan penelitian 
terdapat akumulasi logam Cu pada sedimen, akar dan daun Avicennia marina di wilayah 
tambak Tapak, Tugurejo Semarang. Sedimen tambak mempunyai kemampuan tertinggi 
dalam mengakumulasi logam Cu dari lingkungannya.

OPTIMASI STERILISASI PERMUKAAN DAUN DAN ELIMINASI ENDOFIT PADA 
BURAHOL

Noor Aini Habibah, Sumadi, Sri Ambar
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Burahol termasuk tanaman yang buahnya dapat dimakan, dan mempunyai zat-
zat aktif yang berpotensi sebagai obat dan deodoran alami. Kultur in vitro merupakan 
salah satu cara dalam produksi metabolit sekunder. Tingginya kontaminasi merupakan 
salah satu hal yang menjadi kendala dalam kultur in vitro. Salah satu sumber kontaminan 
adalah eksplan yang digunakan dalam kultur in vitro. Optimasi sterilisasi permukaan 
merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengembangan kultur in vitro. 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan prosedur optimasi sterilisasi permukaan eksplan 
daun burahol dan juga melakukan deteksi dan eliminasi edofit pada daun burahol. Optimasi 
sterilisasi permukaan dilakukan dengan perlakuan variasi konsentrasi klorox dan waktu 
perendaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun burahol mengandung jamur 
endofit. Eliminasi jamur endofit dapat dilakukan dengan penyiraman tanaman dengan 
fungisida. Sterilisasi permukaan eksplan yang paling optimal adalah dengan bakterisida 
dan fungisida selama 24 jam sebelum dipetik, dilanjutkan dengan perendaman bakterisida 
dan fungisida selama 30 menit setelah dipetik, perendaman pada alcohol 70% selama 1 
menit, dilanjutkan dengan klorox 15% 10 menit, dan klorox 10% 10 menit berturut-turut.

EVALUASI PROSES PROGRAM PPG SM3T TAHUN 2013 JURUSAN BIOLOGI UNNES: 
IMPLIKASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA

Saiful Ridlo, Aditya Mariyanti, Andin Irsadi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian evaluatif ini bertujuan untuk mendapatkan paparan atau deskripsi 
implementasi kurikulum PPG SM3T Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri 
Semarang tahun 2013. Evaluasi ditekankan pada evaluasi proses yang implikasinya 
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diukur berdasarkan kepuasan mahasiswa. Komponen proses yang diamati adalah 
pembelajaran yang dilakukan dosen dan evaluasinya. Konstruk kepuasan yang diamati 
pada indikator apakah pembelajaran berlangsung kontekstual, pakem, menanamkan 
karakter konservasi. Metode yang digunakan adalah penelitian expos facto dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran berbagai SSP dalam program 
PPG SM3T Prodi Pendidikan Biologi Unnes berlangsung dengan model pendekatan 
pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, evaluasi proses dan hasil pembelajaran 
disampaikan dalam berbagai macam cara, dan dosen dinyatakan oleh mahasiswa 
menanamkan nilai-nilai karakter konservasi sebagaimana dimaksudkan sebagai penciri 
kurikulum Unnes. Implikasi dari keadaan tersebut di atas silabus, SAP, media, bahan 
ajar, dan alat evaluasi yang digunakan terlihat berfungsi efektif dalam pembelajaran 
berdasarkan kepuasan mahasiswa. Meskipun demikian kurikulum PPG SM3T Prodi 
Pendidikan Biologi memerlukan perbaikan pada beberapa hal untuk implementasinya.

PENGEMBANGAN MODEL ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM UNTUK 
KETAHANAN KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN

Sri Mulyani E.S, Suroso
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Dinamika alam memberikan dampak berupa bencana yang merugikan manusia. 
Sebagai upaya meminimalkan kerugian, diperlukan adaptasi untuk ketahanan terhadap 
bencana kekeringan. Tujuan utama penelitian adalah mengembangkan model adaptasi 
terhadap perubahan iklim untuk ketahanan kawasan rawan bencana kekeringan di Kota 
Semarang. Secara khusus tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut: 1) mengkaji tentang 
variabilitas iklim 2) mengidentifikasi dampak resiko perubahan iklim, 3) memetakan daerah 
rentan termasuk kapasitas adaptasi masyarakat. Metode penelitian dengan pendekatan 
eksplorasi dan riset pengembangan model (riset and development). Metode eksplorasi 
melalui pengamatan, pengukuran, pemetaan, dan wawancara dengan masyarakat untuk 
merubah mindset masyarakat. Tahapan penelitian meliputi pengolahan basisdata spasial 
dan data nonspasial (data kebencanaan, perilaku masyarakat, kebijakan, rumusan 
adaptasi perubahan iklim), serta pengembangan model adaptasi untuk ketahanan terhadap 
bencana kekeringan. dan melakukan sosialisasi model. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa di Semarang telah terjadi perubahan iklim dengan hujan yang terdistribusi tidak 
merata. Awal musim hujan cenderung terlambat, sementara berakhirnya cenderung 
lebih cepat sehingga memperpanjang kondisi kekeringan di hampir semua wilayah kota. 
Kejadian ekstrim sebagai dampak perubahan iklim adalah banjir dan kekeringan. Selain itu 
juga meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi penyakit batuk/flu/pilek, demam, dengue, 
diare, gatal, tifus, infeksi pernapasan dan asma. Adaptasi yang dilakukan masyarakat 
pesisir berbeda dengan masyarakat yang bukan pesisir.
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PENGEMBANGAN BUKU AJAR MICROTEACHING BIOLOGI BERBASIS 
KOMPETENSI DAN KARAKTER KONSERVASI SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN 

KOMPETENSI PERSONAL DAN PROFESIONAL CALON GURU

Sri Sukaesih, Nugroho Edi Kartijono
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengembangan Kurikulum Unnes 2012 memberikan rambu-rambu bagi program 
studi untuk mengembangkan kurikulumnya. Perangkat pembelajaran pada setiap 
mata kuliah perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan tuntutan kurikulum. Salah 
satunya pengembangan buku ajar untuk perkuliahan microteaching biologi. Buku ajar 
microteaching digunakan sebagai buku panduan bagi mahasiswa Pendidikan Biologi 
pada perkuliahan Microteaching. Buku ajar menjadi panduan belajar mahasiswa perlu 
disesuaikan dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter konservasi. 
Calon guru Biologi diharapkan mampu menguasai kompetensi profesional, memahami 
dan menghayati nilai-nilai luhur (karakter) yang harus dianut oleh seorang guru. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kelayakan buku ajar microteaching biologi 
yang dikembangkan dengan berbasis kompetensi dan karakter konservasi sebagai upaya 
pencapaian kompetensi personal dan profesional calon guru. Penelitian ini menggunakan 
metode Research and Development (R & D). Penelitian pengembangan ini berorientasi 
pada pengembangan produk dimana proses pengembangannya dideskripsikan seteliti 
mungkin dan produk akhirnya dievaluasi. Analisis hasil penelitian dilakukan secara 
deskriptif untuk mendeskripsikan kelayakan buku yang telah dikembangkan. Hasil 
dari penelitian ini adalah telah dikembangkannya buku ajar microteaching berbasis 
kompetensi dan karakter konservasi yang telah divalidasi oleh ahli isi dan ahli media. 
Hasil validasi ahli diperoleh hasil pada uji validasi I yaitu rerata nilai kelayakan yaitu 
80.75%, dengan kriteria sangat layak. Sedangkan rerata nilai kelayakan pada uji validasi 
II yaitu 86.36%, dengan kriteria sangat layak digunakan. Simpulan dari penelitian ini 
adalah buku ajar microteaching berbasis Kompetensi dan Karakter Konservasi (KKK) 
sangat layak digunakan dalam perkuliahan microteaching biologi.

FABRIKASI STRUKTUR HETERO CDTE/CDS:ZN DENGAN DC MAGNETRON 
SPUTTERING (HOMEMADE) UNTUK APLIKASI SEL SURYA

Sugianto, Putut, M., Sunarno
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Deposisi film tipis struktur hetero CdTe/CdS:Zn dilakukan dengan metode 
dc magnetron sputtering (home made) untuk aplikasi sel surya. Struktur hetero yang 
ditumbuhkan adalah tipe “Superstrate configuration” dengan struktur Ag/p-CdTe/n-
CdS:Zn/ITO/glass. Optimasi performa struktur-hetero dilakukan dengan doping Zn pada 
CdS, variasi daya plasma dan treatment CdCl2 pada film CdTe. Karakterisasi sifat listrik 
struktur-hetero menggunakan pengukuran arus-tegangan (I-V). Pengukuran I-V pada 
kondisi tanpa penyinaran (dark) menunjukkan struktur hetero Ag/CdTe/CdS:Zn/ITO/
glass mempunyai karakteristik ideal diode persambungan p-n. Arus saturasi difusi dan 
arus saturasi rekombinasi pada saat diberikan bias maju besarnya orde 10-8 – 10-11A. 



87Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang MIPA

Penambahan doping Zn (5%) pada CdTe telah meningkatkan performa struktur hetero Ag/
CdTe/CdS:Zn/ITO/glass. Penumbuhan struktur hetero dengan daya tinggi dan treatmen 
CdCl2 telah meningkatkan efesiensi sel surya. Tegangan open circuit (Voc) dan arus short 
circuit (Isc) yang masih rendah mengindikasikan bahwa hambatan seri (Rs) dari material 
struktur hetero masih besar.

FABRIKASI MATERIAL KOMPOSIT BERPORI DARI LIMBAH KACA  
UNTUK FILTER AIR

Sulhadi, Mahardika Prasetya Aji
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kaca termasuk salah satu produk keramik modern yang memiliki bidang pemakaian 
sangat luas sehingga menuntut produksi bahan ini dalam jumlah yang sangat besar. Jumlah 
produksi yang sangat besar tersebut menimbulkan dampak samping pada lingkungan 
berupa dihasilkannya kaca-kaca bekas. Limbah kaca yang sudah tidak terpakai lagi tidak 
akan terurai secara alamiah oleh pengurai organik. Keberhasilan peneliti melihat potensi 
daur limbah kaca dan mengolahnya menjadi bahan komposit telah mendorong untuk 
mengembangkan penelitian lebih lanjut, yaitu mengolah limbah kaca menjadi komposit 
berpori dan aplikasinya untuk filter air. Pada penelitian ini dilaporkan mengenai fabrikasi 
komposit berpori dari limbah kaca. Komposit dengan bahan dasar serbuk dari limbah 
kaca dan perekat polyvinyl acetate (PVAc) telah dihasilkan dengan metode simple mixing 
kemudian ditekan menggunakan perangkat hidrolik press. Komposisi dan parameter 
proses seperti waktu pemanasan, tekanan pada pembuatan komposit serta temperatur 
pemanasan menjadi parameter penting yang dikaji untuk rekayasa ukuran pori komposit 
limbah kaca. Optimasi komposisi komposit dilakukan dengan cara memvariasikan 
komponen penyusunnya, yaitu serbuk kaca dan perekat polimer PVAc. Komposisi optimum 
komposit diestimasi dari sifat kuat tekannya karena pada aplikasi selanjutnya komposit 
digunakan sebagai filter air. Komposit akan memperoleh tekanan hidrostatik pada proses 
filtrasi sehingga diperlukan komposit yang memiliki kuat tekan yang baik. Hasil pengukuran 
kuat tekan komposit menunjukan nilai yang meningkat dengan kenaikan persen massa 
perekat PVAc. Jumlah perekat yang meningkat menyebabkan bulir-bulir dari serbuk kaca 
terikat akibat adanya gaya adhesi yang kuat dari perekat PVAc. Kuat tekan komposit yang 
optimum teramati pada komposisi dengan persen massa perekat PVAc 20 %wt, yaitu 
13,8 N.m-2. Rekayasa ukuran pori dilakukan dengan memvariasikan parameter proses 
waktu pemanasan, temperatur pemanasan dan tekanan pada saat pembuatan komposit. 
Kuat tekan komposit, porositas, permeabilitas, surface area dan ukuran pori menurun 
dengan meningkatnya waktu pemanasan. Hasil yang bersesuaian juga teramati untuk 
variasi parameter proses temperatur pemanasan dan tekanan pada saat pembuatan 
komposit, dimana kuat tekan komposit, porositas dan permeabilitas menurun dengan 
kenaikan parameter proses. Beragam hasil dari penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan 
penting dalam kontribusinya sebagai upaya sederhana dalam konservasi lingkungan.
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PEMANTAUAN DINAMIKA MUKA AIR TANAH DI RECHARGE AREA KOTA 
SEMARANG UNTUK KONSERVASI AIR TANAH

Khumaedi, Nur Qudus
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Telah dilakukan pengukuran gaya berat di daerah Sekaran Gunungpati 
kodia Semarang dalam rangka kegiatan penelitian Hibah Kompetensi. Penelitian ini 
dilatarbelakngi oleh kenyataan bahwa daerah Sekarang yang merupakan bagian dari 
recharge area kota Semarang saat ini kondisinya memerlukan perhatian dari semua pihak 
terutama pemerintah, masyarakat dan swasta yang mempunyai kepedulian akan pentingya 
kondisi air tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memantau perubahan kedalaman 
muka air tanah di Sekaran Gunungpati dengan menggunakan metode Gaya berat mikro 
antar waktu dan Geolistrik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan daerah 
di Sekaran yang mengalami penurunan muka air tanah atau sebaliknya berdasarkan data 
gaya berat dan geolistrik. Nilai gaya berat di daerah penelitian sesuai dengan harga gaya 
berat teori. Artinya gravimeter yang diguanakan telah bekerja sebagaimana mestinya, 
demikian pula harga gradien vertikal gaya berat. Beberapa daerah memiliki nilai (-) yang 
berhubungan dengan penurunan muka air tanah akibat pemanfaatan untuk keperluan 
sehari-hari, dan sebagian lagi bernilai (+) yang berhubungan dengan kenaikan muka air 
tanah akibat penambahan massa bawah permukaan oleh curah hujan. Hasil pengukuran 
geolistrik yang telah diperoleh pada umumnya menunjukkan bahwa daerah penelitian 
berpotensi sebagai sumber air tanah, mengingat ditemukan lapisan pasir dengan nilai 
resistivitas 10-50 Wm pada kedalaman antara 10 – 20 meter. Informasi awal ini belum valid 
dalam hal kedalamannya mengingat belum dilakukan pembuatan penampang melintang 
di masing-masing lokasi pengukuran geolistrik. Penyebaran air bawah permukaan atau air 
tanah di kelurahan Sekaran dan sekitarnya tidak merata. Di daerah Banaran dan Persen 
air bawah permukaan tidak ditemukan sampai kedalaman 35 meter. Hal ini disebabkan 
karena lapisan bawah permukaan di daerah tersebut berupa lapisan batu lempung, napal/
marl, dan sedikit batu gamping. Sehingga untuk memperoleh air, warga masyarakat harus 
melakukan pengeboran lebih dari 35 meter. Di daerah Sekaran air bawah permukaan 
atau air tanah ditemukan lebih dangkal yakni pada kedalaman 19-20 meter, yakni pada 
lapisan batu pasir sehingga untuk mendapatkan air warga masyarakat bisa membuat 
sumur gali dengan kedalaman 19-20 meter. Sekaran dan sekitarnya merupakan recharge 
area perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam hal penataan ruang untuk hunian 
tempat tinggal. Di beberapa lokasi yang semestinya menjadi lahan hijau telah berubah 
menjadi perumahan. Kondisi ini lambat laun akan mengurangi lahan hijau yang berakibat 
tidak tersedianya reacharge area. Upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah 
sosialisasi sumur resapan kepada penduduk. Adanya sumur resapan ini diharapkan dapat 
menjadi sumber air bagi penduduk ketika musim kemarau datang dan sumur penduduk 
tidak kering.
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IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KEBENCANAAN ALAM BERVISI SETS 
TERINTEGRASI DALAM IPA DI SEKOLAH RAWAN BENCANA DI LUAR PULAU JAWA

A Rusilowati, A Binadja, Supriyadi, A Widiyatmoko
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Pemberdayaan masyarakat terhadap bencana, salah satunya dapat dilakukan 
melalui pembelajaran di sekolah, yaitu dengan mengintegrasikannya ke dalam beberapa 
mata pelajaran. Penelitian ini bertujuan: (1) mengimplementasikan model pembelajaran 
kebencanaan alam bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah daerah 
rawan bencana di Luar Jawa. (2) Menganalisis perbedaan kemampuan guru di luar jawa 
dan Jawa dalam menerapkan model pembelajaran. (3) Menentukan keefektifan model 
pembelajaran. (4) Menentukan kepraktisan dan keberterimaan model pembelajaran. 
Penelitian eksperimen dengan Pretest-Postest Experiment-Control Group Design ini 
memilih opulasi siswa SD di Kalimantan Barat, Papua dan Jawa Tengah, serta siswa SMP 
di Aceh dan Sulawesi Utara tahun ajaran 2013/2014. Sampel diambil secara multistage, 
yaitu purposive sampling (sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan tsunami, 
banjir dan tanah longsor) dan random sampling. Instrumen penelitian berupa lembar 
pengamatan, kuesioner, dan tes tertulis. Teknik analisis data menggunakan uji t, uji gain 
ternormalisasi, dan deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan 
guru di luar Jawa memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama, dan perlu pembiasaan 
untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran kebencanaan 
bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran terbukti efektif untuk meningkatkan 
pemahaman konsep IPA, IPS, dan kebencanaan, serta sikap tanggap bencana siswa. 
Model praktis diterapkan dan dapat diterima oleh siswa.

PENINGKATAN JIWA WIRAUSAHA MAHASISWA PROGRAM STUDI PKK 
KONSENTRASI TATA BUSANA MELALUI BISNIS INKUBATOR

Sicilia Sawitri, Rina Rachmawati
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Kurikulum Program Studi PKK Konsentrasi Tata Busana bertujuan untuk 
memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik di bidang busana, 
namun tidak menutup kemungkinan mahasiswa diberi bekal untuk dapat berwirausaha 
dan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat merekrut orang lain menjadi karyawan, 
sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di kota Semarang dan sekitarnya. Oleh 
karena itu perlu dirintis model bisnis inkubator di bidang busana. Tujuan penelitian tahun 
ke dua ini adalah adanya peningkatan jiwa wirausaha pada mahasiswa dan terciptanya 
model pemasaran pada bisnis inkubator bidang busana pada Program Studi PKK 
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Konsentrasi Tata Busana sebagai embrio pengembangan wirausaha di bidang busana. 
Bisnis inkubator diharapkan dapat menjadi tempat berlatih para mahasiswa untuk 
meningkatkan jiwa wirausaha dan dapat memberdirikan usaha baru yang dapat membantu 
program pemerintah yaitu mengurangi pengangguran, sehingga dapat meningkatkan 
pembangunan manusia Indonesia dan daya saing bangsa. Penelitian pada tahun kedua 
melakukan eksperimen pada kelas mandiri Kelas Bisnis Inkubator yang tidak terintegrasi 
dengan matakuliah Kewirausahaan dan melakukan berbagai teknik pemasaran dalam 
Bisnis Inkubator bidang busana pada Prodi PKK Konsentrasi Tata Busana Fakultas 
Teknik UNNES. Pengembangan Bisnis Inkubator telah dilaksanakan pada penelitian 
tahun pertama. Langkah yang dilakukan dalam mengembangkan produk kewirausahaan 
adalah dengan mensurvai pasar, yaitu dengan melihat produk-produk yang ada di sekitar 
Universitas Negeri Semarang (UNNES), kemudian mahasiswa mendesain produk yang 
sejenis tetapi dengan keunikan sendiri. Pemasaran dilakukan dengan mendatangi kost 
di sekitar UNNES dan ikut serta dalam Gelar Karya 2013. Jurusan Teknologi Jasa dan 
Produksi, pameran pada Seminar Nasional yang diadakan oleh Jurusan Teknologi Jasa 
dan Produksi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi PKK 
Konsentrasi Tata Busana sejumlah Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara 
post test (91,8 %) dan pre test (78.9) , sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan 
jiwa wirausaha mahasiswa Program Studi Tata Busana sebelum dan sesudah mengikuti 
program bisnis inkubator16 %. Tingkat kepuasan pelanggan 82 % sangat tinggi. Saran 
yang dapat diajukan terkait proses pelaksanaan dan hasil penelitian antara lain: (1) Perlu 
dukungan dari semua pihak baik jurusan maupun fakultas untuk membantu pelaksanaan 
kegiatan Bisnis Inkubator pada Program Studi PKK Konsentrasi Tata Busana.(2) Perlu 
disediakan ruang yang permanen untuk kegiatan Bisnis Inkubator pada Program Studi 
PKK Konsentrasi Tata Busana. (3) Perlu koordinasi yang simultan dari pihak jurusan 
Teknologi Jasa dan Produksi, untuk pemberian ijin pada mahasiswa yang mendapat tugas 
pada Program Bisnis Inkubator, dan (4) Perlu adanya kerja sama dengan pihak dunia 
usaha untuk mengembangkan bisnis inkubator yang sudah dirintis.

PENGEMBANGAN MODEL UJI KOMPETENSI  
DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN SISWA SMK

Aris Budiyono
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan model 
uji kompetensi keahlian siswa SMK kompetensi Teknik Pemesinan. Dengan berpijak pada 
keunggulan dan keterlaksanaan model-model yang telah ada (existing model), model uji 
kompetensi keahlian siswa SMK dikembangkan bersadarkan pada kajian teori-teori 
yang mendasarinya. Penelitian ini dengan subyek SMK di Jawa Tengah menggunakan 
desain research and development yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap studi 
pendaluluan dan tahap pengembangan. Hasil yang diperoleh adalah model model Uji 
Kompetensi dan sertifikasi Keahlian Siswa SMK berbasis Unit Produksi Sekolah (UKSK 
berbasis UPS) berdasarkan analisis tiga model eksisting dengan menggunakan prinsip 
pendidikan kejuruan (Prosser, 1925) dan penilaian berbasis kompetensi. Model yang 
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diyakini unggul dan dapat dilaksanakan karena model UKSK berbasis UPS melibatkan Du/
Di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. 
Model Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keahlian Siswa SMK Kompetensi Teknik Pemesinan 
berbasis Unit Produksi Sekolah (UKSK berbasis UPS) adalah valid (Mn = 3,557). Di SMK, 
Unit Produksi Sekolah (UPS) merupakan representasi dari Du/Di.

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

Dwi Yulianti, S. Sulistyorini, Siti Khanafiyah, Istianah
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

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

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KARAKTER TERINTEGRASI  
DALAM BEBERAPA MATA PELAJARAN

Nathan Hindarto, Ani Rusilowati, Teguh Supriyanto
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat yang bersumber pada 
persoalan moral, perlu dilakukan Pendidikan Karakter di sekolah. Salah satu model 
Pendidikan Karakter di sekolah adalah mengintegrasikan Pendidikan Karakter dalam 
berbagai matapelajaran. Pada penelitian tahun pertama telah berhasil dikembangkan 
suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam beberapa 
matapelajaran, yang dinamakan model pembelajaran Karisma. Penelitian ini merupakan 
penelitian tahun kedua dari rangkaian kegiatan penelitian pengembangan (R&D) yang 
direncanakan berlangsung selama tiga tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
secara luas kepraktisan, keefektifan, dan keberterimaan penerapan model Karisma di 
lapangan. Hasil pengujian di lapangan pada matapelajaran Bahasa dan IPA menunjukkan 
bahwa model pembelajaran Karisma mempunyai sintakmatik yang praktis untuk 
diterapkan di sekolah. Penerapan model ini juga efektif untuk mencapai ketuntasan kelas 
dalam prestasi belajar, menanamkan/mengembangkan nilai karakter dan menimbulkan 
antusiasme pada siswa.
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBENTUKAN KARAKTER TERINTEGRASI DENGAN 
KEWIRAUSAHAAN MELALUI LABORATORIUM TEENZANIA BAGI SISWA SMA

Sukestiyarno, Supartono, Wahyu Lestari
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Pendidikan karakter di sekolah, penerapannya masih dalam bentuk 
wacana atau belum ada pemaknaan yang terukur. Disamping itu, dewasa ini antara 
matapelajaran yang satu dengan yang lain terprogram lepas secara tersendiri tidak 
saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Kini sudah waktunya pendidikan 
karakter diimplementasikan secara bermakna yang didukung oleh setiap matapelajaran 
di sekolah. Pada tahun pertama sudah berhasil menyusun contoh bahan ajar suatu butir 
karakter berbasis jiwa kewirausahaan yang terintegrasi dengan suatu mata pelajaran. 
Percepatan pembentukan karakter dibantu dengan menciptakan laboratorium Teenzania 
sebagai bentukan miniatur dari obyek sesungguhnya. Pada tahun kedua ini adalah 
menerapkan bahan ajar yang sudah valid produk tahun pertama tersebut ke lapangan 
diterapkan dengan suatu metode pembelajaran. Pengambilan data dilakukan dengan 
teknik uji perangkat, pengamatan serta tes variabel afektif, psikomotor, serta kognitif. Data 
diolah dengan analisis deskritif, uji banding dan uji pengaruh. Hasil penelitian diperoleh 
13 karya (9 tesis dan 4 skripsi) tentang penerapan bahan ajar bermuatan karakter, 
konsep pengetahuan jiwa kewirausahaan berbasis lab Teenzania meliputi: Pembelajaran 
Fisika berbasis karakter dengan model CLT materi Pemantulan dan Pembiasan Cahaya 
(Suryanti, 2013), Pembelajaran muatan lokal berbasis kewirausahaan dengan Metode 
PBL materi pengolahan buah (Isnaeni, 2013), Penyusunan instrumen afektif karakter 
bangsa matapelajaran PKn SMK (Lusiana, 2013), Pengembangan instrumen penilaian 
berbasis karakter pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi hikayat dan dongeng 
(Sunanto, 2013), Pembentukan berfikir kreatif dan karakter kemandirian dengan model 
SAVI berbasis discovery strategy di Lab Teenzania materi dimensi 3 (Handoko, 2013), 
Pembentukan berfikir kreatif berbasis karakter melalui pendekatan scaffolding materi 
dimensi 3 (Winarno, 2013), Pembentukan berfikir kreatif dan pendidikan karakter dengan 
strategi scaffolding berbantuan miniatur teenzania materi fungsi komposisi (Rahayu, 
2013), Pembelajaran matematika dengan model CIRC dan pendekatan open ended 
materi trigonometri (Ciptono, 2013), Pembentukan pendidikan karakter dan pemecahan 
masalah dengan model Ideal problem solving dengan teori pemrosesan informasi materi 
dimensi 3 (Nayazik, 2013), pembentukan karakter dan pemecahan masalah melalui model 
superitem berbantuan scaffolding materi trigonometri (Restiyanna, 2013), pembentukan 
karakter dan pemecahan masalah dengan model probing prompting berbantuan 
scaffolding materi barisan deret (Meirita, 2013), pembentukan komunikasi matematis 
melalui model TTW berbantuan scaffolding (Rizki, 2013), Pembentukan karakter dan 
komunikasi matematis melalui model problem posing berbantuan scaffolding (Maulina, 
2013). Pada rancangan penelitian tahun ke tiga akan dikonsentrasikan pada desain 
model pembentukan pendidikan karakter antara lain kejujuran, tanggungjawab, kreatif 
dan akhlak mulia terintegrasi dengan jiwa kewirausahaan yang melekat pada berbagai 
matapelajaran. Desain model tersebut dilengkapi dengan pedoman penerapannya dan 
panduan pembelajarannya yang akan diuji dengan sistem desiminasi ke lapangan yang 
lebih luas.
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PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNGGUL MAHASISWA CALON GURU

Wiyanto, S. E. Nugroho, Ani Rusilowati
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembelajaran bagi mahasiswa 
calon guru yang dapat mengembangkan tiga kompetensi utama, yang menurut hasil 
survei (Heuvelen, 2002) paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 
kompetensi memecahakan masalah, bekerjasama dalam tim, dan berkomunikasi. 
Pengembangan ketiga kompetensi ini, yang kemudian disebut kompetensi unggul, 
diharapkan dapat menjadi terobosan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan 
melalui peningkatan mutu guru. Penelitian direncanakan selama tiga tahun dengan 
tujuan khusus setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Tahun pertama bertujuan untuk 
mengidentifikasi indikator-indikator kompetensi unggul sehingga dapat dirumuskan 
prototipe model pembelajaran kompetensi unggul beserta perangkatnya. Tahun kedua 
bertujuan untuk mengujicoba secara terbatas model pembelajaran dan perangkatnya 
sampai indikator-indikator perkembangan kompetensi unggul muncul pada mahasiswa. 
Tahun ketiga bertujuan untuk mendisseminasikan model pengembangan kompetensi 
unggul secara lebih luas terutama di sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dengan 
mengacu pada hasil penelitian tahun pertama dan tahun kedua, pada tahun ketiga 
ini telah diimplementasikan dan dikembangkan model dan perangkat pembelajaran 
kompetensi unggul di sekolah yang berdasarkan hasil uji coba disimpulkan dapat 
meningkatkan kompetensi siswa dalam memecahkan masalah, bekerjasama, dan 
berkomunikasi. Uji coba dilakukan melalui beberapa bentuk pembelajaran atau kegiatan, 
antara lain melalui pembelajaran IPA dengan LKS inkuiri dan pembelajaran inkuiri untuk 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan 
melalui pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan 
memecahkan masalah, yang mencakupi tujuh indikator, yaitu: kemampuan menunjukkan 
pemahaman masalah, kemampuan mengorganisasi data dan memilih informasi yang 
relevan dalam pemecahan masalah, kemampuan menyajikan masalah dalam berbagai 
bentuk, kemampuan memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat, 
kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah, kemampuan membuat dan 
menafsirkan model dari suatu masalah, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang 
tidak rutin). Selain itu, melalui pembelajaran inkuiri kemampuan bekerjasama dalam tim 
dapat ditingkatkan, yang meliputi aspek-aspek kompetensi dengan indikator tanggung 
jawab, kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, serta 
keterbukaan. Penerapan pembelajaran inkuiri juga dapat mengembangkan kompetensi 
berkomunikasi ilmiah yang indikator-indikatornya digolongkan menjadi empat kemampuan, 
yaitu: kemampuan menggambarkan informasi, kemampuan mendengar dan mengamati, 
kemampuan menulis karya ilmiah, dan kemampuan presentasi pengetahuan. Namun 
demikian, implementasi model pembelajaran kompetensi unggul di sekolah melalui 
pengembangan LKS dan perangkat lainnya dalam pembelajaran inkuiri dilakukan hanya 
mencakupi materi yang terbatas, sehingga keajegan hasil sebagai salah satu indikator 
dari pembiasaan kemampuan memecahkan masalah, bekerjasama, dan berkomunikasi 
belum dapat teramati secara baik. Oleh karena itu, uji coba atau penerapan pembelajaran 
kompetensi unggul tersebut dalam kurun waktu yang cukup memadai masih diperlukan 
untuk pemantauan perkembangan belajar siswa yang lebih seksama.
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PENGEMBANGAN MODEL PENDEKATAN PRAKTIKUM KIMIA DAN PERFORMANCE 
ASSESSMENT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PRAKTISI LABORATORIUM

Endang Susiloningsih, Murbangun Nuswowati
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Telah dilakukan Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh model pendekatan 
praktikum sains berkarakter ekaplanasi aplikatif. Implementasi model diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja praktisi laboratorium, dan berdampak pada peningkatan sikap 
mahsiswa terhadap kimia yang berwawasan green chemistry .Prosedur penelitian melalui 
kajian karakter praktikum Kimia Analisis Dasar sebagai sampel dari praktikum sains, konsep 
model pendekatan praktikum sains, desain instrumen model pendekatan praktikum sains, 
diskusi desain instrumen pendekatan praktikum sains oleh praktisi laboratorium dan pakar, 
verifikasi desain, uji coba , analisis data uji coba , Revisi desain model sesuai saran hasil 
analisis uji coba. Penyempurnaan model hingga diperoleh model pendekatan praktikum 
final yang teruji kelayakannya sesuai kriteria. Implementasi model pada praktikum Kimia 
Analisis Dasar. Analisis data implementasi sebagai bukti empirik kelayakan model. Hasil 
penelitian adalah model pendekatan praktikum sains yang berbasis eksplanasi aplikatif 
teruji, menghasilkan konsep produk media pembelajaran identifikasi Kation-Anion, Media 
Transvisi asam-basa Media dalam bentuk Poster, dan KIT Kimia Dampak implementasi 
model pendekatan praktikum tersebut dapat meningkatkan efisiensi praktikum, kinerja 
praktisi, dan sikap mahasiswa terhadap kimia yang berwawasan green chemistry.

MEREKONTRUKSI PENGETAHUAN SAINS ILMIAH BERBASIS BUDAYA DAN 
KEARIFAN LOKAL DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA SEBAGAI WAHANA 

MENUMBUHKAN SOFT SKILL KONSERVASI 

Sudarmin, Zaenuri Mastur, Parmin
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi teori dasar baru mengenai sains ilmiah 
berbasis budaya dan kearifan lokal di Kepulauan Karimunjawa sebagai wahana 
menumbuhkan Soft skill konsevasi. Jenis peelitian ini adalah penelitian kualitatif 
berpendekatan etnosains dengan seting masyarakat di Kawasan Karimunjawa. Subyek 
penelitian terdiri atas nelayan, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir di kawasan 
Karimunjawa. Tehnik pengambilan data melalui wawancara mendalam, pengamatan 
langsung di kancah penelitian, dan angket. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi, 
direduksi, konseptualisasi dan didokumentasikan. Objek atau atribut penelitian adalah 
(a) pengetahuan sains asli masyarakat dan kearifan lokal di lokasi penelitian,; (b) pesan 
moral konservasi di kawasan taman nasional karimunjawa; (c) serta peran masyarakat 
dalam melakukan tindakan konservasi lingkungan pantai. Analisis data dilakukan dengan 
tahapan identifikasi, verifikasi dan klasifikasi, reduksi, formulasi dan konsepsialisasi 
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sains ilmiah berbasis budaya dan kearifan lokal. Hasil penelitian ditemukan bahwa nilai 
soft skill nelayan diantaranya kerja keras, pantang menyerah, tekun, dan gotong royong. 
Soft skill pemilik home stay adalah religious dan ramah terhadap setiap tamu, merawat 
dan memelihara lingkungan rumah. Beberapa soft skill konservasi yang dapat diamati 
dari masyarakat, nelayan, dan pedagang adalah memanfaatkan sumberdaya hayati 
ikan laut, biota laut, runput laut, penyu, dan berbagai terumbu karang di Kepulauan 
Karimunjawa secara bijak, mentaati segala peraturan dan pesan moral yang tertulis pada 
pengumuman pesan konservasi terhadap hutan dan satwa, pantai, hutan Mangrove, dan 
tempat keramat dan dikeramatkan. Selain itu juga terungkap kearifan lokal yang masih 
terpelihara adalah berbagai tanaman langka dewa ndaru, setigi, kalimosodho, atribu 
nilai-nilai religous, masjid peninggalan kyai Nyamplungan, ular mata satu, pathel lele, 
dan berbagai tanaman langka berkhasiat obat di hutan Mangrrove.

STRATEGY OF INCREASING THE COMPETENCE OF GRADUATES OF VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL (SMK) MAJORING IN BUSINESS AND MANAGEMENT BASED 

BUSINESS AND INDUSTRIALIZED

Widiyanto, Arief Yulianto
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

This research aims to (a) identify the current competencies of graduate SMK BM (b) 
identify the competencies of manpower (SMK graduates) required DUDI (workplace) (c) 
recognize the constraints that occur in order to link and match between Vocational School 
and DUDI (d) to recommend strategies to increase the competence of graduates based 
DUDI needed.The approach used in this research is qualitative methods with the focus of 
the research is What competences needed by the DUDI in Semarang in business area at 
services and retail to meet the Link and Match between Vocational School and Workplace 
(Du/Di). The results of this research is the first, the competence of SMK graduates needs 
for workplace are KSAO (Knowledge, Skill, Attitude and Other). Second, the mechanism of 
Du/Di in determining the competence of graduates who are accepted to work in his place 
based on the the principle of management, therefore, in determining the needs of competence 
will be based on management strategies. Third, the internal condition of the Du/Di likes 
such as financial, productivity, workload, and efficiency also influences in the process of 
determining competence needed for Du/Di in Semarang. While the external environment 
that influences include technology development, customer satisfaction and environmental 
needs, as well as competitors. Fourth, the competence of SMK graduates be provided using 
PSG (dual education system) to meet the national competence employment standards in 
Indonesia. Fith factors that influence SMK in shaping the graduate competences is the 
entire educational components system. Sixth, the constraints in the realization of the 
competence can be specified as follows: (1) infrastructure and facilities; (2) relationship 
with dudi; (3) the curriculum development; and (4) Test Practice competence. Seventh, the 
involvement of stakeholders in support of link and match need change agent as a bridge 
between SMK and (Du/Di)
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PENGEMBANGAN MODEL SERTIFIKASI GURU SMK JURUSAN TEKNIK MESIN 
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK PENGELASAN

Basyirun
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model sertifikasi untuk guru jurusan 
teknik mesin bidang keahlian teknik pengelasan. Selanjutnya model tersebut akan dilengkapi 
dengan 1) skenario pelaksanaan proses sertifikasi, 2) alat uji kompetensi profesional/
keahlian berbentuk penilaian kinerja (performance assesment) dan pelaksanaan 
evaluasi. Adapun manfaat dari produk penelitian ini dapat dijadikan sebagai assesment 
pada proses sertifikasi, terutama pengungkapan kompetensi profesional/keahlian 
bidang teknik pengelasan. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Teknik Mesin FT UNNES 
Semarang, dengan menggunakan metode research and development (penelitian dan 
pengembangan). Siklus dalam penelitian dan pengembangan mencakup sepuluh langkah 
yang mesti ditempuh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Borg & Gall (1983:775). 
Adanya berbagai pertimbangan situasi dan kondisi, maka sepuluh langkah di atas pada 
penelitian dan pengembangan (research & development) ini dikemas secara garis besar 
meliputi empat tahapan, yaitu: 1) studi pendahuluan; 2) perencanaan; 3) Pengembangan 
dan Validasi; dan 4) pelaporan. Hasil penelitian tahap awal telah menghasilkan 4 (empat) 
rancangan model sertifikasi dan uji kompetensi keahlian pada proses sertifikasi guru SMK 
jurusan teknik mesin bidang keahlian teknik pengelasan untuk pra-jabatan (calon guru) 
dan 4 (empat) untuk guru dalam jabatan. Di samping itu juga dihasilkan rancangan 
alat uji kompetensi keahlian terdiri dari modul-modul pembelajaran/pelatihan dan uji 
serta lembaran cek kemampuan dan rubrik penilaian (justifikasi) peserta diklat/uji. Hasil 
lainnya yaitu prototipe awal dari Model Sertifikasi Guru SMK Jurusan Teknik Mesin Bidang 
Keahlian Teknik Pengelasan (Model Serguniksan) yang merupakan prototipe awal yang 
pengembangannya terletak pada adanya uji kompetensi keahlian sebelum mengikuti 
proses sertifikasi guru yang berikutnya. Selanjutnya dari pengembangan tersebut akan 
difokuskan pada pengembangan Model Uji Kompetensi Keahlian Guru SMK Jurusan 
Teknik Mesin Bidang Keahlian Teknik Pengelasan (Model Uji Kokeanserguniksan). Saran 
yaitu perlunya validasi terhadap rancangan Model Sertifikasi Guru SMK Jurusan Teknik 
Mesin Bidang Keahlian Teknik Pengelasan (Model Serguniksan) yang merupakan prototipe 
awal yang selanjutnya menghasilkan model prototipe dan ini akan dilaksanakan pada 
tahun kedua. Penelitian lanjut yaitu akan difokuskan difokuskan pada pengembangan 
Model Uji Kompetensi Keahlian Guru SMK Jurusan Teknik Mesin Bidang Keahlian Teknik 
Pengelasan (Model Uji Kokeanserguniksan) dan dilaksanakan pada tahun ketiga.

OPTIMALISASI PERTUMBUHAN ANAK USIA DINI DENGAN PENDIDIKAN GIZI  
DAN MAKANAN JAJANAN PADAT ENERGI BERBASIS PANGAN LOKAL

Siti Fathonah, Rosidah, Sarwi
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Generasi muda yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan jika setiap keluarga 
dapat mencukupi pangan yang bergizi sejak usia dini bahkan sejak masih dalam kandungan 
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ibu. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah mengoptimalkan pertumbuhan anak usia 
dini (AUD) melalui pendidikan gizi dan makanan jajanan padat energi berbasis pangan 
lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. 
Penelitian tahun pertama dilakukan pemetaan status gizi dan analisis kebutuhan dan 
pembuatan makanan jajanan berbasis pangan lokal. Pemetaan status gizi AUD di Kota 
Semarang, diambil dari 5 kecamatan, dengan 2 PAUD. Setiap PAUD 20 AUD, total sampel 
200. Identifikasi jenis makanan jajanan yang dikonsumsi AUD diperoleh dengan recall 3 
hari, dilanjutkan dengan perhitungan zat gizi, dan tingkat kecukupan gizi. Kaitan jenis 
kelamin dan umur terhadap tingkat kecukupan dianalisis dengan Khi Kuadrat. Analisis 
kebutuhan materi pendidikan gizi dilakukan FGD dengan guru PAUD dan orang tua dan 
dosen PT. Makanan jajanan padat energi berbasis pangan lokal (jagung, ubi ungu dan 
kacang hijau) dilakukan dalam skala laboratorium dianalisis kandungan energi, protein, 
lemak, serat kasar dan zat besi, kualitas inderawi dan daya terima pada AUD. Data 
dianalisis dengan nilai rerata. Usia AUD antara 1,7 – 5.0 tahun, dengan tingkat anemia 
sebesar 7,6%, Prevalensi status gizi baik, kurus, sangat kurus dan gemuk berturut-turut 
64.5%, 14,5%, 8.5%, dan 12,5%. Jenis kelamin tidak mempengaruhi kejadian anemia dan 
status gizi AUD. Umur mempengaruhi status gizi, namun tidak mempengaruhi anemia. 
Makanan jajanan yang dikonsumsi 20 jenis, dengan lima urutan pertama susu, biskuit, 
roti, buah, dan wafer. Kandungan gizi energi, protein, dan zat besi konsumsi makanan 
jajanan sebesar 518 kkal, 17,1 g, dan 4,2 mg, dengan kontribusi zat gizi yang cukup 
tinggi dalam pemenuhan kecukupan gizi sebesar energi 43,5%, protein 62,3%, dan 
zat besi 56,0%. Kontribusi terbesar berasal dari susu, prosentase energi, protein dan zat 
besi susu dari konsumsi makanan jajanan berturut-turut sebesar 44.9%, 62.1% dan 
80,5 . Jenis kelamin mempengaruhi tingkat kecukupan energi, protein, dan besi makanan 
jajanan, sedangkan umur hanya berpengaruh tingkat kecukupan energi. Kebutuhan guru 
AUD antara lain 1) praktek mengolah makanan sederhana 2) Biskuit dengan bahan 
buah, 3) Menu sederhana yang sehat dan seimbang, 4) Motivasi pada orang tua untuk 
memberikan makanan sehat, dan 5) Metode pembelajaran yang menarik. Materi buku 
ajar terdiri dari gizi dasar, makanan jajanan AUD, masalah gizi dan menu sederhana 
yang sehat dan seimbang yang bisa dibuat sendiri oleh anak. Biskuit jagung, ubi ungu, 
dan kacang hijau memenuhi syarat sebagai makanan jajanan padat energi, dengan 
kelebihan lemak tidak jenuh dan tinggi serat. Biskuit jagung memiliki kandungan energi 
399 - 413 kkal, protein 12,1 –13,4, lemak 12,1 – 13,4 g, serat kasar 5,9 – 6,7 g, dan 
besi 5,2 – 5,8 mg. Biskuit ubi ungu memiliki kandungan energi 419 - 435 kkal, protein 
5,1 – 5,8, lemak 12.3 – 14,9 g, serat kasar 2,9 – 3,7 g, dan besi 2,1 – 2,8 mg. Biskuit 
kacang hijau memiliki kandungan energi 395 – 424 kkal, protein 12,4 – 13,4 g, lemak 
10,4 – 12,8 g, serat kasar 3,2 – 4,4 g, dan besi 18,3 – 28.0 mg. Kualitas inderawi ketiga 
biskuit kategori cukup baik dengan nilai antara 2,54 – 3,31. Daya terima biskuit jagung dan 
kacang hijau kupas disukai dengan nilai 3,8 – 4,0, sedangkan biskuit ubi ungu dan biskuit 
kacang hijau dengan kulit netral (suka tidak tidak sukapun tidak) dengan kisaran nilai 3,3 
– 3,8. Saran penelitian : 1) orang tua untuk membekali makanan jajanan yang sehat dan 
bergizi, diperlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan pembuatan makanan jajanan, 
serta perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat ke arah konsumsi pangan yang 
semakin beragam, bergizi seimbang, dan aman bagi AUD, 2) kajian dampak konsumsi 
susu pada pertumbuhan dan kesehatan AUD 3) Sosialisasi pemanfaatan bahan pangan 
lokal sebagai bahan baku makanan jajanan pada masyarakat, industri pangan dan 
departemen perindustrian dan perdagangan, 4) Tepung dari pangan lokal perlu dijadikan 
usaha skala industri.
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PENGEMBANGAN MODEL MATERI AJAR BERCERITA BERMUATAN PENDIDIKAN 
KARAKTER BERBASIS ICT UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR

Masrukhi, Tommi Yuniawan, Alamsyah
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Tujuan penelitian ini mengungkap tingkat kebutuhan guru mengenai model materi 
ajar bercerita bermuatan pendidikan karakter berbasis ICT; merancang model materi ajar 
bercerita; dan menentukan keefektifan model materi ajar bercerita bermuatan pendidikan 
karakter. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
dan pengembangan atau research and development (R & D). Hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut. Kebutuhan model materi ajar bercerita bermuatan pendidikan karakter 
di sekolah dasar meliputi tingkat kebutuhan guru dan siswa terhadap model materi ajar 
bercerita bermuatan pendidikan karakteryang dikembangkan. Karakteristik model materi 
ajar bercerita bermuatan pendidikan karakter di sekolah dasar yang sesuai d engan 
kebutuhan guru dan siswa meliputi acuan yang digunakan untuk pengembangan model 
materi ajar bercerita bermuatan pendidikan karakter.

MODEL DEVELOPMENT OF CREATIVE DRAWING TRAINING MANAGEMENT WITH 
THE TOPIC OF CONSERVATION FOR KINDERGARTEN TEACHERS IN SEMARANG

Kamsidjo Budi Utomo
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Training is an effective way to professionally improve teachers’ human resource. 
The purpose of this training was to prepare professional kindergarten teachers to make 
creative drawing to children golden age. Teachers have significant roles in their “Golden 
age of Drawing” due to the tendency of children to imitate adults’ / Kindergarten Teachers’ 
behaviors. Professionally kindergarten teachers supposed to be competence in creative 
drawing that stimulating the spirit of child draw, is the availability of creative drawing 
training model and should be professionally conducted due to the principles of measured 
training management that ideal kindergarten teachers who are professional and having 
competitiveness will be realized in the performance of their duties as educational 
practitioners. Research and Development should be conducted for the innovations 
of training model management. The results of preliminary study showed that existing 
training model of drawing had not been professionally taken care since the principles 
of fine management had not been well conducted, such as planning, organization, 
implementation, evaluation, and further follow-up. 
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PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN  
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (STUDI MODEL TECHNOPRENEURSHIP 

PADA BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRO)

Muhammad Harlanu
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Rendahnya daya saing, dapat dipandang sebagai suatu peluang bagi SMK untuk 
membuat suatu terobosan dengan perubahan orientasi yang selama ini masih dianggap 
sebagai penyedia SDM trampil yang akan terjun kedunia kerja menjadi penciptaan 
lapangan kerja, berdasarkan IPTEK yang dipelajarinya. Untuk mencapai tujuan tersebut 
salah satu cara yang harus dilakukan oleh SMK adalah dengan mengembangkan sistem 
pendidikan yang berorientasi kewirausahaan teknologi (technopreneurship). Semangat 
menerapkan sistem pendidikan technopreneurship tersebut harus dibarengi adanya 
dukungan berbagai insfrastruktur yang diperlukan dari pemerintah dan kemauan dunia 
usaha untuk bertindak baik sebagai investor maupun sponsor, apabila ketiga aktor ini 
telah benar-benar menunjukan peranannya maka tidak saja daya saing bangsa dapat 
ditingkatkan tapi juga kesejahteraan masyarakat dan negara akan meningkat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran tentang model manajemen pendidikan 
kewirausahaan teknologi yang sesuai diterapkan di SMK Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan langkah–
langkah tahap studi pendahuluan, tahap pengembangan dan tahap validasi model. Ketiga 
langkah tersebut dalam pelaksanaannya pada dasarnya mencakup keseluruhan langkah 
yang dikembangkan oleh Borg & Gall. Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa SMK Bidang 
Keahlian Teknik Elektro yang ada di Semarang, dan masing – masing SMK melibatkan 
sejumlah subyek, yaitu Kepala Sekolah, guru kewirausahaan dan siswa. Lokasi dan subyek 
penelitian ditetapkan secara purposive dengan mempertimbangkan tahap–tahap penelitian 
serta tujuan khusus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dijelaskan dalam tiga 
tahap, tahap pendahuluan, pengembangan dan validasi. Tahap studi pendahuluan temuan 
atau fakta – fakta tentang implementasi pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan saat 
ini pada tahap pengembangan dan penerapan desain model. ada beberapa pendekatan 
analisis yang digunakan yaitu:1) pelaksanaan dan hasil pengembangan desain model 
didiskripsikan dalam bentuk sajian data kemudian dianalisis secara kualitatif, 2) pada 
uji coba terbatas, hasil uji coba penerapan desain model dianalisis dengan pendekatan 
kuantitatif dan 3) pada uji coba lebih luas, disamping menggunakan pendekatan analisis 
deskriptif kualitatif juga digunakan analisis statistik kuantitatif dengan formula statistik uji t 
(t-tes) untuk mengukur hasil penerapan desain model pada kondisi sebelum dan sesudah 
penerapan.
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BENTUK, STRUKTUR, DAN GAYA PERTUNJUKAN BARONGSAI: KAJIAN ETNOKOREOLOGI

Agus Cahyono, Bintang Hanggoro Putra, Muhammad Hasan Bisri
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Objek material penelitian ini yaitu pertunjukan Barongsai. Tujuan penelitian ini 
mengungkap dan mendeskripsikan bentuk dan struktur pertunjukan Barongsai. Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnokoreologi, yakni suatu penelitian 
tari etnis yang unik dan khas yang lahir, hidup, dan berkembang dalam komunitas etnis 
Tionghua. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara 
dan dokumetasi. Bersamaan dengan proses pengumpulan data dilakukan juga tahapan 
analisis data secara kualitatif dengan merujuk model analisis siklus interaktif. Prosedur 
analisis ditempuh melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau 
verifikasi. Bentuk dan struktur pertunjukan Barongsai merupakan entitas multi lapis yang 
menyatu, yaitu: penari, gerak tari, rias dan busana, musik iringan, property, dan penonton. 
Keutuhan bentuk dan struktur pertunjukan Barongsai dibangun secara bersama dari 
beberapa lapis atau aspek, baik yang bersifat auditif maupun visual. Pertunjukan Barongsai 
secara umum tersusun oleh unsur-unsur yang mendasar yakni motif atau gerak-gerak unit 
terkecil, adegan, dan sekuen. Dengan demikian pemahaman tentang struktur pertunjukan 
Barongsai, dimulai dengan bagaimana motif, adegan, dan sekuen terbentuk yang saling 
berhubungan sebagai sebuah pertunjukan secara sistematik.

PENGEMBANGAN PROFESI GURU SECARA BERKESINAMBUNGAN  
SEBAGAI STRATEGI PENDUKUNG SERTIFIKASI GURU

Muhsin, Ismiyati, Hengky Pramusinto
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan model pengembangan keprofesian 
guru berkelanjutan atau teachers’ continuing professional development (TCPD). UU 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya program sertifikasi guru 
yang telah mulai dilaksanakan sejak 2007. Desakan dari pihak luar yang semakin 
menguat adalah untuk memberikan sertifikat pendidik kepada sebanyak mungkin guru 
agar tunjangan profesi pendidik segera dapat dinikmati. Fenomena yang terjadi terdapat 
sebagian guru yang memiliki anggapan bahwa sertifikasi adalah akhir dari pengembangan 
profesi mereka, sehingga mereka bekerja keras untuk memenuhi syarat sebagai guru 
yang professional hingga tercapainya sertifikasi, namun setelah mendapatkan sertifikasi 
mereka tidak lagi seoptimal saat akan memperoleh sertifikasi dalam hal peningkatan kinerja 
dan pengembangan profesi, padahal sertifikasi justru merupakan awal dari peningkatan 
profesionalisme guru yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan 
program sertifikasi yang sejak semula memang dicanangkan, yaitu sebagai kebijakan 
nasional untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan guru secara simultan. Secara 
metodologis, penelitian ini termasuk dalam kategori R&D (research and development) 
yang akan memotret 3 jenis program pengembangan profesionalisme guru yaitu: (a) 
program yang harus diikuti guru yang akan mendapat sertifikat pendidik, (b) program 
yang harus diikuti guru yang tidak lolos sertifikasi, dan (c) program pengembangan 



103Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Pendidikan

profesi secara berkesinambungan bagi guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik 
untuk menjaga (maintenance) kemampuan profesionalismenya. Hasil dari penelitian ini 
adalah, bahwa para guru sangat memerlukan pembinaan baik terhadap guru yang belum 
tersertifikasi, guru yang sudah tersertifikasi maupun guru yang tidak lolos sertifikasi, selain 
itu penelitian ini berhasil merumuskan model pembinaan dan pengembangan profesi 
guru secara berkelanjutan baik terhadap guru yang belum tersertifikasi, guru yang sudah 
tersertifikasi maupun guru yang tidak lolos sertifikasi.

STRATEGI PEMBELAJARAN DIALOGIS DALAM MEMBENTUK KARAKTER  
PADA SEKOLAH ALTERNATIF QARYAH THAYYIBAH DESA KALIBENING SALATIGA 

JAWA TENGAH

Fakhruddin, Utsman
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Telaah dari berbagai kalangan tentang praktik-praktik pendidikan di Indonesia 
ada yang pendapat bahwa pendidikan di Indonesia sudah kehilangan rohnya dan bahkan 
gagal dalam membentuk kepribadian dan karakter anak didik. Upaya untuk meminamilisir 
hal tersebut, melalui berbagai pendekatan pembelajaran yang mampu menanamkan nilai 
religiusitas, kemandirian, kejujuran, rasa hormat tanggungjawab, kedisiplinan dan kerjasama 
dalam pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Sumber informasi akan diperoleh dari peserta didik, guru pendamping dan pengelola 
pendidikan Sekolah Alternatif Qoyrah Toyyibah di Kota Salatiga. Informasi diungkap 
melalui fokus panduan wawancara, observasi dan kuesioner. Informasi-informasi/data 
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) Perencanaan pembelajaran dialogis secara tekstual tidak terlalu rigid harus dituangkan 
Silabus, RPP sebagaimana kurikulum nasional, tetapi makna dari konten silabus terkait 
dengan kompetensi yang harus dicapai tetap menjadi perhatian utama. Perencanaan 
dilakukan bersama peserta didik, sedangkan guru/pendamping berperan sebagai recolling 
saja, (2) pelaksanaan pembelajaran dialogis dalam menanamkan nilai-nilai religiusitas, 
kemandirian, kejujuran, rasa hormat, tanggungjawab, kedisiplinan dan kerjasama dalam 
pembelajaran dilakukan melalui (a) integrasi gelar karya, (b) penuangan ide atau gagasan 
peserta didik dalam diskusi dan kerja kelompok. Sedangkan untuk membangun sikap 
toleransi, kepedulian sosial dilakukan dengan melibatkan peserta didik dalam berbagai 
kegiatan sosial, misal ada hajatan atau tetangga sekitar meninggal langsung ikut terlibat 
tanpa memadang strata, status sosial dan keyakinan. Kemudian untuk menghargai 
prestasi, kerja keras, kreatifitas dan kemandirian peserta didik dilakukan salah satunya 
dengan menulis karya, mendokumentasikan dan bahkan menerbitkan karya bekerjasa 
dengan penerbit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa rekomendasi 
yang dapat di pertimbangkan yaitu (1) Pada perencanaan pembelajaran, pendamping 
hendaknya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membuat jadwal pelajaran yang 
pasti, namun tetap dengan tidak menghilangkan prinsip pembebasan di mana setiap 
anak memiliki kebebasan dalam menentukan materi pelajaran yang ingin ia pelajari, (2) 
Pelaksanaan pembelajaran sebagai salah satu implementasi praktik pembebasan pada 
kelompok di Sekolah Alternatif Qaryah Thayyibah ialah dengan diberlakukannya jam 
belajar yang tidak terbatas, mengakibatkan banyak anak yang hingga larut malam bahkan 
sampai menginap di sekolahan. Hal tersebut ditakutkan akan mencabut anak dari akar 
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pendidikan keluarga yang sejatinya adalah merupakan pendidikan pertama dan paling 
utama bagi anak

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR TEMATIK BERKARAKTER DAN BERBUDAYA  
BAGI SISWA SD MELALUI SASTRA ANAK

Retno Purnama Irawati, Zaim Elmubarok, Darul Qutni
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengembangan nilai-nilai karakter dan nilai-nilai budaya merupakan sebuah 
proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan 
pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari TK/RA berlanjut ke kelas satu SD/MI 
atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas terakhir SMP/
MTs. Proses pengembangan karakter dan nilai budaya dilakukan melalui setiap mata 
pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler dan kokurikuler, melalui 
semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan. Penelitian ini 
berupaya mendeskripsikan profil bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia di jenjang 
SD saat ini, kebutuhan siswa dan guru terhadap bahan ajar tematik bahasa Indonesia 
yang berkarakter dan berbudaya, prototipe bahan ajar tematik bahasa Indonesia yang 
berkarakter dan berbudaya bagi siswa SD dengan memanfaatkan sastra anak, dan 
respon siswa dan guru terhadap produk bahan ajar tematik mata pelajaran bahasa 
Indonesia yang berkarakter dan berbudaya bagi siswa SD melalui sastra anak. Jenis dan 
pendekatan penelitian yang dimanfaatkan adalah penelitian dan pengembangan (research 
and develpment) yang diterapkan pada bidang pendidikan. Menurut Borg and Gall (1989: 
624) penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk 
mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan subjek penelitian 
adalah siswa SD dan guru SD, di sekolah-sekolah di kota dan kabupaten Semarang. 
Sebanyak 8 orang (9%) guru menyatakan bahwa buku bahasa Indonesia yang ada saat 
ini sudah memuaskan dan membantu dalam mengajar. 50 orang (54%) guru menyatakan 
buku bahasa Indonesia yang ada saat ini cukup membantu dalam mengajar tetapi masih 
butuh perbaikan. 27 orang (29%) guru menyatakan buku bahasa Indonesia yang ada saat 
ini masih kurang membantu dalam mengajar dan harus dieksplorasi lebih dalam lagi. Dan 
8 orang (9%) guru menyatakan bahwa buku bahasa Indonesia yang ada saat ini belum 
lengkap, belum membantu guru dalam mengajar. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa total sebanyak 85 orang (91%) guru menginginkan adanya pengembangan buku 
bahasa Indonesia agar lebih lengkap, sehingga memudahkan guru dalam mengajar.

IMPLEMENTASI STRATEGI BRANDING USAHA BATIK DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DAN LOYALITAS KONSUMEN  

PADA UMKM BATIK PEKALONGAN JAWA TENGAH

Rina Rachmawati, Sicilia Sawitri 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang mempunyai nilai yang 
tinggi. Pengakuan UNESCO tahun 2009 yang menyebutkan batik merupakan warisan 
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budaya Indonesia, berimbas pada dunia batik Indonesia dan diikuti meningkatnya 
industri batik di Indonesia. Tetapi yang disayangkan, perkembangan batik dan diikuti 
pertumbuhan usaha batik di Indonesia ini, belum sejalan dengan positioning-nya batik di 
hati konsumen batik. Salah satu penyebabnya adalah tidak semua pengusaha batik sadar 
akan kekuatan merek kepada usahanya. Padahal Brand (branding) merupakan salah 
satu elemen penting untuk menentukan apakah sebuah industri batik bisa mendapatkan 
eksistensi usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran 
pemilik usaha batik Pekalongan Jawa Tengah terhadap Branding (merek) usahanya, dan 
untuk mengetahui pengaruh branding batik terhadap perilaku pembeli batik dan loyalitas 
konsumen. Penelitian ini akan dilakukan terhadap pemilik usaha batik di dua sentra terbesar 
batik Pekalongan, yaitu di Sentra Batik Kauman dan Pesindon. Variable strategi branding 
adalah: citra merek (brand image), karakteristik merek, brand equity, differential effect, 
brand knowledge, loyalitas merek dan investasi merek. Objek penelitian kedua adalah 
konsumen batik yang membeli produk batik di UMKM batik pekalongan. Akan mengupas 
tentang perilaku konsumen dan loyalitas konsumen. Penelitian pada tahun pertama, 
meliputi 3 tahap 1)melakukan pemetaan tentang strategi branding (merek) UMKM batik 
Pekalongan, 2)menganalisa perilaku konsumen batik terhadap adanya branding batik, 
3)menganalisa loyalitas konsumen. Metode analisis data responden pemilik usaha batik 
adalah dengan analisis cluster, dan data responden konsumen menggunakan analisis 
SEM AMOS 16,0. Hasil analisis data adalah, bahwa pengusaha di Pekalongan sudah 
memiliki strategi branding (merek), tetapi belum berjalan dengan baik. Nilai penerapan 
strategi branding adalah sebesar 49% dalam kategori sedang dan 29% dalam kategori 
baik. Nilai tertinggi adalah indikator citra merek sebesar 7,52, sedangkan nilai terendah 
adalah loyalitas merek sebesar 5,1. Sedangkan hasil kedua menunjukkan hasil bahwa 
Perilaku Konsumen tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Strategi 
Branding usaha batik di Pekalongan. Dan Loyalitas Konsumen tidak memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap Strategi Branding usaha batik di Pekalongan. Dan saran 
yang diajukan, pengusaha batik di Pekalongan walaupun sistem order didominasi oleh 
pesanan partai besar oleh toko batik besar, sebaiknya tetap memperhatikan strategi 
Branding (merek) usahanya, hal ini karena berhubungan dengan kualitas produk yang 
berimbas terhadap eksistensi usaha batik di Pekalongan.

“PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERKUALITAS” DALAM PERSPEKTIF GURU 
DAN ORANGTUA: STUDI INFORMASI DASAR BAGI PENGEMBANGAN STANDAR 

KUALITAS PAUD

Edi Waluyo, Sri. S Dewanti Handayani, Ali Formen
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Studi ini bertujuan menelisik bagaimana “PAUD yang berkualitas” dikonstruksikan 
oleh para praktisi dan orangtua. Kajian terhadap isu ini penting mengingat Indonesia 
mengagendakan ekspansi layanan PAUD, menyusul komitmen Education For All. 
Kebijakan tersebut hampir pasti tidak akan efektif tanpa adanya komitmen kualitas. 
Terdapat pula kecenderungan untuk mengadopsi model kualitas dari negara lain, utamanya 
standar kualitas yang diajukan oleh asosiasi PAUD Amerika, National Association for 
the Education of Young Children (NAYEC). Meski banyak diadopsi di banyak negara, 
beberapa waktu terakhir ini muncul anjuran dan tuntutan di banyak publikasi internasional 
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agar standar kualitas tersebut, haruslah disesuaikan dengan konteks sosio kultural negara 
pengadopsinya. Adopsi yang tidak memperhatikan aspek- aspek tersebut dikhawatirkan 
membuat standar kualitas menjadi kehilangan relevansinya. Bertolak dari hal tersebut di 
atas, studi ini mengungkap secara mendalam, bagaimana konstruksi kualitas PAUD yang 
beredar di kalangan praktisi PAUD dan orangtua. Pendidik dan orangtua peserta didik PAUD 
dari 10 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini akan terlibat dalam studi ini. Dari mereka akan 
digali sejumlah informasi yang relevan baik melalui kuisioner, wawancara, observasi dan 
focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil penelitian PAUD berkualitas menurut 
praktisi/guru sebagai berikut: Memiliki tenaga pendidik yang berkualitas dengan kriteria: 
Jurusan PG PAUD, memiliki keterampilan dan kreatifitas dalam memberikan pembelajaran, 
Guru/pendidik yang profesional, memiliki kepekaan terhadap anak dan mengerti dunia 
anak; Memiliki ketetapan, aturan, dan standar yang jelas dalam setiap rekruitmen tenaga 
pendidik; Memiliki sarana prasarana yang berkualitas; Memiliki ijin kelayakan pendirian 
bangunan; Memiliki visi dan misi yang jelas serta sesuai orientasi yang ingin dicapai 
lembaga PAUD; Memiliki sistem manajemen yang teratur dan tersistematis. Sedangkan 
PAUD berkualitas menurut orangtua sebagai berikut: Memiliki guru yang berkualitas, 
dengan kualifikasi sebagai berikut: terampil dan kreatif dalam memberikan pembelajaran 
sehingga tidak monoton, mampu memberikan pembelajaran secara bertahap dan sesuai 
tingkat perkembangan anak, merupakan tenaga pendidik professional, memiliki kebiasaan, 
perilaku, dan sifat yang bersahaja serta dapat menjadi panutan bagi anak didik; Memiliki 
layanan pendidikan yang berkualitas dengan kualifikasi pembelajaran sebagai berikut: 
memiliki muatan berisi tentang moral dan agama, memiliki muatan berisi muatan lokal.

PENGEMBANGAN SISTEM PERKULIAHAN BERBASIS SMM ISO 9001:2008  
DAN IWA 2:2007 UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM STUDI  

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Rini Iswari, Puji Hardati, Moh. Aris Munandar
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Banyak upaya dilakukan untuk mendongkrak peningkatan kualitas perkuliahan 
supaua lulusan bermutu dan berkarakter. Tujuan utama penelitian adalah mengembangkan 
sistem perkuliahan Berbasis SMM ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 untuk meningkatkan 
kualitas Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial. Tujuan khusus jangka 
pendek yang akan dicapai dalam penelitian tahun pertama, adalah: 1) membuat 
Sistem Pencapaian Sasaran Mutu Akademik Prodi, 2) menyusun Sistem Kesesuaian 
Pelaksanaan Perkuliahan Prodi di FIS, 3) membuat Sistem Perkuliahan Ilmu Sosial 
Berkualitas, berbasis SMM ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007. Penelitian menggunakan 
metode eksplorasi dan riset pengembangan model (research and developmen). Metode 
eksplorasi melalui pengamatan, pengukuran, pemetaan, dan wawancara dengan dosen 
dan tenaga kependidikan. Penelitian dilakukan selama dua tahun, pada tahun pertama 
dilakukan penyusunan basisdata dan pingkat kesesuaian pelaksanaan perkuliahan. Pada 
tahun kedua, membuat sistem perkuliahan berkualitas berbasis SMM ISO 9001:2008 
dan IWA 2:2007, melakukan uji coba dan sosialisasi model, membuat artikel jurnal dan 
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buku panduan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih ditemukanya ketidaksesuaian 
pelaksanaan perkuliahan dengan perangkat pembelajaran, dimana prosentase 
kesesuaian perkuliahan dengan pelaksanaan perkuliahan hanya pada angka 70,92%. 
Pengembangan sistem perkuliahan berbasis SMM ISO 9001:2008 dilakukan dengan 
mencocokan antara jurnal perkuliahan dengan jurnal perkuliahan. Sistem perkuliahan 
disusun dengan menggunakan bantuan Microsoft exel. Hasil sistem perkuliahan berbasis 
ISO dapat memberikan gambaran kualitas perkuliahan yang dilaksanakan di Fakultas 
Ilmu Sosial.

PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN INNOMATTS (INNOVATIVE MATHEMATICS 
TEACHING STUDY) UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI  

DAN KARAKTER GURU MATEMATIKA

Mohammad Asikin, Iwan Junaedi, Adi Nur Cahyono
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Peningkatan kompetensi guru telah ditempuh pemerintah dengan berbagai cara. 
Upaya tersebut antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (in service training). Usaha 
pemerintah ini kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas 
guru. Ada dua hal yang menyebabkan pelatihan bagi guru belum berdampak pada 
peningkatan mutu pembelajaran, yaitu (a) pelatihan tidak berbasis pada permasalahan nyata 
di dalam kelas, (b) hasil pelatihan hanya menjadi pengetahuan saja, tidak diterapkan pada 
pembelajaran di kelas. Kompetensi guru Matematika SMP juga masih belum memuaskan 
seperti terlihat antara lain pada hasil UKG tahun 2012 untuk guru Matematika SMP di kota 
Semarang dengan hasil nilai rerata adalah 69,71. Mengacu pada permasalahan di atas, 
penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelatihan bagi guru Matematika 
SMP sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan karakter guru Matematika. Model 
pelatihan dengan karakteristik solutif, mandiri, inovatif dan berkelanjutan diberi nama 
model INNOMATTS. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain Research and 
Development. Dalam proses penelitian tahun pertama ini evaluasi formatif yang dilakukan 
hanya pada tahap validasi model, sedangkan uji kepraktisan dan keefektifan model akan 
dilakukan pada penelitian tahun kedua. Validasi model dilakukan melalui validasi ahli 
dengan tehnik Delphi. Validasi ahli dilakukan dua tahap. Hasil validasi putaran kedua 
dianalisis dengan statistik nonparametrik untuk menguji hipotesis bahwa rerata penilaian 
dari unsur akademisi, widya iswara dan praktisi tidak berbeda secara signifikan. Uji 
statistik yang digunakan adalah uji Kruskall Wallis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) Hasil validasi ahli terhadap model pada tahap pertama menunjukkan bahwa dari 
37 butir komponen yang dinilai ada 4 butir yang persentasenya kurang dari 70%, (2) 
Hasil validasi ahli terhadap model pada tahap kedua menunjukkan bahwa dari 37 butir 
komponen yang dinilai semuanya valid,(3) tidak terdapat perbedaan rerata penilaian baik 
dari akademisi, widya iswara maupun praktis, (4) diperoleh model INNOMATTS (model 
empiris) yang valid dan siap ditindak lanjuti dengan pengujian empiris pada penelitian 
tahap kedua.
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MODEL PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN INDUSTRI KREATIF 
PANGAN BAGI KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN

Asih Kuswardinah, Muhammad Ansori, Rosidah
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Model Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Industri Kreatif Pangan bagi 
Keluarga Miskin di Pedesaan. Metode penelitian menggunakan penelitian pengembangan, 
(research and development), bertujuan mendeskripsikan: tingkat pemahaman makna 
keluarga sejahtera dan industri kreaatif pangan gakin; determinan terhadap terbentuknya 
keluarga sejahtera dan usaha industri kreatif pangan; analisis kebutuhan bagi gakin 
melalui FGD. Hasil FGD sebagai dasar rancangan materi buku ajar dan model pendidikan 
gakin di pedesaan. Lokasi Penelitian di kabupaten Wonosobo, subyek penelitian anggota 
keluarga miskin dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat 
berjumlah 61. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat pemahaman kesejahteraan keluarga 
bagi keluarga miskin (sejahtera 1) Baik 18,4%; Cukup 52,0%; Sedang 20,9%; Kurang 
8,7% Tingkat pemahaman industri kreatif pangan bagi keluarga miskin, Baik 16,2%; 
Cukup 60,7; Sedang 11,8; Kurang 11,3. Tingkat pemahaman kesejahteraan keluarga 
dan industri kreatif pangan bagi kel sejahtera 1 Baik 17,3%; Cukup 56,4%; Sedang 
16,4%; Kurang (10,0%). Determinan terhadap terbentuknya kesejahteraan keluarga 
yaitu: Beribadah mean 3,48; Pendidikan anak mean 3,30; Komunikasi suami- isteri 3,16. 
Determinan utamanya adalah Beribadah. Determinan terhadap usaha industri kreatif 
pangan ialah: Pelatihan pengolahan pangan mean 3,13; Kemampuan mengidentifikasi 
usaha industri kreatif pangan mean 3,08; Pasar hasil produk 3,07; Determinan utamanya 
adalah pelatihan pengolahan pangan. Materi buku mengacu pada hasil FGD yakni: Makna 
pendidikan dan kesejahteraan keluarga; Hubungan inter dan antar keluarga; Peran orang 
tua dalam mendidik anak; Pengaturan ekonomi keluarga; Keamanan lahir batin dan 
perencanaan sehat; Industri kreatif dan pengembangan industri kreatif pangan. Analisis 
yang digunakan deskriptif persentase dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Saran 
yang disampaikan kepada: Pemerintah Daerah Setempat: Diupayakan memfasilitasi 
sarana dan prasarana untuk terlaksananya pendidikan formal dan nonformal bagi 
keluarga miskin; Meningkatkan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan 
khususnya dalam pengolahan pangan. Bagi Keluarga di Pedesaan, khususnya 
prasejahtera dan sejahtera 1: Meningkatkan pengetahuan kesejahteraan keluarga dan 
industri kreatif pangan, sebagai bekal untuk usaha industri kreatif pangan dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

MODEL APLIKASI VISUSIAL BASIC APPLICATION FOR EXCELL (VBA) UNTUK 
MENGANALISIS BUTIR TES PADA MATAPELAJARAN RUMPUN ADAPTIF  

DI SMK NEGERI

Eko Supraptono, Feddy S Pribadi, Sugiarto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan mengkonstruk perangkat aplikasi yang dapat digunakan 
oleh guru dalam melaksanakan analisis butir soal objektif. Perangkat ini dinamakan 
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dengan Program Aplikasi Visual Application for Excell untuk menganalisis butir soal.  
Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R & D), yang direncanakan 
dalam tempo 2 tahun. Tahun pertama dilakukan (a) penyusunan program aplikasi, (b) 
pengujian laboratorium komputasi, (c) pengujian pakar, (d) penerapan terbatas pada para 
guru IT terpilih. Hasil penelitian di tahun pertama, berdasarkan uji laboratoris terhadap 
Perangkat/Program Aplikasi VBA menunjukkan bahwa program memiliki performanci 
kinerja yang tinggi dengan rincian waktu proses menghitung cukup cepat, akurasi hasil 
sangat tinggi, cocok hasil perhitungan dengan teknik manual. Sedangkan berdasarkan 
uji sampel terbatas menunjukkan bahwa perangkat aplikasi VBA memiliki keterandalan, 
kepraktiasan dan visibiltas penggunaannya dalam proses analisis butir soal pelbagai 
mata pelajaran.

MODEL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PADA SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN (SMK) YANG BERORIENTASI PADA PENYIAPAN SISWA  

UNTUK MENJADI TECHNOPRENEUR

Sunyoto, Muhammad Khumaedi, Agus Suharmanto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model pelaksanaan Praktik Kerja 
Industri (Prakerin) yang berorientasi untuk mempersiapkan lahirnya technopreneur. 
Penelitiaan ini bersifat multi years, yang dirancang dalam dua tahun menggunakan 
pendekatan Research and Development (R & D). Fokus penelitian adalah SMK 
Muhammadyah Salatiga program keahlian Teknik Pemesianan (TP) dan Teknik Kendaraan 
Ringan (TKR). Tempat Prakerin adalah DUDI yang dimiliki wirausahawan di Kota Salatiga 
dan sekitarnya. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, angket, observasi, serta 
dokumentasi. Analisis data melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian 
tahun pertama antara lain 1) Telah berhasil didata sebanyak 176 siswa (82,24%) dari 214 
siswa tingkat I yang berminat untuk menjadi wirausahawan, yang meliputi 93 siswa TP 
dan 83 siswa TKR; 2) Telah berhasil didata sebanyak 50 DUDI, meliputi 33 DUD bidang 
TP dan 27 DUDI bidang TKR; 3) Telah dihasilkan model pelaksanaan Prakerin yang 
berorientasi pada penyiapan siswa untuk menjadi wirausahawan atau technopreneur. 
Saran yang dapat dikemukakan terkait hasil penelitian tahun pertama ini adalah agar 
model ini betul-betul dapat diimplementasikan pada tahun kedua, sehingga model ini 
dapat diketahui keefektifannya.

RELEVANSI KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DENGAN KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

Suwahyo, Agus Suharmanto
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana relevansi kompetensi 
keahlian siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan keahlian yang dibutuhkan 
dunia usaha dan industri (DUDI). Fokus penelitian adalah SMKN 3 Kendal program 
keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) dan SMK Bhinneka Patebon Kab. Kendal 



110 Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Pendidikan

program keahlian Teknik Pemesinan. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan DUDI 
dikumpulkan dengan metode angket, wawancara, dokumen serta observasi yang saling 
mendukung. Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif-kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% siswa menyatakan bahwa kompetensi 
yang mereka miliki telah sesuai dengan yang diharapkan dunia usaha dan industri (DUDI). 
Namun menurut penilaian DUDI sebagi user, sebanyak 65% lulusan SMK kompetensinya 
kurang sesuai dengan harapan mereka. Berdasarkan hasil ini, dapat dikatakan bahwa 
relevansi (link and match) kompetensi lulusan yang diharapkan dari lulusan SMK bidang 
Teknik Mesin (faktor supply) dengan tuntutan keahlian yang dibutuhkan lapangan usaha 
atau DUDI (faktor demand) di Kabupaten Kendal belum sesuai dengan harapan. Oleh 
karena itu perlu penelitian lebih lanjut melalui pengembangan model sinkronisisi untuk 
meningkatkan link and match SMK-DUDI.

PENGUATAN PELESTARIAN RAGAM BATIK SEMARANGAN MELALUI PENDIDIKAN 
KETERAMPILAN MUATAN LOKAL DI SEKOLAH DASAR

Widowati, Syakir
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Muatan Lokal (Mulok) sebagai mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD) bertujuan 
untuk melatih keterampilan siswa. Karakteristik mata pelajaran (mapel) ini adalah sedikit 
teori sebagai pengantar dan sebagaian besar adalah praktek yang menghasilkan produk. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) melakukan pengenalan ragam batik semarangan; 2) 
mendapatkan tentang ketertarikan siswa terhadap batik semarangan; 3) penguatan melalui 
tahap: melengkapi draft yang telah disediakan, dan praktek membatik ragam semarangan. 
Hasil penelitian ini, Semarang sebagai suatu daerah pesisir dan bergunung mempunyai 
kekhasan budaya yang tercermin dari ragam batik. Keberadaan batik semarangan 
sulit didapatkan. Beberapa penyebab karena regenerasi pembatik terputus. Kondisi ini 
sangat merugikan, karena sebagai warga Kota Semarang kehilangan warisan budaya 
yang bernilai seni tinggi. Untuk merekondisi diperlukan tindakan peduli, salah satu 
cara yang paling efektif adalah memberikan pendidikan keterampilan membatik bagi 
warga Semarang. Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan penguatan ragam batik 
semarangan pada pendidikan keterampilan muatan lokal di Sekolah Dasar sebagai 
upaya melestarikan budaya bangsa. 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI BUDAYA BERBASIS 
KEARIFAN LOKAL (WAYANG SEBAGAI SUMBER GAGASAN)

Tjetjep Rohendi Rohidi, Hartono, Wasino
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan media 
pembelajaran pendidikan seni berbasis kearifan lokal dengan wayang sebagai media 
dan sumber gagasannya untuk jenjang pendidikan dasar (SD). Media ini diharapkan 
dapat menjadi rujukan bagi guru-guru pendidikan seni budaya dalam melaksanakan 
pembelajaran pendidikan seni secara kreatif dan dengan pemahaman budaya setempat. 
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Penelitian direncanakan dilaksanakan dalam tempo tiga tahun dengan subjek penelitian 
adalah para guru Pendidikan Seni Budaya (dan Ketarmpilan) di Sekolah Dasar, yang 
mengajar Pendidikan Seni di sekolahnya. Pada tahun pertama akan diidentifikasi dan 
dipetakan potensi lokal dalam mengapresiasi dan berkreasi, sesuai dengan sumber daya 
lingkungan yang dimilikinya, berkenaan dengan wayang sebagai suatu bentuk kearifan 
lokal. Pada tahun pertama juga diungkap dan dideskripsikan karakteristik pembelajaran 
Seni Budaya dan Keterampilan yang dilakukan oleh para guru di SD. Pada tahun kedua 
dirancang dan diimplementasikan media (hipotetis) pengembangan dan implementasi 
Seni Budaya dan Keterampilan yang berbasis kearifan lokal dengan wayang sebagai 
media dan sumber gagasannya. Media tersebut dirancang dengan didukung oleh 
sumber belajar sekitar siswa yang melibatkan guru Seni Budaya dan Keterampilan, 
peserta didik, dan stakeholders. Dalam skala terbatas kelompok media itu merancang 
dan mengimplementasikan media pengembangan dan impelementasi pembelajaran Seni 
Budaya dan Keterampilan berbasis kearifan lokal dengan didampingi kelompok imbas. 
Pada tahun ketiga, dalam rangka trustworthiness (kebolehpercayaan) kelompok media 
dan kelompok imbas merancang dan mengimplementasikan media pengembangan 
dan implementasi pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan berbasis kearifan local 
dengan wayang sebagai media dan sumber gagasanya, dalam cakupan yang lebih luas. 
Penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan art practice based 
research, dengan pengembangan, penciptaan, dan implementasi pembelajaran Seni 
Budaya dan Keterampilan berbasis kearifan lokal, yang dilakukan melalui ujicoba skala 
terbatas dan kebolehpercayaan pada kelompok media dan kelompok imbas. Selain itu 
juga dibina kerjamama dengan stakeholder, terutama museum, dan media elektronik.

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELATIHAN SENI UNTUK MENINGKATKAN 
KOMPETENSI PEMBELAJARAN SENI PADA GURU TAMAN KANAK-KANAK

Totok Sumaryanto F, Wahyu Lestari
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascsarjana Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pelatihan seni yang meliputi apresiasi, berkreasi dan berekspresi bagi guru 
Taman Kanak-kanak belum pernah dilaksanakan sehingga belum ada model dan 
pedoman pelatihan yang tersedia. Tujuan umum penelitian pengembangan ini adalah 
untuk mendapatkan model pelatihan seni (apresiasi, kreasi dan ekspresi) yang dapat 
meningkatkan kompetensi guru Taman Kanak-kanak. Tujuan penelitian pengembangan 
ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Menganalisa model manajemen pelatihan seni 
yang selama ini dilaksanakan pada guru Taman Kanak-kanak, (2) Merancang model 
konseptual manajemen pelatihan seni yang valid bagi guru Taman Kanak-kanak, 
(3) Menguji keefektifan model pelatihan seni bagi guru Taman Kanak-kanak dalam 
mengembangkan kompetensi seninya. Penelitian direncankan selama tiga tahun dengan 
target tahun pertama menghasilkan model manajemen pelatihan seni rupa, tahun 
kedua menghasilkan model manajemen seni tari dan tahun ketiga menghasilkan model 
manajemen pelatihan seni musik untuk guru TK di Kota Semarang. Setiap tahunnya 
dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Model prosedural yang dipilih 
mengadaptasi dari model penelitian dan pengembangan Borg dan Gall (1983: 772) dan 
rancangan model prosedural yang dikembangkan oleh McKenny (2001). Berdasarkan 
sepuluh langkah tersebut oleh sukmadinata dimodifikasi menjadi 3 langkah penelitian 
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dan pengembangan yang intinya sama dengan tahap penelitian yang dikembangkan 
oleh McKenny (2001), yaitu: (1) tahap studi pendahuluan sebagai needs and contens 
analysis, (2) tahap pengembangan sebagai design, development, and evaluation, (3) 
tahap pengujian efektifitas produk sebagai semi-sumative evaluation. (Sukmadinata, 
2006:176). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komponen yang paling urgen dibutuhkan 
dalam pelatihan seni (menggambar kreatif dan apresiasi serta Kreasi Seni Rupa) adalah 
tujuan program pelatihan, relevansi materi pelatihan dan media-media yang dugunakan 
instruktur dalam pelatihan, sehingga mendapatkan hasil pelatihan yang sesuai harapan 
para guru-guru anak usia dini. Perlu ada peningkatan kualitas pelatihan terutama 
peningkatan bentuk pelatihannya terkait prosedur dan pelaksanaan pelatihan, kejelasan 
target program pelatihan sehingga pelatihan dapat menjangkau target tersebut, dan 
media-media yang digunakan dalam pelatihan media yang benar-benar memberikan 
kemudahan bagi para guru anak usia dini untuk menerima hasil-hasil pelatihan.

PENGEMBANGAN SENTRA KABITA BERBASIS MULTIMEDIA SEBAGAI UPAYA 
PEMBENTUKAN KARAKTER KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR ANAK USIA 

DINI

Amin Yusuf, Wahyu Hardyanto
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascsarjana Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Situasi sosial, kultural masyarakat kita akhir-akhir ini juga semakin mengkhawatirkan. 
Berbagai peristiwa dalam pendidikan yang semakin merendahkan martabat dan derajat 
manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas, 
dan lain-lain telah terjadi dalam lembaga pendidikan kita. Sekolah-sekolah kita banyak 
menyemai perilaku tidak adil dan kekerasan, baik karena intervensi pihak luar maupun dari 
kalangan insan pendidikan sendiri. Penanaman nilai sejak dini sangatlah penting. Standar 
isi telah mengatur jenis karakter yang dapat ditumbuhkan bagi anak usia dini. Namun, 
belum semua sekolah menanam karakter kepada siswanya. Sentra kebangsaan dan 
cinta tanah air perlu ada, karena pendidikan karakter pada anak usia dini pada dasarnya 
dapat dilakukan melalui tiga hal utama, yaitu keteladanan, pembiasaan (habituation), 
dan pola asuh yang tepat. Melalui sentra inilah keteladanan, pembiasaan dan pola asuh 
dapat terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D). Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: (1) eksplorasi secara teoretis dan reviu pakar serta 
pihak berkepentingan terhadap pengembangan sentra KABITA di PAUD dan lima fitur 
model pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air, yaitu: pemetaan 
SK dan KD yang dapat dimuati pendidikan karakter, determinasi aspek karakter yang 
dapat disajikan dalam sentra KABITA, metode pembelajaran, teknik dan jenis asesmen, 
serta bahan ajar (cetak dan CD). (2) Uji empiris, yang bertujuan untuk memvalidasi secara 
empiris sentra KABITA dan kelima fitur model pembelajaran Sains berbasis pendidikan 
nilai. (3) Tahap implementasi, yang bertujuan mengimplementasikan model, mengetahui 
efektifitas model, dan memperoleh model pembelajaran dengan memenfaatkan sentra 
KABITA yang telah teruji. Hasil penelitian pembelajaran dalam mengembangkan karakter 
dan kemampuan kognitif di TK Lab School Unnes selama ini belum menunjukkan proses 
pembelajaran yang variatif dengan strategi dan media yang digunakan, salah satu 
indikasinya menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan masih berpusat 
pada guru, padahal pembelajaran yang terbaik pada pembelajaran anak usia dini adalah 
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berpusat pada anak. Guru masih dianggap sebagai satu-satunya sumber dan inspirasi 
proses pembelajaran, peserta didik TK Lab school Unnes diberi kesempatan sendiri untuk 
mengeksplor dan menemukan sendiri materi dan pemahamannya lewat berbagai media 
yang disediakan antara lain komputer, karena di TK Lab School Unnes menyediakan 
5 komputer di perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh anak, tetapi peserta didik 
masih jarang menggunakannya karena masih suka bermain di luar kelas saat istirahat, 
tentu saja hal ini normal dan wajar bagi anak usia dini.

MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF PMRI BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 
BERPENILAIAN PISA UNTUK MENINGKATKAN LITERASI MATEMATIKA SMP

Wardono
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascsarjana Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Peringkat PISA Matematika yang menunjukkan kemampuan literasi matematika 
siswa-siswa Indonesia dari hasil penilaian secara internasionaal oleh negara-negara 
maju OECD masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Penelitian ini 
mengangkat permasalahan ; (1) Bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran 
inovatif PMRI bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA yang valid? (2) Bagaimana 
mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif PMRI bermuatan pendidikan 
karakter berorientasi PISA yang praktis? (3) Apakah dengan mengimplementasikan 
model pembelajaran inovatif PMRI bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA 
dapat meningkatkan kemampuan literasi pemecahan masalah matematika siswa? (4) 
Apakah kualitas model pembelajaran inovatif PMRI bermuatan pendidikan karakter 
berorientasi PISA pada siswa memenuhi kategori minimal baik?(5) Apakah dengan 
mengimplementasikan model pembelajaran inovatif PMRI bermuatan pendidikan 
karakter berorientasi PISA terjadi peningkatan karakter siswa? Penelitian ini dilakukann 
dengan metode R&D. Pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan terhadap 
perangkat pembelajaran inovatif PMRI berorientasi PISA pada siswa SMP. Perangkat 
yang dikembangkan meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
Lembar Kerja Siswa (LKS), Tes Kemampuan Literasi Pemecahan Masalah Matematika 
(TKLPMM), Lembar Pengamatan Karakter Siswa (LPKS). Instrumen penelitian berupa 
lembar validasi perangkat pembelajaran yang meliputi: silabus, rencana pembelajaran, 
lembar validasi LKS, lembar validasi perangkat TKLPMM, LPKS, lembar observasi 
pengelolaan guru, lembar sikap siswa dalam pembelajaran, angket respon siswa, dan 
angket respon guru. Model pengembangan perangkat pembelajaran mengacu model 
4-D Thiagarajan yang dimodifikasi. Rancangan uji coba perangkat pembelajaran 
dengan true-experimental design dengan pretest-posttes control group design. Populasi 
penelitian ini siswa kelas VIII SMPN2 Ungaran. Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu; 
Variabel kemampuan literasi pemecahan masalah matematika, variabel kemampuan 
guru mengelola pembelajaran, variabel respon siswa dan respon guru, variabel 
kualitas pembelajaran. Analisis data untuk validitas, kepraktisan perangkat, kualitas 
pembelajaran, peningkatan karakter siswa dianalisis dengan statistik deskriftif. Analisis 
data keefektifan dengan uji proporsi ketuntasan KLPMM dan uji perbedaan rata-rata 
dua mean. Analisis data peningkatan KLPMM dengan rumus Normalitas Gain (g). Hasil 
penelitian menunjukkan perangkat pembelajaran inovatif PMRI bermuatan pendidikan 
karakter berorientasi PISA yang dikembangkan valid, praktis dan efektif serta dapat 
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meningkatkan kemampuan literasi pemecahan masalah matematika siswa SMP. Kualitas 
pembelajaran PMRI bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA memenuhi kategori 
baik dan karakter siswa meningkat lebih baik.

DESAIN PEMBELAJARAN SAINS BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
UNTUK MEMBENTUK KARAKTER POSITIF SISWA SEKOLAH DASAR

Bambang Subali, Achmad Sopyan, Ellianawati, Manan, M.N.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk merancang desain pembelajaran sains berbasis 
kearifan lokal dan menerapkannya di sekolah dasar. Metode penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan (research and development) dengan sampel dipilih melalui 
teknik porpusif random sampling yaitu guru SD di Wilayah Gunungpati sejumlah 35 orang 
(untuk analisis kebutuhan siswa dalam belajar sains) dan 2 sekolah untuk menerapkan 
model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yang telah dihasilkan. Berdasarkan 
hasil kuesioner dan wawancara terbatas diperoleh informasi bahwa sebagian besar guru 
SD di wilayah Gunungpati Semarang sebanyak 80 % telah mengetahui potensi unggulan 
lokal di sekitar sekolahnya. Namun pengetahuan tentang potensi unggulan lokal 
tersebut belum mampu diimplementasikan dengan baik untuk membantu proses belajar 
mengajar di kelas. Desain pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yang dihasilkan 
dengan tahapan sebagai berikut yaitu Review(R), Task(T), Solution(S), Reflection(R) 
dan Evaluation(E). Penerapan desain mampu meningkatkan karakter positif siswa SD 
di Gunungpati. Kesimpulan penelitian ini adalah telah diperoleh desain pembelajaran 
sains berbasis kearifan lokal dan penerapan desain telah mampu meningkatkan karakter 
positif siswa SD di Gunungpati Semarang.

MODEL PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI ANAK USIA DINI  
MELALUI FILM EDUKASI “DAMAR WULAN”

Atiek Zahrulianingdyah, Intan Zainafree, Mardiana, Sofwan Indarjo
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak usia dini sudah saatnya diberikan, 
karena akan berdampak positif saat anak memasuki kehidupan remaja. Selama ini, 
pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya pendidikan seks dianggap tabu dikalangan 
masyarakat. mereka berpendapat bahwa pendidikan seks belum pantas diterima oleh 
anak usia dini, padahal pendidikan seks sangat berpengaruh untuk kehidupan anak ketika 
remaja. Karena nantinya mereka bisa berhati-hati dengan perlakuan berbahaya yang 
bisa diterimanya, seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Alasan mengapa 
pendidikan kesehatan reproduksi penting dilakukan adalah 1) anak-anak akan tumbuh 
menjadi remaja dan mereka belum paham mengenai pendidikan seks atau kesehatan 
reproduksi karena orangtua masih tabu untuk membicarakannya, sehingga mereka 
merasa tidak bertanggungjawab dengan seks dan anatomi kesehatan reproduksinya; 
2) Karena ketidakpahaman mereka akan pendidikan seks atau kesehatan reproduksi 
menjadikan mereka rentan terhadap informasi yang salah. Dampak dari ketidakpahaman 
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ini, menimbulkan hal negatif dengan terjadinya hubungan seks diluar nikah, kehamilan 
yang tidak diinginkan, terkena penyakit menular seksual dan lain sebagainya. Media 
pembelajaran Audio visual yang sederhana dan mudah tentang pendidikan reproduksi 
khususnya pendidikan seksual belum tersedia di sekolah PAUD. Dengan mengunakan 
audio visual ini maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. 
Selain itu media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga mengantikan peran dan tugas 
guru. Tujuan dalam Penelitian ini adalah membangun model pembelajaran kesehatan 
reproduksi untuk Anak Usia Dini, yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan, 
untuk mendesain model konseptual berdasarkan model faktual, analisis kebutuhan 
masyarakat (orang tua, anak dan guru PAUD), kajian teori dan mengkaji hasil penelitain 
yang relevan, kemudian model yang dibangun diuji keefektifannya, dan tujuan akhirnya 
adalah menghasilkan model dan bahan ajar berupa film edukasi“DAMAR WULAN” 
untuk anak usia dini. Rancangan penelitian menggunakan penelitian pengembangan 
(Research & Development) yang mengadop dari pendapat Borg & Gall. Berdasarkan 
penelitain awal diperoleh hasil bahwa menurut guru dan orang tua murid, pendidikan 
kesehatan reproduksi pada anak usia dini seharusnya dimasukkan kedalam kurikulum 
pendidikan Anak Usia Dini, hal ini selaras dengan Permendiknas Nomer 58 tahun 2009 
tentang Kurikulum Pendidikan Kesehatan pada Anak Usia Dini. 

MODEL PENDIDIKAN BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN SMK 
TATA BUSANA, TATA BOGA, DAN TATA KECANTIKAN PADA SEKOLAH ALAM 

TERPADU DI LIMBANGAN KENDAL

Urip Wahyuningsih, Muh Fakhrihun Na’am, Sri Endah Wahyuningsih, Rodia Syamwil
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Model pendidikan berbasis lingkungan di sekolah alam terpadu Kendal. Model ini 
menekankan pada pemanfaatan potensi alam dan masyarakat di lingkungan sekolah alam, 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kesadaran terhadap potensi 
dan kearifan lokal, serta meningkatkan efisiensi pendidikan. Dalam jangka panjang, hasil 
penelitian ini akan bermanfaat bagi pembangunan SDM Indonesia di daerah. Penelitian 
ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk membangun model pendidikan 
berbasis lingkungan, dan penelitian terapan untuk implementasi model. Pengumpulan 
data menggunakan metode: studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara 
dengan manajemen sekolah, masyarakat stake holder pendidikan, termasuk pihak 
pemerintah. Hasil penelitian sementara yang dicapai adalah: pemetakan semua potensi 
lingkungan dan budaya masyarakat yang terdapat di sekitar sekolah alam atau wilayah 
kabupaten Kendal dan Semarang. Sedangkan target berikutnya adalah: membangun 
rancangan model pendidikan berbasis lingkungan untuk sekolah alam, rancangan 
dipaparkan dalam sebuah forum (FGD). Rancangan model sekolah berbasis alam atau 
lingkungan (SAT) memadukan antara program pendidikan umum dengan pendidikan 
agama secara seimbang. Model pendidikan Berbasis Alam di SAT merupakan integrasi 
dari komponen- komponen dalam kurikulum: kompetensi kewirausahaan, pembangunan 
karakter, kepemimpinan dan kreatifitas. Sedangkan untuk uji coba model secara empirik 
merupakan target lanjutan di tahun kedua. Visi dan misi Sekolah Alam di Limbangan 
Kendal, serta sejalan pula dengan visi dan misi Unnes sebagai Universitas Konservasi. 
Model ini akan membantu sekolah mengembangkan program-program pendidikan dan 
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pembangunan sarana prasarana berbasis lingkungan. Produk yang dihasilkan adalah 
model pendidikan, kerjasama dengan masyarakat, pengembangan lingkungan sekolah, 
dan model pembelajaran berbasis lingkungan. Hasil penelitian akan dipulikasikan melalui 
seminar, dan jurnal.

EVALUASI PENDIDIKAN VOKASI DALAM MENCETAK LULUSAN BERJIWA 
ENTREPRENEURSHIP DAN SIAP KERJA BERDASARKAN KEBUTUHAN DUNIA 

USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DI JAWA TENGAH

Fathur Rokhman, Ahmad Syaifudin
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tujuan penelitian ini diarahkan dalam mengevaluasi pelaksanaan pendidikan 
vokasi dalam mencetak lulusan berjiwa entrepreneurship dan siap kerja berdasarkan 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di Jawa Tengah. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian metaanalisis. Data penelitian pada penelitian metaanalisis ini adalah 
berupa data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi. Jenis sumber data 
yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian berupa data-data 
yang bersumber hasil penelitian, komentar ataupun informasi yang diperoleh dari 
berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan vokasi di Jawa Tengah, terkait 
pendidikan vokasi, pendidikan kewirausahaan, dan daya serap lulusan SMK di Jawa 
Tengah. Data yang diperoleh diolah kembali dengan cara merangkum dan mengambil 
intisari dari sumber data yang diperoleh. Selanjutnya, data dilaporkan kembali secara 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Agar temuan penelitian ini sesuia dengan kondisi di 
lapangan, konsep triangulasi data tetap dilakukan untuk menjaga reliabilitas maupun 
validitas penelitian. Temuan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa (1) pendidikan vokasi 
dalama mencetak lulusan berjiwa entrepreneurship dapat dilakukan melalui model 
kurikuler dan ektrakurikuler. Akan tetapi, keefektifan dan ketepatan model pendidikan 
entrepreneurship yang digunakan terletak pada praktik wirausaha secara mandiri 
dengan modal dan bimbingan yang difasilitasi oleh pihak sekolah. Bidang entrepreneur 
yang sesuai untuk dijadikan latihan ataupun membuka usaha bagi lulusan SMK adalah 
wirausaha dalam bidang industri kecil atau industri rumahan dengan modal kecil; (2) 
target Provinsi Jawa Tengah menjadi Propinsi Vokasi pada tahun 2008 lalu, Jawa 
Tengah telah meningkatkan jumlah serapan lulusan SMK di dunia kerja. Pada tahun 
2008, lulusan SMK yang terserap sebesar 85 persen dan tahun 2012 kemarin mencapai 
88,39 persen. Data ini dapat dikatakan daya serap lulusan SMK dinyatakan ideal karena 
melebihi 80%. Namun demikian, dari segi kuantitas, perbandingan SMK dan SMA yang 
menjadi salah satu target pendidikan vokasi di Jawa Tengah belum sesuai target. Hingga 
kini persentase jumlah SMK baru mencapai 63 persen dan SMA sebesar 37 persen. 
Keberhasilan daya serap ini dipengaruhi adanya keselarasan antara pemerintah, dunia 
usaha/dunia indutri dan intitusi pendidikan SMK.
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MODEL PENGEMBANGAN SDM PENDIDIK PAUD KELOMPOK BERMAIN  
DENGAN PELATIHAN KEPENDIDIKAN, KEPEMIMPINAN, DAN MANAJEMEN 

KELOMPOK BERMAIN

Bambang Budi Raharjo, Lita Latiana, Intan Zainafree
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai strategi pembangunan sumber daya 
manusia haruslah dipandang sebagai titik sentra dan sangat fundamental. Usia dini 
adalah masa keemasan (the golden age) karena itu usia ini dianggap sebagai usia 
penentu perkembangan usia berikutnya. Penelitian Julio Jais (2002:32) mengatakan 
sekitar 80% kecerdasan orang telah tercapai sebelum usia 8 tahun dan mencapai titik 
kumulasi anak usia 18 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, bahkan 
sejak dalam kandungan mempengaruhi kualitas kesehatan, intelegensi, kematangan 
sosial, produktivitas manusia pada tahap selanjutnya. Sejak tahun 2003 pemerintah 
melalui Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional telah 
memberikan dukungan bagi lembaga/ organisasi masyarakat untuk mengembangkan dan 
penyelenggaraan program kelompok bermain. Kompetensi guru KB yang masih minim 
dalam kepemimpinan, kepelatihan dan manajemen di kelompok bermain di Jawa Tengah. 
Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, latar 
belakang guru, dan kesejahteraan guru. Penelitian ini merancang model pengembangan 
SDM PAUD melalui pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi professional 
dan kompetensi pedagogic yang ditunjukkan oleh peningkatan kompetensi pendidik PAUD. 
Secara lebih spesifik model yang dirancang ini dikhususkan pada program pendidikan dan 
pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi pendidik PAUD di kota Semarang. Sehubungan 
dengan itu dalam penelitian ini dipertanyakan: Bagaimanakah model pengembangan SDM PAUD 
dalam meningkatkan kompetensinya terutama dalam kompetensi pedagogic dan kompetensi 
profesionalnya. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan (Research 
and Development). Dari hasil penelitian dengan kepala sekolah, Para Praktisi dan pendidik 
PAUD yang ikut FGD dan penyelenggara Pelatihan (organisasi profesi) dan Lembaga 
pendidikan Tinggi penyelenggara peningkatan SDM PAUD yang pernah melaksanakan 
pelatihan telah ditemukan bebrapa model pelatihan dalam pengembangan SDM Pendidik 
PAUD Non Formal yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 model : (1) Program 
Konversi Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidik AUD melalui Perguruan Tinggi. 
(2) Peningkatan kompetensi pendidik PAUD melalui program Diklat Berjenjang, (3) 
Peningkatan kualifikasi pendidik PAUD melalui PPKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja 
dan Hasil Belajar.
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PENGEMBANGAN MODEL DESA VOKASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT PASCA DEKLARASI KABUPATEN/KOTA BEBAS BUTA AKSARA  

DI JAWA TENGAH

DYP Sugiharto
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Penuntasan Buta Aksara (PBA) secara terpadu dan berkesinambungan 
guna memerangi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, serta 
ketidakberdayaan masyarakat dalam mengahadapi persaingan yang semakin menglobal 
perlu ditindaklanjuti. Hal ini dimaksudkan supaya kegiatan dan keberhasilan yang sudah 
dicapai selama ini tidak berhenti setelah deklarasi bebas buta aksara yang sudah 
dilakukan di berbagai daerah. Untuk itu tujuan khusus dari penelitian ini adalah terciptanya 
model pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan desa Vokasi. Mengacu 
pada tujuan yang ingin dicapai, program penelitian ini dirancang dengan pendekatan 
”Penelitian dan Pengembangan”, artinya suatu program penelitian ditindaklanjuti 
dengan program pengembangan untuk perbaikan atau penyempurnaan (Arikunto, 
1996:9). Hasil penelitian ini : Di Kelurahan Nongkosawit, program-program KUPP yang 
dilaksanakan adalah :Vokasi Tata Boga “Boga Mandiri”, Vokasi Keterampilan Menjahit, 
Vokasi Budidaya Ikan Lele “Karya Mina”, Vokasi Peternakan Kambing “Bernas Lestari” 
dan Vokasi Pertukangan “Gerinda Raya”. Di desa Gemawang, berkat pengembangan 
berbagai program keterampilan (vokasi) oleh Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal 
(PNFI) Kementerian Pendidikan Nasional, desa yang dulu tertinggal itu sekarang menjadi 
gemah ripah loh jinawi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gema Media Alam 
di Desa Gemawang, Kabupaten Semarang menyelenggarakan pendidikan kejar paket 
A, B, dan C, dengan 111 anggota. KUPP yang dikembangkan ada 14 bidang sesuai 
dengan kekayaan desa Gemawang antara lain :Vokasi Pertanian, Vokasi Alat Permainan 
Edukatif (APE), Vokasi Batik, Vokasi Boga, Vokasi Garment, Vokasi Jamur, Vokasi 
Peternakan Kelinci, Vokasi Lele, Vokasi Kopi Bubuk, Vokasi Lanceng, Vokasi Madu, 
Vokasi Pembuatan Arang, Vokasi Pembuatan Pupuk Bokhas dan Vokasi Perkebunan 
Kopi. Di desa Grujugan, pada program KUPP, kegiatan yang dilaksanakan antara 
lain:Vokasi Keterampilan Menjahit, Vokasi Keterampilan Sablon, Vokasi Keterampilan 
Keset Sabut Kelapa dan Kain Perca, Vokasi Keterampilan Beternak Itik, dan Vokasi 
Keterampilan Tata Boga. Kesimpulan: Pelaksanaan desa vokasi ini telah memberikan 
kemajuan di desa/kelurahan yang menjalankan programnya, Masing-masing desa yang 
melaksanakan program desa vokasi mengembangkan potensi lokal masing-masing, 
dan Program desa vokasi telah melahirkan pengusaha dan mengurangi pengangguran. 
Saran : Perlu adanya pengembangan program sejenis bagi desa-desa lain yang belum 
menerapkan desa vokasi, dan Perlu adanya pelatihan wirausaha utamanya untuk 
membentuk mental wirausaha yang tangguh.
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ANALISIS MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI SKB EKS KARESIDENAN  

JAWA TENGAH

Tri Joko Raharjo
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) antara motivasi kerja dengan 
kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SKB, 2) antara budaya organisasi 
dan kinerja PTK di SKB, 3) antara motivasi kerja, budaya organisasi, dengan kinerja 
PTK di SKB Eks Karesidenan Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, artinya semua informasi atau data penelitian 
diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan statistik. Metode analisis yang 
digunakan oleh penulis adalah analisis Analisis regresi dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh atau tidak antara motivasi kerja dan budaya organisasi dengan 
kinerja PTK. Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan 
variabel tidak bebas dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (R2). 
Dengan kata lain nilai koefisien digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari 
variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan: 1) hasil pengolahan data dapat dilihat 
bahwa nilai thitung yang diperoleh sebesar 9,338 dan tingkat signifikansi t adalah 0,000.
Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja PTK terhadap 
kinerjanya. Jadi hipotesisnya pertama diterima yang berarti bahwa motivasi kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PTK 2) Dari hasil pengolahan data 
dapat dilihat bahwa nilai thitung yang diperoleh sebesar 13,445 dan tingkat signifikansi 
t adalah 0,000 Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja 
PTK terhadap kinerjanya. Jadi hipotesisnya pertama diterima yang berarti bahwa motivasi 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PTK 3) menunjukkan adanya 
skor R2 sebesar 0,666. Ini berarti besaran pengaruh variabel motivasi kerja dan budaya 
organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pendidik dan tenaga 
kependidikan Sanggar Kegiatan Belajar sebesar 66,60 %, sedangkan sisanya sebesar 
33,40 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup di dalam penelitian ini.
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MODEL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERORIENTASI 
METAKOGNITIF JENJANG SMA

Cahyo Budi Utomo, Harjono
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Development model of metacognitive based learning instructional tools for senior 
high school level has been found in this study. The importance of metacognitive based 
learning in the high school level as requested in the “curriculum 2013” is the main 
background of this research. The research is focused to find the model of development of 
metacognitive based learning through research and development (R&D) type research. 
R & D research method is carried out through three main stages: a preliminary study 
stage, developmental stage, and the stage of public testing. Implementation of research 
involving peers, experts, and practitioners in all stages of research. Preliminary study 
stage resulting the factual model of development metacognitive based instructional 
models. Further step, factual model are modified into a model of a hypothetical at this 
stage of development. Hypothetical models have been successfully obtained refined into 
the final model through public testing stages. The results showed an essential component 
in achieving successful management of metacognitive based learning in high school 
education which the curriculum as a core competency analysis and basic competencies, 
lesson plan development, and the development of assessment tools. Development model 
of metacognitive based learning at high school education have main characteristic of the 
inclusion of explicit metacognitive learning goals and assignments and devices equipped 
with a rubric and assessment questionnaire. Metacognitive based learning instructional 
tools that are developed in senior high school level has been carried out as optimally as 
possible by involving teachers in the process of development and testing through focus 
group discussions and questionnaire.

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN SINKRONISASI KOMPETENSI LULUSAN 
SMK PADA KELOMPOK MATA PELAJARAN PRODUKTIF PROGRAM KEAHLIAN 

PERMESINAN

Heri Yudiono
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis manajemen sinkronisasi 
kompetensi lulusan yang telah dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan dengan DUDI; 
2) mengembangkan model manajemen sinkronisasi kompetensi lulusan. Pendekatan 
penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian yang 
digunakan ialah Research and development (R & D) yang dikembangkan Borg and 
Gall yang dimodivikasi menjadi tiga tahap mencakupi: 1) studi pendahuluan; 2) studi 
pengembangan; dan 3) desiminasi model. Proses validasi dilakukan dalam dua tahap 
yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal dilakukan melaui focus 
group discussion dan judgment experts, sedangkan validasi eksternal dilakukan dengan 
uji coba model. Hasil penelitian menunjukkan: 1) keterlibatan DU/DI dalam mendukung 
manajemen sinkronisasi kompetensi produktif selama ini masih terlihat belum maksimal, 
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pelaksanaannya hanya sebagai upaya pemenuhan akreditasi sekolah dan monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan pemangku kebijakan; 2) pengembangan model manajemen 
sinkronisasi kompetensi produktif lebih menekankan pada rasional model, konsep, 
tujuan, prinsip dasar, pendekatan dan strategi, mekanisme, indikator keberhasilan, 
tahap penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi; 3) pengembangan model 
manajemen sinkronisasi kompetensi produktif efektif, handal, tepat dan efisiensi untuk 
mengembangkan kompetensi produktif permesinan dan meningkatkan keterserapan 
lulusan. Beberapa hal yang dapat disarankan dari penelitian pengembangan ini adalah 
perlunya kebijakan dari pemangku kebijakan sebagai dasar regulasi pelaksanaan dan 
komitmen yang kuat dari semua pihak dalam penyelenggaraan manajemen sinkronisasi 
kompetensi produktif permesinan.

NEEDS ASSESSMENT DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI DALAM KERANGKA 
PENGEMBANGAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

MAHASISWA JURUSAN SENI RUPA FBS UNNES

Syafii
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Skripsi sebagai mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa ternyata bagi 
sebagian mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES merupakan kendala tersendiri, 
sehingga di antara mereka lulus tidak tepat waktu. Bertolak dari kondisi ini pengelola 
jurusan memandang penting untuk mengembangkan prosedur operasional standar 
pembimbingan penulisan skripsi bagi mahasiswa. Masalah penelitian ini adalah (1) 
Bagaimanakah alur pembimbingan (2) Bagaimanakah persepsi dosen pembimbing 
dan penguji terhadap alur pembimbingan, dan (3) Bagaimanakah prosedur operasional 
standar yang tepat pembimbingan penulisan skripsi bagi mahasiswa program studi S1 
Jurusan Seni Rupa FBS UNNES? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, 
baik kuantitatif maupun kualitatif. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan 
menggunakan angket, observasi serta pengumpulan dokumen. Teknik analisis data 
mengunakan langkah-langkah reduksi dan sajian data serta diakhiri dengan verifikasi dan 
penarikan simpulan. Secara khusus analisis data juga dilakukan melalui pemanfaatan 
program SPSS versi 20 untuk mendeskripsikan data angket dosen. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) alur pembimbingan penulisan skripsi bagi mahasiswa Jurusan 
Seni Rupa FBS Unnes dimulai ketika mahasiswa telah menempuh kuliah minimal 90 
SKS, terdaftar dalam rencana studi dengan melalui tahapan pengajuan tema/topik/judul, 
pembimbingan, pendaftaran ujian, pelaksanaan ujian, proses revisi dan penyerahan 
laporan. (2) Persepsi dosen atas alur pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh jurusan 
selama ini dinilai positif, kecuali kesempatan menguji bagi sekretaris ujian. (3). Prosedur 
operasional standar yang tepat pembimbingan skripsi mahasiswa program S1 Jurusan 
Seni Rupa FBS Unnes dapat dikembangkan mencakupi pengajuan tema/topik/judul dan 
pembimbing, prosedur pembimbingan, prosedur pendaftaran ujian, prosedur pelaksanaan 
ujian, prosedur revisi, dan prosedur penyerahan laporan. Saran yang dapat dikemukakan 
adalah prosedur operasional standar yang dikembangkan melalui penelitian ini perlu 
dilakukan uji publik untuk mematangkan model yang dikembangkan dan menemukan 
serta mengurangi bahkan meniadakan sejumlah kendala. 
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PENGARUH SISTEM PEMBINAAN, SARANA PRASARANA DAN KOMPETENSI 
TERHADAP KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG

Harry Pramono, Tri Rustiadi, Prapto Nugroho Nasuka
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), sebagai bagian 
integral dari sistem pendidikan bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif 
dan psikomotor. Kinerja guru Penjasorkes merupakan faktor terpenting dalam upaya 
mencapai tujuan. Fakta menunjukkan bahwa kinerja guru Penjasorkes tampak masih 
belum optimal. Dalam rangka meningkatkan kinerja guru, pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan sistem 
pembinaan, peningkatan kondisi sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru 
untuk perbaikan mutu pendidikan. Namun hingga saat ini belum dapat diketahui seberapa 
besar pengaruh sistem pembinaan, kondisi sarana dan prasarana, dan kompetensi 
terhadap kinerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Sistem Pembinaan, Kondisi 
Sarana Prasarana, dan Kompetensi terhadap Kinerja guru Penjasorkes Sekolah Dasar 
dengan menggunakan pendekatan analisis jalur (path analisys). Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh guru Penjasorkes Sekolah Dasar Negeri di Kota Semarang yang 
berpendidikan Diploma II (D2) yang berjumlah 285 orang. Sampel berjumlah 74 orang 
diambil dengan menggunakan teknik multistate proposionate random sampling. Penelitian 
ini menemukan bahwa, besarnya pengaruh ke tiga variabel eksogen terhadap variabel 
indogen (Kinerja Guru) secara berurutan adalah: Sistem Pembinaan (6,6%), Kondisi 
Sarana dan Prasarana (3,6%), dan Kompetensi (50,5%). Besar proporsi varian dalam 
Kinerja Guru yang dapat dijelaskan oleh setiap variabel : Sistem Pembinaan (10,3%), 
Kondisi Sarana Prasarana (0 %), Kompetensi (24,8%). Secara total ke tiga variabel 
eksogen tersebut memberikan sumbangan efektif terhadap Kinerja guru Penjasorkes 
sebesar 42,9%. Penelitian menyarankan agar dalam rangka peningkatan kinerja guru 
ke tiga variabel tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu dan konsisten.
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MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN PENDUDUK PERKOTAAN  
MELALUI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN PENGOLAHAN SAMPAH  

MENJADI MATERIAL FUNGSIONAL BARU

Eva Banowati, Etty Susilowati, Sunyoto
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Fenomena sampah dan penduduk miskin di kota perlu diatasi. Keduanya dapat 
diharmoniskan, karena penduduk miskin perlu dientaskan tidak dengan memberikan 
bantuan uang namun lebih tepat pemberian pelatihan dan pemangangan praktis agar 
terampil mengolah sampah menjadi aneka Material Fungsional Baru (MFB) yang 
bernilai jual tinggi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengentasan 
kemiskinan penduduk perkotaan, dan bagaimana strategi mengatasi persoalan sampah. 
Tujuan jangka panjang adalah mengatasi persoalan kemiskinan di perkotaan. Target kusus 
penelitian ini adalah: 1) melakukan pelatihan dan pemangangan penduduk miskin terampil 
mengolah sampah menjadi material fungsional baru; 2) mendapatkan aneka material 
fungsional baru bernilai jual tinggi; 3) meningkatkan penghasilan keluarga penduduk miskin 
di perkotaan. Penelitian survei dilaksanakan di Kota Semarang. Populasinya penduduk 
miskin di sekitar pasar maupun dekat denga lokasi Tempat Pembuangan Sampah 
(TPS) produktif, sampel responden ditetapkan dengan metode acak. Analisis usaha dari 
mengolah kompos mampu menutup UMR Kota Semarang tahun 2013 yakni sebesar Rp. 
1.209.000 per bulan dengan produk bersih MFB kompos antara 75 – 100 Kg per hari atau 
sekitar 30 - 40 kemasan kantong berisi 2,5 kg. Sampah organik menjadi material fungsional 
baru (MFB) kompos setelah terjadi proses dekomposisi selama 14 hari, percepatan yang 
menggunakan EM 4. Pada skala TPS dibutuhkan total investasi sebesar Rp. 16.960.000. 
Break Event Point (BEP) dapat dicapai setelah hari ke 65. peningkatan pendapatan Rp. 
35.000 per hari dari kompos mampu mengentaskan kemiskinan 131 penduduk ke posisi 
tidak miskin. Sub Model Pelatihan induktti yang diberi lebel “Tersebar di Luar (TL)”, lebih 
bersifat melengkapi Model Genci (1966 dalam Kemensos, 2007), yang dipengaruhi oleh 
kondisi subyek yang dilatih. Manakala bertujuan untuk meningkatkan kinerja pada subyek 
berasal lembaga yang telah mapan digunakan Model Genci, namun bila subyek belum 
melembaga sub model ini dapat digunakan. Legalitas perijinan untuk menggunakan 
TPS sangat diharapkan dan fasilitasi pendampingan hingga mendapatkan pasar. Sub 
Model Pelatihan dan Sub Model Pemangangan, artikel jurnal dalam proses pembuatan. 
Dihasilkan peta tematik sebaran kemiskinan Kota Semarang sebagai updating peta yang 
telah terpublikasikan.
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PENGEMBANGAN MODEL PENANGGULANGAN TRAFFICKING BERBASIS 
MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA  

(KASUS DI ENTIKONG KALIMANTAN BARAT)

Tri Marhaeni Pudji Astuti, Eva Banowati, Stranas dikti
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Maraknya perdagangan perempuan dan anak (trafficking) menjadi fenomena 
yang menggelisahkan. Di berbagai daerah selalu ditemukan kasus perdagangan 
perempuan dan anak yang berkedok pencarian pekerjaan. Banyak pihak yang terlibat 
dan mendukung terjadinya kasus trafficking, antara lain agen penyalur tenaga kerja, 
calo, dan oknum aparat baik imigrasi maupun kepolisian itu sendiri. Penanganan kasus 
trafficking juga sudah diintensifkan di berbagai daerah, namun selalu saja kasus makin 
hari makin banyak. Kerawanan kasus makin tampak nyata di daerah perbatasan antar 
negara, karena ini merupakan jalur pintas untuk migrasi para pencari kerja terutama 
pekerja perempuan dan anak yang rawan menjadi korban trafficking. Tujuan tahun I 
: (1) Memetakan pola dan jalur trafficking yang ada di daerah perbatasan Kalimantan 
Barat; (2) Mengetahui jaringan dan agen yang terlibat dalam kasus-kasus trafficking; (3) 
Mengetahui bentuk dan cara penanggulangan trafficking yang sudah ada dan dilakukan 
oleh aparat terkait. Luaran penelitian tahun I: dokumen pemetaan permasalahan 
trafficking dan cara penanggulangan yang sudah dilakukan. Dokumen ini berupa buku 
panduan penanggulangan trafficking di perbatasan. Tujuan tahun II: (1) Mengembangkan 
model penanganan trafficking di daerah perbatasan yang berbasis masyarakat; (2) Uji 
Coba Model penanggulangan trafficking yang sudah disusun; (3) Revisi model; (4) 
validasi Ahli; (5) Produksi model secara massal. Luaran tahun II, berupa buku panduan 
praktis dalam bentuk komik cara penanggulangan trafficking di perbatasan. Komik 
ini disusun berdasarkan buku panduan hasil tahun pertama, Artikel jurnal Nasional 
(Jurnal Komunitas Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES) Penelitian R& D dilakukan 
di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia dan di Polda Kalimanatan Barat. 
Penelitian ini memfokuskan pada kasus-kasus trafficking yang terjadi baik yang terlapor 
maupun tidak. Masyarakat di daerah perbatasan juga menjadi subyek penelitian karena 
penanggulangan trafficking yang akan dikembangkan berbasis masyarakat. Data 
diperoleh dengan wawancara mendalam, FGD, dan observasi. Pembuatan model akan 
dikembangkan di daerah percontohan yang paling rawan kasus trafficking, dengan 
melibatkan para ahli dan pihak kepolisian serta imigrasi. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan teknik analisis deskriptif naratif sesuai dengan analisis tematif, analisis tekstual, 
analisis kontekstual, dan nalisis interpretatif. Saran yang dikemukakan adalah perlu 
pemberdayaan masyarakat yang terus menerus, dengan melakukan sosialisasi dan 
pelatihan wirausaha berbasis potensi masyarakat untuk mengurangi migrasi ke luar 
perbatasan karena mencari pekerjaan. Dibentuknya model percontohan tentang pola 
penangananan yang berbasis masyarakat di daerah perbatasan.
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MAKNA ANEKA JENANG DALAM SELAMATANSEPUTAR KELAHIRAN 
MASYARAKAT JAWA:TELAAH ETNOLINGUISTIS

Imam Baehaqie
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana rupiah Murni Tahun 2013

Nama-nama jenang yang dapat ditemukan dalam selamatan seputar kelahiran 
masyarakat Jawa adalah jenang abang, jenang abang putih, jenang pepak, jenang baning, 
jenang seger, jenang sepuh, dan jenang procot. Masing-masing nama jenang tersebut 
terbukti memiliki makna semiotis yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Jenang 
abang bermakna sebagai penghalang datangnya roh jahat yang menyebarkan penyakit 
dan bencana. Jenang abang putih merupakan simbol persatuan antara benih dari ibu 
dan benih dari ayah. Jenang pepak bermkana semiotis sebagi berikut (1) kesadaran 
akan sedulur papat lima wujud; (2) kesadaran akan kiblat papat ‘empat arah’ lima pancer: 
selatan, barat, utara, dan timur; (3) kesadaran akan empat anasir alam: api, bumi, angin, 
dan air; (4) kesadaran akan empat nafsu manusia, amarah, sufiyah, lawwamah, dan 
mutmainnah. Makna jenang baning adalah adanya harapan dianugerahinya kebeningan/
keheningan pikiran atau ketenangan jiwa pada ibu hamil. Jenang seger merupakan simbol 
permohonan kesegaran fisik pada wanita hamil dan janin yang dikandungnya. Jenang 
sepuh menjadi simbol atas adanya penghormatan terhadap kakang kawah ‘saudara 
tua’. Sementara itu, jenang procot adalah simbol adanya harapan untuk dimudahkannya 
proses persalinan. Dengan demikian, sesaji jenang dalam selamatan seputar kelahiran 
merepresentasikan khazanah budaya masyarakat pelaku selamatan yang adiluhung.

PERILAKU MASYARAKAT DAN ELITE POLITIK PESISIR UTARA DALAM NEGOSIASI 
KEKERASAN POLITIK PADA PILKADA TUBAN TAHUN 2006

Putri Agus Wijayati, Jayusman, Hamdan Tri Atmaja
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pilkada Tuban yang pada awalnya merupakan kompetisi dalam memperebutkan 
kekuasaan kepala daerah, setelah hasil pilkada diumumkan berubah menjadi kekerasan 
politik. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk diteliti, mengingat demokrasi 
langsung yang menjadi idaman bersama dalam pelaksanaannya berbuah kekerasan. 
Penelitian dengan fokus kajian pada kekerasan politik Tuban, bertujuan mengungkap 
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana relasi antara faktor penyebab 
(causitive factors) dengan faktor pemicu (tiggering factors) dalam kekerasan politik pada 
pilkada Tuban, Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi masyarakat begitu mudah 
diajak melakukan tindak kekerasan politik pada Pilkada Tuban dan sejauhmana para 
tindakan elite politik pesisir utara melakukan negosiasi dalam mengatasi kekerasan 
politik yang terjadi pada Pilkada Tuban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Tuban yang meliputi 
20 (dua puluh kecamatan). Sumber data digali melalui Informan dan dokumen yaitu 
dokumen yang berkaitan dengan data-data dalam Pilkada Tuban meliputi administrasi 
Pilkada dan hasil Pilkada Tuban. Data digali melalui teknik wawancara mendalam, 
observasi dan mencatat dokumen.Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 
kualitatif dengan mendasarkan pada pendekatan tindakan kolektif. Kekerasan politik 
Tuban disebabkan oleh faktor organisasi, mobilisasi masa, kepentingan, kesempatan 
dan stigma. Organisasi hadir sebagai perekat sekelompok yang melakukan tindakan 
kekerasan. Kepentingan pada kekerasan politik Tuban adalah kepentingan politik dan 
ekonomi, yang menunggangi kepentingan sebagian masyarakat yang kecewa atas 
hasil Pilkada.Kekerasan itupun terjadi, disebabkan pula masa yang bergerak memiliki 
kesempatan. Stigma sebagai temuan baru pada penelitian ini menjadi faktor determinan 
yang menggerakan keempat faktor di atas. Kelima faktor tersebut di atas berbuah 
kekerasan politik, dipicu oleh kekalahan calon Bupati, yang dianggap kekalahan tersebut 
karena kecurangan penyelenggara Pilkada. Sedangkan masyarakat yang terprovokasi 
melakukan kekerasan politik, disebabkan belum memiliki kesadaran politik. Kekerasan 
politik Tuban dapat diselesaikan secara tuntas dengan menggunakan model negosiasi 
yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini menyarankan, (1) dalam 
menyelenggaran Pilkada semua pihak harus bertindak transparan baik penyelenggara 
maupun para calon. (2) Perlu adanya sosialisasi kesadaran politik yang diberikan pada 
anak-anak melalui jalur pendidikan dan dewasa melalui sosialisasi yang dilakukan partai 
politik, (3) model negosiasi untuk menangani konlfik sesuai dengan temuan dalam 
penelitian ini diimplementasikan untuk mengatasi konflik-konflik di tempat lain, dengan 
catatan semua pihak yang terkait dengan konflik bersikap sportif dan mentaati peraturan 
yang berlaku.

MODEL PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA BERBASIS 
ARENA PRODUKSI KULTURAL DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KELUARGA MANDIRI 

SEJAHTERA DI PROPINSI JAWA TIMUR

Hamdan Tri Atmaja, Suwito Eko Pramono, Putri Agus Wijayati
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan menyusun model pemberdayaan keluarga Tenaga 
Kerja Wanita Indonesia berbasis arena produksi kultural, yang dalam jangka panjang 
dapat menciptakan keluarga TKW Indonesia yang memiliki ketahanan yang tangguh, 
memiliki kemandirian ekonomi dan keluarga yang hidup sejahtera. Secara khusus 
untuk mengetahui berbagai masalah, peran arena atau ruang dalam memproduksi 
kultur, membuat model pemberdayaan, melakukan uji coba model pemberdayaan 
keluarga TKW Indonesia berbasis arena produksi kultural dan melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga terkait. Penelitian ini dilakukan melalui 
dua tahap, tahap pertama, penelitian terfokus pada identifikasi berbagai masalah yang 
dihadapi keluarga TKW dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap kedua terfokus pada 
pembuatan model pemberdayaan terhadap keluarga TKW dengan pendekatan penelitian 
pengembangan atau Research and Developmet. Lokasai penelitian adalah Jawa Timur, 
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dengan mengambil sampel daerah Ponorogo dan Tulungagung. Sumber data penelitian 
diperoleh melalui informan. Informan yang dimaksud disini adalah keluarga TKW dan 
para tokoh yang ada dalam lembaga agama, pendidikan, budaya, sosial dan ekonomi. 
Disamping melalui informan, data diperoleh melalui dokumen, melalui dokumen digali 
data tentang keberadaan TKW. Temuan penelitian ini menyimpulkan, seluruh elemen 
habitus yang meliputi Pola Konsumsi, Gaya Hidup, Pandangan Hidup, Perilaku 
Menyimpang dan Pola Asuh Anak TKW, menunjukkan bahwa habitus tersebut menjadi 
faktor penghambat bagi keluarga TKW dalam menuju keluarga mandiri sejahtera. Ruang 
dimana keluarga TKW tinggal memberi kesempatan pada keluarga TKW membangun 
habitusnya. Kesempatan yang diberikan oleh ruang, adalah tidak berperannya lembaga 
agama, pendidikan, sosial, dan pemerintah dalam membentuk habitus keluarga TKW. 
Penelitian ini menghasilkan temuan Model pemberdayaan Integratif yang dibangun 
berdasarkan data-data di lapangan yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi 
keluarga TKW. Melalui model ini diharapkan rekayasa sosial, merubah habitus keluarga 
TKW yang negatif ,menjadi habitus keluarga TKW yang positif yang mendukung 
tercapainya keluarga TKW yang mandiri dan sejahtera. Saran yang bisa disampaikan 
berdasarkan temuan dalam penelitian ini, Pertama; perlu ada tindakan preventif terhadap 
keluarga TKW, sebelum dampak ini meluas. Kedua; perlu adanya pembinaan dalam 
bentuk pemberdayaan keluarga TKW menuju keluarga TKW yang mandiri dan sejahtera. 
Ketiga; Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah harus segera menaruh 
perhatian terhadap keberadaan keluarga TKW. Keempat; Pemerintah perlu memperketat 
peryaratan seseorang menjadi TKW. Kelima; Temuan model pemberdayaan Integratif 
pada penelitian ini merupakan solusi dalam menciptakan keluarga TKW yang mandiri 
dan sejahtera, oleh karena itu temuan model ini perlu disempurnakan, melalui penelitian 
lanjut pada tahun kedua.

KENDALA-KENDALA GURU DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KONTROVERSIAL 
DI SMA NEGERI KOTA SEMARANG

Ibnu Sodiq, Bain, Tsabit Azinar Ahmad
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui 
guru dalam menganalisis upaya-upaya yang dilakukan guru dalam pembelajaran 
sejarah kontroversial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil 
penelitian di SMA-SMA Negeri di Kota Semarang. Analisis yang dilakukan menggunakan 
model analisis model interaktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada tiga hal 
yang mendorong pelaksanaan pembelajaran sejarah kontroversial, yakni sekolah, 
kemandirian guru dan kemampuan peserta didik. Kendala-kendala yang ditemui, yakni 
kendala pada saat perencanaan, kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran dan 
pendukung. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni (1) faktor intern 
berupa perubahan corak historiografi Indonesa dan (2) faktor ekstern, yakni dari lam 
praksis pembelajaran. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala terbagi menjadi dua, 
yakni upaya pada aspek perencanaan dan upaya pada aspek pelaksanaan pembelajaran.
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MODEL ANALISIS TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS) MENGGUNAKAN CITRA 
SATELIT UNTUK MENGETAHUI TINGKAT SEDIMENTASI DI DANAU RAWAPENING 

PROPINSI JAWA TENGAH

Satyanta Parman, Tjaturahono Budi S, Hariyanto
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kondisi Danau Rawapening di Kabupaten Semarang semakin hari semakin 
mengalami pendangkalan. Tingkat pendangkalan ini perlu dipantau agar tidak menimbulkan 
pendangkalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui informasi spasial persebaran 
Total Suspended Solid (TSS) di Danau Rawapening, mengetahui perubahan informasi 
persebaran spasial TSS dari tahun ke tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode penginderaan jauh melalui citra satelit, metode pengukuran lapangan dan 
uji laboratorium. Informasi spasial sebaran Total Suspended Solid dalam penelitian ini 
diperoleh berdasar korelasi antara hasil pengukuran lapangan dengan nilai reflektansi citra 
satelit sehingga diperoleh algoritma TSS. Analisis TSS menggunakan algoritma untuk 
mengetahui distribusi dan informasi spasial perubahan muatan sedimen dari pengelolaan 
data multitemporal. Hasil penelitian adalah pembuatan model algoritma untuk TSS 
dilakukan dengan menggunakan data lapangan dengan berpedoman pada nilai reflektansi 
yang dihasilkan dari pada citra Landsat-7 ETM+ akuisisi 13 April 2013. Dalam pembuatan 
model TSS dilakukan dengan menggunakan beberapa persamaan regresi, yaitu: regresi 
linear, eksponensial, logaritmik, polynomial orde 2, polynomial orde 3, dan power antara 
nilai konsentrasi TSS yang diperoleh melalui pengukuran langsung (insitu) dengan nilai 
nilai reflektansi citra pada band 1,band 2, dan band 3. Kesimpulan yang di dapat adalah 
model TSS yang diperoleh yaitu TSS=368.7.ln(x)+31.52. Hasil perbandingan citra satelit 
menunjukkan bahwa pada tahun 2013 besarnya nilai TSS yang diperoleh lebih baik 
dari tahun sebelumnya, tidak ada yang > 200 mg/L. Saran yang diambil adalah perlu 
dilakukan pembuatan model TSS dari tahun ke tahun agar diperoleh hasil yang lebih teliti, 
dan dengan menggunakan model yang sudah ada dapat diterapkan di daerah lain agar 
terhindar dari sedimentasi.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARA IPS BERBASIS MASALAH

Suwito Eko Pramono
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengembangkan model pembelajaran IPS 
berbasis masalah, (2) menyusun panduan penerapan model pembelajaran IPS berbasis 
masalah, (3) menghasilkan tesis mahasiswa Program Pendidikan IPS Pascasarjana 
Universitas Negeri Semarang, (4) menghasilkan artikel seminar nasional, dan (5) 
menghasilkan artikel untuk jurnal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
desain research and development (R and D). Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan 
pembelajaran IPS di SMP dan pengembangan model pembelajaran IPS berbasis 
masalah. Sumber informasi penelitian ini adalah fenomena kehidupan masyarakat, proses 
pembelajaran IPS di kelas, dan para guru IPS SMP di Jawa Tengah. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi dan wawancara. Uji objektifitas dilakukan dengan member 
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check technique. Sedangkan analisis data dilakukan dengan interactive analysis models. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) model pembelajaran IPS berbasis masalah, (2) panduan 
penerapan model pembelajaran IPS berbasis masalah, (3) tesis mahasiswa Program 
Studi Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, (4) artikel ilmiah telah 
dipresentasikan dalam seminar nasional, dan (5) artikel ilmiah untuk jurnal terakreditasi. 
Model pembelajaran IPS berbasis masalah merupakan salah satu kebutuhan para guru 
IPS SMP di Jawa Tengah karena dapat membantu pelaksanaan pembelajaran IPS yang 
benar dan relevan dengan pendekatan pembelajaran yang dianjurkan oleh kurikulum 
2013. Para guru IPS SMP di Jawa Tengah disarankan untuk memahami sintaks model 
pembelajaran IPS berbasis masalah sebagaimana disajikan dalam panduan penerapan 
model sehingga mampu mengimplementasikan model itu secara tepat. Dengan demikian, 
pembelajaran IPS yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna dapat 
direalisasikan secara optimal.

PADEPOKAN KARAKTER: LOKUS PEMBANGUNAN KARAKTER SEBAGAI PRAKTIK 
TERBAIK PEMBANGUNAN KARAKTER

Maman Rachman, Aris Munandar, Tijan
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memuat keseluruhan pandangan, 
cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, dalam perjalanan dekade 
berikutnya Pancasila sebagai acuan nation and character building meredup. Oleh 
karena itu, perlu pendidikan karakter yang berfungsi (1) mengembangkan potensi 
dasar berhati, berpikiran dan berperilaku baik, (2) memperbaiki perilaku yang kurang 
baik dan menguatkan perilaku yang sudah baik, (3) menyaring budaya yang kurang 
sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembentukan Padepokan Karakter sebagai 
lokus pembangunan pembangunan karakter sebagai ajang mendiskusikan, menkaji, 
menerapkan model pembangunan karakter urgen dibentuk. Tujuan penelitian ini adalah 
(1) mendeskripsikan bentuk pembangunan karakter yang terselenggara saat ini, (2) 
mengembangkan desain model padepokan karakter sebagai lokus pembangunan 
karakter yang ideal, dan (3) menguji kelayakan model pedepokan karakter sebagai 
lokus pembanguan karakter yang ideal. Pendekatan penelitian adalah penelitian 
& pengembangan. Lokus penelitian di Jurusan Politik dan Kewarganegeraan FIS 
Unnes dengan subjek penelitian para mahasiswa Jurusan PKn. Teknik pengumpulan 
data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan model interaktif 
analisis deskriptif dan analisis verifikatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
potret pembangunan karakter saat ini dilakukan dengan mengintegrasikan karakter 
pada mata pelajaran. Model pengembangan karakter yang ditawarkan adalah dengan 
pembangunan karakter pada padepokan dilengkapi perangkat buku panduan dan buku 
ajar. Rekomendasi yang diajukan adalah nilai karakter yang dikembangkan (1) perlu 
dijabarkan dalam indikator yang lebih operasional, (2) perlu dipilih disesuaikan dengan 
visi dan misi sekolah, (3) perlu sosialisasi dan difusi pemahaman guru terhadap konsep 
pendidikan karakter secara lebih menyeluruh, (4) perlu peningkatan kecerdasan para 
guru dalam memilih dan mengintegrasikan karakter yang sesuai dengam mata pelajaran, 
(5) keteladanan sosok guru menjadi komitmen yang tinggi.
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SIKAP MAHASISWA TERHADAP UNGKAPAN PELESTARIAN LINGKUNGAN  
DI KAMPUS KONSERVASI: KAJIAN EKOLINGUISTIK  

DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Tommi Yuniawan, Masrukhi, Alamsyah
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Universitas Negeri Semarang menjadi Universitas Konservasi pada 12 Maret 2012. 
Hal ini berimplikasi adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan, 
memahamkan, serta menggerakkan seluruh warga kampus dalam mewujudkan dan 
mengokohkan visi konservasi ini. Artinya, ada ungkapan-ungkapan yang digunakan 
untuk selalu menjunjung tinggi prinsip perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan 
pengembangan secara lestari terhadap sumber daya alam dan seni budaya, dalam 
pelestarian lingkungan di kampus konservasi ini. Misalnya, “Salam Konservasi”, “Gerakan 
Tanam Seribu Batang pohon”, “Pasar Krempyeng Nyeni”, “Di Kampus: Jalan Kaki atau 
Bersepeda, Yuk!”, “Paperless Policy”, “Green Transportation”, “Green Architecture”, “Its 
Great, Its Beatufiful, Its Unnes”, “Kader Konservasi”, “Konservasi Budaya”, “Konservasi 
Moral”, “Menanam Pohon, Menanam Harapan”, “Bebas Sepeda Motor”. Partisipasi 
mahasiswa dalam pengembangan Universitas Konservasi merupakan salah satu kunci 
keberhasilan penerapan visi Unnes. Hal ini disebabkan ditinjau dari segi kuantitas, 
mahasiswa menempati porsi paling banyak dibandingkan dengan dosen dan tenaga 
kependidikan. Perubahan timbal balik antara lingkungan dan bahasa dipelajari melalui 
kajian ekolinguistik. Kajian ekolinguistik mengkaji ekosistem yang merupakan bagian 
dari sistem kehidupan manusia (ekologi) dengan bahasa yang dipakai manusia dalam 
berkomunikasi dalam lingkungannya (linguistik). Artinya, sikap mahasiswa terhadap 
ungkapan-ungkapan pelestarian lingkungan di kampus konservasi akan mempengaruhi 
perilaku pribadi maupun komunitas mahasiswa dalam berkonservasi.

DUKUNGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN TERHADAP VISI UNNES 
KONSERVASI DAN STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS (STUDI KASUS  

PADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI)

Amir Mahmud, S. Martono, Muhammad Khafid, Bambang prishardoyo
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional diharapkan 
dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta 
pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 
kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang dapat meningkatkan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), penyelenggara pendidikan tinggi nasional yang 
berlaku di Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Jasa pendidikan tinggi terdiri dari 
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pendidikan akademik dan pendidikan profesi, sedangkan satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, 
institut, dan universitas. Berangkat dari visi Unnes konservasi seperti telah dijelaskan 
diatas berbagai lembaga di lingkungan Unnes telah mulai menjalankan program kerja 
yang berangkat dari visi misi konservasi yang dicanangkan oleh universitas. Mahasiswa 
yang menjadi bagian utama dari civitas akademika juga perlu memegang peran dalam 
mensukseskan program ini. Akan tetapi, kebanyakan lembaga kemahasiswaan umumnya 
telah memiliki program kerja tersendiri yang telah dirancang sesuai dengan visi misi 
masing-masing. Dirasakan belum ada upaya yang terorganisir untuk membuat program 
kerja lembaga kemahasiswaaan sejalan dengan konsep konservasi. Kesejalanan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah setidaknya memasukan karakter dan nilai-nilai konservasi 
dalam visi misi lembaga kemahasiswaan yang tertuang dalam setiap program kerja. Oleh 
karena itu, bermula dari kondisi diatas maka dimunculkan gagasan untuk merumuskan 
strategi peningkatan kapasitas lembaga kemahasiswaan dalam mendukung visi Unnes 
konservasi.

ANALISIS SITUASI PRA PENCANANGAN KABUPATEN KENDAL  
MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

Evi Widowati, Pudji Astuti
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak mencanangkan 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai 
Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2014. Launching yang akan dilakukan ini 
memiliki salah tujuan yaitu sebagai langkah awal untuk meletakkan dan mengintegrasikan 
komitmen bersama bahwa Kabupaten Kendal memiliki cita-cita luhur yaitu melakukan 
pemenuhan terhadap hak-hak anak yang salah satunya dengan mewujudkan Kabupaten 
Kendal menjadi Kabupaten Layak Anak sekaligus mengimplementasikan kebijakan 
perlindungan anak di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa 
secara umum di Kabupaten Kendal dari mulai penguatan kelembagaan, klaster 1 hak 
sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 
3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya, klaster 5 perlindungan khusus masih memiliki masalah disetiap 
klasternya sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen khususnya 
komitmen pemangku kekuasaan tertinggi di Kabupaten Kendal (Bupati) untuk berusaha 
memenuhi seluruh indikator yang ada di dalam KLA untuk menciptakan dunia yang benar-
benar layak anak di Kabupaten Kendal sehingga anak-anak yang merupakan generasi 
penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan menjadi manusia 
yang sangat berkualitas dimasa depan karena seluruh anak di Kabupaten Kendal benar-
benar harapannya seluruh haknya dihormati (to respect), dilindungi (to protect), dipenuhi 
(to fulfil) oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.
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TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN 
BERKUALITAS (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG)

Hardjono, Haryono, Budiono, Sutaryono
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Masih beragamnya kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia dipengaruhi 
oleh banyak hal. Salah satunya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pemahaman masyarakat tentang pendidikan yang berkualitas, bagaimanakah 
masyarakat berpikir tentang pendidikan yang berkualitas dan yang tidak kalah pentingnya 
untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas mutu 
pendidikan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Tempat dan sample penelitian ini dilakukan 
di wilayah kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di 
wilayah kabapaten Semarang telah memiliki pemahaman tentang gambaran pendidikn 
atau sekolah yang berkualitas. Artinya masyarakat telah mampu memberikan penilaian 
pendidikan yang diselenggarakan di wilayahnya sudah berkualitas atau belum. Pandangan 
masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dapat terwujudnya di wilayahnya jika 
didukung adanya: dukungan partisipasi, kemauan dan komitmen dari seluruh komponen 
masyarakat, membutuhkan dukungan partisipasi dari pemangku kepentingan, komitmen 
dari pemerintah pusat dan daerah, layanan pendidikan berkualitas harus diberlakukan 
secara merata, adil dan proporsional. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap 
peningkatan mutu pendidikan atau sekolah yang berkualitas masuk kategori baik. Hal 
ini bisa dilihat dari jumlah persentase responden yang menjawab pilihan tinggi dan 
sangat tinggi lebih dari 50% dari seluruh responden. Simpulan dari hasil penelitian ini 
adalah masyarakat telah memiliki pandangan tentang pendidikan yang berkualitas dan 
bagaimana mewujudkannya dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap peningkatan 
mutu kualitas pendidikan sudah baik. oleh karena itu saran bagi pihak pemerintah, 
sekolah, masyarakat dan pihak pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil 
penelitian ini dan terus meningkatan pelayanan kualitas pendidikan.

PENGEMBANGAN MODEL KULIAH KERJA NYATA (KKN) ALTERNATIF  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hamonangan Sigalingging
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian kelembagaan tentang pengembangan model Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) alternatif Universitas Negeri Semarang ini adalah untuk mengetahui 
harapan dari mahasiswa dan dosen pendamping lapangan serta stakeholders terkait 
model pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) alternatif Universitas Negeri Semarang 
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serta bagaimana pengembangan model pelaksanaan KKN alternatif. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan 
kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kota Semarang yang terbagi dalam dua lingkup yaitu 
Universitas Negeri Semarang dan Kantor Kelurahan dilaksanakannya KKN Alterantif. 
Adapun responden dalam penelitian ini adalah dosen pendamping lapangan (DPL) 
KKN, mahasiswa yang telah mengikuti KKN Alternatif, dan kepala desa/kelurahan yang 
lokasinya digunakan untuk pelaksanaan KKN Alternatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengembangan pelaksanaan model KKN alternatif 1) sistem pendaftaran melalui 
sistem on-line tetap dipertahankan dengan perlunya penambahan beberapa menu 
dalam pendaftaran yang menunjukkan informasi tentang tema kajian dan program kerja 
pelaksanaan KKN alternatif, lokasi pelaksanaan KKN ketentuan jarak tempuh yang 
diperbolehkan, menu pilihan dosen yang akan dapat menjadi dosen pembimbing, serta 
program kerja yang telah ada pada desa yang sebelumnya pada website KKN yang 
mudah dilihat dan diakses oleh mahasiswa. 2) sistem pelaksanaan seleksi dan paparan 
proposal KKN Alternatif perlu adanya pedoman dan hasil seleksi dan paparan proposal 
yang dilakukan, sehingga dapat memahami substansi yang menjadi titik pokok penilaian 
dalam proposal KKN alternatif. 3) sistem pelaksanaan pembekalan dilaksanakan secara 
tersendiri berdasarkan lokasi desa/kecamatan/kabupaten dalam kelas kecil dengan 
kapasitas jumlah peserta tidak lebih dari 200 orang. 3) materi yang diberikan, perlu 
adanya perbaikan terutama terkait dengan pemberian waktu yang lebih banyak terutama 
sekali yang berhubungan dengan pelaksanaan KKN dilapangan. 

ANALISIS POTENSI ALUMNI UNNES DI WILAYAH JAWA TENGAH

Rusiyanto, Eko Handoyo
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Unnes semakin dikenal luas di Indonesia sebagai perguruan tinggi konservasi 
yang sedang mengembangkan potensi civitas academikanya termasuk para alumninya 
yang tersebar di seluruh Jawa Tengah dan Indonesia. Data yang akurat mengenai potensi 
alumni di wilayah Jawa Tengah baik yang bekerja pada sektor pendidikan maupun 
non pendidikan perlu dikembangkan potensinya sehingga bisa berkontribusi terhadap 
pengembangan wilayah di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi alumni Unnes untuk bisa mngembangkan 
diri dalam bidangnya tergolong sangat baik. Sebagian besar berprofesi sebagai guru 
(80%), lainnya berprofesi sebagai dosen, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan, 
karyawan swasta, dan wirausaha. Alumni yang berprofesi sebagai pendidikan lebih besar 
dari yang berprofesi sebagai non pendidik, hal ini seseuai dengan visi dan misi Unnes 
yang berkomitmen menghasilkan pendidik/tenaga pendidik, dan tenaga profesional yang 
mampu bersaing dalam skala nasional maupun international.
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MODEL TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TOL

Bambang Haryadi, Alfa Narendra, Agung Budi Wirawan.
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang dapat digunakan 
untuk menilai tingkat keselamatan lalu lintas ruas jalan tol. Pengembangan model 
dilakukan dengan fokus pada kondisi mikroskopik lalu-lintas dalam bentuk arus lalu-
lintas per jam (hourly traffic flow, q) sebagai ganti LHR, yang diharapkan lebih mewakili 
kondisi lalulintas pada saat terjadinya kecelakaan. Untuk mencapai tujuan penelitian data 
karakteristik geometri jalan, kecelakaan, dan lalulintas diambil dari jalan tol Jagorawi, 
Jakarta-Cikampek, Padaleunyi, dan Palikanci. Model penilaian tingkat keselamatan 
dikembangkan dari data tersebut dengan teknik generalized linear modelling (GLM), 
dan dikalibrasi dengan menggunakan teknik-teknik statistik. Penelitian ini berhasil 
memodelkan pengaruh hourly traffic flow (volume lalu lintas per jam) dan sejumlah 
elemen geometri jalan terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas total, kecelakaan menurut 
jumlah kendaraan yang terlibat, dan kecelakaan menurut tingkat keparahan pada bagian 
basic freeway segment pada ruas jalan tol antar kota Indonesia. Dari penelitian ini 
ditemukan bahwa distribusi binomial negatif cocok untuk mendeskripsikan data kejadian 
kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol antar kota Indonesia. Model yang dihasilkan dalam 
penelitian ini dapat digunakan untuk dua tujuan yang berbeda. Yang pertama, model 
dapat digunakan untuk menaksir pengaruh relatif masing-masing komponen geometri 
seperti panjang ruas, lengkung horizontal, naik+turun memanjang jalan, lebar jalur lalu 
lintas, lebar bahu dalam, lebar bahu luar, dan tipe median pada jumlah berbagai kategori 
kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan tol yang bersangkutan dengan menggunakan 
ukuran elastisitas. Yang kedua, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai model 
prediksi kecelakaan yang bermanfaat untuk evaluasi kinerja keselamatan ruas jalan tol 
yang sedang dalam tahap perencanaan maupun yang sudah beroperasi, dimana tingkat 
keselamatan dinyatakan dalam jumlah dan keparahan kecelakaan.

KARAKTERISTIK PEMBAKARAN BRIKET LIMBAH PENGOLAHAN KAYU SENGON 
(ALBAZIA FALCATARIA)

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pekerti Sumber Dana Rupiah Murni Tahun 2013

Saat ini pemanfaatan bahan bakar padat sudah jauh berbeda dan mengalami 
banyak perubahan, pembakaran adalah metode utama untuk mengubah bahan bakar 
padat menjadi energi. Dalam penelitian ini 3.5 gram briket dibakar dalam reaktor 
pembakaran tanpa adanya udara paksa. Termokontroler dipasang pada reaktor sebagai 
pengatur temperatur. Pengujian dilakukan dengan memanaskan briket pada reaktor 
sampai temperaturnya mencapai temperatur 823K, karakteristik pembakaran diamati 
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dengan melihat perubahan massa briket saat dibakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses pembakaran briket serbuk kayu sengon sesuai dengan teori pembakaran bahan 
bakar padat yang menyatakan bahwa pembakaran bahan bakar padat dibagi menjadi 
tiga tahapan secara berurutan. yaitu pengeringan, dovolatilisasi dan pembakaran arang. 
Perubahan wujud fisis briket sebelum dan sesudah pembakaran tampak bahwa setelah 
dilakukan uji pembakaran tetap berbentuk silindris tetapi mengalami penyusutan dimensi 
baik diameter atau tinggi dan terlihat pori-porinya dan diduga bahwa pembakaran sampel 
dapat didekati dengan Shrinking Core Model (SCM).

OPTIMASI MIKROSKOPIS MONTE CARLO METHOD DAN MAKROSKOPIS 
RESPONSE SURFACE METHODOLOGY PADA HIDROLISIS LIGNOSELULOSA 

UNTUK PEMBUATAN ETANOL

Megawati, Astrilia Damayanti, Wahyudi B Sediawan
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Lignoselulosa merupakan polimer organik (selulosa+hemiselulosa+lignin) yang 
harus didegradasi melalui hidrolisis sebelum dikonversi menjadi etanol, yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan bakar terbarukan. Hidrolisis lignoselulosa dengan asam 
sebagai katalis merupakan reaksi depolimerisasi, yaitu polisakarida- oligosakarida-
monosakarida, yang dipengaruhi oleh kondisi proses. Tujuan penelitian ini adalah 
memodelkan hidrolisis lignoselulosa dengan metode Monte Carlo. Pertama, menyusun 
program perhitungan jumlah gula terbentuk menggunakan model kinetika yang 
diselesaikan dengan Runge-Kutta. Kedua, menyusun program simulasi dengan Monte 
Carlo untuk menghitung jumlah gula terbentuk. Di dalam program simulasi ini, hasil 
perhitungan jumlah gula dengan metode Monte Carlo dibandingkan dengan cara kinetika. 
Selanjutnya, optimasi parameter-parameter reaksi hidrolisis dengan metode Monte Carlo 
berdasarkan data percobaan yang diperoleh. Proses pemodelan hidrolisis lignoselulosa 
dengan metode Monte Carlo dapat dilakukan dengan baik jika mekanisme reaksi hidrolisis 
lignoselulosa pada jenis bahan baku tertentu dapat diformulasikan dengan benar berdasar 
kondisi prosesnya. Optimasi mikroskopis akan diselesaikan berdasar data percobaan 
yang sudah diperoleh, yang sudah diakui keakuratannya melalui publikasi karya 
ilmiah pada seminar dan jurnal pada taraf nasional dan internasional. Variabel proses 
hidrolisis yang diambil berdasarkan data hasil percobaan pada semua variasi bahan 
baku, waktu, dan suhu. Hasil pemodelan hidrolisis lignoselulosa dengan metode Monte 
Carlo menunjukkan bahwa metode Monte Carlo dapat digunakan untuk menyelesaikan 
perhitungan hidrolisis lignoselulosa dengan variasi bahan baku, waktu, dan suhu dengan 
hasil yang sangat baik. Proses simulasi dengan metode Monte Carlo terlihat lebih mudah 
dan cepat serta hasilnya cukup baik bila dibandingkan dengan metode kinetika yang 
disusun melalui persamaan diferensial simultan. Ke depan, simulasi mikroskopis dengan 
metode Monte Carlo ini akan dilengkapi dengan optimasi makroskopis untuk mencari 
hubungan antar variabel proses yang berpengaruh menggunakan Response Surface 
Methodology.
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MODEL ARAHAN KAWASAN RESAPAN DI DAERAH TANGKAPAN AIR RAWAPENING 
KABUPATEN SEMARANG

Tjaturahono Budi Sanjoto, Puji Hardati, Apik Budi Santoso, Saptono Putro
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Saat ini Rawapening mengalami degradasi lingkungan. Proses degradasi ini 
dipercepat dengan semakin rusak lahan di daerah pegunungan sekelilingya. Guna 
mengatasi permasalahan di atas, maka perlu dikaji Kawasan Resapan Air yang ada di 
Daerah Tangkapan Air Rawapening. DTA Rawapening sebagai sistem Catchment Area 
memerlukan penanganan yang serius agar kerusakan lahan, khususnya di wilayah 
konservasi air, dapat ditekan. Tujuan penelitian ini adalah membuat peta arahan Kawasan 
Resapan pada DTA Rawapening, membuat model pengelolaan kawasan resapan, dan 
memberikan rekomendasi teknis konservasi kawasan resapan air dan bentuk-bentuk 
bangunan konservasi yang sesuai di DTA Rawapening. Penelitian ini menerapkan 
pendekatan Spasioekological dengan menggunakan data citra inderaja multi spektral, 
diikuti kerja lapangan dan data sekunder yang ada di instansi terkait. Untuk mendukung 
kajian tersebut digunakan alat dan bahan penelitian yang terdiri atas: Citra Satelit tahun 
2013, GPS, Software ERMapper dan Software Arcview versi 3.2 untuk layout peta akhir. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Potensi paling banyak di Kawasan Resapan di 
DTA Rawapening adalah pada kategori Sedang (64,22%) dan kategori Cukup Tinggi 
(32,32%). Untuk kategori lainnya dalam luasan yang kecil. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Kawasan Resapan di DTA Rawapening masih dalam keadaan cukup 
baik. Meskipun demikian berdasarkan sebarannya, ternyata potensi resapan kategori 
cukup tinggi maupun sedang, umumnya berada di bagian hilir DTA Rawapening, 
sedangkan di bagian hulu banyak dijumpai kategori Agak rendah dan Sedang sehingga 
perlu diwaspadai adanya perubahan penggunaan lahan di daerah hulu DTA Rawapening 
yang dapat menjadikan kawasan hulu berubah menjadi kawasan resapan kategori agak 
rendah.

FABRIKASI DAN KARAKTERISASI SEL SURYA ORGANIK BERBASIS PEDOT:PSS

Sutikno, Sukiswo Supeni Edi, Widiyanto
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Dalam makalah ini, sebuah kajian mengenai fabrikasi dan karakterisasi sel surya 
organik menggunakan bahan PEDOT:PSS dilaporkan secara lengkap. Lapisan intrinsik 
dibuat dari polyethylene glycol, kalium iodide dan iodide. Penggunaan garam untuk 
membuat profile doping. Pengaruh ketebalan polyethylene glycol dan toluene terhadap 
karakteristik arus-tegangan dikaji dengan memvariasi laju pelapisan antara 2000-
3500rpm. Pengaruh ketebalan polyethylene glycol, toluene, kalium iodide dan iodide 
terhadap spektra serapan UV-Vis dibuat dengan memvariasikan laju pelapisanya antara 
2000-3500rpm. Karakteristik arus-tegangan sel surya organik berbasis PEDOT:PSS 
yang telah dibuat juga dilaporkan.
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EKSTRAKSI SENYAWA FENOL DARI TIR BATUBARA KALIMANTAN SEBAGAI 
BAHAN BAKU PEMBUATAN ANTISEPTIK TRIKLOROFENOL (TCP)

Dewi Selvia Fardhyanti, Megawati, Sri Wahyuni, Muslikhin Hidayat
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Tir merupakan hasil reaksi primer dari pirolisis batubara yang merupakan 
senyawa polinukelus yang sangat komplek serta merupakan produk samping proses 
karbonisasi yang mempunyai nilai guna tinggi namun sampai sekarang masih terabaikan. 
Tir batubara juga merupakan cairan seperti minyak yang dihasilkan dari produk samping 
industri baja, PLTU, semen, dan lain-lain. Tir batubara ini mengandung lebih dari 348 
jenis senyawa kimia, beberapa diantaranya merupakan senyawa-senyawa kimia yang 
sangat berharga. Senyawa fenol (fenol, o-Kresol dan p-Kresol) yang mempunyai potensi 
multi guna sebagai bahan baku atau intermediet pada berbagai industri kimia (anti 
oksidan, anti septik, resin, bahan pelunak pada industri plastik, cat, parfum, obat, dan 
lain-lain) banyak terdapat dalam tir batubara. Begitu pula senyawa-senyawa parafinik 
dan olefinik yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar cair juga terkandung dalam tir 
batubara. Pada penelitian ini dilakukan pirolisis terhadap batubara Indonesia untuk 
mendapatkan tir batubara. Destilasi dilakukan terhadap tir batubara untuk memisahkan 
fraksi absorption oil dan tar light oil. Fraksi absorption oil selanjutnya dipisahkan dengan 
proses ekstraksi solven untuk mendapatkan komponen- komponen senyawa fenol. 
Data eksperimental didapatkan dari proses ekstraksi. Hasil analisa tir batubara dengan 
GC-MS diketahui bahwa dalam tir mengandung 53 senyawa-senyawa yang berharga. 
Larutan metanol merupakan pelarut yang paling optimum untuk memisahkan senyawa 
fenol dalam tir batubara. Proses pemisahan senyawa fenol dari tir batubara dengan 
proses ekstraksi berlangsung paling optimum pada kondisi temperatur 308K, kecepatan 
pengadukan. 35 rpm dan rasio umpan-solven sebesar 1. Model Three-Suffix Margules 
dapat memperkirakan kesetimbangan cair-cair ekstraksi fenol dengan menggunakan 
solven campuran aseton-air lebih baik dibandingkan model Wohl dan Van Laar.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KONSERVASI ENERGI PADA PRODUKSI BIODIESEL 
YANG BEROPERASI SECARA KONTINYU DENGAN REACTIVE DISTILLATION

Ratna Dewi Kusumaningtyas, Arief Budiman, Prima Astuti Handayani
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Krisis energi mendorong dilakukannya pengembangan produksi energi terbarukan 
serta perancangan teknologi proses yang berorientasi pada konservasi energi. Biodiesel 
merupakan bahan bakar terbarukan yang prospektif karena biodegrable dan nontoxic, 
emisi polutan rendah, serta kandungan energi dan angka cetane tinggi. Produksi biodiesel 
umumnya dilakukan secara batch. Proses ini sederhana, tetapi hanya cocok untuk skala 
kecil. Untuk skala besar, proses batch tidak ekonomis karena tingginya konsumsi tenaga 
kerja dan waktu per unit produk. Selain itu, proses batch menggunakan konfigurasi 
konvensional yang terdiri atas reaktor dan unit pemurnian secara terpisah. Agar lebih 
efisien, perlu dikembangkan teknologi proses kontinyu hemat energi, yang memadukan 
reaksi dan pemisahan dalam satu unit. Pada penelitian ini dilakukan inovasi berupa 
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pengembangan teknologi konservasi energi pada produksi biodiesel yang beroperasi 
secara kontinyu dengan reactive distillation. Teknologi ini mengintegrasikan reaksi dan 
pemisahan dalam satu kolom distilasi sehingga memberikan keunggulan: pengurangan 
capital cost karena berkurangnya peralatan proses, beaya operasi dan energi lebih murah, 
serta menghemat waktu dan tenaga operasi. Bahan baku yang digunakan adalah asam 
lemak bebas yang banyak terkandung dalam minyak nabati non-pangan maupun minyak 
goreng bekas. Penelitian mencakup optimasi parameter utama pada proses (reflux ratio, 
kecepatan umpan, rasio reaktan, dan konsentrasi katalis) melalui eksperimen maupun 
simulasi yang dapat digunakan untuk memprediksi unjuk kerja reactive distillation pada 
skala industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses esterifikasi minyak jarak 
dengan RD dapat menurunkan kadar asam lemak bebas hingga di bawah 2% pada 
kondisi: konsentrasi katalis 3% pada rasio molar metanol terhadap minyak 30:1 dan suhu 
reaksi 60 °C merupakan kondisi optimum dan berhasil menurunkan kadar asam lemak 
bebas minyak jarak hingga di bawah 2%. Hasil esterifikasi selanjutnya diproses melalui 
reaksi transesterifikasi dengan RD untuk menghasilkan produk akhir biodiesel. Biodiesel 
yang dihasilkan pada eksperimen ini memiliki karakteristik yang memenuhi standar SNI. 
Selanjutnya, dilakukan analisis exergy untuk mengevaluasi kebutuhan energi dan untuk 
mencapai tujuan konservasi energi pada pengoperasian sistem dan proses. Keberhasilan 
penelitian ini ditunjukkan dengan terciptanya prototipe teknologi konservasi energi pada 
produksi biodiesel yang beroperasi secara kontinyu dengan reactive distillation pada 
skala pilot plant. Adapun tujuan jangka panjang adalah scale-up dan aplikasi proses t 
pada skala komersial.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN 
LOKAL DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH MELALUI ANALISIS 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK PENGURANGAN RESIKO BENCANA 
DAN KONTRIBUSI MATERI PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Said Sunardiyo, Diharto, Sriyanto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh sistem informasi mitigasi bencana 
berbasis kearifan lokal di kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah melalui analisis 
Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pengurangan resiko bencana dan kontribusi 
materi pendidikan kebencanaan. Sistem informasi tersebut dirancang untuk memberikan 
kemudahan dan data/informasi yang lengkap kepada masyarakat, sehingga masyarakat 
dapat mengurangi resiko yang diakibatkan bencana dan informasi tersebut dapat dipakai 
untuk melengkapi materi ajar pendidikan kebencanaan. Penelitian direncanakan dengan 
pendekatan penelitian dan pengembangan. Pada awal penelitian dilakukan analisis 
kebutuhan yaitu data/informasi tentang mitigasi bencana berbasis kearifan lokal di 
daerah rawan bencana kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilakukan 
perancangan sistem informasinya. Perangkat lunak pendukung proses pembuatan 
website ialah : PHP, MySQL,Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver. Sedangkan 
penampilan peta geografis kabupaten/kota dan kearifan lokal menggunakan aplikasi 
Google Maps API-3. Evaluasi website melalui kriteria Site Design, Site Functionality, dan 
Customer Value. Kesimpulan penelitian ini ialah : (1) Sistem informasi mitigasi bencana 
berbasis kearifan lokal dapat diaplikasikan sebagai website untuk memudahkan pemakai 
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dalam memperoleh informasi terkait dengan kebencanaan di kabupaten/kota di Provinsi 
jawa Tengah. (2) Hasil evaluasi kriteria website bahwa sistem informasi mitigasi bencana 
berbasis kearifan lokal menunjukkan pada kategori baik. Saran yang direkomendasikan 
ialah desain website sistem informasi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal kabupaten/
kota di Provinsi Jawa Tengah ini sebaiknya dapat diperluas untuk kearifan lokal di daerah 
atau Provinsi lain di Indonesia sehingga diperoleh manfaat yang lebih besar.

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN EFISIENSI ENERGI PADA DAUN SELEDRI 
DENGAN PEMBUATAN ALAT PENGERINGAN BERBASIS KONTROL SUHU  

DAN HUMIDITY UDARA

Ulfah Mediaty Arief, Saptariana, Wara Dyah Pita Rengga, Agus Suryanto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Seledri (Celery Apium gravoelens, Linn) adalah tumbuhan herbal yang banyak 
dihasilkan dari perkebunan rakyat. Perrmasalahan utama yang dihadapi oleh petani seledri 
adalah pada saat panen yang melimpah terjadi penurunan nilai jual dari sayuran seledri, 
sehingga diperlukan teknologi pengeringan yang berguna untuk menjaga kestabilan 
produk seledri sampai siap untuk dikonsumsi. Sistim pengeringan yang hemat energi dan 
menghasilkan daun seledri dengan kualitas yang memenuhi standar pengguna terutama 
dari warna, tekstur dan kandungan air merupakan kebutuhan yang mendesak bagi industri 
dan UKM. Pengeringan pada prinsipnya merupakan proses penguapan air dari bahan 
basah, yang bertujuan untuk mendapatkan produk dengan kadar air tertentu (untuk daun 
seledri kering maksimum 16% berat basah). Manfaat dari adanya pengurangan kadar 
air dalam daun seledri adalah untuk menjaga keawetan selama disimpan terutama dari 
aktifitas jamur dan bakteri, mengurangi biaya transportasi, serta untuk memenuhi standar 
kualitas produk daun seledri yang diperlukan di industri (mie instan,roti,obat-obatan, dll). 
Aplikasi sistem kontrol suhu dan humidity menjadi faktor yang penting bagi keberhasilan 
proses pengeringan karena teknologi pengeringan produk yang sensitif terhadap panas. 
(Djaeni, 2008). Tujuan penelitian ini adalah rancang bangun sistem pengeringan dengan 
kontrol suhu dan humidity untuk mengetahui pengaruh suhu dan humidity terhadap 
kualitas produk seledri hasil pengeringan. Variabel yang dipilih pada percobaan adalah 
jenis bahan (daun dan batang seledri) serta suhu operasi pengeringan (40, 50, 60, 70oC). 
Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin rendah humidity udara, 
proses pengeringan akan semakin cepat. Kondisi optimal proses pengeringan adalah 
suhu 70oC, dengan kadar air mula – mula 80% (wet basis) menjadi 15,84% untuk daun 
dan 25,78% untuk batang. Sistim pengeringan yang hemat energi dan menghasilkan 
daun seledri kering dengan kualitas yang memenuhi standart pengguna terutama dari 
warna, tekstur dan kandungan air merupakan kebutuhan yang mendesak bagi industri 
dan UKM.
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REKAYASA ADSORBEN BERBASIS LIMBAH PADAT PLTU DAN APLIKASINYA 
SEBAGAI ADSORBEN DALAM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI 

ELEKTROPLATING

Widi Astuti, Dewi Selvia Fardhyanti, Triastuti Sulistyaningsih
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Bertambahnya industri kelistrikan yang menggunakan batubara sebagai sumber 
energi mengakibatkan penumpukan limbah abu layang yang belum termanfaatkan 
dengan baik. Abu layang ini tersusun atas unburned carbon dan mineral yang tersusun 
atas oksida, terutama SiO2 dan Al2O3 yang mempunyai situs aktif sehingga berpotensi 
sebagai adsorben. Penelitian Hibah Bersaing Tahun ke-1 ini bertujuan melakukan 
rekayasa adsorben berbasis limbah padat PLTU yang murah, namun memiliki kemampuan 
adsorpsi tinggi sehingga dapat diterapkan untuk pengolahan limbah cair elektroplating. 
Untuk memperoleh adsorben dengan kemampuan adsorpsi tinggi maka perlu dipelajari 
pengaruh keberadaan unburned carbon terhadap kemampuan adsorpsi abu layang 
melalui pengurangan dan peningkatan kadar unburned carbon. Oksidasi dengan asam 
sulfat pada berbagai konsentrasi, suhu dan waktu reaksi, serta pembakaran pada berbagai 
suhu dilakukan untuk mengurangi kadar unburned carbon. Selain itu juga dilakukan 
peningkatan kadar unburned carbon melalui penghilangan mineral non karbon berukuran 
kecil, yang lolos ayakan 100 mesh. Abu layang hasil perlakuan tersebut kemudian 
diuji karakter dan kapasitas adsorpsinya untuk limbah elektroplating artificial, yang 
mengandung logam berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan unburned 
carbon dapat meningkatkan luas permukaan spesifik dan ukuran pori abu layang, tetapi 
kapasitas adsorpsinya untuk logam berat, dalam hal ini ion Pb(II), berkurang. Hal ini 
karena adsorpsi logam berat dominan terjadi di situs aktif dan keberadaan unburned 
carbon justru dapat menutup situs aktif yang terletak di permukaan mineral abu layang. 
Oleh karena itu, jika akan digunakan untuk menjerap limbah elektroplating maka 
kandungan unburned carbon dalam abu layang harus dihilangkan. Kinetika adsorpsi ion 
Pb(II) oleh abu layang mengikuti model pseudo second order dengan nilai konstanta laju 
reaksi (k2) 0.298 g.mg-1.min-1 dan kapasitas maksimum (qe) 0.481 mg.g-1.
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RANCANG BANGUN KAPASITOR BANK UNTUK EFISIENSI DAYA LISTRIK  
PADA INDUSTRI KECIL DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Henry Ananta, Isdiyarto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kemajuan IPTEK yang makin pesat pada saat ini memungkinkan pembaharuan 
dalam kehidupan manusia. Kreativitas manusia makin berkembang sehingga mendorong 
diperolehnya penemuan baru dalam bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sarana peningkatan kesejahteraan manusia. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang 
telah mendorong berkembangnya bidang teknologi juga berpengaruh pada bidang 
ketenagaan listrik pada umumnya dan industri yang menggunakan tenaga listrik pada 
khususnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan industri kecil 
di daerah binaan Unnes yaitu di kecamatan Gunungpati Semarang. Disamping itu, 
ada keluhan dari pelaku industri kecil tentang penggunaan energi listrik yang makin 
meningkat, yang pada akhirnya biaya listriknya juga semakin meningkat. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang dan membuat model kapasitor bank yang cocok digunakan 
untuk kebutuhan industri kecil/usaha kecil di kecamatan Gunungpati kota Semarang. 
Kesimpulan; a). Dapat diketahui beban listrik terbanyak di industri kecil/usaha kecil 
Keurahan Sekaran, Sukorejo dan Sumurjurang adalah lampu listrik., b). Dapat diketahui 
beban listrik yang menyerap daya besar di industri kecil/usaha kecil Kelurahan Sekaran, 
Sukorejo dan Sumurejo adalah AC, kompresor dan motor listrik lainnya, c). Telah selesai 
dibuat dan diuji coba kapasitor bank di laboratorium dan di industri kecil/usaha kecil.

STRATEGI PENGENDALIAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 
TERHUBUNG JARINGAN LISTRIK TERPADU DENGAN BATERAI PENYIMPAN

Subiyanto, Djoko Adi Widodo
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian dan pengembangan mengenai energi bersih dan terbarukan sangat 
perlu dilakukan berterusan untuk mendukung kawasan konservasi Tujuan jangka 
panjang yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat yang 
terus meningkat dengan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat Pemanfaatan 
energi matahari sebagai energi bersih dan terbarukan melalui sistem pembangkitan listrik 
tenaga surya terkoneksi dengan jaringan listrik umum (PLTSTJL) misalnya Perusahaan 
Listrik Negara telah menjadi perhatian yang besar bagi para peneliti sebelumnya 
Perkembangan terbaru sistem PLTSTJL ini adalah dipadu dengan sistem penyimpan 
energi untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem tenaga listrik Target khusus yang 
ingin dicapai dalam penelitin ini adalah didapatkanya model PLTSTJL yang lebih stabil, 
efektif, murah dan handal daripada sistem yang telah ada yang mendukung kawasan 
lingkungan konservasi Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah melakukan 
tinjauan pustaka untuk mempelajari dan mengetahui perkembangan sistem yang 
ada Langkah berikutnya adalah melakukan desain, pemodelan, simulasi dan analisis 
topologi yang optimal untuk sistem PLTSTJL terpadu dengan sistem penyimpan energi 
barupa baterai Pengubah daya antara baterai dan jaringan listrik adalah sistem 2 arah 
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Selanjutnya mengembangan suatu koordinasi strategi pengendalian yang baru berbasis 
sistem cerdas yaitu fuzzy logic controller (FLC) dalam sistem PLTSTJL tersebut Unjuk 
kerja sistem yang dikembangkan dibandingan dengan model-model yang telah ada.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB BIDANG ILMU STATISTIKA

Florentina Yuni Arini, Sunarmi
Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahauan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengembangan sistem informasi berbasis web (SIBW) bidang ilmu statistika 
bertujuan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu statistika 
tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan sistem ini melalui tahapan yaitu analisis 
sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Tahap pertama, dalam analisis sistem 
dilakukan pengumpulan dan interpretasi data untuk mengidentifikasi masalah sebagai 
upaya menentukan kebutuhan pemakai sistem. Tahap kedua desain sistem digambarkan 
menggunakan Data Flow Diagram (DFD) kemudian memodelkan data menggunakan 
Entity Relationship Diagram (ERD) sehingga menghasilkan skema basisdata. Tahap 
ketiga melakukan pemrograman aplikasi menggunakan PHP, MySQL dan Apache Web 
Server untuk implementasinya.

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SCIENCE BERORIENTASI 
CULTURAL DEVIANCE SOLUTION BERBASIS INKUIRI MENGGUNAKAN ICT UNTUK 

MENGEMBANGKAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Isa Akhlis, Ratna Dewi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Fungsi pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 ialah mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun data Indonesia Police Watch 
menyebutkan pada januari 2013 saja tercatat 25 kasus pemerkosaan dimana pelajar 
tercatat sebagai pelaku. Hal ini merupakan bentuk dari penyimpangan budaya (cultural 
deviance) yang disebabkan mulai ditinggalkannya nilai-nilai pancasila sebagai akar 
budaya bangsa. Proses pembelajaran active learning merupakan solusi yang mampu 
menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Metode inkuiri melibatkan secara maksimal 
seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sehingga dapat 
merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Proses pencarian 
materi secara aktif dalam teori Vygotsky memerlukan kreativitas dan ICT juga membuat 
kreativitas peserta didik meningkat. Tujuan khusus penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap 
dalam 2 tahun. Tahap pertama (tahun pertama) bertujuan untuk mendapatkan draf awal 
yang tervalidasi oleh ahli serta telah teruji keterbacaan dan validasi instrument tesnya 
disertai deskripsi pengembangan perangkat. Prosedur yang digunakan ialah model 
pengembangan produk 4-D dari Thiagarajan yang termodifikasi, yaitu: a) pendefinisian 
(define), b) perancangan (design) dan c) pengembangan 1 (develop). Adapun tahap 
kedua (tahun kedua), penelitian bertujuan untuk menyempurnakan draf dengan uji coba 
lapangan untuk melihat efektivitas penggunaan media melalui tahap pengembangan 
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(develop) 2. Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan pada tahun pertama 
ialah metode dokumentasi untuk mendapatkan data perangkat sebelum dikembangkan, 
observasi untuk memperoleh data karakter peserta didik sebelum pengembangan 
perangkat, angket untuk mendapatkan data validasi ahli dan keterbacaan oleh guru 
dan peserta didik serta tes untuk memperoleh data kelayakan instrument tes. Seluruh 
data pada tahun pertama dianalisis secara deskriptif, kecuali data kelayakan instrument 
tes dianalisis secara statistik menggunakan uji validitas, reabilitas, tingkat kesukaran 
dan daya pembeda. Dari hasil validasi diperoleh hasil bahwa perangkat sudah layak 
digunakan meskipun ada perbaikan namun bukan mencangkup konsep. Pada kegiatan 
simulasi RPP, seluruh rencana kegiatan hampir terlaksana dengan baik. Hanya 
terdapat kendala dalam pengumpulan laporan LTM karena minimnya sosialisasi. Hasil 
uji keterbacaan dan validasi instrumen tes menunjukan ada beberapa kata yang perlu 
direvisi dan dari 10 soal yang direncanakan hanya 7 soal yang teruji valid. Untuk nilai 
ideologi pancasila yang mungkin muncul, baik dari ahli, guru model maupun pengamat 
sepakat bahwa perangkat pembelajaran science berorientasi cultural deviance solution 
berbasis inkuiri menggunakan ICT memberikan peluang yang besar bagi peserta didik 
untuk menumbuhkembangkan nilai tersebut.

WAVELET NEURAL NETWORKS UNTUK PENGENALAN EKSPRESI WAJAH

Zaenal Abidin, Alamsyah
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Ekspresi atau mimik adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang 
merupakan hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah serta dapat 
menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. 
Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Saat 
ini teknologi biometrika telah banyak sekali digunakan. Teknologi biometrika diterapkan 
dengan menggunakan karakteristik pembeda (distinguishing traits). Penggunaan 
sistem teknologi biometrika dengan karakteristik ekspresi wajah memungkinkan untuk 
mengenali mood atau emosi seseorang. Pengenalan ekspresi wajah sendiri merupakan 
salah satu bidang ilmu yang selalu aktif dikaji sepanjang waktu. Beberapa metode 
pengenalan ekspresi wajah telah banyak dikembangkan. Beberapa penelitian terkait 
pengenalan ekspresi wajah banyak yang telah mengaplikasikan neural network (NN) 
yang dikombinasikan beberapa metode. Faktor kunci penggunaan NN adalah karena 
sifatnya yang mampu melakukan pembelajaran dan generalisasi, pemetaan nonlinear, 
dan komputasi paralel. Pada umumnya pendekatan pemecahan masalah menggunakan 
NN membutuhkan sejumlah neuron. Selain itu, NN kadang terjebak pada sebuah lokal 
minimum error sehingga tingkat konvergensi jaringan menjadi lambat. untuk mengatasi 
kelemahan yang dimiliki NN, pendekatan yang sesuai adalah dengan fungsi wavelet yang 
diterapkan pada struktur NN. Fungsi wavelet disini digunakan sebagai fungsi aktivasi pada 
lapisan tersembunyi dari NN. Kombinasi antara neural networks dan wavelet menghasilkan 
model hybrid yang dikenal dengan dengan wavelet neural networks (WNN). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk membuat sistem pengenalan ekspresi wajah menggunakan 
wavelet neural networks. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui 
prosedur penentuan arsitektur jaringan yang optimal untuk wavelet neural network, dan 
mengetahui tingkat pengenalan yang dihasilkan oleh sistem yang menggunakan wavelet 
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neural networks. Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama studi pustaka, 
yaitu dengan mencari referensi yang diperlukan untuk kajian literatur antara lain meliputi: 
pengenalan pola, pengolahan citra, pendeteksian wajah, pengenalan ekspresi wajah, 
jaringan syaraf tiruan, wavelet, dan wavelet neural networks. Tahap kedua adalah akuisisi 
data yang akan digunakan untuk proses pembelajaran dari sistem yang dikembangkan. 
Tahap ketiga merancang sistem pengenalan ekspresi wajah dengan wavelet neural 
networks kemudian membuat program aplikasinya. Tahap keempat adalah pengujian 
sistem dan analisis hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 
telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu untuk menentukan arsitektur 
yang optimal, dilakukan inisialiasi parameter dan beberapa parameter dilakukan variasi. 
Dari percobaan awal ditentukan jumlah neuron pada wavelet layer adalah 13, dengan 
jumlah epoch = 500, target error = 0,01, dan lerning rate 0.25, menghasilkan MSE = 
0,106463, dengan durasi masa training adalah 38,1543 detik. Tingkat pengenalan 
ekspresi wajah masih sangat rendah yaitu sebesar 15,0235% dengan rincian sbegai 
berikut. Jumlah citra training data set yang berhasil dikenali adalah 20 dari 140 citra 
(14,29%), sementara citra testing data set yang berhasil dikenali adalah 12 dari 73 citra 
(16,44%).

OPTIMASI SINTESIS ZAT WARNA ALAM INDIGO DARI TANAMAN NILA  
DENGAN KATALIS ASAM

Prima Astuti Handayani, Kusdianto, Wara Dyah Pita Rengga
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Seiring kemajuan teknologi zat warna alam tergeser oleh keberadaan zat warna 
sintetis. Penggunaan zat warna alam masih tetap dijaga keberadaannya khususnya pada 
pembatikan. Kain batik yang menggunakan zat warna alam memiliki nilai jual yang tinggi 
karena memiliki nilai seni dan warna khas, tidak bersifat karsiogenik, ramah lingkungan 
serta berkesan etnik dan eksklusif. Zat warna alam biru untuk pewarnaan batik dapat 
diperoleh dari tanaman nila melalui reaksi hidrolisis dan oksidasi. Glikosida indikan yang 
terkandung dalam daun tanaman nila melalui reaksi hidrolisis akan dihasilkan indoksil 
dan glukosa. Indoksil dioksidasi maka akan diperoleh indigo (zat warna biru). Pada 
reaksi hidrolisis dapat menggunakan enzim atau asam mineral encer yang berfungsi 
sebagai katalisator. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh kondisi operasi optimum 
untuk memperoleh zat warna indigo serta aplikasinya terhadap kain. Tanaman indigo 
yang digunakan pada penelitian ini berumur 5 bulan dan alat yang digunakan meliputi 
reaktor, stirrer, aerator, dan oven. Variabel penelitian yang dipelajari pada penelitian ini 
adalah waktu reaksi hidrolisis, jenis katalis asam, konsentrasi katalis serta rasio berat 
bahan/pelarut. Optimasi parameter yang dipelajari terhadap variabel penelitian untuk 
memperoleh kondisi operasi optimum pada sintesa zat warna. Hasil data percobaan 
selanjutnya dilakukan optimasi terhadap variabel penelitian untuk memperoleh kondisi 
operasi optimum. Tahap selanjutnya aplikasi zat warna indigo terhadap kain dengan 
eksplorasi jenis zat pengikat. Setelah dianalisis dengan perangkat lunak Design 
Expert 6.0.8., model yang sesuai dengan data percobaan adalah model linear dengan 
persamaan matematika Y = 0,12 A – 0,035 B + 0,35. Kondisi operasi optimum sintesa zat 
warna indigo dengan katalis asam pada konsentrasi katalis asam phospat 0,5 mol/L dan 
perbandingan bahan 6,25 g/125g pelarut dengan konsentrasi zat warna 34,98 %.
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PROTOTIPE KENDARAAN LISTRIK KAMPUS KONSERVASI

Djoko Adi Widodo, Rusiyanto, Subiyanto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penelitian kendaraan listrik dipandang sangat perlu dilakukan secara 
berkelanjutan agar dapat diperoleh suatu prototipe kendaraan listrik yang berbasis 
energi hijau, bersih dan terbarukan . Tujuan jangka panjang yang diharapkan adalah 
diperoleh suatu prototipe kendaraan listrik kampus konservasi yang memiliki konstruksi 
sederhana, mudah perawatan, harga kompetitif dan tangguh. Target khusus yang ingin 
dicapai adalah diperolehnya suatu model kendaraan listrik yang cocok digunakan 
sebagai sarana transportasi dalam lingkungan kampus konservasi. Penelitian ini akan 
mengembangkan model kendaraan listrik berpenumpang (urban). Sistem kendaraan 
menggunakan penggerak motor listrik yang disupali oleh energi listrik dari baterei. 
Pengontrolan kecepatan motor berbasis pada pengaturan arus listrik. Sistem keamanan 
kendaraan listrik dilengkapi proteksi hubung pendek, perangkat pengereman dan lampu 
tanda. Metode yang akan digunakan, pertama melakukan studi penggunaan kendaraan 
listrik dan perancangan suatu model kendaraan listrik. Selanjutnya, melakukan simulasi 
dari model yang telah dirancang kemudian diteruskan dengan melakukan realisasi 
rancangan. Tahun pertama penelitian, yang telah dilakukan berupa: (1) perancangan 
model kerangka kendaraan, sistem roda dan penggerak motor listrik; (2) melakukan 
pengerjaan kerangka dan menata tata letak komponen; (3) menginstalasi komponen 
utama kendaraan listrik; dan (4) melakukan testing keberfungsian komponen utama. Hasil 
penelitian memberikan informasi bahwa semua komponen utama yang dipasang pada 
kerangka sistem kendaraan listrik baterei dapat beroperasi saat dilakukan pengujian. 
Karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan agar dapat dilakukan 
pengujian lanjutan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

IMPLEMENTASI GREEN CAMPUS EVALUATION TOOL SEBAGAI TOLOK UKUR 
KINERJA GEDUNG DAN LINGKUNGAN KAMPUS UNNES BERDASARKAN KONSEP 

PENGEMBANGAN KONSERVASI HIJAU

Sucipto, Teguh Prihanto, RM. Bambang Setyohadi Kuswarna Putra
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kecenderungan tren saat ini bahwa pembangunan gedung-gedung kampus lebih 
cenderung berkiblat pada arsitektur modern berteknologi tinggi (hi-tech architecture) 
dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi dan mengabaikan potensi lokal yang lebih 
ramah lingkungan. Penerapan Green Campus Evaluation Tool sebagai tolok ukur 
implementasi konsep arsitektur hijau pada gedung-gedung di kampus yang memiliki 
peranan penting untuk mengetahui kondisi gedung-gedung yang ada. Tujuan penelitian 
ini adalah: (1) Merancang Green Campus Evaluation Tool (GCET) sebagai alat evaluasi 
berlandaskan prinsip- prinsip arsitektur hijau; (2) Mengevaluasi Kampus Unnes yang 
sesuai parameter GCET; (3) Mengidentifikasi elemen-elemen kampus yang memberikan 
kontribusi bagi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif yang 
digunakan dalam menghimpun dan menganalisis data. Penelitian eksploratif bertujuan 



151Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Teknologi & Rekayasa

untuk menggali dan memahami informasi dan kenyataan tentang fenomena yang diteliti 
dan menjadi pusat perhatian. Metode eksploratif dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta 
yang dilihat bersifat khusus, kemudian dilakukan pemetaan dan kategorisasi. Dalam 
upaya merancang Green Campus Evaluation Tool (GCET) sebagai alat evaluasi kampus 
yang berlandaskan prinsip-prinsip arsitektur hijau ditempuh dalam 3 tahap, yaitu: (1) 
Penetapan Kategori; (2) Perumusan Aspek Penilaian; (3) Perumusan Nilai dan Predikat. 
Ketiga tahap tersebut didasarkan pada kajian parameter bangunan hijau, prosedur 
operasional standar kampus dan elemen-elemen kampus sebagai obyek penilaian. 
GCET menetapkan 8 kategori yang merupakan manifestasi komponen-komponen 
pembentuk kampus yang dapat diukur dengan nilai, yaitu: (1) Pengembangan Lahan; 
(2) Transportasi; (3) Energi; (4) Konservasi Air; (5) Material dan Sampah; (6) Kesehatan 
dan Kenyamanan Ruang; (7) Lingkungan; dan (8) Sumber Daya Manusia dan Lembaga. 
Kategori-kategori tersebut memiliki aspek- aspek penilaian sebagai tolok ukur kehijauan 
kampus. Aspek penilaian mengkaji elemen fisik dan non fisik kampus, yaitu berupa 
ketersediaan infrastruktur/sarana dan program/dokumen terkait lingkungan hidup dan 
keberlanjutan. Perumusan nilai GCET dengan sistem hierarki (berjenjang) dimana nilai 
maksimal dapat ditentukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi.

PEMASUKAN UDARA DI SALURAN BERKEMIRINGAN DASAR CURAM

Yeri Sutopo, Budi Wignyosukarto, Istiarto, dan Bambang Yulistyanto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana BOPTN Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah Lokasi point of inception pada kondisi pemasukan 
udara alamiah (self air entrainment) pada saluran curam di lokasi developing aerated 
flow; mendeskripsikan Distribusi konsentrasi udara pada kondisi pemasukan udara 
alamiah (self air entrainment) saluran curam di lokasi developing aerated flow, pada α=15° 
dan 20°, Q=20,9 l/s di titik 7,203 m. Pada penelitian ini digunakan saluran curam yang 
mempunyai panjang 10 m, lebar 0,2 m, tinggi 0,4 m dengan kemiringan berubah-ubah 
mulai 15º dan 20º, yang menyatu dengan dinding bak air. Penyaluran air ke dalam bak 
dilakukan dari tangki yang dikendalikan oleh katup. Debit tetap yaitu 20,9 l/s. Instrumen 
berupa pintu Thompson (V Notch) digunakan untuk mengalibrasi debit aliran. Seperangkat 
kamera video digunakan untuk mengambil gambar gerakan gelembung udara. Analisis 
gelembung udara menggunakan program perangkat lunak Ulead Video Studio 11 yang 
dilengkapi dengan perangkat lunak Imagej. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 
Hidraulika Jurusan Teknik Sipil danLingkungan FT UGM Yogyakarta. Hasil penelitian ini 
adalah (1) metode Ferrando dan Rico (2002) paling mendekati nilai point of inception 
eksperimen dibandingkan dengan tiga metode lain yaitu Hager dan Blaser (1998); Wood 
et all (1983); serta metode Bauer (1954); (2) distribusi konsentrasi gelembung udara 
pada kondisi pemasukan udara alamiah (self air entrainment) pada α=15°, Q=20,9 l/s, di 
titik 7,203 m dari inlet flume, bentuk distribusi konsentrasi gelembung udara eksperimen 
lebih mendekati teori Straub dan Anderson (1958) dibandingkan dengan teori Chanson 
(1995); dan (3) distribusi konsentrasi gelembung udara pada kondisi pemasukan udara 
alamiah (self air entrainment) pada α=20°, Q=20,9 l/s, di titik 7,203 m dari inlet flume, 
bentuk distribusi konsentrasi gelembung udara eksperimen lebih mendekati teori Chanson 
(1995) dibandingkan teori Straub dan Anderson (1958).
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KAJIAN KETERTARIKAN LALAT BUAH BACTROCERA SPP. PADA CAMPURAN 
OLAHAN LIMBAH KAKAO DAN EKSTRAK SELASIH

Dyah Rini Indriyanti, Suputa
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Lalat buah Bactrocera spp. merupakan serangga hama yang penting karena 
menyerang berbagai tanaman buah dan sayuran. Tujuan Penelitian menguji ketertarikan 
lalat buah Bactrocera jantan dan betina pada campuran olahan limbah kakao dengan 
ekstrak selasih dan ME sintetis pada skala laboratorium dan skala terbatas di lapangan. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah mengolah limbah kakao, menganalisis 
kandungan protein, ammonia dan gula pada olahan limbah kakao, membiakkan lalat 
buah Bactrocera carambolae di laboratorium, menguji ketertarikan lalat buah pada umpan 
yang terdiri dari campuran olahan limbah kakao dan esktrak selasih/ME sintetis dengan 
perbandingan 1:1, 2:1, 3:1 dan 4:1 serta kontrol. Uji coba dilakukan di laboratorium dan 
skala terbatas di lapangan. Hasil penelitian uji ketertarikan di laboratorium menunjukkan 
bahwa: 1). Ketertarikan Bactrocera carambolae jantan dan betina pada umpan yang 
terdiri dari campuran olahan limbah kakao dan ekstrak selasih lebih rendah dibandingkan 
dengan umpan yang hanya berisi olahan limbah kakao. 2). Ketertarikan B. carambolae 
jantan pada umpan campuran olahan limbah kakao dengan ME sintetik (perbandingan 
2:1 dan 3:1) lebih tinggi dibandingkan dengan umpan yang hanya berisi olahan limbah 
kakao, sedangkan ketertarikan B. carambolae betina lebih rendah. Hasil uji ketertarikan 
pada skala terbatas di lapangan menunjukkan bahwa: 1). Ketertarikan Bactrocera spp. 
jantan pada umpan yang terdiri dari campuran olahan limbah kakao dan ekstrak 
selasih lebih tinggi dibandingkan dengan umpan yang hanya berisi olahan limbah kakao, 
sedangkan ketertarikan betina lebih rendah. 2). Ketertarikan Bactrocera spp. jantan 
pada umpan yang terdiri dari campuran olahan limbah kakao dan ME sintetis lebih 
tinggi dibandingkan dengan umpan yang hanya berisi olahan limbah kakao, sedangkan 
ketertarikan Bactrocera betina lebih rendah.

FOOD DEFENSE PLAN PADA INDUSTRI JASA BOGA DI SEMARANG

Muhammad Ansori, Rina Rachmawati, Octavianti Paramita
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana BOPTN Dikti Tahun 2013

Kondisi regulasi dan pengawasan dalam bidang pangan yang longgar atau 
lemah, diyakini memudahkan orang untuk sengaja berbuat hal merugikan dalam bidang 
pangan.Tindakan tersebut digolongkan dalam aktivitas terorisme sesuai dengan tujuan 
ideologinya masing masing.Berdasarkan tingginya tingkat kekhawatiran tersebut, 
pemerintah Amerika dibantu para ilmuwan bidang pangan, kemudian merilis konsep 
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pertahanan pangan dari tindakan terorisme/kesengajaan yang dinamakan Food Defense.
Konsep ini merupakan pengembangan lanjut dari kombinasi konsep food security dan 
food safety dengan tujuan khusus (anti teroris).Platform sebagai acuan bagi praktisi tata 
boga Amerika untuk mengamankan dan memperkecil peluang aksi terorisme/kejahatan 
sengaja terhadap suplai pangan dinamakan Food Defense Plan. Konsep Food Defense 
kemudian banyak diadopsi oleh negara lain untuk melindungi dan mengamankan suplai 
pangan mereka dari kemungkinan aksi kejahatan yang disengaja. Di Indonesia belum 
diketahui secara resmi apakah konsep Food Defense Plan telah terimplementasikan. 
Namun diyakini, mengingat sejarah konflik di Indonesia yang cukup panjang, kewaspadaan 
akan kejahatan sengaja pada bidang pangan sudah cukup tinggi, dan terimplementasi 
menjadi bentuk-bentuk kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap : 1. Ada 
tidak pemahaman konsep food defense plan pada industri jasa boga di Indonesia studi 
kasus di Jawa Tengah.2.Adakah potensi lokal atau upaya lokal atau kearifan lokal yang 
dapat digunakan untuk mencegah dan melindungi konsumen dari ancaman kejahatan 
yang disengaja, dalam bidang pangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini meliputi pendekatan : eksporatif (ingin mengungkap ada tidaknya pemahaman food 
defense pada industry jasa boga, ada tidaknya pemahaman atas ancaman terhadap 
obyek konsumen, dan bagaimana food defense dijalankan). Hasil penelitian meliputi 
survei implementasi food defense plan terhadap industri jasa boga yang ada di Jawa 
Tengah meliputi : Dy***na Bakery, P**a Café And Resto Si***da, Go**el Golf & Resto 
Semarang, Bak**art Bakery Hy***mart Pa***on Mall Semarang, S2 BA***ET, P**ta Ke**en 
Restoran, Bak**art Bakery Hy***mart J**a Mall, Rumah Makan L***ok Id*o, D’L**h Cake 
& Bakery, Restoran D’C**T Semarang. Dari sepuluh industri jasa yang disurvei diperoleh 
data : 80% dikelola oleh pemilik laki-laki, sedangkan 20% dikelola oleh perempuan. Tidak 
ada kaitan gender dengan kesiapan dalam implementasi Food Defense. Enam (6) industry 
jasa boga menyatakan telah mengimplementasikan Food Defense Plan, sedangkan 4 
industri jasa boga menyatakan belum mengimplementasikan Food Defense Plan. Dilihat 
dari kinerja pengamanan industry jasa boga meliputi aspek : Manajemen Rencana Food 
Defense, Pengamanan Luar (exterior), Pengamanan Luar (Akses Masuk), Pengamanan 
Dalam (Umum), Pengamanan Dalam (Kelengkapan), Pengamanan Dalam (Komputer), 
Pengamanan Operasional Produksi, Pengamanan Penyimpanan, Pengamanan 
Penyimpanan Bahan Berbahaya, Pengamanan Operasional Pengiriman, Pengamanan 
Proses Pengiriman, Pengamanan Proses Penerimaan, Pengamanan Suplai Air Dan 
Es, Pengamanan Penanganan Surat, Pengamanan Personel, Evaluasi Penerapan 
Food Defense Plan.Diketahui bahwa 6 industri jasa boga yang telah menyatakan 
mengimplementasikan food defense plan, memiliki kinerja pengamanan makanan 
yang baik (70% - 100%, berdasar cek list borang survey yang digunakan).Sedangkan 
4 industri jasa boga yang belum mengimplementasikan Food Defense Plan, diketahui 
memiliki kinerja pengamanan makanan berkisar 60% - 80% (berdasarkan berdasar cek 
list borang survey yang digunakan). Kearifan lokal yang ditemukan dalam implementasi 
Food Defense pada industry jasa boga yang disurvei antara lain : penggunaan sumber 
air lokal yang mudah dikontrol, profil tenaga kerja yang memiliki hubungan kekerabatan, 
penggunaan etika budaya lokal untuk pengendalian mutu bahan dan produksi.
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EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENANAMANDI KECAMATAN GUNUNGPATI 
OLEH MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL

Subagyo, Tsabit Azinar Ahmad
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.(1) Mendeskripsikan 
implementasi penanaman di Kecamatan Gunungpati oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 
Unnes; (2) Mengevaluasi implementasi penanaman di Kecamatan Gunungpati yang 
telah oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Unnes.Lokasi kegiatan penelitian dilakukan 
di dua keluraan, yakni Kelurahan Plalangan dan Kelurahan Sekaran.Kedua kelurahan 
ini dipilih karena keduanya adalah lokasi penanaman yang dilakukan oleh mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial Unnes.Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi.Fakultas Ilmu 
Sosial pada tahun 2012 melakukan penanaman secara berkala di Kelurahan Pongangan 
dan Sekaran.Penanaman di Kelurahan Sekaran dilakukan pada tanggal 18 Maret 2012.
Kemudian, penanaman di Pongangan dilakukan pada 13 April 2013. Penanaman di 
Sekaran dilakukan di tiga titik, yakni: (1) Jalan Margasatwa, Banaran; (2) Dukuh Persen, 
dan (3) Dukuh Bandardowo RT II RW VII. Di Kelurahan Sekaran, ditanam sebanyak 500 
bibit. Penanaman di Pongangan dilakukan di tiga titik, yakni RW II, RW III, dan RW V. 
Penanaman di Kelurahan Pongangan mencapai 2060 bibit. Tanaman yang ada pada 
kategori terawat hanya 9 %. Sementara tanaman pada kategori terawat sebesar 40%. 
Kemudian tanaman yang berada pada kategori tidak terawat sebesar 51%.
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ORIENTASI KULIAH BAGI MAHASISWA DITINJAU DARI TEORI MASLOW (STUDI 
DESKRIPTIF PADA MAHASISWA PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN, 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Adriana Agustina Hasibuan, Zahrotin Nisa, Sabrina Aulia Nisa
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kuliah diratikan sebagi belajar didalam atau diluar ruang yang dibimbing oleh dosen 
untuk mengkaji suatu materi. Kuliah merupakan batu loncatan untuk meraih kesuksesan 
di masa depan yang diperoleh melalui proses pembelajar oleh masing-masing individu 
yang berstatuskan sebagai mahasiswa. Salah satu fungsi dan tugas mahasiswa adalah 
menjadi pelopor perubahan kearah yang lebih baik. Realitanya, banyak mahasiswa 
yang terlibat dalam permasalahan di lingkungannya seperti, lulus tidak tepat waktu, 
memiliki nilai prestasi rendah,narkoba, dan juga hamil di luar nikah. Berdasarkan realita 
tersebut, maka orientasi kuliah bukanlah lagi untuk batu loncatan kesuksesan akan 
tetapi pemenuhan kebutuhan yang belum berada pada aktualisasi diri sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Maslow. Maslow, menjelaskan bahwa kebutuhan manusia 
terdiri dari lima tingkatan yang saling berhubungan dan individu itu tidak akan naik ke 
tingkatan lebih tinggi apabila belum berada pada tingkat yang rendah. Berdasarkan latar 
belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan orientasi kuliah 
bagi mahasiswa ditinjau dari teori Maslow. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas 
Negeri Semarang, pada mahasiswa jurusan psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Subjek 
penelitian berjumlah 149 Mahasiswa yang ditentukan menggunakan teknik cluster random 
sampling. Orientasi kuliah bagi mahasiswadiukur dengan menggunakan skala perilaku 
orientasi kuliah mahasiswa dengan model skala subjek yang mempunyai 20 item dengan 
nilai reliabilitas sebesar 0,662. Uji korelasi menggunakan teknik Alpha Cronbachyang 
dikerjakan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tujuan kuliah atau orientasi 
kuliah dalam tujuan mengaktualisasikan diri, selanjutnya untuk kebutuhan keamanan, 
kebutuhan fisiologis, kebutuhan cinta dan dimiliki, serta tingkat yang terendah adalah 
untuk kebutuhan dihargai. Berdasarkan perolehan hasil penelitian tersebut dengan 
kenyataan dilapangan yang ada, penulis menyarankan bagi mahasiswa untuk lebih 
mengekspresikan dan mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan 
positif.



162 Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Penelitian Mahasiswa

TEPUNG TANJUNG (MIMUSOPS ELENGI) KAYA GIZI SOLUSI KETAHANAN PANGAN 
NASIONAL

Aji Purnomo, Laila Nur Hidayah, Zumala Nilasari
Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Indonesia memiliki begitu banyak potensi alam dan keanekaragaman produk 
pertanian melimpah yang dapat digunakan untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. 
Salah satunya adalah buah tanjung. Walaupun buah ini sering dijumpai di banyak tempat 
dan tidak hanya terdapat di Indonesia, namun banyak orang belum mampu memanfaatkan 
potensi terpendam dari buah yang satu ini. Selama ini tanjung hanya dimanfaatkan sebagai 
tanaman peneduh di pinggir-pinggir jalan raya dan buahnya hanya berserakan, diinjak-
injak begitu saja. Padahal buah ini memiliki potensi yang sangat besar, potensi terpendam 
yang dapat mengubah orientasi pangan manusia. Hasil analisis sentral Laboratorium 
Fakultas Pertanian USU Medan pada Maret 2005 menunjukkan bahwa buah tanjung 
memiliki nilai gizi yang sangat baik. Kandungan karbohidrat mencapai 91,5%, protein 
2,8% serta lemak 1,8%. Selain itu, penelitian yang dilakukan pada Februari-Mei 2012 
di Laboratorium Submarine Station Undip Jepara dengan menggunakan refraktometer 
glukosa menunjukkan bahwa buah tanjung yang masak mengandung kadar glukosa 
hingga 13%. Kandungan karbohidrat yang sangat tinggi, disusul dengan kandungan 
glukosa serta protein menunjukkan bahwa buah tanjung sangat layak untuk dijadikan 
sebagai sumber bahan pangan nasional. Untuk menjadikannya sebagai bahan pangan 
nasional maka buah tanjung diolah menjadi tepung yang nantinya bisa digunakan oleh 
masyarakat sebagai makanan pokok misalnya roti dan mie instan. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui metode pembuatan tepung dari buah tanjung dan untuk 
mengetahui kualitas tepung tanjung jika dibandingkan dengan tepung-tepung lainnya. 
Luaran yang diharapkan adalah menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah 
dan menghasilkan karya paten. Adapun metode pembuatan tepung tanjung terdiri dari 3 
tahap, yaitu tahap pembersihan (cleaning), penjemuran, dan penggilingan (milling).

PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA ANTARA JALUR UNDANGAN  
DAN TERTULIS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANGKATAN 2012

Desy Nawangsari Wijayanti, Muhammad Khoiru Reza, Norma Ni’matul Husna 
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kegiatan belajar mengajar baik itu ditingkat sekolah maupun perguruan tinggi, 
diharapkan bahwa hasilnya adalah prestasi belajar yang tinggi. Prestasi belajar adalah 
hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar 
mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan 
pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam 
angka atau pernyataan. Dalam Bloom (Sunarto, 2012) bahwa hasil belajar dibedakan 
menjadi tiga aspek yaitu Kognitif, Afektif dan Psikomotor. Prestasi belajar yang diharapkan 
pada seorang mahasiswa yang masuk pada sebuah universitas adalah berbanding lurus 
pada prestasi belajar pada waktu di sekolah menengah atas atau sekolah sebelumnya, 
hal ini dibuktikan pada apa yang diterapakan pemerintahan yang memberikan kuota calon 
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mahasiswa lebih banyak berasal dari jalur undangan yang salah satu syarat dalam jalur 
undungan adalah hasil rapor belajar yang didapat dari semester 3 atau semester 1 dikelas 
XI. Lebih khususnya lagi Universitas Negeri Semarang ditahun 2012 menggunakan jalur 
undangan SNMPTN sebagai masukan terbesar calon peserta didik dan ditahun 2013 
ini sesuai dengan permintaan menteri pendidikan kuota jalur undangan dalam setiap 
universitas mencapai 50% dari total pendaftar yang akan diterima sebagai mahasiswa 
nantinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi belajar mahasiswa dan 
perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa jalur undangan dan tertulis di universitas 
negeri semarang angakatan 2012.

KEEFEKTIFAN INOVATION OF PLAYDOUGH ART DESIGN (IPAD) SEBAGAI SARANA 
PENINGKAT KETERAMPILAN MOTORIK HALUS DAN KREATIVITAS ANAK USIA DINI 

Fitria Fatmawati, Lilik Noviyanti, Nesya Wulan Setyaningsih 
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

 Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian dengan judul ”Inovation of Playdough Art Design (IPAD) sebagai 
Sarana Peningkat Keterampilan Motorik Halus dan Kreativitas Anak Usia Dini” telah 
dilakukan mulai tanggal 19 Juni sampai 24 Juni 2013 di Desa Sejomulyo melibatkan 
peserta sebanyak 40 siswa dari TK Melati Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Siswa 
TK dijadikan sebagai sasaran penelitian karena Usia dini merupakan periode masa emas 
(golden age) bagi perkembangan anak dimana tahap perkembangan otak pada anak 
usia dini menempati posisi yang paling vital. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan motorik halus anak usia dini dan merangsang kreativitas mereka melalui 
program IPAD. Pelaksanaan program IPAD dilakukan selama lima hari. Ketika 
pelaksanaan program IPAD siswa TK melati kelompok A dan B dibagi menjadi beberapa 
kelompok. Program IPAD dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini. 
Program IPAD dapat merangsang kreativitas anak sehingga membantu perkembangan 
otak anak usia dini secara maksimal.

ANALISA KEPRIBADIAN SEHAT DALAM PERSPEKTIF ERIC FROMM TERHADAP 
MAHASISWI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG TINGGAL  

DI KOS NON-KONVENSIONAL

Mahdhalysa Pratiwi K., Zahrotin Nisa’, Fuji Astutik
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Perbedaan lingkungan antara lingkungan kampus yang bebas dengan lingkungan 
kos yang terikat, menumbuhkan suatu kepribadian yang unik dan apabila seseorang 
mampu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang berbeda, serta memiliki 
kebahagiaan dalam lingkungan tempat tinggal maka seseorang tersebut memiliki 
kepribadian yang sehat sebagaimana yang dikemukakan oleh Eric Frommm bahwa salah 
satu ciri kepribadian yang sehat adalah adanya kebahagiaan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menganalisa kepribadian sehat dalam perspektif Erich Fromm terhadap 
mahasiswi Universitas Negeri Semarang yang tinggal di kos non-konvensional. Subyek 
dalam penelitian ini adalah dua orang yang diambil sesuai dengan kriteria;tercatat dan 
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aktiv sebagai mahasiswi UNNES, tingggal di kos non-konvensional, memiliki Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3, 51, dan mengikuti minimal dua organisasi baik inter 
maupun eksternal kampus. Pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepribadian sehat 
yang dimiliki oleh mahasiswi Universitas Negeri Semarang yang tinggal di kos non-
konfensional dapat dilihat dari adanya penyesuaian diri yang baik antara di kos dan 
di kampus yang meliputi cinta produktif, pikiran produktif, kebahagiaan, dan suara hati 
sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Eric Fromm. Perilaku manusia berubah-ubah 
setiap waktunya.Oleh karena itu, kepribadian sehat menurut Erich Fromm memiliki sifat 
yang dinamis sehingga mudah untuk terpengaruh baik dalam diri maupun dari lingkungan 
sekitar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kedua subyek memilik kepribadian 
yang sehat menurut Erich Fromm, akan tetapi kedua subjek lebih sering dipengaruhi 
oleh mood / perasaan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Faktor yang 
mempengaruhi kepribadian sehat seseorang adalah lingkungan dan pengalaman hidup.

MENGATASI KECEMASAN PENERIMA MANFAAT MELALUI KONSELING KELOMPOK 
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL MANDIRI SEMARANG II

Muhammad Irawan Syah, Paryanto, Rifki Nurazmi
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini yaitu mengatasi kecemasan penerima manfaat melalui 
konseling kelompok. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini 
dilaksanakan balai rehabilitasi sosial “Mandiri II” Semarang, dengan subyek 8 penerima 
manfaat. Metode pengumpulan data yang digunakan skala kecemasan. Teknik analisis 
data menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif persentase dan uji wilcoxon. Hasil 
penelitian menunjukan tingkat kecemasan sebelum pemberian perlakuan rata-rata 
kecemasan pada kategori tinggi (70%). Dan setelah diberi tindakan konseling kelompok 
rata-rata kecemasan pada kategori sedang 49%. Berdasarkan hasil uji wilcoxon 
menunjukan Thitung (-36) dan Ttabel 5% (4) sehingga Thitung<Ttabel (-36<4) yang berarti Ha 
diterima dan Ho ditolak. Hal tersebut menunjukan kecemasan dapat diatasi melalui 
konseling kelompok.

EFEKTIVITAS MEDIA DADU ARITMATIKA SEBAGAI PENGENALAN KONSEP 
BERHITUNG DI SENTRA PERSIAPAN KELAS TK B KOTA SEMARANG

Naili Rohmah, Titik Khomsatun
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Dadu Aritmatika adalah dadu yang digunakan untuk permainan berhitung. Tujuan 
dari penelitian untuk mengetahui Efektivitas media Dadu Aritmatika sebagai pengenalan 
konsep berhitung di sentra persiapan TK B Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen pretest-posttest control group design. Pengambilan sampel 
menggunakan Purposive random sampling. Terpilih TK Siti Sulaechah 04 Semarang 
(eksperimen) dan TK Labschool Unnes (kontrol). Uji t Paired antara pretest dan posttest 
kelompok eksperimen diperoleh thitung=-15,387 dengan nilai Sig.(2 tailed)<0,05. Diperoleh 
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thitung =-5,237 dengan nilai Sig.(2 tailed)<0,05 yang berarti terdapat perbedaan antara 
nilai pretest dan postest pada kelompok kontrol. Berarti terdapat perbedaan antara 
nilai pretest dan posttest antar kedua kelompok. Berdasarkan uji t Independent data 
pretest antara kelompok eksperimen dan kontrol tidak signifikan karena memiliki nilai 
t hitung=-1,381 dengan Sig.(2 tailed)0,173>0,05. Hasil uji t Independent data postest 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah signifikan karena memiliki nilai 
thitung=4.889 dengan Sig.(2 tailed)0,00<0,05. Berarti pengenalan konsep berhitung 
posttest pada anak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 
kontrol. Simpulan yang diperoleh H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh 
media Dadu Aritmatika dengan pengenalan konsep berhitung. 

RESELIENSI REMAJA YANG HAMIL DILUAR NIKAH

Fadhlah, Nia Khoirunnisa, Zahrotin Nisa, Muhammad Shafi Fadhli, 
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Hamil diluar nikah merupakan suatu masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. 
Tercatat ribuan remaja Indonesia yang hamil diluar nikah dan pada realitanya, remaja 
yang hamil diluar nikah mengalami depresi, penurunan kepercayaan diri, dan adanya 
pembatasan diri terhadap lingkungan. Sehingga remaja yang hamil diluar nikah sembilan 
puluh persen tidak lagi mewujudkan cita-citanya. Namun sepuluh dari remaja yang 
mengalami hamil diluar nikah, dua diantaranya mampu bangkit dari keterpurukan dan 
mewujudkan kembali cita-citanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiliensi 
pada remaja hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus dimana proses penelitian berusaha untuk mengungkap sesuatu 
yang menjadi fenomena atau keunikan dalam kehidupan nyata obyek sehingga dapat 
menghasilkan hasil yang benar-benar akurat dalam diri individu atau obyek penelitian. 
kriteria dari narasumber penelitian ini adalah remaja dengan rentang usia empat belas 
hingga dua puluh satu tahun, mengalami kehamilan diluar nikah, dan melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan 
bahwa remaja yang hamil diluar nikah dapat mencapai resiliensi ketika memenuhi aspek 
resiliensi dan mendapat dorongan, semangat, atau bahkan cemooh dari lingkungan. Dan 
yang paling penting dari keseluruhan itu adalah adanya keinginan yang kuat dari remaja 
itu sendiri untuk bangkit dari keterpurukan.

SURVEY TINGKAT KASUS PELECEHAN SEKSUAL SISWA SD DAN MI  
DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Slamet Nur Hariyadi, Fatwa Arif Kusuma, Desty Putri Hanifah
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Semua anak-anak usia SD/MI di Indonesia berpeluang untuk menjadi korban 
tindakan pelecehan seksual. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang 
yang kenal dengan korban mereka baik keluarga maupun kenalan lain. Namun, 
pemahaman anak-anak usia SD/MI akan kejadian-kejadian yang menimbulkan 
pelecehan seksual belum begitu tampak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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tingkat pelecehan seksual serta faktor-faktor penyebab pelecehan seksual pada siswa 
SD/MI di Limpung, Batang. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan deskripsi, data, 
dan penjelasan faktor-faktor penyebab pelecehan seksual. Penelitian menggunakan 
pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian menggunakan simple random sampling 
dengan taraf signifikansi 5% dan didapatkan sampel yaitu 8 SD dan 3 MI. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan angket dan wawancara terstuktur. Analisis data 
meliputi: 1) tahap persiapan; 2) tabulasi; dan 3) penyajian data. Tingkat pemahaman 
siswa SD/MI di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terhadap tanda-tanda terjadinya 
pelecehan seksual mencapai 80,65%. Berdasarkan jenis pelecehan seksualnya, siswa 
SD/MI di kecamatan Limpung kabupaten Batang mengalami pelecehan seksual secara 
fisik sebanyak 16,32%, secara lisan sebanyak 17,03%, secara isyarat sebanyak 11,76%, 
secara tulisan sebanyak 18,64%, dan secara psikologis sebanyak 15,53%. Faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di SD dan MI di Kecamatan Limpung 
Kabupaten Batang yaitu: 1) Keinginan pribadi; 2) Ketidaksengajaan; 3) Ketidaktahuan 
bahwa tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori pelecehan seksual; dan 
sebagainya. Pihak sekolah seharusnya senantiasa membimbing dan memantau aktivitas 
siswa agar mereka tidak menjadi korban pelecehan seksual.

PENGARUH PEMILIHAN TEMA DAN PARTNER DALAM 
COOPERATIVE PLAY TERHADAP PENINGKATAN PERILAKU 

SOSIAL PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI KELURAHAN SEKARAN 
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Suroningsih, Tisna Umi Hanifah, Chika Agrinianda
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam beriteraksi dengan orang lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemilihan tema dan partner dalam 
Cooperative Play terhadap peningkatan perilaku sosial anak usia 5-6 tahun di kelurahan 
Sekaran kecamatan Gunungpati kota Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif dengan Quasi eksperimen design bentuk Nonequivalent control 
group design. Populasi penelitian adalah anak usia 5-6 tahun di kelurahan Sekaran. 
Sampel penelitian berjumlah 60 anak dengan menggunakan cluster sampling. Teknik 
yang digunakan dalam analisis data adalah uji t-test. Hasil penelitian dari nilai uji t 
kelompok yang tidak diberi perlakuan pemilihan tema terhadap perilaku sosial sebesar 
6,426 lebih kecil dibanding dengan nilai kelompok yang diberi perlakuan pemilihan tema 
terhadap perilaku sosial sebesar 7,447. Sedangkan nilai uji t kelompok yang tidak diberi 
perlakuan pemilihan partner terhadap perilaku sosial sebesar 1,211 lebih kecil disbanding 
dengan nilai kelompok yang diberi perlakuan pemilihan partner terhadap perilaku sosial 
sebesar 2,221. Simpulan penelitian adalah adanya pengaruh yang signifikan pemilihan 
tema dan partner dalam cooperative play terhadap peningkatan perilaku sosial anak usia 
5-6 tahun. 
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BENTUK PENYAJIAN MUSIK GAMELAN DALAM IRINGAN TARI JARAN DEBOG 
DUSUN SURUHAN DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN 

SEMARANG 

Aditya Wishnu Wardhana
Jurusan Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Seni merupakan unsur estetik di dalam kehiduan manusia. Seni juga merupakan 
salah satu elemen aktif-kreatif-dinamis yang mempunyai pengaruh langsung 
atas pembentukan kepribadian suatu masyarakat (Maran 2007 : 104). Menyimak 
keanekaragaman masyarakat yang bersifat dinamis, maka posisi seni dalam masing-
masing masyarakat dapat berbeda-beda. Ada masyarakat yang menganggap kesenian 
betul-betul merupakan suatu pranata mandiri sebagai sarana pemenuhan salah satu 
kebutuhan hidup manusia, sementara dalam masyarakat lain menganggap kesenian 
adalah sesuatu yang bersifat pendukung saja terhadap pranata tertentu. Pada zaman 
modern seperti sekarang ini, banyak sekali hiburan yang ditampilkan. Namun terkadang 
kita lupa akan asli kebudayaan yang ada di daerah masing-masing yang hampir punah 
ditelan waktu. Khususnya dalam pertunjukkan kesenian yang kini hampir saja sebagai 
hiburan semata tanpa tahu tentang sejarah atau asal usul kebudayaan itu berasal. 
Kebudayaan yang turun temurun ada selalu menjadi ciri khas bangsa yang menjunjung 
tinggi ini nilai-nilai budaya. Dan Jawa tengah merupakan wilayah yang memliki beragaman 
budaya dan kekayaan kesenian Jaran Debog yang kini muali unah karena keberadaan 
zaman dan modernisasi sehingga menjadikan kesenian ini semata adanya. Kesenian 
tradisional Dusun Suruhan telah menjadi salah satu potensi bagi Dusun Suruhan untuk 
menjadi objek wisata budaya, sehingga mulai tahun 2008 berdiri Sanggar Pelestari 
Seni Budaya Tradisional dan Permainan Tradisional Yoss Traditional Centre (YTC) yang 
bergerak dalam bidang wisata budaya. YTC terbentuk atas prakarsa dari bapak Yossiadi 
Bambang Singgih dan dukungan masyarakat Dusun Suruhan. Bapak Yossiadi Bambang 
Singgih merupakan seorang pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang 
peduli terhadap pelestarian seni budaya tradisional khususnya di Kabupaten Semarang.

JARGON KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA 
TENGAH TAHUN 2013

Agus Widodo, Cinda Rizki A, Liliek Handoko, 
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Pada tahun 2013, di Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur atau Pilkada. Biasanya, dalam pilkada tersebut muncul-muncul jargon 
dari calon gubernur dan wakil gubernur untuk menarik simpati masyarakat atau pemilih. 
Oleh karena itu, menarik untuk dikaji jargon-jargon apa saja yang muncul serta fungsi 
dan makna dari jargon tersebut dalam pilkada Jawa Tengah. Simpulan dalam penelitian 
ini yaitu 1) Bentuk jargon kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 
yaitu jargon dalam bentuk akronim, frasa, dan kalimat. 2) Makna yang terkandung dalam 
jargon merupakan representasi dari janji, harapan, dan tekad dari setiap pasangan calon 
gubernur dan wakil gubernur.



168 Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Penelitian Mahasiswa

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR TEMATIK DENGAN PENDEKATAN COMPETENCY 
BASED TRAINING (CBT) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMAHAMI 

PERINTAH KERJA TERTULIS BAGI PESERTA DIDIK KELAS XI SMK 

Andika Eko Prasetiyo, Angga Setiyawan, Firstya Evi Dianastiti 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsi karakteristik bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta didik SMK 
dalam pendekatan Competency Based Training (CBT), (2) merumuskan prinsip-prinsip 
pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi 
guru dan peserta didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT), dan 
(3) menyusun bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi 
guru dan peserta didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R&D) yang dilakukan 
dengan lima tahap. Sebagai sebuah produk pengembangan, produk bahan ajar yang 
dikembangkan berpotensi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan guru terhadap 
bahan ajar memahami perintah kerja tertulis sesuai konteks budaya kerja kompetensi 
kejuruan.

PENGEMBANGAN OUTLET CINTA BAHASA SEBAGAI INDUSTRI KREATIF 
BERBASIS SOCIOPRENEURSHIP GUNA MEREKONSTRUKSI IDENTITAS BANGSA  

DI KALANGAN PEMUDA

Apit Meilani, Liliek Handoko, M.Ade Iskandar
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan analisis kebutuhan Outlet Cinta 
Bahasa sebagai industri kreatif berbasis sociopreneurship dalam rangka merekonstruksi 
identitas bangsa. (2) Mendeskripsi pengembangan prototipe produk Outlet Cinta Bahasa 
sebagai industri kreatif berbasis sociopreneurship dalam rangka merekonstruksi identitas 
bangsa. (3) Menjelaskan keberterimaan Outlet Cinta Bahasa sebagai industri kreatif 
berbasis sociopreneurship dalam rangka merekonstruksi identitas bangsa. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan research and development (R&D) yang dilakukan dengan 
lima tahap. Sebagai sebuah produk pengembangan, produk ini dijadikan sebagai sarana 
kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
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PEMBELAJARAN TARI BERORIENTASI MASYARAKAT DI OBJEK WISATA YOSS 
TRADISIONAL CENTER DUSUN SURUHAN DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN 

BARAT KABUPATEN SEMARANG

Ardiansah
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Seni merupakan segi batin masyarakat, yang juga berfungsi sebagai jembatan 
penghubung antar-kebudayaan yang berlain-lainan coraknya. Seni juga merupakan salah 
satu elemen aktif-kreatif-dinamis yang mempunyai pengaruh langsung atas pembentukan 
kepribadian suatu masyarakat (Maran 2007 : 104). Menyimak keanekaragaman 
masyarakat yang bersifat dinamis, maka posisi seni dalam masing-masing masyarakat 
dapat berbeda-beda. Ada masyarakat yang menganggap kesenian betul-betul merupakan 
suatu pranata mandiri sebagai sarana pemenuhan salah satu kebutuhan hidup manusia, 
sementara dalam masyarakat lain menganggap kesenian adalah sesuatu yang bersifat 
pendukung saja terhadap pranata tertentu. Salah satu kelompok masyarakat yang 
masih menganggap seni sebagai salah satu kebutuhan tercermin dalam kehidupan 
masyarakat Dusun Suruhan Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 
Seni tradisional yang ada di Dusun Suruhan disajikan sebagai pelengkap upacara Merti 
Dusun, yaitu upacara tahunan untuk meminta berkah dan keselamatan bagi masyarakat 
Dusun Suruhan. Masyarakat berusaha melestarikan kesenian tradisional Dusun Suruhan 
dengan melaksanakan pentas, baik sebagai pelengkap upacara maupun hiburan. 
Kesenian tradisional Dusun Suruhan telah menjadi salah satu potensi bagi Dusun Suruhan 
untuk menjadi objek wisata budaya, sehingga mulai tahun 2008 berdiri Sanggar Pelestari 
Seni Budaya Tradisional dan Permainan Tradisional Yoss Traditional Centre (YTC) yang 
bergerak dalam bidang wisata budaya. YTC terbentuk atas prakarsa dari bapak Yossiadi 
Bambang Singgih dan dukungan masyarakat Dusun Suruhan. Bapak Yossiadi Bambang 
Singgih merupakan seorang pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang 
peduli terhadap pelestarian seni budaya tradisional khususnya di Kabupaten Semarang.

PENGEMBANGAN KOMIK LAVINDO (LOVE INDONESIA) SEBAGAI MEDIA 
PENANAMAN KARAKTER CINTA BUDAYA (KCB) BAGI SISWA SEKOLAH DASAR 

Bowo Hafiedz Soffan, Musfiratun Bana, Uswatun Nangimah3)
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan dalam tiga rumusan 
masalah: 1) masalah yang dihadapi oleh siswa kelas IV-VI SD dalam belajar budaya, 2) 
langkah-langkah dalam mengembangkan komik Lavindo (Love Indonesia) sebagai media 
penanaman karakter cinta budaya bagi siswa Sekolah Dasar dan 3) analisis penggunaan 
komik Lavindo. Adapun pendekatan penelitian dan pengembangan diadopsi dengan 
melakukan beberapa langkah; melakukan survei awal, merancang dan mengembangkan 
prototipe produk, melakukan uji terbatas dan validasi produk, proses revisi dan deskripsi 
hasil penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah beberapa siswa kelas IV-VI SD di 
Kudus tahun akademik 2013/2014. Sementara, instrumen yang digunakan antara lain 
kuesioner, panduan wawancara dan tes. Penilaian diberikan oleh guru, dosen dan 
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pakar pengembangan produk berdasarkan beberapa poin. Poin-poin tersebut hampir 
sama dengan variabel yang ada dalam form analisis kebutuhan, seperti tampilan depan, 
anatomi, fokus konten komik Lavindo, dan juga latihan-latihan. Hasil tes para siswa 
menggunakan komik Lavindo cukup baik. Hal tersebut juga didukung oleh hasil pasca-
kuesioner terhadap para siswa dalam hal penggunaan komik Lavindo. Itu menunjukkan 
bahwa bahan ajar budaya berupa komik dibutuhkan untuk digunakan sebagai bahan 
pendukung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komik Lavindo mempunyai 
prospek yang baik untuk digunakan dalam belajar budaya bagi siswa SD di Indonesia.

PENGEMBANGAN “PERCA” (PANTUN BERBINGKAI CERITA) SEBAGAI BUKU 
PENGAYAAN MENULIS PANTUN BERBASIS NILAI-NILAI KARAKTER  

BAGI SISWA KELAS 4

DewiyaniMulyaningTyas, Winda Dewi Pusvita, Apit Meilani
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku pengayaan menulis pantun 
berbasis nilai-nilai karakter bagi siswa kelas 4. Desain penelitian pengembangan yang 
dilakukan terdiri atas lima tahap, meliputi (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) 
desain produk, (4) validasi desain, dan (5) revisi desain. Pengumpulan data dilakukan 
melalui angket kebutuhan dan angket uji validasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif melalui pemaparan data dan verifikasi atau simpulan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku buku pengayaan menulis pantun berbasis 
nilai-nilai karakter yang dikembangkan termasuk kategori sangat baik. Hal tersebut 
disimpulkan dari hasil penilaian guru dan ahli serta tanggapan siswa. Setelah dinilai, 
buku tersebut diperbaiki sesuai saran dari siswa, guru, dan ahli sehingga diperoleh buku 
pengayaan yang sesuai dengan persepsi siswa dan guru serta materi pelajaran dalam 
kurikulum.

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENGGAMBAR DENGAN METODE EKSPRESI 
BEBAS DAN CETAK TINGGI PADA SISWA SD NEGERI 2 GUBUGSARI

Diar Ary Yulianto
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Proses kegiatan belajar mengajar pendidikan seni rupa, yang mempunyai peranan 
penting adalah strategi, pendekatan, metode dan model pembelajaran yang digunakan. 
Menggunakan strategi, pendekatan, metode dan model mengajar yang tepat, akan 
sangat menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Pada pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar mata pelajaran seni rupa belum terlaksana kegiatan pemberian pengalaman 
estetik, ekspresif, dan kreatif. Dilain pihak peserta didik banyak membuang waktu 
percuma, suasana kelas dengan tingkat gangguan tinggi, keadaan suasana menjemukan, 
materi pelajaran sulit disampaikan, dan tidak mudah dipahami. Siswa bersikap sinis, 
apatis, dan karya yang dihasilkan bernilai rendah. Berdasarkan uraian di atas maka 
dilakukan kajian dan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan 
judul “Peningkatan Keterampilan Mengambar dengan Metode Ekspresi Bebas dan 
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Cetak Tinggi Manfaat nyata bagi siswa adalah dengan meningkatnya hasil belajar siswa 
ditunjukkan dengan prestasi belajar dan peningkatan aktivitas dalam belajar. 

PENGEMBANGAN MATERI AJAR KETERAMPILAN BERBICARA DENGAN MODEL 
COOPERATIVE LEARNING BERMUATAN NILAI KEWIRAUSAHAAN  

BAGI PESERTA DIDIK KELAS XI SMK

Dina Isnaini Saraswati, Firstya Evi Dianastiti, Angga Setiyawan
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi karakteristik, prinsip, prototipe, 
serta penilaian dan perbaikan prototipe materi ajar keterampilan berbicara dengan 
model cooperative learning bermuatan nilai kewirausahaan bagi peserta didik kelas 
XI SMK. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D). 
Berdasarkan analisis data penilaian dan saran perbaikan diberikan oleh guru dan dosen 
ahli berdasarkan empat aspek utama dalam materi ajar. Aspek grafika memperoleh 
nilai rata-rata sebesar 90,88 dan aspek penyajian mendapatkan nilai rata-rata sebesar 
92,71. Adapun aspek bahasa dan keterbacaan memperoleh nilai sebesar 90,28 dan 
aspek grafika sebesar 91,67. Berdasarkan hasil penilaian serta saran dari guru dan 
ahli perbaikan dilakukan dalam lima aspek meliputi (a) sampul materi ajar, (b) panduan 
penerapan model cooperative learning, (c) penambahan rangkuman, (d) penambahan 
kolom refleksi, dan (e) penambahan glosarium. 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR INTERAKTIF BERWAWASAN KEBANGSAAN 
UNTUK PEMBELAJARAN MENEMUKAN POKOK-POKOK BERITA

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

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Pembelajaran keterampilan berbahasa memerlukan bahan ajar khusus untuk 
setiap kompetensi dasar agar siswa mampu menguasai setiap kompetensi dasar dengan 
baik. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya pengembangan bahan ajar khususnya 
untuk pembelajaran menemukan pokok-pokok berita. Bahan ajar yang dikembangkan 
adalah bahan ajar interaktif berwawasan kebangsaan untuk pembelajaran menemukan 
pokok-pokok berita yang dikemas dalam bentuk CD. Penelitian dilakukan dalam lima 
tahap, yaitu potensi masalah, pengambilan data untuk mengembangkan prototipe, desain 
produk, validasi produk, dan perbaikan produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
bahan ajar interaktif berwawasan kebangsaan untuk pembelajaran menemukan pokok-
pokok berita layak digunakan dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil 
uji validasi oleh guru sebesar 88,98 dan oleh dosen ahli sebesar 81,92.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA MENGGUNAKAN METODE 
LISTENING IN ACTION DAN MEDIA AUDIO BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Nuruddin Aji Harviyanto
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran keterampilan 
menyimak berita, mengetahui peningkatan hasil tes keterampilan menyimak berita, 
dan mengetahui perubahan perilaku belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 
keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan media 
audio bermuatan pendidikan karakter melalui media audio. Subjek penelitian ini adalah 
keterampilan menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja. Teknik pengumpulan data 
penelitian menggunakan teknik tes dan teknik nontes, yang terdiri atas observasi, jurnal, 
wawancara, dan dokumentasi. Tes prasiklus diperoleh hasil rata-rata tes menyimak berita 
sebesar 59,84, siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 66,87, dan siklus II nilai rata-
rata meningkat menjadi 79,22. Simpulan hasil penelitian ini adalah proses pembelajaran 
keterampilan menyimak berita berjalan lancar dan kondusif serta perilaku siswa kelas 
VIII B SMP N 2 Boja mengalami perubahan yaitu siswa lebih aktif.

PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN BERNEGOSIASI DALAM KONTEKS 
BEKERJA BERMUATAN NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN BAGI SISWA SMK KELAS XI 

JURUSAN TATA BUSANA

Nurul Hidayah, Vivi Kusumahati, Shikhah Amna
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi karakteristik, prinsip, prototipe, serta 
penilaian dan perbaikan prototipe buku pengayaan bernegosiasi dalam konteks bekerja 
yang bermuatan nilai-nilai kewirausahaan bagi peserta didik SMK kelas XI jurusan tata 
busana. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D). 
Berdasarkan analisis data penilaian dan saran perbaikan diberikan oleh guru dan dosen 
ahli berdasarkan empat aspek utama dalam materi ajar. Aspek grafika memperoleh nilai 
rata-rata sebesar 91,67 dan aspek penyajian mendapatkan nilai rata-rata sebesar 92,71. 
Adapun aspek bahasa dan keterbacaan memperoleh nilai sebesar 90,28. Berdasarkan 
hasil penilaian serta saran dari guru dan ahli perbaikan dilakukan dalam lima aspek 
meliputi (a) sampul buku pengayaan, (b) penambahan materi tentang Ejaan Yang 
Disempurnakan, (c) penambahan rangkuman, (d) penambahan glosarium di akhir buku, 
(e) perbaikan ukuran huruf dan gambar pada sampul, dan (f) pembenahan pada tanda 
baca yang masih salah glosarium.
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PERSEPSI GURU TERHADAP PEMANFAATAN ANGKLUNG SEBAGAI MEDIA 
PEMBELAJARAN SENI MUSIK DI SMP

Setyo Ahmadi, Andika Eko Prasetiyo, Irwan Susanto
Jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui persepsi guru terhadap pemanfaatan 
angklung yang dapat diterapkan dalam pembelajaran seni musik di SMP. (2) mengetahui 
dan mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan angklung dalam pembelajaran terhadap 
peningkatan kualitas pembelajaran musik di SMP. (3) mengetahui dan mendeskripsikan 
dampak pemanfaatan angklung dalam pembelajaran seni musik di SMP. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan research and development (R&D). hasil dari penelitian adalah 
persepsi guru yang positif terhadap pemanfaatan alat musik angklung sebagai media 
pembelaajaran di SMP.

PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN KETERAMPILAN BERDEBAT BERBASIS 
KESANTUNAN BERBAHASA BAGI SISWA SMP

Shiva Fauziah, Bhayu Anggita Subarkah, Fayati Isriatin 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Bahasa yang santun diduga mampu memberi fungsi yang sangat baik terhadap 
pembentukan karakter siswa. Kesadaran pentingnya berbahasa yang santun terhadap 
siswa dapat menentukan perkembangan karakter siswa. Bahasa yang santun tidak 
sekadar digunakan untuk konteks yang positif, tetapi juga dapat digunakan pada konteks 
berdebat untuk memberikan sanggahan atau mempertahankan argumen. Penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh hasil analisis kebutuhan guru dan siswa mengenai buku 
pengayaan keterampilan berdebat berbasis kesantunan berbahasa bagi siswa SMP, 
merumuskan prinsip-prinsip pengembangan buku pengayaan keterampilan berdebat 
berbasis kesantunan berbahasa, merancang prototype buku pengayaan keterampilan 
berdebat berbasis kesantunan berbahasa. Penelitian ini menggunakan metode research 
and development dengantiga tahap yaitu, perumusan masalah, analisis kebutuhan, 
dan desain produk. Sampel dari penelitian ini adalah 60 siswa dan tiga orang guru 
dari dua sekolahan yaitu SMP Negeri 2 Semarang dan MTs Al Asror. Hasil analisi 
kebutuhan menunjukkan siswa maupun guru SMP membutuhkan buku pengayaan 
keterampilan berdebat berbasis kesantunan. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa 
yang digabungkan dengan kajian literatur menghasilkan prinsip pengembangan buku 
pengayaan keterampilan berdebat berbasis kesantunan yang tiap aspeknya sesuai 
dengan kebutuhan atau keinginan siswa dan guru.
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PENGEMBANGAN GAMBAR MURAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
PENGENALAN TOKOH WAYANG DALAM MATA PELAJARAN BAHASA JAWA DI SD 

NEGERI 2 GUBUGSARI

Syah Bania Puji Rahayu
Jurusan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan pembelajaran bahasa Jawa adalah siswa mampu mencapai indikator 
yang telah ditetapkan dalam kurikulum bahasa Jawa di Sekolah. Masalah yang berkaitan 
dengan pembelajaran bahasa Jawa pokok bahasan pengenalan tokoh wayang di Sekolah 
Dasar diantaranya karena kurang berminatnya siswa terhadap pelajaran bahasa Jawa, 
sehingga siswa kurang mencerna dengan baik materi yang diajarkan. Fokus penelitian 
ini adalah menghasilkan media pembelajaran gambar mural sebagai pengenalan tokoh 
wayang dengan untuk SD. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and 
Development (R&D).

PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM MENANGGULANGI 
KEMISKINAN MELALUI MODAL SOSIAL (STUDI TENTANG BKM “MANDIRI” DI DESA 

TEMBOK KIDUL KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL)

Abdul Baist, Imam Malik, Arif Rahman
Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh sebagian 
masyarakat, baik masa lalu hingga sekarang. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan 
harus menjadi agenda penting untuk dipecahkan baik oleh pemerintah pusat hingga 
pemerintah daerah dimana harus melibatkan masyarakat. Permasalahn kemiskinan 
yang ada selama ini tidak lepas dari lemahnya kedudukan dan peran masyarakat 
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sebagai 
upaya menguatkan kedudukan dan peran masyarakat dalam bentuk partisipasi mereka 
dalam pembangunan menjadi sangat mendesak pada saat ini dan pada masa yang 
akan datang. Berbagai hal tentang pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat 
secara langsung inilah yang dapat diaplikasikan di dalam sebuah Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM). Alasan diataslah yang mendasari peneliti untuk melaksanakan 
penelitian ini yang membahas tentang Peran BKM “Mandiri” Desa Tembok Kidul dalam 
menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan dan memberdayakan potensi yang ada 
di dalam masyarakat (Modal Sosial). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana peran BKM “Mandiri” dalam menanggulangi kemiskinan dan faktor apa 
saja, baik itu pendukung maupun penghambat yang dijumpai dalam upayanya untuk 
melibatkan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tembok Kidul. Hasil 
dari penelitian yang diperoleh bahwa BKM “Mandiri” Desa Tembok Kidul merupakan 
lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk mengorganisir dan meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa khususnya dalam hal penanggulangan 
kemiskinan. Terkait hal tersebut, BKM “Mandiri” Desa Tembok Kidul membuat berbagai 
Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis). Program tersebut dibagi menjadi 3 
bidang, yaitu bidang lingkungan (UPL), bidang social (UPS) dan bidang permodalan (UPK). 
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Di bidang lingkungan, BKM melaksanakan berbagai program, Antara lain pavingisasi, 
perbaikan rumah tidak layak huni, pembuatan WC umum dan pembuatan dan perbaikan 
saluran air. Di bidang sosial BKM telah melaksanakan berbagai macam pelatihan 
keterampulan dan pemenuhan gizi bagi balita dan lansia. Sedangkan di bidang keuangan 
BKM melaksanakan program pinjaman modal bergilir bagi masyarakat. Dengan berbagai 
program di atas, BKM “Mandiri” berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di Desa 
Tembok Kidul. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang menerima manfaat dari 
keberadaan BKM di Desa Tembok Kidul. Hal itu tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai 
modal social yang diterapkan oleh BKM “Mandiri” dalam menjalankan programnya, Antara 
lain kerjasama, sikap saling percaya (trust), komunikasi dan kesadaran masyarakat untuk 
ikut berpartisipasi. Simpulan dari penelitian ini adalah keberadaan BKM di desa Tembok 
Kidul dengan penanaman nilai modal sosialnya sangatlah penting karena berperan 
dalam pembangunan desa khususnya penanggulangan kemiskinan. Saran peneliti untuk 
BKM “Mandiri” adalah Perlunya proses kaderisasi relawan dan pengurus BKM “Mandiri” 
Desa Tembok Kidul agar penanggulangan kemiskinan akan berjalan lebih optimal dan 
menggali sumber-sumber pendanaan yang lain selain dari PNPM/APBN dan APBD.

PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAI PUBLIC CHOICE 
DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL TERHADAP EKSISTENSI KUDUS 

PLAZA (STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA KUDUS)

Isna Fabriana, Uhti Ulfa A, Yusuf Falaq
Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kabupaten Kudus terdiri dari sembilan kecamatan dihuni sekitar 769.904 jiwa 
dengan luas wilayah 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa 
Tengah. Dengan penduduk lebih dari 500 ribu orang, pertumbuhan ekonomi menjadi 
hal yang penting Sesuai dengan visi dari Kabupaten Kudus yakni terwujudnya Kudus 
yang sejahtera telah membawa implikasi bagaimana mensejahterakan masyarakat. 
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui seberapa 
tingkat kesejahteraan itu dicapai. Melalui kebijakan pemerintah kab. Kudus dalam 
mengembagkan pasar modern yang dinilai memiliki pangsa pasar yang luar biasa. 
Perkembangan pasar modern meningkat di Kudus terletak di pusat kota dan usaha 
ritail yang telah masuk ke daerah pedesaan dan perbatasan dengan daerah sekitarnya. 
Itu membuat pasar tradisional menjadi terpinggirkan. Bahkan, ratusan hingga ribuan 
nyawa pedagang mengandalkan pasar tradisional. Pasar tradisional yang menjadi ujung 
tombak perekonomian masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius agar tetap 
eksis atau bahkan dapat meningkatkan keberadaan mereka sehingga dapat mendukung 
kesejahteraan pedagang. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penelitian “ Bagaimana 
keberadaan pasar tradisional di Kudus? “ Obyek penelitian adalah pasar Kliwon dan 
Pasar Bitingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keberadaan 
Pasar Kliwon dan Pasar Bitingan, apa yang sedang mengalami pertumbuhan, stagnasi 
atau penurunan? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dari 
kedua pasar tradisional? Dalam menilai keberadaan pasar tradisional Kudus dianalisis 
tiga sasaran meliputi: analisis pasar keberadaan tradisional, mengetahui kondisi pasar 
tradisional yang didasarkan pada keberadaan karakteristik pasar, pedagang dan 
pengunjung persepsi pasar terhadap eksistensi pasar tradisional. Setelah mengetahui 
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kondisi keberadaan mereka maka analisis berikutnya adalah apa upaya yang dapat 
dilakukan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional melalui dua analisis termasuk 
analisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pasar tradisional dan analisis 
modal sosial sebagai upaya pedagang untuk mempertahankan keberadaan dari pasar 
tradisional. Pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 
primer dengan observasi lapangan, kuesioner kepada pedagang dan pengunjung pasar 
, dan wawancara pihak yang terlibat. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan 
survei lembaga. Dari tahap analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan 
pasar Kliwon dalam kondisi adanya stagnasi, sedangkan pasar Bitingan dalam kondisi 
penurunan. Upaya untuk mempertahankan keberadaan kedua pasar tradisional dengan 
kebijakan dan pengembangan infrastruktur pasar peraturan serta menjaga modal 
sosial terdiri dari norma, keyakinan, dan perundingan sebagai upaya pedagang untuk 
mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Salah satu rekomendasi yang diberikan 
adalah untuk menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar baik yang 
berada di pasar Kliwon dan di pasar Bitingan sehingga pengunjung merasa nyaman saat 
berbelanja dan enggan untuk beralih ke pasar lain, dan untuk mempertahankan modal 
sosial terdiri dari norma-norma, kepercayaan, dan tawar-menawar di mana modal sosial 
dapat menjaga hubungan pembeli dan meningkatkan kepercayaan pembeli loyalitas 
untuk terus datang kembali untuk berbelanja di pasar tradisional.

METODE USLE UNTUK PREDIKSI EROSI DAN SEDIMENTASI WADUK JATIBARANG 
DAS KREO

Muh Solihin, Setyono Kurniady, Monica Aqnes Arwidya
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

DAS Kreo merupakan bagian dari DAS Garang. DAS Garang terdiri dari 
empat sub DAS yaitu sub DAS Garang Hulu, sub Das Kreo, sub DAS Kripik, dan sub 
DAS Garang Hilir atau Banjir Kanal Barat. Pengelolaan sumberdaya air di DAS Kreo 
dipengaruhi oleh kondisi lahan yang telah mengalami perkembangan yang berkaitan 
dengan kondisi lahan. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi antara lain perubahan 
lahan agraris menjadi lahan nonagraris. Kelestarian DAS dan ekosistem di dalamnya 
mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, karena 
kerusakan DAS akan mengakibatkan hilangnya kemampuan DAS untuk menyimpan air, 
meningkatkan frekuensi banjir tahunan, menurunkan kuantitas dan kualitas air sepanjang 
tahun serta meningkatkan erosi tanah dan sedimentasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
memprediksi erosi permukaan dan prediksi hasil sedimentasi dengan metode USLE. 
Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dan kuantitatif. 
Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan peta-peta dan data pendukungnya, 
penentuan parameter yang berpengaruh, perhitungan erosi permukaan dengan metode 
dan prakiraan sedimentasi dengan metode USLE. Melalui perhitungan metode USLE, 
diperoleh hasil bahwa seluruh daerah di Sub DAS Kreo mengalami erosi permukaan. 
Kelas erosi permukaan di Sub DAS Kreo terbagi menjadi 5 kelas, dengan kriteria erosi 
sangat rendah yaitu 0,007 - 8,57 ton memiliki luas 3359,13 ha atau sebesar 68,6 %. 
Kelas dengan kriteria erosi rendah yaitu 8,57 - 17,13 ton memiliki luas 724,41 ha atau 
sebesar 14,8%. Kelas dengan kriteria erosi sedang yaitu 17,13 – 25,69 ton memiliki luas 
387,79 ha atau sebesar 7,9%. Kelas dengan kriteria erosi tinggi yaitu 25,69 - 34,25 ton 
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memiliki luas 348,78 ha atau sebesar 7,1 %. Kelas dengan kriteria erosi sangat tinggi yaitu 
34,25 - 42,81 ton memiliki luas 76,09 ha atau sebesar 1,6%. Hasil yang diperoleh dari 
perhitungan prakiraan hasil sedimen sebesar 685.126,68 ton. Prakiraan hasil sedimen 
rata-rata pada sub DAS Kreo yaitu sebesar 139,93 ton/ha. Dari hasil penelitian tersebut 
maka perlu tindakan konservasi lahan mengingat tinnginya angka erosi permukaan yang 
terjadi di Sub DAS Kreo.

KONTRIBUSI MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN DALAM MEMOTIVASI JIWA 
WIRAUSAHA MAHASISWA (STUDI KASUS MAHASISWA  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Yulia Devi Ristanti
Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Universitas Negeri Semarang yang identik dengan lulusan dari bidang pendidikan 
memberikan mata kuliah kewirausahaan untuk semua jurusan yang ada di Unnes.
Dari jurusan pendidikan yang notabennya adalah calon guru juga mendapat bekal 
kewirausahaan dari mata kuliah kewirausahaan. Dalam hal ini tentu saja Unnes ingin 
menekankan bahwa mahasiswa yang telah lulus nantinya bisa menciptaka lapangan 
pekerjaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Banyak mahasiswa yang 
berwirausaha dilingkungan Unnes, mereka semua menjalankan wirausaha bersamaan 
dengan kuliah. Jadi mahasiswa menggunakan waktu luangnya disela-sela jam kuliah 
untuk berwirausaha. banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih 
untuk berwirausaha disela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa. Ada mahasiswa yang 
berwirausaha karena ingin menambah uang saku, ada mahasiswa yang berwirausaha 
karena mengikuti temannya yang sudah berwirausaha terlebih dulu, dan tidak sedikit 
mahasiswa yang berwirausaha setelah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Metode 
penelitian yang digunakan untuk mengkaji Strategi Mahasiswa dalam Berwirausaha 
adalah metode penelitian kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah 
untuk menguraikan dan menggambarkan secara terinci mengenai obyek yang diteliti. 
Dorongan yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah kewirausahaan menjadikan 
mahasiswa tertarik untuk berprestasi dibidang selain bidang akademik, yaitu bisa dalam 
kewirausahaan.Selain strategi untuk memasarkan barang yang mereka perdagangkan, 
mataa kuliah kewirausahan juga membentuk mental para mahasiswa untuk tidak mudah 
menyerah saat usaha yang mereka jalankan mengalami kegagalan.Mahasiswa diajarkan 
supaya tidak putus semangat saat mempunyai banyak saingan, sulit untuk mendapatkan 
distributor, dan saat mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Mahasiswa 
dikategorikan sebagai “Agent of sosial change” (Istilah Agust Comte dalam pengantar 
sosiologi) yaitu perubahan dan pelopor ke arah perbaikan suatu bangsa. Mahasiswa 
adalah pelajar, atau seorang yang menuntut ilmu pada sebuah institusi Pendidikan 
Tinggi. Tetapi pada kenyataannya banyak mahasiswa yang menjalankan wirausaha 
disela-sela tugas mereka sebagai pelajar yang bertugas menuntut ilmu. Walaupun ada 
mahasiswa yang tidak berhasil menjalankan kuliah dan berwirausaha sekaligus, tetapi 
banyak juga yang berhasil dalam keduanya. Motivasi yang dimiliki mahasiswa dalam 
berwirausaha berbeda-beda, ada yang berwirausaha karena ingin menjadi orang yang 
mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi oranglain, mencari pengalaman, 
melatih mental, etitut, mempunyai peghasilan sendiri, sampai untuk menambah uang 
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jajan. Dari berbagai motivasi yang dimiliki para mahasiswa kebanyakan adalah untuk 
mencari pengalaman, karena pada saat lulus kuliah mereka sudah mempunyai bekal 
berwirausaha dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pada saat sekarang ini susah 
dlam mencari pekerjaan, termasuk juga untuk lulusan perguruan tinggi, dengan bekal 
ilmu kewirausaan dan telah belajar menjalankan entrepreneurship sejak dibangku kuliah 
maka mahasiswa sudah terbiasa untuk mengelola usaha. Berdasarkan hasil penelitian, 
dapat disimpulkan bahwa mata kuliah kewirausahaan sangat membantu mahasiswa 
dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa. Ilmu yang didapat dari mata kuliah 
kewirausahaan juga dignakan untuk menjalankan usaha mereka.

KOMUNIKASI SOSIAL KOMUNITAS ODHA (ORANG DENGAN HIV/AIDS)  
DENGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)

Yusuf Falaq, Mohamad Nasir, Isna Fabriana
Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Adanya perlakuan diskriminatif terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). 
ODHA dianggap orang-orang yang patut dikucilkan karena telah menyalahi norma-norma 
yang berlaku di masyarakat, padahal mereka adalah orang-orang yang seharusnya 
mendapatkan motivasi dan semangat hidup dari orang-orang di sekitarnya. Anggapan 
orang tentang HIV/AIDS yang dapat menular dengan mudah adalah salah karena 
sesungguhnya penularan HIV/AIDS dapat dicegah dan harus ditemukan solusinya. Hal 
inilah yang mendasari peneliti dalam menyusun penelitian ini. Yaitu membahas bagaimana 
ODHA di Kabupaten Kudus melakukan komunikasi sosial terhadap masyarakat yang 
ada dilingkungannya. Tujuan dalam Penelitian ini adalah (1) mengetahui metode yang 
digunakan, (2) latar belakang, serta (3) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh komunitas 
Odha dalam komunikasi sosial dengan masyarakat di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian 
yang diperoleh yaitu, metode dalam komunikasi social komunitas Odha yaitu melalui 
pemberdayaan, pendampingan, sosialiasasi bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat, 
sosialisasi cara hidup sehat, pameran dan workshop yang dilakukan oleh komunitas Odha 
Kasih dan didampingi oleh LSM Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat (PIKM) serta 
pembiayaan dari Yayasan Bathresda Yogyakarta. Latar belakang adanya komunikasi 
sosial adalah adanya semangat dan inisiatif dari Odha untuk saling mendukung, serta 
adanya permasalahan sosial terhadap masyarakat sehingga dengan tujuan yang sama 
yaitu mengedukasi segala sesuatu tentang HIV/AIDS kepada masyarakat, menghimpun 
para penderita lain untuk mempermudah pengobatan dan pengendalian virus HIV/
AIDS. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam komunikasi sosial adalah stigma 
dari masyarakat. Simpulan penelitian ini yaitu komunikasi sosial komunitas Odha efektif 
ketika tergabung dalam sebuah komunitas yang kemudian didukung oleh lembaga 
non profit/LSM guna mengendalikan penyebaran HIV/AIDS serta mengurangi stigma 
dari masyarakat melalui seminar, workshop dan pameran mengenai bahaya dan cara 
pencegahan HIV/AIDS kepada masyarakat. Saran penelitian ini, perlu untuk dibentuk 
komunitas serupa di daerah lain agar odha lain mendapatkan hak yang sama untuk 
hidup dihargai oleh orang lain.
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SINTESIS α-TERPINEOL MELALUI REAKSI HIDRASI α-PINENA TERKATALISIS 
ZEOLIT ALAM TERAKTIVASI

Afriani Laela Nuritasari, Sri Mantini Rahayu Sedyaningsih
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Minyak terpentin Indonesia mengandung 65-85% α-pinena, kurang 1% kamfena, 
1-3% β-pinena, 10-18% 3-carena dan 1-3% limonena. Untuk meningkatkan nilai 
ekonomisnya, α-pinena dapat dihidrasi menggunakan katalis asam menjadi α-terpineol 
yang dapat digunakan sebagai bahan parfum, anti serangga, anti jamur, dan desinfektan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh waktu, temperatur, dan jumlah 
katalis dalam reaksi hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol. Reaksi ini dilakukan dalam 
labu alas bulat leher tiga dengan 0,2501 gram α-pinena, 2,5 mL aquabidest, dan 3,4 
mL isopropil alkohol dilengkapi dengan pemanas, termometer, dan pengaduk magnet. 
Reaksi diawali dengan menggunakan variasi waktu. Dari hasil penelitian diperoleh pada 
waktu 30, 60, dan 90 menit menghasilkan α-terpineol masing-masing 18,67%, 37,92%, 
dan 48,53%. Untuk variasi suhu dilakukan pada 30˚, 40˚, 50˚, 70˚, dan 80˚C dengan hasil 
masing-masing 0,17%, 1,06%, 7,60%, 59,49%, dan 14,59%. Untuk variasi jumlah katalis 
200 mg dan 600 mg menghasilkan α-terpineol 27,77% dan 68,53%. Hasil reaksi optimum 
dengan menggunakan katalis 600 mg selama 90 menit pada suhu 70˚C menghasilkan 
α-terpineol dengan kadar 68,53%. Senyawa hasil reaksi paling optimum dianalisis 
menggunakan GC-MS

PENELITIAN PENCEMARAN LOGAM DI SUNGAI SILUGONGGO JUWANA PATI 
MENGGUNAKAN ALAT MAGNETOMETER SEDERHANA

Ahmad Qosim, Sukur Kusuma T., Syaiful Imam
Jurusan Fisika,Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Juwana merupakan kota yang terkenal dengan industri kerajinan kuningan. Limbah 
yang berasal dari aktifitas pabrik yang ada disekitar Juwana dapat mencemari daerah 
disekitarnya dan mencemari aliran sungai Silugonggo yang dekat dengan persawahan 
dan tambak. Untuk mengetahui kondisi dari tanah disekitar sungai dilakukan penelitian 
menggunakan alat magnetometer sederhana. Dengan membandingkan hasil pengukuran 
gaya magnetik pada daerah sebelum adanya industri dan sesudah adanya industri, akan 
diperoleh data yang dapat menggambarkan kondisi pencemaran di sungai Silugonggo. 
Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tanah dibantaran sungai Silugonggo telah 
tercemar oleh bahan logam. Hal ini dapat dilihat dari gaya magnetik yang cukup tinggi 
yang dihasilkan oleh tanah di bantaran sungai. Pencemaran telah terjadi diwilayah aliran 
yang belum melewati mesin pengolah limbah. Untuk daerah hilir yang jauh dari mesin 
juga mempunyai gaya magnetik yang tinggi. Mesin pengolah limbah yang ada ditengah 
sungai hanya mengurangi limbah yang ada disekitarnya. Sementara daerah yang jauh 
dari mesin masih tercemar.



180 Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Penelitian Mahasiswa

ISOLASI SITRONELAL DARI MINYAK SEREH DAN OKSIDASINYA DENGAN KMnO4 
DALAM SUASANA BASA

Amanatur Rifqi
Jurusan Kimia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Sebanyak 35-85% sitronelal terkandung dalam minyak sereh jawa. Sitronelal 
mempunyai dua gugus aktif yaitu alkena dan aldehida. Tujuan peneltian ini untuk 
mengetahui waktu reaksi yang paling baik untuk oksidasi senyawa sitronelal dengan 
KMnO4 dalam suasana basa Reaksi oksidasi dilakukan dengan mereaksikan sitronelal 
dan KMnO4 dalam suasana basa (pH 12) disertai CTAB sebagai katalis transfer fasa. 
Reaksi dilakukan dalam labu leher tiga yang dilengkapi pendingin spiral, pengaduk magnet 
dan termometer. Reaksi berlangsung selama 30 menit dan 60 menit, dalam temperatur 
3-5˚C dan temperatur kamar (25-27˚C). Hasil oksidasi sitronelal berupa senyawa baru 
dengan bau lebih harum, warna kuning muda, dan lebih kental dibanding sitronelal, serta 
menghasilkan produk samping MnO2. Karakterisasi senyawa dilakukan dengan uji IR 
dan GC. Produk reaksi yang terbentuk adalah senyawa jenis alkohol 6,7 dihidroksi 3,7 
dimetil oktanal dan jenis ketol 7-hidroksi-3,7-dimetil-6-on-oktanal.

PETA DISTRIBUSI KUPU-KUPU ENDEMIK KARIMUNJAWA SEBAGAI DATA 
AWAL UPAYA KONSERVASI KUPU-KUPU DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA 

KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA JAWA TENGAH

Ardi Prasetio, Sulistianingsih, Galih Puja Kusuma
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Letak kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang dikelilingi oleh lautan 
menyebabkan adanya beberapa spesies endemik kupu-kupu yaitu Euploea crameri 
karimondjawensis, Euploea sylvester karimondjawensis dan Idea leuconoe karimondjawae. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi kupu-kupu endemik Karimunjawa 
khususnya Pulau Karimunjawa dan membuat rekomendasi ke BTNKJ untuk melakukan 
perlindungan secara intensif. Metode penelitian menggunakan metode transek dengan 
subtransek pada daerah perbatasan hutan hujan tropis dengan hutan pantai. Area 
pengambilan data dilakukan di 7 titik yaitu Kemloko, Cikmas, Nyamplungan, Alang-alang, 
Legon Goprak, Jati Kerep, dan Legon Lele. Frekuensi perjumpaan spesies kupu-kupu 
endemik tertinggi di kawasan Legon Lele sebanyak 7 individu dari 3 spesies endemik dan 
terendah di Alang-alang dan Legon Goprak masing-masing 1 individu Euploea crameri 
karimondjawaensis. Idea leuconoe karimondjawae tersebar pada perbatasan hutan 
sekunder dengan pemukiman penduduk, hutan sekunder, dan perbatasan semak belukar 
dengan perkebunan. Euploea Sylvester karimondjawaensis ditemukan pada habitat 
hutan sekunder, perbatasan hutan sekunder dengan perkebunan serta perbatasan hutan 
sekunder dengan semak belukar. Euploea crameri karimondjawaensis ditemukan di 
daerah perbatasan hutan sekunder dengan semak belukar, hutan pantai dengan semak 
belukar, dan pemukiman
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PEMANFAATAN LIMBAH BIJI MANGGA DALAM PEMBUATAN PLASTIK 
BIODEGRADABLE RAMAH LINGKUNGAN 

Arum Septiosari, Meilina Rahayu Utami, Farida Nur Aziza
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Meningkatnya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari mengakibatkan 
pencemaran lingkungan. Plastik sintetis sulit terdegradasi di alam sehingga diperlukan 
bahan utama pembuatan plastik ramah lingkungan yaitu pati. Pati diperoleh dari biji 
mangga dibuat plastik biodegradable ditambahkan gliserol untuk memperbaiki sifat 
mekanik pada plastik. Bioplastik dibuat dari pati-aquades 1:20 ditambahkan gliserol 
15, 20, 25, 30 dan 35%. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan plastik biodegradable 
berupa lembaran berwarna kecoklatan. Sampel dilakukan uji karakteristik diantaranya 
kuat tarik, hidrofobisitas dan degradabilitas. Bioplastik pada penambahan gliserol 15% 
menghasilkan plastik terbaik dengan nilai kuat tarik sebesar 5,5146 MPa, elongasi 
17,33%, hidrofobisitas 74,313% dan perkiraan terdegradasi 27,512%. Lalu dilakukan 
pengujian gugus fungsi menggunakan FTIR pada sampel.

PEMBELAJARAN PROBING PROMPTING BERBANTUAN ALAT PERAGA  
UNTUK MENINGKATKAN KONEKSI MATEMATIS SISWA 

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

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) apakah rata-rata kemampuan 
koneksi matematis siswa dengan pembelajaran Probing Prompting tuntas secara klasikal, 
(2) apakah rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa dengan pembelajaran dengan 
Probing Prompting tuntas secara individual, (3) apakah kemampuan koneksi matematis 
siswa kelas ekperimen lebih baik dari kemampuan koneksi matematis siswa kelas kontrol. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Batang tahun pelajaran 
2012/2013. Dengan teknik sampling acak terpilih sampel yaitu siswa kelas VII-E sebagai 
kelas eksperimen dan kelas VII-D sebagai kelas kontrol. Dari hasil uji ketuntasan belajar 
diperoleh rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas eksperimen mencapai 
nilai KKM, yaitu 70. Kemudian presentase siswa yang mencapai KKM lebih dari 75%. Dari 
hasil uji kesamaan rata-rata satu pihak diperoleh rata-rata kemampuan koneksi matematis 
siswa kelas eksperimen lebih baik daripada rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa 
kelas kontrol. Simpulan yang diperoleh adalah kemampuan koneksi matematis siswa 
dengan pembelajaran Probing Prompting tuntas secara klasikal, kemampuan koneksi 
matematis siswa dengan pembelajaran Probing Prompting tuntas secara individual, 
kemampuan koneksi matematis siswa kelas eksperimen lebih dari kemampuan koneksi 
matematis siswa kelas kontrol.
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PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT SKABIES SEBAGAI UPAYA 
PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT SKABIES PADA SANTRI  

DI PONDOK PESANTREN AL-ASROR 

Cecep Yudistira, Ayu Andini, Amanda Aini, Sundari Sukoco
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Skabies (gudik) adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh Sarcoptes 
scabei varian hominis (sejenis kutu, tungau). Penyakit gudik banyak berkembang dan 
mudah menyebar di pondok pesantren. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan 
pendidikan kesehatan tentang penyakit skabies sebagai upaya pencegahan penularan 
penyakit skabies pada santri di pondok pesantren al-asror dan merubah perilaku santri 
sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi 
menjadi tiga, yaitu tahap awal (perizinan, koordinasi, dan persiapan), tahap pelaksanaan, 
dan tahap akhir (evaluasi dan pembuatan laporan). Kegiatan ini dilaksanakan di pondok 
pesantren Al Asror dengan sasaran santri yang menginap di pondok pesantren tersebut. 
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan santri mengenai skabies 
dengan rata-rata nilai tes 85 dengan kategori baik dari 30 orang santri yang hadir. 
Peserta mengikuti kegiatan pendidikan ini dengan antusias. Saran untuk santri agar 
menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta untuk pengurus pondok pesantren agar 
memberikan fasilitas yang menunjang kebersihan dan kesehatan santri dan lingkungan.

PEMBUATAN BUKU CERITA SAINS BERMUATAN KEBENCANAAN ALAM  
UNTUK MENUMBUHKAN KEPEDULIAN SISWA TERHADAP LINGKUNGAN

D. Nurfita, A. Dinawati, R. Kusriyati
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R & D) dengan 
desain uji coba Control Group Pre-test and Pos-test. Buku cerita sains bermuatan 
kebencanaan alam diuji kelayakan dan keterbacaan dengan menggunakan angket 
kelayakan dan tes rumpang. Persentase kelayakan adalah 96,11%, tingkat kelayakan 
dengan kriteria sangat layak. Persentase keterbacaan adalah sebesar 91,25%, tingkat 
keterbacaan dengan kriteria mudah dipahami. Kepedulian siswa terhadap lingkungan 
menggunakan uji gain pada kelas eksperimen dan kontrol adalah sedan. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TPS DENGAN ASESMEN KINERJA  
PADA MATERI GEOMETRI

Dian Septiani, Noviesag Artanto
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pembelajaran dengan 
menerapkan model TPS dengan asesmen kinerja mencapai ketuntasan belajar 
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secara klasikal, (2) rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model 
pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja lebih baik daripada siswa yang diajar 
dengan model pembelajaran STAD. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII SMP Negeri 9 pekalongan tahun ajaran 2012/2013 yang berada dalam enam kelas. 
Sampel dalam penelitian ini diambil secara random sampling dan terpilih 34 siswa 
sebagai kelompok eksperimen dan 34 siswa sebagai kelompok kontrol. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa siswa pada kelompok eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar 
secara klasikal dan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih baik 
daripada rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok kontrol. Simpulan yang diperoleh 
adalah hasil belajar siswa pada materi prisma dan limas dengan model pembelajaran 
TPS dengan asesmen kinerja dapat mencapai ketuntasan belajar secara klasikal dan 
rata-rata hasil belajar siswa dengan pembelajara TPS dengan asesmen kinerja lebih baik 
daripada rata-rata hasil belajar siswa dengan pembelajaran STAD. Peneliti menyarankan 
bahwa model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja tersebut dapat digunakan 
pada pembelajaran materi prisma dan limas.

ESTIMASI ALIRAN SUNGAI BAWAH TANAH MENGGUNAKAN METODE GEOFISIKA 
VLF (VERY LOW FREQUENCY) DAERAH KARST PRACIMANTORO  

KABUPATEN WONOGIRI 

Dita Dewi Indriyani 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Pemanfaatan air tanah dalam, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan air 
di masa sekarang dan yang akan datang pada daerah karst, serta merupakan alternatif 
yang terbaik apabila air di permukaan sudah tidak mencukupi atau terjangkau. Air tanah 
bebas dari penularan penyakit, lebih terlindung dari polusi atau pencemaran serta 
pengotor lainnya. Karst merupakan suatu kawasan yang memiliki karakteristik relief 
dan drainase yang khas, terutama disebabkan oleh derajat pelarutan batu-batuannya 
yang intensif. Sumber air di kawasan karst hanya diperoleh dari hujan yang turun dan 
sungai bawah tanah yang keluar ke permukaan. Untuk mengetahui jalur sungai bawah 
tanah yang melewati lorong-lorong goa tersebut diperlukan suatu metode geofisika yang 
efektif dan efisien sesuai dengan keadaan topografi di daerah Pracimantoro. Metode 
tersebut diharapkan dapat membantu melaksanakan pemetaan regional potensi sungai 
bawah tanah di kawasan karst. Metode VLF dapat menghasilkan respon yang jelas dan 
akuisisi data untuk digunakan dalam pemetaan sungai bawah tanah seperti di daerah 
Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.

PENGEMBANGAN LKS BERBASIS INKUIRI TERINTEGRASI PENDIDIKAN 
KARAKTER MATERI KALOR UNTUK SISWA SMP 

D.L. Enggayanti, L. Khoirunnisa, N. A. Septyaningrum 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Abstrak. Rendahnya hasil belajar sains siswa Indonesia dalam kompetisi 
internasional dan fenomena merosotnya moral bangsa menuntut adanya pembaharuan 
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dalam pendidikan. LKS berbasis inkuri merupakan salah upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran sains. Tujuan penelitian ini adalah menyusun LKS berbasis inkuiri 
yang terintegrasi pendidikan karakter, menguji tingkat kelayakan dan keterbacaan 
LKS, mengetahui peningkatan hasil belajar, serta perkembangan karakter siswa 
setelah menggunakan LKS. Metode penelitian yang digunakan adalah Research 
and Developement. Prosedur penelitian meliputi tiga tahap, yaitu studi pendahuluan, 
pengembangan, dan pengujian produk. Subjek uji coba produk skala terbatas dan kelas 
adalah siswa VII G dan VII F SMP Negeri 2 Kendal tahun pelajaran 2012/2013. Kelayakan 
dan keterbacaan LKS diuji menggunakan angket dan tes klos. Hasil belajar diukur 
menggunakan pre-test dan post-test. Perkembangan karakter diukur menggunakan 
lembar observasi. Hasil penelitian didapatkan susunan LKS berbasis inkuiri terintegrasi 
pendidikan karakter materi kalor yang telah teruji kelayakan dan keterbacaannya. Uji 
kelayakan menunjukkan LKS termasuk dalam kriteria “sangat layak” digunakan sebagai 
media pembelajaran siswa. Uji keterbacaan menunjukkan LKS “mudah dipahami” siswa. 
Analisis peningkatan hasil belajar menunjukkan kategori “sedang”. Analisis perkembangan 
karakter menunjukkan karakter siswa berada pada kategori “mulai berkembang”.

EFEKTIVITAS MODEL IBL BERBANTUAN MODUL DALAM MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN KONSEP DAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS SISWA 

Dwi Septiani, Siti Hijayatun 
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Siswa SMA dituntut untuk dapat memahami dan menguasai konsep kimia 
baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Paradigma pembelajaran yang 
berpusat pada siswa menuntut guru untuk mengurangi dominasi guru dalam kegiatan 
pembelajaran. Dengan demikian siswa secara optimal dapat mengembangkan potensi-
potensi yang dimilikinya, seperti keterampilan generik sains. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas penerapan model Inquiry Based Learning (IBL) berbantuan 
Modul terhadap peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan generik sains 
siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA semester genap SMA 
Negeri 1 Ngawen tahun pelajaran 2012/2013, dengan kelas XI IPA 1 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa penerapan model IBL berbantuan modul efektif dalam meningkatkan pemahaman 
konsep dan keterampilan generik sains siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata 
nilai posttest and ketuntasan klasikal pada siswa eksperimen lebih tinggi daripada kelas 
kontrol. Rata-rata nilai keterampilan generic sains siswa dari kedua kelas meningkat, 
namun tidak berbeda secara signifikan.
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INDUKSI VARIASI SOMAKLONAL KEDELAI VARIETAS GROBOGAN DAN SELEKSI IN 
VITRO DALAM PEMBENTUKAN TANAMAN TOLERAN CEKAMAN SALINITAS  

DAN KEKERINGAN

Ela Rahmawati, Yanuar Ary Prasetyo, Rina Munawar
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penggunaan seleksi in vitro kacang kedelai var Grobogan merupakan alternatif 
untuk mendapatkan tanaman toleran cekaman kekeringan dan salinitas. Penelitian 
ini bertujuan mengetahui tingkat toleransi eksplan kedelai terhadap kekeringan dan 
salinitas. Percobaaan disusun menggunakan rancangan acak lengkap dan setiap unit 
percobaan terdiri atas 2 eksplan yang dikulturkan dalam satu botol. Setiap eksplan yang 
digunakan merupakan segumpal kalus embriogenik. Kontrol penelitian dilakukan dengan 
menggunakan media MS standar. Perlakuan yang digunakan adalah MS + PEG dan 
MS+ NaCl. Perlakuan diulang sebanyak 3 kali (12 botol) dengan konsentrasi 5%, 10%, 
15%, dan 20% sehingga total eksplan yang dikulturkan untuk setiap perlakuan PEG dari 
masing-masing eksplan yag diuji mencapai 200 eksplan. Perlakuan NaCl diulang 3 kali 
(12 botol) dengan konsentrasi 2000 ppm, 3000 ppm, 4000 ppm, dan 5000 ppm. Analisis 
dilanjutkan dengan uji anava satu arah dan uji jarak berganda Duncan (uji DMRT). Hasil 
analisis uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa massa kalus tiap perlakuan 
berbeda nyata baik perlakuan pemberian PEG dan NaCl. Kalus kedelai bersifat toleran 
pada konsentrasi 10% PEG dan 3000 ppm. Pemberian PEG dan NaCl mempengaruhi 
pertumbuhan dan pembentukan embrio somatik. Perlakuan PEG memberikan cekaman 
kekeringan sedangkan perlakuan NaCl memberikan cekaman salinitas. Keduanya 
mempengaruhi potensial osmotik. 

APLIKASI METODE TIME DOMAIN INDUKSI POLARISASI (TDIP) UNTUK 
EKSPLORASI EMAS DI DESA JENDI KECAMATAN SELOGIRI  

KABUPATEN WONOGIRI 

Elie Nurul Fajariyah, 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Wonogiri merupakan salah satu daerah penghasil emas di Jawa Tengah tepatnya 
di desa Jendi, KecamatanWonogiri. Segala bentuk sumberdaya mineral dan sumberdaya 
energi di muka bumi ini tentunya tidak langsung diambil begitu saja tanpa menggunakan 
azaz ilmu pengetahuan yang mumpuni di bidangnya. Metode IP (induksi polarisasi) 
adalah salah satu metode geofisika yang sedang berkembang pesat terutama dalam 
bidang pertambangan yaitu eksplorasi mineral ekonomis dan geofisika lingkungan. 
Metode ini sering digunakan untuk kegiatan explorasi emas dan mineral logam lainnya. 
Penelitian telah dilakukan pada 3 lintasan masing masing sepanjang 150 meter dengan 
spasi titik 10 meter dan spasi antar lintasan 50 meter dengan menggunakan konfigurasi 
dipole dipole. data hasil pengukuran kemudian diolah menggunakan software Res2DinV 
sehingga dihasilkan penampang 2 dimensi dari nilai Resistivitas dan Chargeabilitas. 
Dari hasil interpretasi penampang Resistivitas dan Chargeabilitas dapat diketahui bahwa 
lokasi penelitian didominasi oleh batuan dengan rentang nilai chargeabilitas rendah yaitu 
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0-50 msec, sedangkan mineralisasi emas di daerah penelitian diindikasi dengan nilai 
chargeabilitas 3-14 msec. Hasil interpretasi penampang lintasan 1 diduga terdapat 3 zona 
mineralisasi emas yaitu pada titik 20-30 m, 50-90 m, dan 100-130 m pada kedalaman 
1-15 meter, lintasan 2 terdapat 3 zona mineralisasi emas yaitu titik 20 m kedalaman 2-10 
m, titik 70-90 m pada kedalaman 30-35 meter, dan titik 130 m pada kedalaman 10-15 
m, sedangkan lintasan 3 terdapat 4 zona mineralisasi emas pada titik 40-50 m pada 
kedalaman 1-10 meter, titik 60 - 70 m pada kedalaman 2-5 m, dan titik antara 100-120 
pada kedalaman 2 – 20 meter.

PENGEMBANGAN MODUL IPA TERPADU BERVISI SETS (SCIENCE, ENVIRONMENT, 
TECHNOLOGY, AND SOCIETY) PADA TEMA EKOSISTEM 

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

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Hasil observasi di SMP Negeri 2 Pucakwangi menunjukkan bahwa pembelajaran 
IPA belum dilaksanakan secara terpadu. Diantara penyebab para guru belum 
membelajarkan IPA secara terpadu adalah belum tersedianya bahan ajar terpadu, 
artinya bahan ajar IPA yang digunakan belum membahas materi dari aspek fisika, 
kimia, dan biologi. Bahan ajar adalah bahan (materi) yang digunakan guru atau siswa 
dalam pembelajaran, salah satunya berupa modul. Pada penelitian ini dikembangkan 
modul tema ekosistem dengan menerapkan pendekatan SETS (Science, Environment, 
Technology, and Society). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modul 
IPA terpadu bervisi SETS pada tema ekosistem yang dikembangkan layak digunakan 
sebagai bahan ajar di SMP. Desain yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 
dan pengembangan (Research and Development). Penelitian dilakukan melalui tahap 
penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, validasi, revisi, 
dan tahap uji coba. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII. Hasil penilaian pakar 
terhadap modul yang dikembangkan mencapai 88,34%, tanggapan siswa mencapai 
99,47% dan semua siswa (100%) telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang 
ditetapkan (75). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan 
memenuhi syarat kelayakan sebagai bahan ajar.

SINTESIS DAN KARAKTERISASI GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR ABU VULKANIK 
DENGAN PENAMBAHAN CAO UNTUK MEMPERSINGKAT WAKTU PENGERASAN

Fani Indah Ariati, Widasari Trisna Siniwi
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Sintesis dan karakterisasi geopolimer berbahan dasar abu vulkanik dengan 
penambahan CaO untuk mempersingkat waktu pengerasan telah dilakukan. Jumlah 
kalsium oksida (CaO) yang ditambahkan divariasi dari 5 – 25 gram dengan interval 
5 g. Geopolimer disintesis dengan mencampurkan abu vulkanik dan kalsium oksida 
(CaO) dengan larutan pengaktif (campuran larutan NaOH dan natrium silikat). Waktu 
pengerasan optimum selama 16 menit dengan kuat tekan paling optimum 107,3022 
kPa pada variasi penambahan kalsium oksida (CaO) sebesar 25 g. Analisis mineral 
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dan ikatan kimia dilakukan menggunakan geopolimer dengan waktu pengerasan dan 
kuat tekan paling optimum. Analisis mineral menggunakan XRD (X- Ray Diffraction) 
menunjukkan bahwa geopolimer memiliki struktur amorf dengan didominasi oleh mineral 
quartz, mullite. Analisis ikatan kimia menggunakan FTIR (Fourier Transform Infra Red) 
menunjukkan adanya vibrasi ulur asimetri (assymmetric stretching vibration) Si–O–Si 
atau Si–O–Al pada pita vibrasi sekitar 970,19 – 946,41 cm-1. Pita vibrasi pada sekitar 
3408,22 dan 1656,85 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi ulur –OH dan vibrasi tekuk 
H–O–H dari molekul air.

KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN TPS BERBANTUAN MOUSE MISCHIEF  
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA

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

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan pembelajaran Think Pair 
Share (TPS) Berbantuan Mouse Mischief terhadap hasil belajar siswa kelas VIII materi 
persamaan garis lurus. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Negeri 
Kendal tahun pelajaran 2013/2014. Pemilihan sampel dengan cara random sampling, 
diperoleh siswa VIII-H sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-G sebagai kelas kontrol. 
Kelas eksperimen diajar dengan pembelajaran TPS Berbantuan Mouse Mischief, 
sedangkan kelas kontrol diajar dengan pembelajaran ekspositori. Pengambilan data 
diperoleh dengan metode dokumentasi untuk mendapatkan data nilai mid semester 
matematika dan metode tes untuk menentukan hasil belajar siswa yang kemudian 
dianalisis dengan uji ketuntasan dan uji perbedaan rata-rata. Hasil penelitian adalah 
(1) hasil belajar siswa kelas eksperimen mencapai ketuntasan belajar, baik ketuntasan 
individual maupun ketuntasan klasikal; dan (2) rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 
lebih baik dari kelas kontrol. 

PEMBUATAN DAN UJI KUALITAS KERTAS COW POO PAPER DARI LIMBAH 
KOTORAN SAPI BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN

Helivia Elvandari, Nestri Yunarti*
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian pembuatan dan uji kualitas kertas cow poo paper dari limbah kotoran 
sapi berbasis ramah lingkungan telah dilakukan. Pendirian industri pulp dan kertas 
ternyata tidak saja membawa keuntungan finansial yang sangat besar tetapi membawa 
dampak negatif yaitu berupa limbah industri yang semakin banyak. Limbah industri pulp 
dan kertas dapat berupa gas, cair maupun padat. Limbah tersebut secara langsung 
atau tidak berdampak negatif terhadap organisme terutama manusia (Sitorus, 1989). 
Adanya pencemaran tersebut mengharuskan proses pembuatan semua produk pulp dan 
kertas harus memenuhi beberapa kriteria yaitu berkualitas tinggi, bersahabat dengan 
lingkungan dan menguntungkan. Pada penelitian ini digunakan variasi konsentrasi 
NaOH dan lamanya waktu pengadukan kotoran sapi. Sifat fisik dari kertas Cow Poo 
Paper yang dihasilkan diidentifikasi ketahanan tarik dan ketahanan sobeknya. Hasil uji 



188 Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Penelitian Mahasiswa

menunjukkan bahwa pada pengujian variasi konsentrasi NaOH didapatkan hasil terbesar 
untuk ketahahan sobek pada konsentrasi NaOH 0.7 M sebesar 68.1 ± 37.4 gf dan 667.5 
± 367.0 mN, sedangkan untuk ketahanan tarik sebesar 1.63 ± 0.27 kgf/15 mm. Pada 
pengujian variasi waktu pengadukan didapatkan hasil terbesar untuk ketahahan sobek 
pada waktu 3 menit dengan hasil sebesar 68.1 ± 37.4 gf dan 667.5 ± 367.0 mN, sedangkan 
untuk ketahanan tarik sebesar 1.63 ± 0.27 kgf/15 mm. 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATERI REDOKS  
MELALUI PEMBELAJARAN INQUIRY BERBANTUAN KARTU SOAL  

DI SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG

Laily Rochmawati Listiyani, Anggun Zuhaida, Muhamad Immadudin
Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Berdasarkan pengamatan peneliti sebelum penelitian dilakukan, diperoleh fakta 
bahwa pembelajaran kimia yang dilakukan di SMA secara umum dilakukan dengan pola 
guru menyampaikan materi, memberikan contoh soal dan siswa mengerjakan latihan soal. 
Pembelajaran belum mengarah pada aktivitas siswa dalam kegiatan ilmiah. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian ini 
mengadaptasi model pengembangan Plomp yang meliputi fase (1) investigasi awal; (2) 
desain; (3) realisasi/konstruksi; (4) tes, evaluasi, dan revisi; dan (5) implementasi skala 
kecil. Dalam penelitian ini dikembangkan model pembelajaran yang terdiri atas silabus 
pembelajaran (SP), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), 
kartu soal redoks (KSR) dan tes kemampuan berpikir kreatif (TKBK). Diperoleh hasil 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa memperoleh rerata N-gain ternormalisasi 
0,707 dengan kriteria tinggi dan peningkatan tertinggi pada indikator originality (keaslian). 
Hasil juga menunjukkan respon siswa positif terhadap model pembelajaran inquiry.

MODEL LKS BERBASIS INKUIRI UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA 
KELAS VIII SMP PADA MATERI GETARAN DAN GELOMBANG 

L. Khoirunnisa
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model, menguji tingkat kelayakan, 
keterbacaan, mengetahui perubahan tingkat penguasaan siswa terhadap materi getaran 
dan gelombang, serta mengindikasikan perubahan karakter disiplin dan rasa ingin tahu 
setelah diterapkan model LKS berbasis inkuiri untuk mengembangkan karakter siswa 
kelas VIII SMP. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan 
desain penelitian Pre-Experiment tipe One-Group Pretest-Posttest. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, tes dan observasi. Hasil penelitian diperoleh 
model LKS yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian 
akhir. Kelayakan LKS dengan kriteria sangat layak dan keterbacaan dengan kriteria mudah 
dipahami. Hasil penelitian menunjukkan penguasaan materi meningkat pada kategori 
sedang, dan nilai rata-rata karakter berada pada kategori membudaya. Hal ini berarti 
model LKS berbasis inkuri dapat mengembangkan dapat meningkatkan penguasaan 
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materi siswa pada pokok bahasan getaran dan gelombang, serta mengembangkan 
karakter siswa kelas VIII SMP.

KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN TAPPS BERBANTUAN FACEBOOK 
LEARNING DAN CABRI 3D PADA PENCAPAIAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH

M. Faisal Abduh, Umi Masturoh, Fradista Yanuar Rizky
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelas dengan pembelajaran model TAPPS 
berbantuan Facebook Learning dan Cabri 3D serta dengan model TAPPS berbantuan 
Cabri 3D mencapai ketuntasan, dan mengetahui kemampuan pemecahan masalah 
siswa pembelajaran model TAPPS berbantuan Facebook Learning dan Cabri 3D lebih 
baik dari model TAPPS berbantuan Cabri 3D dan model ekspositori. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Pekalongan tahun pelajaran 
2012/2013. Secara acak terpilih sampel kelas XI RPL 1 dengan pembelajaran model 
TAPPS berbantuan Facebook Learning dan Cabri 3D, kelas XI TP dengan model 
TAPPS berbantuan Cabri 3D dan kelas XI TKR 3 dengan model ekspositori. Dari hasil 
uji ketuntasan belajar diperoleh kelas dengan pembelajaran model TAPPS berbantuan 
Facebook Learning dan Cabri 3D serta dengan model TAPPS berbantuan Cabri 3D telah 
mencapai ketuntasan. Dari hasil uji Anova satu jalur diperoleh rata-rata ketiga kelas 
sampel berbeda signifikan dan hasil uji lanjut LSD menunjukkan rata-rata kelas dengan 
model TAPPS berbantuan Facebook Learning dan Cabri 3D lebih baik daripada model 
TAPPS berbantuan Cabri 3D dan model ekspositori. Simpulan yang diperoleh adalah 
kelas dengan model TAPPS berbantuan Facebook Learning dan Cabri 3D serta dengan 
model TAPPS berbantuan Cabri 3D telah mencapai ketuntasan untuk kemampuan 
pemecahan masalah dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran 
model TAPPS berbantuan Facebook Learning dan Cabri 3D lebih baik dari model TAPPS 
berbantuan Cabri 3D dan model ekspositori.

ANALISIS KADAR LOGAM BERAT TIMBAL (PB) PADA HATI SAPI POTONG YANG 
DIPELIHARA DI TPA SAMPAH JATIBARANG SEMARANG  

SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM

Mahbub Masduqi, Ida Ayu Surina, dan Ansa Ikrar Trisdihar
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Jatibarang dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai lokasi pemeliharaan ternak sapi, karena sampah dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pakan dan leachate nya sebagai minum ternak. Sumber pakan dan 
minum sapi yang dipelihara di TPA sampah Jatibarang adalah campuran sampah dan air 
rembesannya yang mengandung berbagai bahan yang bersifat toksik. Sampah tersebut 
akan masuk ke dalam tubuh sapi dan terdistribusi ke seluruh bagian tubuh sapi. Salah 
satunya adalah hati sapi. Dengan demikian sapi yang mengkonsumsi sampah tersebut 
memiliki risiko tinggi terpapar bahan toksik. Salah satu bahan toksik berpotensi menjadi 
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faktor risiko adalah logam timbal (Pb). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar 
logam berat (Pb) pada leachate TPA Sampah Jatibarang Semarang, mengetahui kadar 
logam berat yang terakumulasi di dalam hati sapi TPA Sampah Jatibarang Semarang 
serta mengetahui apakah kadar timbal pada leachate dan hati sapi melebihi ambang 
batas baku mutu yang ditentukan. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 
2013 sampai bulan November 2013. Lokasi Penelitian dilaksanakan di TPA Jatibarang, 
laboratorium Biologi dan Laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional, dengan desain studi Cross 
sectional. Leachate yang belum diolah memiliki kadar timbal 0,13 mg/L sedangkan kadar 
timbal leachate yang sudah diolah turun menjadi 0,08 ppm berada di bawah ambang 
batas kadar baku mutu yang ditentukan. Adapun hasil kadar logam timbal pada hati sapi 
menunjukkan rata-rata berkisar 0,223 ppm, 0,335 ppm dan 0,446 ppm. Hanya terdapat 
1 dari 13 sampel hati sapi yang memiliki kadar timbal tepat pada ambang batas sebesar 
0,5 ppm. Hal ini berarti secara umum hati sapi TPA Jatibarang masih layak dikonsumsi.

STUDI POTENSI SUMBERDAYA BATUBARA DI DESA DOWAN KECAMATAN GUNEM 
KABUPATEN REMBANG DENGAN METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS 

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

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Telah dilakukan penelitian geolistrik tahanan jenis untuk menentukan potensi 
sebaran batubara di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Penelitian 
dilakukan pada 3 lapangan menggunakan konfigurasi Wenner_Sclumberger dengan spasi 
elektroda 5 dan 10 m. Nilai tahanan jenis yang terukur dari batubara di desa Dowan ialah 
45 sampai dengan 151 Ωm. Pada lapangan pertama diperoleh hasil sebaran batubara 
berada pada kedalaman 15 - 20 m, ketebalannya kurang dari 1 m dengan volume lapisan 
penutup dan lapisan batubara adalah 28333.25 m3 dan 1700.00 m3. Stripping rationya 
(SR) adalah 16,67: 1. Lapangan kedua memiliki persebaran batubara pada kedalaman 5 
sampai dengan 15 m dan kemungkinan masih menerus kedalam lagi dengan ketebalan 
kurang dari 1 m. Volume lapisan penutup dan lapisan batubaranya adalah 11257,57 m3 dan 
1306.14 m3dengan sripping rationya adalah 8,62 : 1. Pada lapangan ketiga persebaran 
batubara berada pada kedalaman 7 sampai dengan 27 m dengan ketebalan kurang dari 
1 m. Volume lapisan penutup dan lapisan batubaranya adalah 33208.79 m3 dan 2100 
m3dengan stripping rationya adalah 15,81 : 1. Berdasarkan perhitungan stripping ratio 
(SR) dari gabungan ketiga lapangan penelitian yaitu 14,66 : 1, maka potensi batubara di 
desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tergolong kurang potensial untuk 
dilakukan penambangan, dikarenakan nilai stripping rationya lebih besar dari standar 
maksimal penambangan yaitu 7 : 1.
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KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MODEL MMP BERBANTUAN CABRI 3D TERHADAP 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS X SMA MATERI DIMENSI TIGA

Noviana Pramudiyanti, Yoga Wicaksana, Arinto Surya Priambodo
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Daya kompetitif suatu bangsa sangat ditentukan oleh kreativitas sumber daya 
manusianya. Kemampuan berpikir kreatif penting untuk dimiliki setiap orang, karena 
dengan kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat memiliki kemampuan fluency, 
flexibility, originality, dan elaboration. Dalam berpikir kreatif siswa juga memerlukan 
keaktifan dalam proses pembelajaran. Tanpa keaktifan proses pembelajaran tidak 
mungkin berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa siswa akan 
berpikir kreatif apabila siswa juga aktif dalam pembelajaran. Salah satu upaya untuk 
mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan model Missouri 
Mathematics Project(MMP) dibantu dengan softwareCabri 3D untuk membantu siswa 
dalam membayangkan hal-hal keruangan dalam dimensi tiga. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui apakah model pembelajaran MMP berbantuan Cabri 3Defektif terhadap 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas X pada materi dimensi tiga. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosobo tahun pelajaran 
2012/2013. Dengan teknik cluster random sampling, terpilih sampel kelas X-4 sebagai 
kelas kontrol dengan pembelajaran ekspositori dan kelas X-5 sebagai kelas eksperimen 
dengan pembelajaran model MMP berbantuan software Cabri 3D. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan model 
pembelajaran MMP berbantuan Cabri 3Ddapat mencapai ketuntasan belajar, kemampuan 
berpikir kreatif matematis siswa dengan model pembelajaran MMP berbantuan Cabri 3D 
lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan pembelajaran 
ekspositori, dan terdapat pengaruh keaktifan siswa dengan model pembelajaran MMP 
berbantuan Cabri 3D terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Simpulan 
yang diperoleh yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan model 
pembelajaran MMP berbantuan Cabri 3Dmencapai ketuntasan belajar, kemampuan 
berpikir kreatif matematis siswa dengan model pembelajaran MMP berbantuan Cabri 3D 
lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan pembelajaran 
ekspositori, serta terdapat pengaruh keaktifan siswa dengan model pembelajaran MMP 
berbantuan Cabri 3D terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Peneliti 
menyarankan bahwa pembelajaran model MMP berbantuan Cabri 3D diimplementasikan 
sebagai alternatif dalam pembelajaran materi dimensi tiga dengan pemberian soal yang 
bervariasi agar siswa tidak merasa bosan dalam mengerjakan latihan soal.
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IDENTIFIKASI PERGERAKAN TANAH DENGAN APLIKASI METODE GEOLISTRIK 
KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER DI DESA DELIKSARI GUNUNGPATI 

SEMARANG

Nur Wakhida, Pradana Adi W, Wahyu Kuncoro A.
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Identifikasi bidang gelincir gerakan tanah atau tanah longsor telah dilakukan 
di Dusun Deliksari Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Propinsi 
Jawa Tengah, dengan menggunaka metode geolistrik resistivitas konfigurasi Wenner-
Schlumberger. Pengolahan data menggunakan software Res2Dinv. Hasil interpretasi 
menunjukkan bahwa di lokasi penelitian terdeteksi litologi terdiri antara lain lempung, 
lempung basah, lempung pasiran sampai pasir lempungan, pasir sampai breksi. Bidang 
gelincir berupa lapisan lempung basah dengan nilai resistivitas pada lintasan 1 antara 19 
Ωm – 107 Ωm. Untuk Lintasan 1 terdeteksi kedalamannya antara 6,76 m – 13,4 meter, 
pada lintasan 2 terdeteksi pada kedalaman 3,88 meter sampai 10 meter, pada lintasan 3 
terdeteksi pada kedalaman 5 meter sampai 13,4 meter, pada lintasan 4 terdeteksi pada 
kedalaman 1,25 meter sampai 13,4 meter, dan pada lintasan terakhir yaitu lintasan 5 
terdeteksi pada kedalaman 1,25 meter sampai 10 meter .

PENGGUNAAN SILIKA GEL TERIMOBILISASI BIOMASSA ASPERGILLUS NIGER 
UNTUK ADSORPSI ION LOGAM FE (III) 

Nurul Fatimah, Ainin Khilya

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Proses industri sering menghasilkan limbah yang mengandung logam, seperti Fe 
(III). Metode alternatif untuk mengatasi pencemaran Fe (III) adalah biosorpsi. Aspergillus 
merupakan Jamur yang memiliki dinding sel tersusun oleh gugus karboksil dan gugus 
amino yang mampu bertindak sebagai penukar ion dan pembentukan kompleks dengan 
ion logam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan biomassa Aspergillus 
niger yang diimobilisasi pada silika gel untuk menurunkan Fe (III). Biosorpsi Fe (III) 
dilakukan pada variasi pH 3; 5; 7 dan 9, konsentrasi 5; 10; 15 dan 20 ppm, waktu kontak 
20; 30; 40 dan 50 menit serta massa adsorben 0,1; 0,3; 0,5 dan 0,7 gram. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kondisi optimum larutan pada pH 7, waktu 30 menit, konsentrasi 20 
ppm dan massa adsorben 0,3 gram. 
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA MADRASAH ALIYAH MATERI GELOMBANG 
ELEKTROMAGNETIK BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS

R. Kusriyati, D. Nurfita, A. Dinawati Br. Pospos
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Pembelajaran fisika diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 
rasa syukur atas kebesaran Tuhan. Bahan ajar bermuatan pendidikan karakter religius 
diharapkan dapat dijadikan sumber belajar mengajar yang mengarahkan pembelajaran 
fisika kepada nilai religius sehingga dapat meningkatkan keyakinan dan rasa syukur 
siswa kepada Tuhan. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development, 
yang terdiri dari tahap pendahuluan, pengembangan, dan evaluasi. Tahap pendahuluan 
meliputi analisis kurikulum. Tahap pengembangan meliputi uji kelayakan, keterbacaan, 
serta keefektifan. Hasil uji kelayakan menunjukkan tingkat kelayakan tinggi. Hasil uji 
keterbacaan menunjukkan tingkat keterbacaan tinggi. Pelaksanaan uji keefektifan 
menggunakan metode pre experimental design dengan jenis pre-test and post-test one 
group. Uji keefektifan dari segi materi dan karakter dianalisis dengan uji gain, masing 
– masing diperoleh g = 0,176 (rendah) dan 0,36 (sedang). Adanya peningkatan hasil 
kognitif serta karakter religius menandakan bahwa bahan ajar ini dapat digunakan 
sebagai bahan ajar pendamping fisika pada siswa kelas X MA. 

HISTOPATOLOGI HEPAR TIKUS (RATTUS NORWEGITTUS) YANG DIINDUKSI 
KODEIN DENGANDOSIS BERTINGKAT PER ORAL 

Sekar Maya Wijaya Mandrasari, Ita Dwi Rafita, Arief Dhion Handono 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kodein merupakan alkaloida yang berasal dari opium, digunakan sebagai obat 
batuk. Kodein yang diberikan secara oral memiliki efek samping lebih tinggi daripada 
secara parental. Kodein yang diberikan melalui oral akan melewati saluran pencernaan 
akan diabsrobsi oleh usus kemudian diabsrobsi oleh hepar. Hepar akan mengkatalisis 
enzim sitrokom P-450 yang berperan untuk metabolisme obat, termasuk kodein\Apabila 
kodein masuk dalam tubuh melebihi batas normal, maka alur glukuronidasi mengalami 
kejenuhan dan mempercepat kinerja enzim sitrokom P-450. Aktivitas sitrokom P-450 
yang tinggi dapat mengakibatkan akumulasi metabolisme yang reaktif dan toksik karena 
glutathione hati dikosongkan lebih cepat daripada regenasinya. Penelitian bertujuan 
untuk mengetahui perubahan histopatologi hepar uang diinduksi kodein peroral dengan 
dosis bertingkat. Penelitian berupa penelitian Penelitian eksperimental The Post Test 
Only Control Group Design dengan mengunakan tikus jantan jalur wistar sebagai hewan 
uji sebanyak 20 ekor, untuk mengetahui dosis efek kodein terhadapar hepar, tikus diberi 
kodein peroral dengan dosis bertingkat selama 7 hari. Tikus dibagi menjadi 4 kelompok, 
kelompok control dan P1 dengan dosis 3 mg/200 gram BB, P2 dengan dosis 6 mg/200 
gram BB, P3 dengan dosis 12 mg/200 gram BB. Setelah itu tikus dibedah untuk diambil 
hati, kemudian dibuat preapar histopatologinya. Pengambilan data diperoleh dari 
pengamatan histopatologi hepar masing perlakuan yang dibandingkan dengan kontrol. 
Dari hasil pengamatan diketahui terdapat perubahan histologi hepar berupa degenerasi 
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hidropik, degenerasi melemak dan appotosis. Pada kelompok P3 mengalami derajat 
kerusakan paling besar.

SINTESIS SILIKA-KITOSAN BEAD UNTUK MENURUNKANKADAR ION CD(II)  
DAN NI(II) DALAM LARUTAN

Seta Kahardian Ardana, Afriani Laela Nuritasari
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Telah dilakukan sintesis silika-kitosan bead yang digunakan sebagai adsorben 
untuk mengurangi kadar ion logam Cd(II) dan Ni(II) dalam larutan. Kajian yang dilakukan 
meliputi optimasi adsorben pada variasi pH, waktu kontak, dan konsentrasi logam. Silika-
kitosan bead dibuat dengan variasi komposisi silika dan kitosan 2:0; 2:1; 2:2; 1:2; dan 
0:2. Metode yang digunakan dalam interaksi adsorben dengan larutan yaitu metode 
batch. Pada penentuan pH optimum diperoleh pH 5 sebagai pH optimum untuk kedua 
larutan logam. Waktu kontak optimum untuk larutan logam Cd(II) yaitu 60 menit dan 
untuk larutan logam Ni(II) yaitu 50 menit. Kapasitas adsorpsi untuk logam Cd(II) sebesar 
7,31797x10-5 mol/g pada adsorben dengan komposisi silika-kitosan 1:2 dan logam Ni(II) 
sebesar 7,61441x10-5 mol/g pada adsorben dengan komposisi silika-kitosan 1:2.

KOMUNIKASI SOSIAL KOMUNITAS ODHA (ORANG DENGAN HIV/AIDS)  
DENGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS) 

Shofiayuningtyas Luftiani Yusuf, Agus Sofian Eka Hidayat, Rizki Dian Pertiwi 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu standar kompetensi 
matematika SMP/MTs yang ingin dicapai melalui pembelajaran matematika. Namun, hal 
tersebut tidak sejalan dengan pencapaian siswa yang masih rendah. Selain itu, hal ini 
diiringi dengan fakta bahwa terjadi penurunan aspek karakter siswa. Salah satu upaya 
untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas guru yang mana 
dapat melalui pelatihan INNOMATTS dimana didalamnya terdapat mengenai pendekatan 
dan media pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui keefektifan 
model pelatihan INNOMATTS terhadap kemampuan pemecahan masalah dan karakter 
siswa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) apakah terdapat 
pengaruh pelatihan INNOMATTS pada guru terhadap kemampuan pemecahan masalah 
siswa SMP dalam pembelajaran matematika? (2) apakah terdapat pengaruh pelatihan 
INNOMATTS pada guru terhadap implementasi pendidikan karakter pada siswa SMP 
dalam pembelajaran matematika?dan (3) apakah model pelatihan INNOMATTS efektif 
untuk meningkatkan kemaampuan pemecahan masalah siswa SMP? Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 2013/2014 
yang berada dalam delapan kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random 
sampling dan terpilih kelas VII C sebagai kelas eksperimen I dan kelas VII D sebagai 
kelas eksperimen II. Desain penelitian yang digunakan adalah true experiment dengan 
Posttest-Only Control Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan 
pemecahan masalah siswa kelas eksperimen I dan II telah mencapai ketuntasan belajar, 
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baik ketuntasan individual maupun ketuntasan klasikal. Penerapan dan pengembangan 
karakter pada kedua kelas eksperimen mengalami peningkatan setelah mendapat 
pendekatan pembelajaran. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 
eksperimen lebih baik dari pada kemampuan pemecahan masalah sebelum menerima 
perlakuan.Peneliti menyarankan supaya kedua pendekatan pembelajaran berbantuan 
worksheet tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika materi pokok 
pertidaksamaan linear satu variabel untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika dan semakin banyak guru yang mengikuti pelatihan INNOMATTS.

PENGEMBANGAN BUKU DIGITAL INTERAKTIF (BUDIN) VERSI 2.0 BERBASIS 
ADOBE CREATIVE SUITE PADA MATERI SISTEM REPRODUKSI DI SMP

Silvy Okta Erviana, Iffa Faiza Khoirunnisa
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengembangan dan keefektifan 
penerapan Buku Digital Interaktif (BUDIN) pada pembelajaran materi genetika di SMK. 
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). Pengembangan 
BUDIN dilakukan melalui tahap identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, 
mendesain BUDIN, validasi desain, revisi desain, uji coba skala kecil, revisi BUDIN 
(tahap I), uji coba skala luas, revisi BUDIN (tahap II), dan menghasilkan produk final. 
BUDIN didesain dengan tampilan ebook tiga dimensi yang di dalamnya ditambahkan 
konten-konten seperti, teks, animasi, gambar, video, dan audio. Uji coba skala kecil dan 
skala luas dilaksanakan di SMP 8 Pati. Hasil penelitian ini yaitu, validator media dan 
validator materi memberikan penilaian dengan rerata persentase 92,2% (kriteria sangat 
layak). Siswa memberi tanggapan dengan persentase 65,4% (kriteria sangat baik), guru 
memberi tanggapan dengan persentase 100% (kriteria sangat baik) dan hasil belajar 
siswa mencapai ketuntasan klasikal sebesar 87,85%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Buku Digital Interaktif (BUDIN) berbasis adobe creative suite layak 
dan efektif untuk diterapkan pada pembelajaran materi system reproduksi di SMP.

IDENTIFIKASI POTENSI LONGSOR MENGGUNAKAN METODE SEISMIK REFRAKSI 
DI KAWASAN NGLIMUT DESA GONOHARJO LIMBANGAN KENDAL 

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

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Potensi tanah longsor suatu daerah dapat diketahui dengan pengukuran suatu 
metode. Metode yang dapat digunakan salah satunya adalah metode seismik refraksi. 
Jenis alat yang digunakan adalah OYO McSeis 3. Di mana besaran yang dicari adalah 
waktu rambat. Pengolahan data seismik dilakukan menggunakan metode Plus-Minus. 
Berdasarkan hasil interpretasi menunjukkan adanya dua lapisan batuan. Pada line 1 
berupa pasir dengan kecepatan rambat gelombang seismik sebesar 407,446 m/s (lapisan 
pertama) dan tanah lempung dengan kecepatan rambat gelombang seismik sebesar 
1494.458 m/s (lapisan kedua) dengan kedalaman sekitar 1, 657 m, pada line 2 berupa 
pasir (basah) dengan kecepatan rambat gelombang seismik sebesar 538.589 m/s dengan 
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kedalaman sekitar 4,191 m. Pada line 3 berupa pasir dengan keadaan sesuai cuaca 
dengan kecepatan rambat gelombang seismik sebesar 745.614 m/s (lapisan pertama) 
dan pada lapisan kedua berupa tanah lempung dengan kecepatan 1137.248 m/s. potensi 
longsor di perkirakan meemungkinkan untuk terjadi longsor dapat mencapai kedalaman 
4, 2 m atau lebih.

PENGEMBANGAN MODUL STRUKTUR DAN FUNGSI SEL BERBASIS MULTIPLE 
REPRESENTATIONS DENGAN FUN ASSESSMENT UNTUK KELAS XI 

Sulistianingsih, Arinta Priliana Purwita 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Sejauh ini, pengembangan modul struktur dan fungsi sel menggunakan representasi 
teks secara dominan dengan soal evaluasi yang minim sehingga perlu dikembangkan 
modul struktur dan fungsi sel berbasis multiple representations dengan fun assessment 
agar siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya dalam kondisi yang menyenangkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik modul struktur dan fungsi sel yang 
telah ada sebelumnya, menguji kelayakan dan mengetahui karakteristik modul struktur 
dan fungsi sel berbasis multiple representations dengan fun assessment. Penelitian 
ini dilakukan menggunakan metode Research and Development (R&D). Uji coba skala 
besar menggunakan true experimental design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji 
validitas modul dalam kategori sangat layak (92,79%), uji efektivitas menunjukkan hasil 
belajar dan aktivitas kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol sedangkan 
uji keterterapan diperoleh penilaian sangat layak (94,16%). Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah modul struktur dan fungsi sel sebelumnya menggunakan sedikit representasi 
dengan soal evaluasi tidak beragam, modul struktur dan fungsi sel berbasis multiple 
representations dengan fun assessment layak digunakan sebagai bahan ajar di SMA 
kelas XI.

KEEFEKTIFAN PENERAPAN PRACTICAL WORK AND WORKSHEETS DENGAN 
PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA PRAKTIKUM LARUTAN 

PENYANGGA/BUFFER

Tresnoningtias Mutiara Anisa, Fika Hesti Wulandari
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas practicum and worksheets 
analysis dengan pendekatan keterampilan proses sains pada praktikum larutan 
penyangga/buffer yang diterapkan pada KBM di SMA N 2 Pemalang. Desain penelitian ini 
adalah pretest and posttest control group design. Sampel diambil dengan teknik cluster 
random sampling. Berdasarkan hasil analisis diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif 
kelas eksperimen I sebesar 87.975 dan kelas eksperimen II sebesar 78.5, Dari hasil uji 
perbedaan rata-rata terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Dilanjutkan dengan 
uji gain terdapat menunjukkan adanya tingkat kepahaman siswa yang berbeda secara 
signifikan antara masing-masing kelas dan menunjukkan bahwa kelas eksperimen I 
merupakan kelas dengan hasil belajar yang lebih tinggi dari kelas eksperimen II. Uji 



197Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Penelitian Mahasiswa

gain ini menunjukkan efektifitas penerapan model pembelajaran selama kegiatan belajar 
mengajar berlangsung. Hasil belajar afektif dan psikomotorik kedua kelas menunjukkan 
hasil yang hampir sama dan tergolong sangat baik. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu 
penerapan practical work and worksheets dengan pendekatan keterampilan proses sains 
efektif dilaksanakan pada kegiatan praktikum. 

PENGEMBANGAN MODEL PROJECT WORK SEBAGAI SISTEM EVALUASI  
PADA MATA DIKLAT PRODUKTIF DI SMK NEGERI 1 CLUWAK PATI

Zuyyina Fithria, Nurul Fakhriah, Mardiana Setya Safitri
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan model project work dapat 
meningkatkan hasil belajar mata diklat teknik elektronika industri pada materi sistem 
bilangan kelas X EI 2 tahun ajaran 2012/ 2013. Penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdapat perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan tes tertulis, kuesioner/ 
angket, wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian pada siklus I, yaitu peserta didik 
yang tuntas sebanyak 16 (50 %) dan tidak tuntas sebanyak 16 (50 %) dengan rata-rata 
kelas sebesar 7.43. Sedangkan pada siklus II peserta didik yang tuntas ada 28 (87.5 %) 
dan 4 (12.5 %) dengan rata-rata kelas 7.80. Dengan demikian, peningkatan hasil belajar 
pada ranah kognitif sebesar 37.50 %. Hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I 
mencapai rata-rata 74.17 dan siklus II 77.92 sehingga terjadi peningkatan sebesar 3.75. 
Simpulan dari penelitian ini, yaitu dengan penerapan model pembelajaran berbasis 
proyek dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sistem bilangan.

REVILITASI OLAHRAGA TRADISIONAL SEROK MANCUNG  
DI KABUPATEN SEMARANG – JAWA TENGAH

Ery Sulistyo
Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Olahraga tradisional sebagai aset kebudayaan bangsa. Sudah sepatutnya di 
angkat kembali untuk menunjukan perannya dalam usaha mewujudkan persatuan 
bangsa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui ciri-ciri khusus, mengetahui 
sejarah, mengetahui peran pemerintah, mengetahui pembinaan serok mancung. Metode 
yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kawengen 
Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Instrumen pengumpulan data yaitu 
dengan wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Pemeriksaan 
keabsahan data penelitian menggunakan perpanjangan keikutsertaan, analisis data 
menggunakan deskritif kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa serok mancung adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim. Peralatan yang 
terdiri dari bola dari serabut kelapa dan alat serok menggunakan mancung kelapa dalam 
permainannya diiringi musik khas jawa yaitu kendang, kenong dan kentong. Peran 
pemerintah daerah sampai saat ini belum ada bentuk bantuan apapun. Pembinaan 
olahraga serok mancung sampai saat ini belum ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
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olahraga serok mancung merupakan olahraga asli dari Kotamadya Semarang, dengan 
tambahan musik kenong, kendang dan kentongan yang mengiringi jalannya permainan, 
sampai saat ini peran pemerintah belum ada.

PERMISIVITAS MAHASISWA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU SEKSUAL 
PRANIKAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Kharisul Anam, Mohamad Amrul Faruq, Ulya Rais Abdillah
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kesehatan Reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial 
secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang 
berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Sedangkan perilaku 
seksual merupakan reaksi yang timbul berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman, 
dan penafsiran atas situasi atau stimulus yang berkaitan dengan seks. Perilaku seksual 
individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Hasil studi kasus tentang perilaku seksual 
mahasiswa yang dilakukan oleh Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) PKBI Jawa 
Tengah pada bulan Juni-Juli 2006, diketahui bahwa dari 500 responden mahasiswa di 
Semarang, 31 orang (6,2%) menyatakan pernah melakukan intercourse,111 orang (22%) 
pernah melakukan petting (PKBI, 2006). Penelitian yang pernah dilakukan di UNNES 
oleh Unnes Sex Care Community (UseCC) tahun 2007 di salah satu fakultas di UNNES, 
dengan mengambil 97 responden, didapatkan 29 orang pernah melakukan kissing, 2 orang 
pernah necking, 2 orang pernah melakukan petting, 2 orang pernah intercourse, dan 57 
orang melakukan pacaran di kampus. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh 
UseCC pada Oktober - Desember 2012 pada mahasiswa UNNES dengan 435 responden 
mahasiswa 29 % (127 responden) berperilaku seks berisiko dan 71 % (311 responden) 
berperilaku seks tidak berisiko. Penelitian ini menggunakan explanatory research dengan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa UNNES yang berjumlah 380 
dilakukan dengan simple random sampling. Instrumen yang digunakan adalah lembar 
observasi berupa kuisioner. Hasil penelitian sikap tentang seksual berpengaruh terhadap 
perilaku seksual (kissing, necking, petting, dan intercourse) di kalangan mahasiswa 
Universitas Negeri Semarang dimana diuji dengan uji statistik chi-square diperoleh nilai 
sig(0,000) < α (0,05). 31 responden (8.16%) bersikap permisiv tentang seksual. Terdapat 
32.11% responden melakukan aktivitas seksual kissing, 11.05% necking, 3.68% petting, 
dan 1.58% responden melakukan hubungan seksual/intercourse.

EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ANTENATALDALAM UPAYA PENURUNAN 
ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Wahyudi, Agcrista Permata Kusuma, Mohamad Amrul Faruq
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung tahun 2012 sebesar 88,92 per 
100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 11 kematian ibu. Angka tersebut sudah mencapai 
target MDG’s tahun 2015 (102 per 100.000 Kelahiran Hidup), namun belum mencapai 



199Abstrak Hasil Penelitian 2013

Bidang Penelitian Mahasiswa

target kabupaten sebesar 68,9 per 100.000 penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan program pelayanan antenatal dilihat pada aspek angka 
kematian ibu di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini mempergunakan rancangan 
penelitian deskriptif, yaitu untuk mengevaluasi aspek dari variabel input, proses, output 
dan outcome. Metode pemilihan sampel dengan random sampling. Responden puskesmas 
adalah pengelola program pelayanan antenatal puskesmas, sedangkan responden 
dinas kesehatan kabupaten adalah pengelola program pelayanan antenatal kabupaten. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 reponden dari seluruh bidan desa di Kabupaten 
Temanggung. Aspek input, proses, dan output dalam pelaksanaan program pelayanan 
antenatal mencapai tingkat keberhasilan yang baik dengan cakupan K1 pada tahun 2012 
sebesar 101, 1789%, dan cakupan K4 tahun 2012 sebesar 84, 3193%. Kendala yang 
dihadapi dalam pencapaian program pelayanan antenatal di Kabupaten Temanggung 
adalah masih terdapat tenaga yang belum pernah mengikuti pelatihan pelayanan antenatal 
(4,55%), sarana komunikasi tidak disediakan yang dapat menghambat keberhasilan 
program pelayanan antenatal (43,18%), kendaraan operasional (6,82%), tidak adanya 
dana operasional (2,27%), kecukupan dana operasional (4,55%).

STRATEGIPENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIALSEBAGAI UPAYA 
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KAWASAN BANGLOR

Abdul Bakhirnudin, Dian Pujiatma Vera 
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kawasan Banglor merupakan salah satu Kawasan di Provinsi Jawa Tengah 
yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling rendah dan terletak jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan kawasan lainnya. Diantara kawasan-kawasan lainnya hanya 
kawasan Banglor sajalah yang memiliki pertumbuhan di bawah 4 persen yaitu 3,5. Hal 
tersebut jauh dibawah rata-rata dengan nilai rata-rata sebesar 4,89 persen pada tahun 
2011 sementara untuk kawasan lainnya memiliki pertumbuhan diatas 4 persen pada tahun 
2011. Populasi penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Rembang dan Blora atas dasar 
harga konstan tahun 2000, sedangkan sampel penelitian ini adalah PDRB Kab. Rembang 
dan Blora serta Jawa Tengah tahun 2007-2011 atas dasar harga konstan tahun 2000. 
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor 
ekonomi, penduduk, komponen Shift Share, dan SWOT. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode dokumentasi dan kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan 
analisis SLQ, DLQ, dan Shift Share, Tipologi Klassen guna menentukan potensi ekonomi 
daerah yang dapat dijadikan sektor basis atau sektor unggulan. Selain itu penelitian ini 
juga bertujuan mengetahui tingkat ketimpangan antardaerah dalam kawasan Banglor. 
Berdasarkan analisis LQ dan Shift Share, Tipologi Klassendapat diketahui potensi ekonomi 
daerah di kabupaten dalam kawasan Banglor, yaitu sektor industri pengolahan, sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, 
hotel dan restoran di Kabupaten Rembang. Sementara di Kabupaten Blora Potensi 
Ekonomi Daerahnya adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 
pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan 
jasa perusahaan serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Selanjutnya digunakan analisis 
SWOT guna menganalisis strategi kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan, 
sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan dan penggalian. 
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Saran yang dapat diajukan pada kedua daerah dalam kawasan Banglor ini yaitu 
pengembangan sektor-sektor ekonomi hendaknya tidak mengabaikan peran sektor non-
Basis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Adanya pengembangan 
potensi ekonomi daerah diharapkan mampu menambah sektor unggulan sehingga 
mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan Banglor.

PENERAPAN TEORI GROWTH POLE DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR 
PERTANIAN SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN 

Ali Arto, Fadhilah Ramadhani
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang memiliki daerah yang 
luas dan terdiri dari 35 kabupaten atau kota. Dari perhitungan Indeks Williamson Provinsi 
Jawa Tengah, menunjukkan angka yang cukup tinggi yang mengindikasikan kesenjangan 
pendapatan antar kabupaten atau kota di Jawa Tengah cukup besar. Kabupaten Cilacap 
sebagai salah satu kutub pertumbuhan di Jawa Tengah yang beribukota di Cilacap, 
dengan struktur PDRB di dominasi oleh sektor Pertanian. Adapun tujuan yang diharapkan 
untuk dicapai dari penelitian ini adalah, 1) Identifikasi komoditas tanaman pangan 
yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif disetiap kecamatan di Kabupaten 
Cilacap 2) mengidentifikasi komodias tanaman pangan unggulan yang potensial untuk 
dapat dikembangkan dikabupaten Cilacap 3) menyususn perencanaan pengembangan 
sektor pertanian sub sektor tanaman pangan di kabupaten Cilacap 4) Menyusun Hirarki 
pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi di kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan melalui aplikasi 
teori growth pole yaitu analisis LQ, Shift-Share, Indeks Sentralitas (Skalogram) dan 
Klassen Typologi. Hasil penelitian ini adalah menurut analisis LQ menyatakan ada 16 
kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mempunyai keunggulan kompetitif pada sub 
sektor tanaman pangan. Sedangkan analisis SS menyatakan dari 24 kecamatan hanya 9 
kecamatan yang mempunyai keunggulan komparatif dalam sub sektor tanaman pangan. 
Untuk urutan skalogram yang terlengkap ada di kecamatan kampung laut. Berdasarkan 
kajian diatas dapat disimpulkan bahwa sub sektor tanaman pangan masih mendominasi 
dalam sektor pertanian. Untuk meningkatakan produktivitas sektor pertanian di 
Kabupaten Cilacap diperlukan peran dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur 
sosial ekonomi, mengembangkan sub sektor tanaman pangan sesuai potensi masing-
masing kecamatan, dan intensifikasi pertanian. 

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS PENINGKATAN 
DAYA SAING KOMODITAS UNGGULAN DI KABUPATEN SEMARANG

Ali Mustofa Nuzulla, Dian Pujiatma Vera S, Farah Bonita
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis 
kawasan. Kabupaten Semarang ditetapkan menjadi kawasan minapolitan dengan 
komoditas unggulan ikan patin. Produksi ikan patin sebagai komoditas unggulan di 
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kawasan minapolitan Kabupaten Semarang belum optimal. Selain itu harga jual ikan 
patin masih rendah. Kondisi tersebut perlu adanya suatu perhatian khusus agar tidak 
menjadi penghambat dalam pengembangan kawasan minapolitan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui komoditas potensial yang bisa dijadikan sebagai komoditas 
unggulan sesuai dengan kondisi di wilayahnya; mengetahui kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman dalam pengembangan kawasan minapolitan; serta menganalisis 
strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan kawasan minapolitan 
Kabupaten Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembudidaya dan 
nelayan yang ada pada kawasan minapolitan Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 
2336 orang. Sampel yang diteliti yaitu sebanyak 96 orang. Variabel dalam penelitian ini 
adalah komoditas budidaya ikan air tawar, kelembagaan, sarana dan prasarana. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, metode dokumentasi, 
metode wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah studi deskriptif, MPE, 
analis Borda, dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian komoditas potensial yang 
ada pada kawasan minapolitan Kabupaten Semarang adalah komoditas Nila dengan 
nilai Borda 736.486.950 dan Komoditas Lele dengan nilai Borda 612.455.656. Kekuatan 
utama dalam mengembangkan kawasan minapolitan Kabupaten Semarang adalah 
Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Alam (Rawa Pening) yang potensial. 
Kelemahan utama dalam pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Semarang 
adalah infrastruktur yang kurang memadai. Peluang paling besar dalam pengembangan 
kawasan minapolitan Kabupaten Semarang adalah adanya daya dukung lingkungan 
berupa lahan marginal di kawasan minapolitan. Sedangkan Ancaman yang besar dalam 
pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Semarang adalah Rawa Pening yang 
mulai tersedimentasi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas petani 
ikan dan penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan, serta penggunaan teknologi dalam 
usaha budidaya ikan air tawar di bidang perbenihan dan di bidang sistem budidaya. 
Saran dari hasil penelitian ini adalah diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki 
infrastruktur, meningkatkan SDM, serta melakukan penataan pada rawa pening.

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PERBANKAN SYARIAH 
DAN PERBANKAN KONVENSIONAL PADA PERIODE 2008-2011

Deasy Arfilita
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan kinerja keuangan antara 
bank syariah dan bank konvensional. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional dengan 
menggunakan rasio Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA), Net Profit Marin 
(NPM) dan Deposit to AssetRatio (DAR) serta untuk mengetahui pengaruh antara Net 
Profit Margin (NPM) dan Deposit to Asset Ratio (DAR) terhadap Return on Equity (ROE). 
Penelitian ini dilakukan pada 6 bank syariah dan 12 bank konvensional yang ada di 
Indonesia yang dalam pemilihannya menjadi sampel penelitian menggunakan teknik 
sampling yaitu purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah uji beda dua 
rata-rata (independent sample T-Test) dan Uji Regresi linier berganda.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Net Profit Margin (NPM) 
dan Deposit to Asset Ratio (DAR) terhadap Return on Equity (ROE) serta terdapat 
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perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional. 
Selain itu juga hasil koefisien determinasi adalah 0,679. Hal ini berarti 67,9% variabel 
dependen ROE dapat dijelaskan oleh variasi ke dua variabel independen yaitu NPM dan 
DAR. Sedangkan sisanya sebesar 32,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar 
model.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT DAN PENGARUH LOAN TO DEPOSIT 
RATIO, NON PERFORMING LOAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK 

TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG SEMARANG

Desti Nur Rahfenti
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan perkreditan yang diterapkan terkait 
dengan hubungan Loan to Deposit Ratio dan Non Performing Loan terhadap ROA. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier sederhana. Analisis yang 
dilakukan memperoleh (1) Kebijakan Perkreditan yang diterapkan BTN sudah efektif 
dalam menekan nilai Non Performing Loan dibawah 5 persen. (2) Tidak ada pengaruh 
signifikan antara variabel Loan to Deposit Ratio dan Non Performing Loan terhadap ROA. 
Secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan 
nilai sig.F 0,267. Secara parsial variabel LDR dan NPL juga tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. Selain itu, hasil koefisien determinasi R2 menunjukkan 1,7% variasi ROA 
dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam penelitian dan sisanya sebesar 
98,3% dijelaskan oleh faktor diluar model.

SOSIALISASI PEMBUATAN “BONTEL” ( ABON TEWEL ) SEBAGAI USAHA INOVASI 
PRODUK OLAHAN BUAH TEWEL DALAM MENINGKATKAN JIWA WIRAUSAHA IBU-

IBU PKK DI DESA WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Dian Pujiatma Vera S, Abdul Bakhirnudin
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tewel yang disebut juga nangka muda merupakan tumbuhan yang memiliki 
buahnya mirip dengan kluwih tetapi daunnya berbeda. Buah tewel sering dijumpai di 
daerah Pekalongan dalam bentuk Megono maupun dalam bentuk sayur gori atau sayur 
lodeh. Kelurahan Wiradesa yang sekitar 30% penduduknya adalah sebagai petani dan 
pedagang daerah tersebut terdapat pohon nangka yang cukup banyak sehingga daerah 
tersebut merupakan daerah objek sosialisasi yang cukup potensial. Adanya alternatif 
pembuatan abon dari buah tewel ini sebagai usaha diversifikasi produk olahan buah tewel 
dapat memberikan nilai tambah bagi buah teweldan juga bisa menambah pendapatan 
para penjual tewel apabila diolah menjadi abon yang akan memberikan nilai jual yang 
lebih tinggi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan dan 
melatih masyarakat desa Wiradesa dalam melakukan usaha diversifikasi produk olahan 
tewel menjadi Abon Tewel (BONTEL) yang biasanya sering dijumpai dalam bentuk 
Megono.Serta mensosialisasikan mengenai manfaat dan keunggulan dari buah tewel 
sehingga pantas diolah sebagai diversifikasi produk olahan tewel. Hasil yang dicapai 
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dalam program iniyaitu masyarakat mampu memanfaatkan tewel sebagai inovasi bisnis 
baru dengan pembuatan abon tewel, masyarakat lebih kreatif dalam mengolah produk 
berbahan baku tewel, masyarakat menjadi lebih tahu mengenai manfaat dan keunggulan 
tewel sebagai diversifikasi buah tewel. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat yaitu 
Ibu-ibu PKK di desa Wiradesa merupakan masyarakat yang mau dan mampu diarahkan 
dalam pengembangan diri melalui usaha inovasi abon tewel. Sebagian besar ibu-ibu PKK 
di desa Wiradesasudah mampu memanfaatkan tewel sebagai inovasi bisnis baru dengan 
pembuatan abon tewel. Masyarakat memiliki kreatifitas sendiri dalam mengolah produk 
berbahan baku tewel dengan mengetahui manfaat dan keunggulan dari tewel. Saran 
daripelaksanaan program pengabdian masyarakat ini yaitu diharapkan ada pembinaan 
dan pendampingan dari pemerintah daerah dalam membantu mengembangkan usaha 
dari masyarakat desa Wiradesa khususnya Ibu-ibu PKK.

PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, DAN HARGA MINYAK DUNIA 
TERHADAP PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)  

(JANUARI 2010-DESEMBER 2012 DI BEI)

Diana Hariaty Sinaga
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan dari penelitian untuk menguji dan menganalisis besar pengaruh inflasi, nilai 
tukar rupiah, dan harga minyak dunia terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan 
(IHSG) di BEI periode Januari 2010- Desember 2012 baik secara parsial maupun 
simultan. Model analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Hasil analisis 
regresi berganda menggunakan program SPSS versi 18 menunjukkan bahwa secara 
simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IHSG dengan nilai sig.F 
0,000. Secara parsial Inflasi dan Harga Minyak Dunia berpengaruh signifikan terhadap 
IHSG. Sedangkan variabel Nilai Tukar Rupiah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
IHSG. Selain itu, hasil koefisien determinasi R2 menunjukkan 73,3% variasi IHSG dapat 
dijelaskan oleh variasi ke tiga variabel independen dalam penelilian dan sisanya sebesar 
26,7% dijelaskan oleh faktor diluar model.

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDUSTRI 
PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Evy Rochfa Faizati
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh ROA, 
ROE dan EPS terhadap harga saham yang terdaftar di BEI periode tahun 2008-2011 
baik secara parsial maupun simultan. Populasi pada penelitian ini adalah berupa 43 
perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2008-2011,sampel penelitian hanya 
berjumlah 30 perusahaan properti yang diperoleh dengan menggunakan purposive 
sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil 
pengujian data menunjukan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham dengan nilai sig.F 0,004. Pengujian secara parsial menunjukan 
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variabel independen berupa ROA, ROE dan EPS tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Selain itu variabel independen yang mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap harga saham secara parsial adalah variabel ROA yaitu dengan 
pengaruh sebesar 7,56%. Sedangkan koefisien determinasi R2 bahwa sebesar 32,4 % 
variasi harga saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen pada penelitian, 
sedangkan sisanya 67,6% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

INOVASI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL BATIK  
DI KOTA SEMARANG

Farah Bonita
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Keterbatasan dalam pemasaran dan jenis corak dan motif batik pada industri kecil 
batik di Kota Semarang mengakibatkan industri tersebut tidak dapat berkembang dengan 
baik layaknya industri batik di daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
inovasi pemasaran yang baik untuk diterapkan dalam industri kecil batik di Kota 
Semarang. Populasi penelitian ini berjumlah 64 dan sampel penelitian ini berjumlah delapan 
pengusaha batik di Kampung Batik Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode kuesioner dan wawancara kepada pengusaha batik di Kampung batik Semarang, 
Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang kemudian dianalisis 
menggunakan alat analisis metode perbandingan eksponensial. Berdasarkan nilai MPE, 
maka inovasi pemasaran melalui kriteria motif dan corak batik harus bervariasi dan 
mengikuti trend masa kini agar menunjang dalam pemasaran produk batik semarangan 
dan kriteria para pengusaha batik dapat mengurus hak paten untuk produk batik yang 
dihasilkan tersebut dapat dijadikan sebagai strategi utama dalam pengembangan industri 
kecil batik di Kota Semarang, karena memiliki nilai MPE tertinggi dibanding kriteria 
lainnya, yaitu sebesar 1,203025. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 
industri kecil batik di Kota Semarang sangat potensial untuk dikembangkan. Pemerintah 
Kota Semarang diharapkan untuk selalu mendukung keberadaan industri kecil batik 
Semarangan, mengingat keberadaan industri kecil batik di Kota Semarang baru saja 
bangkit kembali pada tahun 2006 setelah sekian lama menghilang dikarenakan tidak 
adanya generasi penerus. Pemerintah dapat memasukan kegiatan pelatihan membatik 
baik secara formal maupun informal di sekolah-sekolah untuk menarik minat siswa dalam 
melestarikan kebudayaan daerah asli Kota Semarang dan sekaligus mencari penerus 
generasi pembuat batik Semarangan.

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TENAGA KERJA 
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PERDESAAN USIA PRODUKTIF MELAKUKAN MIGRASI SEKTORAL  
DI LUAR PERTANIAN (STUDI EMPIRIS KABUPATEN TEMANGGUNG)

Gambang, Yuliyanto, Syaiful
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan faktor – 
faktor yang mempengaruhi keputusan tenaga kerja perdesaan usia produktif melakukan 
migrasi sektoral di luar pertanian atau tetap bertahan di sektor pertanian di Kabupaten 
Temanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan regresi logistik biner (binary logistic regression). Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari 100 sampel angkatan 
kerja yang telah bekerja baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian yang 
berada di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
empat variabel yang tidak berpengaruh dan dua variabel yang berpengaruh terhadap 
keputusan tenaga kerja perdesaan usia poduktif melakukan migrasi sektoral di luar 
pertanian atau tetap bertahan di sektor pertanian. Variabel yang tidak berpengaruh 
adalah pendapatan, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan lahan. 
Variabel yang berpengaruh adalah pendidikan dan umur. Adanya persamaan dan 
perbedaan lingkungan dari masing-masing tenaga kerja perdesaan usia produktif di 
Kabupaten Temanggung menjadikan berpengaruhnya pendidikan dan umur, serta tidak 
berpengaruhnya pendapatan, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan 
lahan.

PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR 
MODAL PERUSAHAAN PADA INDEKS SRI-KEHATI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2009-2011

M. Junaedi Juanda
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur aktiva (FAR/
Fixed Asset Ratio) dan profitabilitas (ROA/Return on Assets) terhadap struktur modal 
(DER/Debt to Equity Ratio) perusahaan pada indeks SRI-KEHATI periode 2009-2011. 
Kebijakan struktur modal merupakan salah satu aspek penting pada perusahaan dalam 
hal pendanaan. Indeks SRI-KEHATI mempunyai tujuan untuk menciptakan wadah bagi 
perusahaan agar dapat turut serta mengupayakan konservasi keanekaragaman hayati 
dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kriteria pemilihan perusahaan yang 
masuk ke dalam indeks ini adalah kepemilikan saham publik (free float) diatas 10%. 
Sampel yang diambil dengan metode purposive sampling mendapatkan perusahaan 
sebanyak 20 dan hasil dari uji regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa FAR dan 
ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap DER.
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PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
DENGAN KINERJA KEUANGAN DAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL 
INTERVENING (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2011)

Nidya Arum Cahyasani*
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Nilai perusahaan penting bagi perusahaan karena menggambarkan kesejahteraan 
pemilik. Banyak penelitian tentang nilai perusahaan yang dikaitkan dengan struktur 
kepemilikan, namun dari penelitian terdahulu masih banyak ketidaksesuaian hasil 
penelitian. Untuk itu peneliti ining menguji dan menganalisis pengaruh secara langsung 
dan tak langsung struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan melalui struktur 
modal dan kinerja keuangan. Kajian ini menunjukkan terjadinya research gap antar 
peneliti. Selanjutnya, kami menambahkan model dengan memasukkan beberapa faktor 
yang menjadi variabel intervening yang berkemungkinan dapat menjelaskan variabel 
dependennya yaitu struktur modal dan kinerja keuangan yang di uji menggunakan path 
analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model penelitian pengaruh struktur 
kepemilikan ke nilai perusahaan melalui variabel struktur modal dan kinerja keuangan 
sebagai variabel intervening menunjukkan pengaruh langsung ke nilai perusahaan lebih 
besar yaitu sebesar 0,022. Dari pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan ketiga 
hipotesis dapat diterima secara positif dan signifikan. Maka untuk penelitian selanjutnya 
disarankan menggunakan jumlah data yang lebih banyak mungkin dengan penambahan 
dalam periode tahun penelitian yang dilakukan dari perusahaan-perusahaan teraktif di 
Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat.

PERPADUAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER 
DENGAN PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR 

SISWA (PADA KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN PERALATAN KANTOR  
DI KELAS X AP 2 SMK NEGERI 1 SALATIGA TAHUN AJARAN 2012/2013) 

Nupita Indriyani, YundraKarina, Nanik Sri Haryati * 
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Berdasarkan observasi menunjukkan keaktifan belajar siswa rendah karena 
metode belajarnya kurang terkelola. Subjek penelitian adalah siswa kelas X AP 2 SMK 
Negeri 1 Salatiga tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 36 orang. Data diperoleh melalui 
lembar observasi siswa, tanggapan siswa dan soal evaluasi akhir siklus. Hasil penelitian 
menunjukkan keaktifan siswa meningkat pada siklus I sebesar 72% sedangkan pada 
siklus II sebesar 83%. Ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 53% sedangkan pada 
siklus II sebesar 88%. Disimpulkan bahwa penerapan model numbered heads together 
dipadukan dengan picture and picture dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran produktif menggunakan peralatan kantor.
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MODEL PEMBELAJARAN KUANTUM DENGAN TIPE MIND MAPPING  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI KOMPETENSI 
DASAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG KELAS X AKUNTANSI  

DI SMK MUHAMMADIYAH 1 SEMARANG 

Nurul Fakhriah, Zuyyina Fithria, Mardiana Setya Safitri
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian untuk mengetahui model pembelajaran kuantum tipe mind 
mapping dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi kompetensi dasar Laporan 
Keuangan Perusahaan Dagang kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 1 Semarang 
tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri 
dari 2 siklus, tiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode tes, metode angket, dan 
metode observasi. Hasil penelitian siklus I siswa yang tuntas belajar 29 siswa (74,36%) 
dan tidak tuntas 10 siswa (25,64%) dengan rata-rata kelas 78,87%, sedangkan siklus II 
siswa yang tuntas belajar 36 siswa (92,31%) dan tidak tuntas belajar 3 siswa (7,69%) 
dengan rata-rata kelas 89,08%. Adapun aktifitas siswa terhadap pembelajaran siklus I 
adalah 74% dan siklus II mencapai 91%. Sedangkan aktivitas guru dalam pembelajaran 
siklus I mencapai 78% dan siklus II mencapai 90%. Simpulan dari penelitian ini adalah 
model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar 
Laporan Keuangan Perusahaan Dagang.

PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP TINGKAT 
UNDER-PRICING SAHAM PERUSAHAAN IPO DI BEI PERIODE 2008-2011

Rendra Saputra
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan dari penelitian untuk menguji dan menganalisis besar pengaruh kondisi 
keuangan seperti EPS, ROE dan non keuangan seperti Reputasi Underwriter, Umur 
Perusahaan, Jenis Industri terhadap tingkat under-pricing saham pada perusahaan Initial 
Public Offering (IPO) di BEI periode 2008-2011 baik secara parsial maupun simultan. 
Jumlah emiten yang melakukan IPO periode 2008 - 2011 sejumlah 72 perusahaan tetapi 
hanya 43 perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan menggunakan teknik 
sampling yaitu purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah model regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap Underpricing dengan nilai sig.F 0,023. Secara parsial 
EPS dan Reputasi Underwriter berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. Sedangkan 
variabel ROE, Umur Perusahaan dan Jenis Industri tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Undrpricing. Selain itu, hasil koefisien determinasi R2 menunjukkan 19,2% 
variasi underpricing dapat dijelaskan oleh variasi ke lima variabel independen dalam 
penelitian dan sisanya sebesar 80,8% dijelaskan oleh faktor diluar model.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS  

PADA INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
PERIODE 2008-2011)

Triyanto Wibowo
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari variabel struktur 
aset (AST), pertumbuhan perusahaan (GROWTH), likuiditas (CR) terhadap kebijakan 
hutang (DTA) dan pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan (PBV) pada 
perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 
Penelitian menggunakan metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Data 
diperoleh berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD), diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 38 perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan 
kimia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa besarnya kemampuan prediksi dari ketiga variabel independen 
(struktur aset, pertumbuhan perusahaan, likuiditas) terhadap kebijakan hutang adalah 
sebesar 44,6% yang ditunjukkan dari besarnya adjusted R2, sisanya sebesar 55,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Sedangkan untuk variabel dependen price 
book value adjusted R2 sebesar 3,2% yang berarti bahwa besar variasi variabel price 
book value yang dapat diterangkan oleh variasi variabel kebijakan hutang (leverage) 
adalah sebesar 3,2 % sedang sisanya 96,8% dipengaruhi variabel lain di luar model 
penelitian.

ANALSIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN 
SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAWASAN 

KERJASAMA STRATEGIS BARLINGMASCAKEB

Washilil Arkham, Abdul Bakhirnudin
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Kawasan Barlingmascakeb merupakan salah satu Kawasan di Provinsi Jawa 
Tengah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling rendah dan terletak jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan kawasan lainnya. Diantara kawasan-kawasan lainnya 
hanya kawasan Barlingmascakeb sajalah yang memiliki pertumbuhan di bawah 4 persen 
yaitu 3,5. Hal tersebut jauh dibawah rata-rata dengan nilai rata-rata sebesar 4,89 persen 
pada tahun 2011 sementara untuk kawasan lainnya memiliki pertumbuhan diatas 4 
persen pada tahun 2011. Populasi penelitian ini adalah PDRB Kabupaten di Kawasan 
Barlingmascakeb atas dasar harga konstan tahun 2000, sedangkan sampel penelitian 
ini adalah PDRB Kab. Rembang dan Blora serta Jawa Tengah tahun 2007-2011 atas 
dasar harga konstan tahun 2000. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu PDRB, 
pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi, penduduk, komponen Shift Share, dan 
SWOT. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan 
kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan analisis SLQ, DLQ, dan Shift Share, Tipologi 
Klassen guna menentukan potensi ekonomi daerah yang dapat dijadikan sektor basis atau 
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sektor unggulan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui tingkat ketimpangan 
antardaerah dalam kawasan Barlingmascakeb. Berdasarkan analisis LQ dan Shift Share, 
Tipologi Klassen dapat diketahui potensi ekonomi daerah di kabupaten dalam kawasan 
Barlingmascakeb, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, 
sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten 
Rembang. Sementara di Kabupaten Blora Potensi Ekonomi Daerahnya adalah sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor listrik, gas, dan 
air bersih. Selanjutnya digunakan analisis SWOT guna menganalisis strategi kebijakan 
pengembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, 
serta sektor pertambangan dan penggalian. Saran yang dapat diajukan pada kedua 
daerah dalam kawasan Barlingmascakeb ini yaitu pengembangan sektor-sektor ekonomi 
hendaknya tidak mengabaikan peran sektor non-Basis dalam rangka meningkatkan 
pertumbuhan ekonominya. Adanya pengembangan potensi ekonomi daerah diharapkan 
mampu menambah sektor unggulan sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah di kawasan Barlingmascakeb.

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE 
TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIATAHUN 2009-2011

Wendra Hadi Kusuma
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Penelitian ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi struktur modal pasca krisis 
ekonomi global tahun 2008 seperti Ukuran Perusahaan, Profitablitas dan Leverage 
pada perusahaan manufaktur khususnya pada sub sektor makanan dan minuman yang 
listing di BEI periode 2009-2011 secara parsial dan simultan. Diperoleh 12 perusahaan 
yang memenuhi kriteria sampel. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan nilai sig F (0,01). Sedangkan 
secara parsial Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur 
modal. Sedangkan Variabel profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal. Selain itu hasil koefisien determinasi R2 menunjukan 34,5% variasi struktur 
modal dijelaskan oleh ketiga variabel dalam penelitian dan sisanya 65,5,4% dijelaskan 
oleh faktor di luar model.

PEMENUHAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN MELALUI “OBLIGATION OF 
RESULT” MENURUT UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Haryati Hidrilia, Gagah Prawiratama, Maya Liana Dian S
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Negara Hukum yang baik harus menjamin pemenuhan hak sehingga terjadi 
kesetaraan dan keadilan. Perempuan perlu adanya penjaminan mengenai Hak 
Reproduksi mereka. Obligation Of Result merupakan wujud penjaminan pemerintah 
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untuk perempuan yang berawal dari Konvensi CEDAW. Program KB & PKBR (Penyiapan 
Keluarga Berencana bagi Remaja) sangatlah penting untuk perempuan(ibu&lansia). Maka 
dari itu program KB&PKBR dari pemerintah harus terselenggara dengan baik dan efektif 
sehingga kedepan remaja dapat membina keluarga yang sejahtera dan menghasilkan 
generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Masalah yang penulis ambil dalam skripsi 
ini ialah: (1) Bagaimana wujud pemenuhan hak reproduksi perempuan melalui Obligation 
Of Result di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah menurut Undang-undang No 36 tahun 
2009 tentang Kesehatan? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak 
reproduksi perempuan melalui implementasi Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan? Jenis penelitian skripsi yang digunakan ialah kualitatif yaitu dalam bentuk 
diskriptif analitis. Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis sosiologis. Untuk 
jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer sebagai data utama dan 
sekunder sebagai pelengkap dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Hasil penelitian perwujudan pemenuhan hak reproduksi perempuan 
menurut Obligation Of Result di BP3AKB menjelaskan mengenai bagaimana pemerintah 
memenuhi hak reproduksi bagi perempuan. Perlindungan hukum bagi perempuan yang 
ada di BP3AKB terdapt suatu badan yaitu pusat pelayanan terpadu dimana perempuan 
mendapatkan paying hukum dan perlindungan dari kekerasan disana. Kesimpulannya 
harus adanya kerjasama yang baik antara orang tua, anak bahkan Instansi yang bertugas 
demi terwujudnya pemenuhan Hak Reproduksi yang sesuai dengan Undang-undang No 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KAB. SEMARANG  
DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT

Ryan Cahya Perdana, Fatkhul Rizki, Nur Ahmad
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 2013

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk dari cara pelaksanaan pidana 
penjara yang kewenangannya diserahkan pada hakim. Pidana bersyarat merupakan 
jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi terpidana agar tidak muncul pengaruh 
buruk yang lebih berbahaya lagi bagi terpidana apabila dimasukkan dalam lembaga 
pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana 
tersebut terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Meskipun dalam pidana bersyarat 
terkandung pengertian terpidana tidak perlu menjalankan pidananya di penjara, namun 
tidak berarti dia bebas. Ada batas waktu percobaan yang ditetapkan oleh hakim kepada 
terpidana untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Apabila terpidana melanggarnya 
pidana penjara yang telah diputuskan, maka pidana penjara tersebut harus dijalankan 
oleh terpidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) apakah yang 
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat?, (2) 
bagaimana efektivitas putusan pidana bersyarat atas tindak pidana kekerasan? Penelitian 
ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana bersyarat, (2) untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas 
putusan pidana bersyarat atas tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini 
mengambil lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Penelitian 
ini memfokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
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bersyarat dan efektifitas putusan pidana bersyarat atas tindak pidana kekerasan terhadap 
orang atau barang dengan tenaga bersama. Sumber data meliputi: (1) data primer, (2) 
data sekunder. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara 
(interview), (2) dokumentasi dan (3) studi kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan antara sumber data yang berasal dari 
wawancara dan sumber data dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dalam kasus 
kekerasan (studi kasus pada perkara nomor: 03/Pid-B/PN.Ung) adalah sebagai berikut: 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat yaitu: sebelum 
mengambil putusan, hakim harus mengetahui jenis putusan, setelah itu penjatuhan pidana 
harus memenuhi dua syarat yaitu minimal ada 2 (dua ) alat bukti yang sah dan adanya 
keyakinan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, selanjutnya hakim dapat 
menggunakan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Efektivitas putusan pidana bersyarat atas tindak 
pidana kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama dapat dilihat 
dari 3 (tiga) pandangan, yaitu pandangan hakim, korban dan terdakwa. Simpulan dari 
penelitian ini antara lain dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
bersyarat yaitu: sebelum mengambil putusan, hakim menggunakan pertimbangan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan tersebut 
yaitu sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan antara lain: (1) Hakim mengenal 
adanya teori pemidanaan; (2) Hakim melihat apakah perbuatan ini merupakan perbuatan 
recidive. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain: (1) Hakim melihat bahwa 
kasus ini bukanlah kasus yang berat; (2) Korban dan pelaku sudah ada perdamaian; (3) 
Kasus ini diancam dengan pidana penjara yang ringan; (4) Hakim melihat efek negatif dari 
pidana penjara bagi terdakwa. Efektivitas putusan pidana bersyarat atas tindak pidana 
kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama dapat dilihat dari 3 (tiga) 
pandangan, yaitu pandangan hakim, korban dan terdakwa. Saran dari penelitian ini yaitu 
mengenai efektivitas pidana bersyarat, peran hakim pengawas dan pengamat di dalam 
pelaksanaan putusan pidana bersyarat sebagaimana terdapat dalam pasal 280 ayat (4) 
KUHAP diharapkan dapat melakukan suatu kerjasama yang baik dengan pihak-pihak 
yang terlibat dalam pengawasan tersebut agar tercapainya pelaksanaan putusan yang 
sesuai dengan apa yang diharapkan. Bila perlu selama 2 bulan masa percobaan hakim 
pengawas dan pengamat dapat melakukan pengawasan dan pengamatan minimal 1 kali.








