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KATA PENGANTAR

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kumpulan 
ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2013 
dapat diterbitkan. Ringkasan pengabdian ini merupakan suntingan hasil-hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan dosen Universitas Negeri Semarang dengan sumber 
dana DIPA Unnes dan Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud.

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

Tim Penyunting,
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PENGABDIAN DANA DITLITABMAS

IBIKK MESIN-MESIN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG

Hadromi, Wirawan Sumbodo, Rusiyanto, Widi Widayat, Wahyudi

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

Ditlitabmas Tahun 2013

Tujuan pelaksanaan Iptek bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK) Universitas 
Negeri Semarang (UNNES) adalah untuk meningkatkan peran Universitas dalam 
pengembangan teknologi tepat guna melalui penerapan IPTEKS, meningkatkan 
kandungan nilai komersial dan akademis hasil-hasil penelitian dan penerapan IPTEKS 
yang dapat dikomersialisasikan, meningkatkan kepakaran dan kompetensi staf pengajar 
dalam melaksanakan IPTEKS bagi inovasi dan kreatifitas kampus. IbIKK mesin teknologi 
tepat guna UNNES merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi proses pembelajaran, 
pengembangan ilmu dan teknologi, peningkatan jaringan kerja dan merupakan wahana 
berwirausaha yang efektif bagi dosen dan mahasiswa. IbIKK oleh Universitas Negeri 
Semarang juga berperan dalam mengelola kegiatan transfer teknologi mesin-mesin 
teknologi tepat guna hasil penelitian dosen yang dikarenakan keterbatasan pengelolaan, 
basis data informasi belum lengkap dan terbatas sehingga mitra atau calon mitra sulit 
untuk mengakses data. Dengan IbIKK mesin teknologi epat guna diharapkan sinergi antar 
laboratorium, antar jurusan di lingkungan Unnes menjadi optimal, dan mudah diakses 
oleh konsumen (mitra). Pelaksanaan IbIKK Mesin Teknologi Tepat Guna UNNES dari 
tahun pertama telah menjual berbagai mesin teknologi tepat guna (TTG) seperti: bor 
biopori, mesin pres plastik, mesin oven tapioca, tenda, Media Engine stand Spect Toyota 
5 K, (b) Media Engine stand: Spect Toyota EFI (c) Mesin Press bandeng presto, (d) 
Mesin pengupas kulit ari kedelai, (e) Mesin Pess Tapioka. Saran yang disampaikan untuk 
pengembangan produk dan pemasaran yang lebih luas diharapkan IbIKK lebih aktif mengikuti 
kegiatan pameran, dan temu bisnis di tingkat nasional, serta selalu meng-up-date web IbIKK. 

IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IBK) DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
(UNNES)

Margunani, Isti Hidayah, Rosidah, Vitradesie Noekent, Alfa Narendra

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) Sumber Dana Ditlitabmas 

Tahun 2013

Pengabdian pada Masyarakat Program Ibtek bagi Kewirausahaan (IbK) di Universitas 
Negeri Semarang (Unnes) didisain selama tiga (3) tahun. Tujuan untuk memfasilitasi bakat, 
minat dan keinginan mahasiswa/alumni: (1) menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis 
ipteks; (2) meningkatkan keterampilan manajemen usaha; dan (3) menciptakan metode pelatihan 
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kewirausahaan yang cocok bagi mahasiswa PKMK/PKM lainnya/mahasiswa yang sedang 
merintis usaha/alumni wirausaha. IbK di Unnes dengan model pelaksanaan seleksi calon usaha 
baru menjaring 20 calon usaha baru; Dua puluh calon usaha baru dididik dan dilatih atau kuliah 
kewirausahaan belajar di lapangan (field study) pada dunia usaha dan dunia industri (DuDi); 
Magang kewirausahaan dilakukan pada unit usaha IbIKK Unnes atau di UMKM sebagai wahana 
penumbuhan jiwa kewirausahaan melalui pengembangan rencana bisnis (Bussines Plan) yang 
akan dilaksanakan secara matang; Pendampingan yang dimaksudkan guna memberikan fasilitas 
konsultasi tentang manajemen, pemasaran, produksi, maupun teknologi; membantu membuka 
akses terhadap pasar, sumberdaya keuangan, serta membantu memberi aternatif solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi; Selanjutnya terbentuk wirausaha mandiri yang siap berkompetisi 
di masyarakat sesuai dengan rencana bisnis yang dikembangkan. Luaran kegiatan pengabdian 
IbK di Unnes (1) lima wirausaha baru mandiri berbasis ipteks per tahun yang siap beraktivitas di 
masyarakat, sehingga lima orang tenant yang telah menjadi wirausaha pada tahun pertama, maka 
tahun kedua merekrut jumlah tenant yang sama, yaitu lima orang; (2) 80% dari calon wirausaha 
tahun pertama menjadi wirausaha baru; (3) jasa atau produk Wira Usaha Baru (WUB) mahasiswa 
yang memiliki keunggulan ipteks; dan (4) hasil program IbK di Unnes disebarluaskan dalam 
bentuk artikel ilmiah setiap tahun dan dipublikasikan melalui jurnal/majalah nasional.

IBM DESA PECUK DENGAN ANCAMAN KERACUNAN JAJANAN PADA BALITA

Oktia Woro Kasmini H, Eko Farida

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Prioritas permasalahan adalah adanya kebiasaan jajan yang tidak sehat pada 
balita. Kebiasaan jajan disatu pihak memberi dampak negatif, yaitu keracunan makanan, 
tetapi dilain pihak berpotensi untuk perbaikan status gizi balita, terutama didaerah rentan 
gizi seperti Desa Pecuk. Sehingga dengan mengkondisikan kebiasaan jajan dengan jajanan 
yang sehat, maka diharapkan akan dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat 
Desa Pecuk. Metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi dua 
tahap. Tahap 1) Pemeriksaan kandungan makanan jajanan yang biasa dikonsumsi balita. 
Tahap 2) berupa kegiatan untuk memperbaiki kualitas makanan jajanan balita, yang 
dilakukan bermitra dengan penjaja makanan jajanan di Desa Pecuk, dan Kegiatan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang asupan makanan yang sehat dan ketahanan pangan 
keluarga. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa kegiatan dapat dinyatakan berhasil, 
yang dinilai berdasarkan 4 target luaran, maka dihasilkan 3 target yang memenuhi, yaitu 
(1) terbentuknya pendampingan gizi masyarakat. (2) terbentuknya organisasi/kelompok 
penjaja makanan jajanan. (3) 85% pengetahuan ibu balita tentang asupan gizi menjadi 
lebih baik. ((4) 70% jajanan memenuhi syarat gizi yang sehat dan 100% aman bagi balita 
di Desa Pecuk.
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IBM KELOMPOK IBU-IBU PKK

Amin Retnoningsih, Edy Cahyono, Widowati, Amir Mahmud

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahauan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Mitra (Ibu-ibu PKK) RT 02 dan 03 RW 04, Keluarahan Sumurboto, Kecamatan 
Banyumanik Semarang yang rata-rata pernah mengecap pendidikan formal memiliki 
kesempatan mengembangkan potensi dan secara sadar dapat berkontribusi dalam 
mewujudkan kesejahteraan keluarga. Potensi unggulan wilayah Sumurboto adalah wilayah 
terbuka hijau dengan keanekaragaman tumbuhan baik buah-buahan tahunan/musiman) 
maupun tumbuhan liar (gulma). Usaha produktif terkait pengolahan limbah pertanian 
maupun pemanfaatan gulma masih belum dikenal. Organ tumbuhan liar berpotensi 
menjadi bahan baku yang menarik, murah dan melimpah untuk suatu usaha produktif. 
Organ tumbuhan yang tidak secara langsung berkaitan dengan reproduksi berpotensi 
sebagai bahan baku usaha produktif yang menarik dan memiliki daya saing. Daun dapat 
digunakan sebagai bahan baku yang tidak pernah habis, tersedia berlimpah sepanjang 
tahun yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan tangan (kriya) berbasis 
kerangka daun (skeleton leaves) dengan bahan penunjang dari gulma (bunga dan daun 
pres). Kerangka daun merupakan bahan baku kerajinan tangan yang unik dan sampai saat 
ini belum banyak dimanfaatkan. Pada banyak negara di wilayah sub tropis maupun tropis, 
produk kerajinan berbasis kerangka daun sudah popular dan menjadi andalan ekspor di 
negara masing-masing. Kondisi riil yang ada, pengetahuan mitra terkait kegiatan 
produktif (baik aspek produksi maupun manajemen usaha) masih rendah. Faktor positif 
yang mendukung adalah mitra berpendidikan formal sehingga memiliki kemampuan 
menyesuaikan diri untuk belajar dan relatif mudah menerima ipteks. Bentuk industri rumah 
tangga dalam kelompok usaha mikro menjadi pilihan mitra. Kegiatan produktif seperti ini 
dinilai mereka lebih cocok karena dapat dilakukan di rumah. Selain itu pengetahuan dan 
ketrampilannya lebih mudah diadopsi, ditransfer dan ditularkan kepada kaum ibu yang lain 
karena mereka terlibat dalam kegiatan PKK di lingkungannya masing-masing. Mitra yang 
semula tidak produktif secara ekonomis diharapkan dapat ditumbuhkembangkanmenjadi 
kelompok produktif secara ekonomis. Target kegiatan pengabdian IbM ini adalah mitra 
mampu menghasilkan 6 (enam) jenis produk kerajinan tangan berbahan baku kerangka 
daun baik menggunakan hiasan/asesoris kerangka daun, lukisan atau bunga, daun dan 
ranting dari tumbuhan liar yang dipres. Kerajinan berupa kerangka daun dan bunga pres 
masing-masing sebagai bahan baku dan bahan pendukung direncanakan dihasilkan 
oleh 1 (satu) kelompok industri rumah tangga (mitra 2), sedangkan 5 (lima) produk 
kerajinan berbasis kerangka daun yang lain dihasilkan oleh 1 (satu) kelompok industri 
yang lain (mitra 1). Luaran dampak kegiatan IBM ini adalah terbentuknya industri kecil 
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rumah tangga yang profitable yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat sasaran. Metode pendekatan kegiatan yang dilakukan adalah 
pelatihan dan pendampingan baik pada aspek produksi maupun manajemen usaha, 
meliputi 4 tahapan, yaitu 1) persiapan, 2) pelaksaan kegiatan, 3) evaluasi kegiatan, dan 
) pendampingan pembuatan produk pesanan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme 
kedua mitra hanya pada kegiatan produksi, tidak pada kegiatan penyiapan bahan baku. 
Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini baru berhasil membentuk 1 (satu) kelompok 
industri kecil rumah tangga dengan nama “Rumah Kreatif” yang khusus memproduksi 
kerajinan, namun belum berhasil mengembangkan industri penyedia bahan baku kerangka 
daun. Sementara ini stok bahan baku disediakan oleh pembantu rumah tangga yang tertarik 
menggeluti usaha penyediaan bahan baku ini karena mendapatkan penghasilan rata-rata 
50 ribu rupiah/minggu. Produk yang ditargetkan sebanyak 6 jenis, yaitu skeleton leaf, 
lukisan dalam frame, bookmark, bunga, notebook dan photo frame dapat direalisasikan, 
bahkan mitra berhasil memproduksi 5 jenis produk yang lain, yaitu korsase, bando, jepit 
rambut, kotak tissue dan kotak hias. Industri yang menyediakan bahan baku perlu segera 
dikembangkan agar usaha “Rumah Kreatif” dapat berkelanjutan.

OVEN PANGGANG SEBAGAI SOLUSI PENGOLAHAN IKAN HIGIENIS DAN RAMAH 
LINGKUNGAN

Nana Kariada Tri Martuti, Rosidah, Danang Dwi Saputro

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahauan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Ikan merupakan produk makanan yang mudah membusuk, sehingga untuk dapat 
mempertahankan kualitasnya diperlukan adanya pengolahan. Pengolahan ikan secara 
tradisional dengan pemangangan dilakukan oleh para nelayan dan keluarganya di Wilayah 
Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Pemanggangan ikan yang dilakukan 
dengan cara dipanggang di atas bara arang batok kelapa menghasilkan produk yang kurang 
higienis. Selain itu asap yang dihasilkan menyebar ke lingkungan sekitarnya sehingga 
berdampak pada kesehatan bagi pemanggang maupun masyarakat disekitarnya. Kapasitas 
produksi cara tradisional 1,5 Kg ikan sekali panggang, sehingga jika memanggang ikan 
dalam jumlah yang banyak dibutuhkan waktu yang lama. Pemangangan ikan dengan 
oven panggang yang dibuat dari plat galvanis merupakan alternatif pengolahan ikan yang 
menguntungkan dan ramah lingkungan. Oven panggang dibuat dalam sistem bertingkat 
(3 tingkat) dimana setiap tingkat mampu menampung ikan 2 – 2,5 kg ikan iris. Oven 
pangang dilengkapi dengan tungku yang berada di bagian bawah oven dan cerobong asap 
setinggi 5 meter serta dilengkapi dengan ventilator. Adanya ventilator berfungsi untuk 
menarik asap ke atas, sehingga asap terbuang ke atas. Proses pemanggangan ikan dengan 
oven panggan mampu meningkatkan kapasitas produksi pengrajin ikan, kecepatan proses 
produksi meningkat (ikan lebih cepat matang), warna ikan menarik, hemat bahan bakar, 
produk panggang higienis dan ramah lingkungan.
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IBM INTENSIFIKASI USAHA TERNAK ITIK DESA MUTIH KULON DAN TEDUNAN 
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Priyantini Widiyaningrum, Nur Rahayu Utami, Lisdiana

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahauan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di desa Mutih Kulon 
dan Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sejak bulan Mei dan berakhir 
pada September 2013. Kegiatan dibagi dalam tiga tahap kegiatan yaitu: (a) Transfer 
pengetahuan melalui penyuluhan; (b) tahap demplot/demonstrasi dan (c) Implementasi 
Teknologi. Target luaran kegiatan yang diharapkan, minimal terbentuk dua wirausaha 
baru peternak itik yang mampu menerapkan pola pemeliharaan intensif/semi intensif 
dengan menggunakan teknologi formulasi pakan dan penetasan bibit. Kegiatan tahap 
1 dilaksanakan melalui penyuluhan dan pemaparan materi tentang manajemen pakan, 
teknologi penetasan, serta teknik menganalisis keuntungan finansial secara sederhana. 
Indikator keberhasilan kegiatan 1 dievaluasi menggunakan lembar kuesioner. Kegiatan tahap 
2 adalah simulasi mengoperasikan mesin tetas, penggunaan teropong telur, dan menyusun 
pakan dengan formula sesuai kebutuhan itik. Indikator keberhasilan pelatihan formulasi 
pakan dilakukan dengan menguji kualitas pakan berdasarkan analisis laboratorium; 
kemampuan mengoperasikan mesin tetas dan teropong telur dievaluasi menggunakan 
lembar observasi. Pada kegiatan 3, implementasi teknologi pakan dievaluasi dengan 
uji coba pemeliharaan dan membandingkan peningkatan produksinya secara sederhana, 
sedangkan implementasi penetasan dilakukan dengan menghitung daya tetas telur yang 
ditetaskan. Hasil rekapitulasi kuesioner kegiatan 1, diketahui bahwa transfer pengetahuan 
telah sesuai dengan harapan, yaitu 100% (27 orang) peserta mengaku pengetahuannya 
bertambah dalam pelatihan ini. Dalam kegiatan simulasi mengoperasikan mesin tetas dan 
teropong telur, 89% (24 orang) peserta mampu melakukan sesuai prosedur yang diajarkan; 
dan 100% (27 orang) peternak membenarkan bahwa manajemen pakan yang selama 
ini mereka terapkan kurang tepat dari aspek kualitas nutrisi. Hasil analisis proksimat 
pakan yang seimbang menunjukkan kandungan nutrisi lebih stabil. Hasil implementasi 
teknologi yang diterapkan kepada dua peternak mitra, menunjukkan bahwa produksi telur 
pada uji coba pemeliharaan dengan menggunakan komposisi pakan seimbang meningkat 
rata-rata 12% dari kelompok pembanding. Daya tetas telur mencapai 70.5%, tetapi telur 
yang ditetaskan di tempat pembibitan mencapai 92%. Secara umum, transfer pengetahuan 
dan teknologi yang diterapkan dapat diterima dengan baik oleh para peternak, meskipun 
masih muncul beberapa kendala/hambatan yang menyebabkan beberapa kegiatan kurang 
sesuai harapan.
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IBM KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN TELUR ASIN DI KELURAHAN SEKARAN 
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Meddiati Fajri Putri, Muhammad. Ansorii, Titin Agustin 

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan 
dengan cara diasinkan (diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak). 
Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan 
untuk telur-telur yang lain. Masa kadaluwarsa telur asin bisa mencapai satu bulan (30). 
Selama ini cara yang umum digunakan untuk membuat telur asin adalah membungkus 
telur menggunakan adonan garam dan abu atau bata merah. Waktu yang dibutuhkan 
untuk pembuatan telur asin secara konvensional adalah 14 sampai 17 hari (http://www.
indoforum.org, diakses pada 26 Februari 2011). Hal tersebut mengakibatkan lambannya 
pemenuhan kebutuhan telur asin di pasar dan tentunya hal ini membutuhkan solusi. 
Berdasar permasalahan di atas dibutuhkan suatu cara/alat yang dapat digunakan untuk 
memproduksi telur asin dalam waktu yang relatif lebih singkat. Alat pembuat telur asin 
aplikasi smart upse (under pressure salted egg) pada pembuatan telur asin. Beberapa 
keunggulan alat pembuat telur asin yang akan diterapkan nanti adalah: 1) Produktivitas 
lebih tinggi, hemat waktu, hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari (24 jam) t, sementara 
cara lama membutuhkan waktu 14 -17 hari atau 336 - 408 jam, sehingga lebih hemat 
240%; 2) Hemat biaya: karena produktivitas tinggi, waktu lebih cepat, dan BBM lebih 
hemat, maka ongkos produksi jauh lebih sedikit dan margin keuntungan meningkat; 3) 
Kualitas lebih tinggi: tingkat kerusakan 0%, tidak ada telur asin yang kotor dan busuk 
karena campuran abu atau bata merah.

IBM KELOMPOK JASA PERSEWAAN ALAT-ALAT PESTA

Murdani, Hadromi, Supraptono

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Jasa pelayanan alat pesta melakukan pelayanan persewaan berbagai alat pesta 
meliputi: berbagai jenis tenda, perlengkapan pecah belah, berbagai jenis kursi, panggung, 
sound system. Pelaksanaan pelanyewaan masih dilaksanakan secara manual dalam hal 
melakukan rekapitulasi jumlah peralatan keluar-masuk, jumlah peralatan yang masih 
tersedia, tanggal pengiriman dan penarikan peralatan. Kondisi ini cukup menyulitkan 
pemilik terutama saat berada pada bulan baik, yaitu pada bulan yang banyak dilakukan 
pesta pernikahaan karena dibutuhkan perhitungan yang cepat dan tepat jumlah peralatan 
yang masih tersedia. Tujuan penulisan ini adalah untuk merancang bangun aplikasi 
pelayanan persewaan alat- alat pesta berbasis teknologi informasi sebagai upaya untuk 
mempermudah dan meningkatkan akses layanan mitra pada produsen, mengusulkan 
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lay out ruang usaha persewaan alat-alat pesta yang lebih efektif, serta memanajemen 
persewaaan alat-alat pesta yang meliputi: teknik melakukan perawatan pada alat-alat 
pesta, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan manajemen peralatan pendukung 
lainnya.

IBM DENDENG DAN ABON SAPI DI SALATIGA

Noor Hudallah, Agus Suryanto, Saptariana

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Tingginya tingkat konsumsi produk olahan peternakan (terutama daging) 
merupakan suatu peluang usaha tersendiri untuk dikembangkan. Bergesernya pola 
konsumsi masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan peternakan, terutama daging, 
dari mengkonsumsi daging segar menjadi produk olahan siap santap mendorong untuk 
dikembangkannya teknologi dalam hal pengolahan daging.Dendeng merupakan salah satu 
cara pengawetan daging secara tradisional yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat 
Indonesia. Dendeng diolah dengan menambahkan bumbu berupa rempah-rempah dan 
dikeringkan baik menggunakan bantuan sinar matahari ataupun dengan oven. Selain 
dendeng, abon sapi merupakan salah satu divesifikasi produk olahan dari daging sapi. 
Abon termasuk makanan yang disukai karena dapat dijadikan lauk dan mempunyai nilai 
gizi tinggi. Penganbdian IbM ini menggandengindustri dendeng sapi cap “Guci Mas” 
dan abon sapi cap “Gelatik” yang dimiliki oleh bapak Koko Cahyono, dan industri abon 
sapi/ayam cap “Rambutan” yang dimiliki oleh ibu Hj. Surini di Salatiga sebagai industri 
mitra. Lewat pengabdian yang dilakukan diketahui bahwa SDM industri mitra sangat 
bersemangat menyerap masukan dan implementasi teknologi dan berharap ke depan bisa 
dijadikan tambahan kemampuan yang bisa diandalkan dalam produksi dan persaingan. 
Pada industri dendeng sapi, diimplementasikan teknologi “big mixer” dengan kapasitas 
15 kg hingga 20 kg untuk campuran bumbu-bumbu dendeng, sedangkan pada industri 
abon sapi, diimplementasikan “big spinner” dengan kapasitas 10 kg hingga 15 kg untuk 
meniriskan minyak yang ada pada abon.

IBM RENGGINANG KETAN DI GEMULUNG PECANGAAN-JEPARA

Saptariana, Meddiati Fajri Putri, Titin Agustina

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

UKM rengginang saat ini menjadi salah satu bentuk usaha yang ditekuni oleh 
masyarakat Gemulung Pecangaan-Jepara. Di Gemulung ada dua pengrajin utama 
pembuatan rengginang yaitu ibu Kartini Murti dan ibu Mardiyah. Ibu Kartini Murti telah 
15 tahun menekuni usaha di bidang pembuatan rengginang, sementara ibu Mardiyah baru 
sekitar 8 tahun menjalani usahanya. Meskipun baru 8 tahun, tetapi jika dilihat dari omset 
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produksi dan penjualannya, rengginang yang dibuat oleh ibu Mardiyah lebih banyak 
karena per harinya bisa menghabiskan bahan baku ketan hingga 20 kg, sementara pada ibu 
Kartini Murti hanya sekitar 6 kg ketan per hari. Rengginang adalah salah satu makanan 
tradisional khas Indonesia yang dibuat dari bahan beras ketan putih atau hitam, umumnya 
berbentuk lingkaran dengan ukuran tertentu, berasa manis atau gurih, dan mempunyai 
tekstur renyah. Berdasarkan Survei dan wawancara langsung terhadap pengusaha mitra, 
pernasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek: 1). Aspek Produksi, selama ini 
para pengusaha kecil masih menggunakan teknologi penjemuran rengginang ketan secara 
alami., 2). Aspek Kualitas, teknik penjemuran yang digunakan menyebabkan kandungan 
zat dalam rengginang tidak memenuhi standar makanan sesuai dengan SNI. Selain itu 
dalam pengemasan belum dilakukan secara baik dan berakibat rengginang yang dihasilkan 
tidak tahan lama atau cepat melempem, 3). Aspek Manajemen Usaha dan Pemasaran. 
Selama ini segmen pasar rengginang ketan produksi ibu Kartini Murti dan ibu Mardiyah 
sekitar 90% untuk pasar tradisional kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Selain itu 
pemasarannya belum di promosikan lewat media pemasaran misalnya leaflet; kemasan 
yang bermerek dan ada alamatnya, sehingga walaupun rasanya sudah baik belum banyak 
diketahui konsumen. Berdasarkan permasalahan, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan 
Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini mempunyai beberapa target luaran: 1).Diterapkan dua 
unit lemari oven pengering, 2).Dihasilkan resep rengginang produksi khas rengginang 
Kartini Murti dan Mardiyah dan resep rengginang pengembangan yang dapat diterima 
konsumen secara luas, 3).Dihasilkan desain dan kualitas kemasan rengginang ketan yang 
lebih menarik. 4).Diketahui hasil uji organoleptik: ditinjau dari segi rasa, warna, aroma 
dan tekstur serta hasil uji kesukaan masyarakat/konsumen terhadap rengginang ketan 
yang dihasilkan, 5).Jaringan maupun segmen pasar rengginang ketan produksi industri 
mitra meningkat, bukan hanya untuk pasar tradisional Jepara namun mampu di pasarkan 
di pusat oleh-oleh di Kabupaten Jepara maupun luar Kabupaten Jepara, 6).Keuntungan 
industri kecil mitra meningkat yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha kecil rengginang ketan, 7).Dihasilkan artikel 
ilmiah dalam jurnal nasional dalam rangka publikasi hasil kegiatan.

PENGEMBANGAN TEKNIK PEMASARAN PADA USAHA KERAJINAN DARI KAIN 
PERCA DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN 

SEMARANG

Sicilia Sawitri, Rina Rachmawati, Siti Nurochmah, Wulansari Prasetyaningtyas

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Permasalahan yang ingin diatasi dalam kegiatan ini adalah: bagaimana merancang 
teknik pemasaran dan pengemasan guna meningkatkan produktivitas usaha kerajinan kain 
perca. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan membuat kemasan dan 
teknik pemasaran bagi perajin dan pemilik usaha kerajinan dari kain perca. Khalayak 
sasaran pada pengabdian ini adalah perajin dan pemilik usaha kerajinan kain perca di 
Kabupaten Semarang. Metode yang diterapkan pada pengabdian ini adalah ceramah, 
demontrasi dan latihan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, menunjukkan 
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adanya peningkatan keterampilan peserta dalam membuat kemasan dan teknik pemasaran. 
Skor yang diperoleh rata-rata baik. Saran yang dapat diajukan antara lain: (1) Bagi 
pemilik usaha kerajinan di Kabupaten Semarang, hendaknya memanfaatkan sumber daya 
manusia yang telah diberi pelatihan agar produktivitasnya meningkat, (2) Perlu waktu 
yang lebih lama untuk melatih para peserta sampai dapat melakukan pemasaran dengan 
baik, (3) Masih perlu dikembangkan berbagai desain kerajinan dari bahan perca, agar 
diperoleh hasil kerajinan yang kreatif dan inovatif, (4) Bagi Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarkat (LPM) hendaknya pelatihan ini ditindaklanjuti dengan pemberian materi dan 
keterampilan-keterampilan lain, misalnya: membuat kerajinan dengan teknik merajut, 
bordir mesin, dan pembuatan pelengkap busana dan (5) Perlu adanya jaringan dengan 
pihak lain, misalnya dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Semarang, KADIN Jawa 
Tengan dan pihak lain, misalnya butik (toko busana sekaligus menjual asesoris). Kepada 
Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Dinas Pariwisata, hendaknya 
saling bekerja sama, bersinergi untuk membina masyarakat yang mengembangkan industri 
kreatif di Kabupaten Semarang. dengan bahan baku kain perca.

PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PRODUK AREN DI DESA 
PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Anis Widyawati,Indah Anisykurlillah, Eram Tunggul Pawenang

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-

PPM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Kegiatan KKN PPM Universitas Negeri Semarang Tahun 2013 akan dilaksanakan 
di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Lokasi 
tersebut dipilih karena Desa Peron banyak terdapat pohon aren, sedangkan masyarakat di 
desa tersebut belum mengoptimalkan manfaat dari pohon tersebut. Tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa 
tentang cara berfikir dan bekerja interdisipliner pada lintas sektoral yaitu bidang ilmu 
Hukum, Ekonomi, Kesehatan Masyarakat dan Pengolahan Makanan / Tata Boga, kegunaan 
hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan 
daerah pedesaan khususnya Desa Peron dalam membudidayakan pohon aren dalam 
fungsi konservasi dan pemberdayaan hasil pengolahan aren sebagai fungsi produksi, bagi 
perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan 
dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan. Masalah utama yang ada di Desa Peron 
adalah petani aren dalam pemasaran hasil tergantung dengan tengkulak, SDM yang kurang 
dalam pengembangan produksi pertanian, diversifikasi produk, akses informasi yang sangat 
kurang, kurangnya pemanfaatan limbah aren, serta dukungan pemerintah yang kurang. 
Sedangkan usulan penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah didirikannya Koperasi 
Unit Desa, memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, memberikan pelatihan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, pemanfaatan limbah aren menjadi pupuk organik, 
serta secara pro aktif terhadap pengusulan sarana dan prasarana kepada pemerintah. Metode 
yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA).
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PENGEMBANGAN DESAIN, KUALITAS PRODUK, DAN PEMASARAN HASIL 
KERAJINAN ECENG GONDOK DI RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG

Zaenuri, Mashuri

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-

PPM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2013

Tujuan KKN-PBM adalah untuk mengembangkan desain, kualitas produk, dan 
pemasaran hasil kerajinan eceng gondok di Rawa Pening Kabupaten Semarang. Target 
khusus yang akan dicapai adalah (1) pengembangan 10 desain produk baru yang inovatif, 
(2) peningkatan teknik finishing yang menghasilkan produk yang lebih berkualitas, (3) 
peningkatan keahlian dalam manajemen keuangan, dan (4) peningkatan akses pasar yang 
lebih variatif. Untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, para mahasiswa 
di bawah bimbingan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) berperan aktif di tengah-
tengah masyarakat, khususnya UKM yang mengusahakan kerajinan enceng gondok, 
sesuai konsep “working with community”. Sebelum diterjunkan, para mahasiswa dilatih 
dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama, materi pelatihan yang diberikan terkait 
dengan pengembangan desain dan finishing produk, yang dikuti oleh mahasiswa yang 
berlatar belakang desain, seni rupa, dan keteknikan. Kelompok kedua, materi pelatihan 
yang diberikan terkait dengan manajemen keuangan dan pemasaran produk, yang dikuti 
oleh mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis. Pada saat KKN, para 
mahasiswa melakukan pemberdayaan (empowerment) UKM melalui pembelajaran, 
sehingga terjadi transfer of knowledge. Hasil KKN-PPM adalah mahasiswa telah berhasil 
(1) mengembangkan sepuluh desain produk tas dan sandal, (2) memperbaiki teknik 
finishing produk, sehingga produk rusak 0%, (3) mengembangkan webstie dan leaflet 
untuk memperluas pasar produk eceng gondok, dan (4) memperbaiki catatan pembukuan 
dengan benar yang meliputi: transaksi harian, aliran kas (cash flow) bulanan, penyusunan 
harga pokok penjualan, neraca, dan laporan laba/rugi
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PENGABDIAN DOSEN FIP

PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI METODE CERITA BERGAMBAR 
PADA GURU PAUD GUGUS SRIKANDI KOTA SEMARANG

Andromeda, Sri Maryati Deliana

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pendidikan karakter tengah menjadi perhatian utama bangsa Indonesia. Seluruh 
elemen pendidikan baik masyarakat, pendidik dan orangtua harus dilibatkan secara penuh. 
Tujuan dari pendidikan karakter yakni menanamkan karakter yang terpuji pada diri tiap 
individu melalui berbagai macam metode dan strategi. Sekolah sebagai lembaga yang 
menaungi pendidikan anak diharapkan dapat mewujudkan tujuan tersebut. Pendidikan 
karakter di sekolah dapat diberikan melalui berbagai macam metode, yang tentunya 
diselaraskan dengan karakteristik perkembangan anak khususnya perkembangan moralitas 
mereka. Untuk anak usia dini dapat digunakan metode pembelajaran yang bersifat 
visual dan menarik seperti cerita bergambar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini bertujuan untuk memberikan pelatihan penggunaan metode cerita bergambar sebagai 
sarana pendidikan karakter pada anak usia dini. Sasaran kegiatan ini adalah para Guru 
Anak Usia Dini yang berada di wilayah Gugus Srikandi 1 dan 2 Kota Semarang. Jumlah 
peserta pelatihan sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa PAUD. Sebelum pelatihan, 
para peserta diberikan pre test terlebih dahulu untuk mengukur pengetahuan awal peserta 
mengenai pendidikan karakter. Demikian juga setelah pelatihan, peserta kembali diberikan 
post test untuk melihat adanya pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan peserta. Pelatihan 
dilaksanakan sebanyak dua kali pada minggu pertama dan ketiga bulan Oktober 2013. 
Hasil yang diperoleh terdapat peningkatan pengetahuan mengenai pendidikan karakter 
pada Guru PAUD Gugus Srikandi 1 dan 2 Kota Semarang.

PEMBINAAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN TASMULTIGUNA PADA 
PENGAJAR TK DI WILAYAH UNGARAN TIMUR SEMARANG

Atip nurharini

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pendidikan yang dilaksanakan untuk anak usia dini perlu adanya perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan. 
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali guru taman kanak-kanak 
belum menerapkan konsep pendidikan anak. Bahkan dalam kegiatan pembelajaran masih 
ditemukannya banyak guru yang kurang kompeten dalam kegiatan membuat perencanaan 
dan melaksanakan pembelajaran yang berlandaskan pada konsep pembelajaran pakem. 
Beberapa persoalan yang sering terjadi adalah guru belum menguasai atau menemukan 
media yang cocok dan menyenangkan bagi anak usia dini, guru masih kebingungan dan 
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kesulitan terhadap pemilihan media serta pembuatan media pembelajaran. Berdasarkan 
observasi awal permasalahan yang dihadapi di TK wilayah Ungaran timur adalah guru 
belum meggunakan media pembelajaran yang memiliki banyak fungsi dan inspiratif serta 
menimbulkan daya tarik, dan imajinatif anak didik. Berpijak dari permasalahan tersebut 
tim pengabdi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara mengenalkan dan 
melatih guru-guru TK tentang media pembelajaran berupa tasmultiguna bagi pembelajaran 
anak usia dini. Sasaran kegiatan adalah di TK wilayah Ungaran timur yang terdiri dari 
enam Sekolah TK meliputi : 1). TK Islam Al Qobuul, 2). TK Islam Al-Huda Beji, 3).TK 
Pembina Kecamatan Pringapus, 4). TK Moenadi, Sari Mulyo, 5). TK Hj. Isriati Moenadi, 
6). TK Ananda 2, dengan jumlah total peserta adalah 16 guru. Metode yang dipakai dalam 
kegiatan meliputi: ceramah, diskusi, workshop, praktik, dan simulasi. Hasil yang dicapai 
adalah: 1). guru-guru TK dapat mengetahui konsep dan manfaat media pembelajaran, 2). 
guru TK mampu membuat tasmultiguna dengan bentuk yang variatif dan kreatif serta 
bisa dikaitkan dari beberapa tema yaitu: binatang, tumbuhan, lingkungan, diri sendiri, 
dan keluarga. Kesimpulan kegiatan pengabdian adalah pembinaan pembuatan media 
pembelajaran tasmultiguna pada pengajar TK di wilayah Ungaran Timur Semarang dapat 
berjalan dengan lancar dan berhasil. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: Guru TK 
antusias dan semangat dengan adanya pelatihan tasmultiguna. Sedangkan saran dalam 
pengabdian yaitu: agar guru mengembangkan kreativitasnya dalam membuat media 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif; hendaknya kegiatan semacam ini dapat dilakukan 
di sekolah lain guna perbaikan kualitas pembelajaran di TK.

“SUCCES STORY FILM” DAN PELATIHAN KETERAMPILAN SEBAGAI UPAYA DALAM 
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT PINGGIRAN KOTA SEMARANG (DESA 

TAMBAKLOROK) AKAN PENTINGNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 

Budiyono, Haryono, Heri Tri Luqman, Urip Muhayat Wiji Wahyudi, Niam Wahyudik

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

“Succes Story Film” dan Pelatihan Keterampilan sebagai Upaya dalam Peningkatan 
Kesadaran Masyarakat Pinggiran Kota Semarang (Desa Tambak lorok) Akan Pentingnya 
Pendidikan yang Berkualitas. Merupakan program pengabdian masyarakat yang menjadi 
solusi dalam upaya peningkatan pendidikan berkualitas. Universitas Negeri Semarang 
sebagai Universitas Konservasi yang bergerak di bidang Pendidikan mempunyai peran 
besar dalam upaya meningkatkan pendidikan berkualitas serta menyadarkan masyarakat 
agar mereka paham akan pentingnya pendidikan berkualitas. Pengabdi sesuai jurusan 
masing-masing berperan sebagai aktor dilapangan, UNNES sebagai promotor utama, 
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan sebagai pembuat media penyuluhan 
pendidikan berkualitas bekerja sama dengan pihak kelurahan khususnya pengurus RT.08 
/RW.12 desa Tambak Lorok Tanjung Mas sebagai penyedia tempat dan masyarakat sekitar 
sebagai objek utama bekerja sama dan bahu membahu dalam mewujudkan program ini. 
Sebagai khalayak sasaran strategis dalam program pengabdian ini adalah masyarakat 
pinggiran kota semarang yaitu masyarakat pesisir kota semarang di desa Tambak Lorok. 
Sebagai pilot project dipilih salah satu desa yang mempunyai angka pendidikan yang masih 
rendah. Kota Semarang merupakan ibukota dari Jawa tengah yang harapannya tidak ada 
lagi daerah di kota semarang yang belum paham akan pentingya pendidikan berkualitas. 
Dengan demikian melihat lebih dekat kondisi masyarakat sekitar kota semarang pinggiran 
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saat ini pun masih perlu perhatian yang sangat serius. Semoga semarang sebagai pilot 
project untuk dijadikan percontohan daerah lainnya bisa terwujud. Dalam pengabdian ini 
tim pengabdi terjun langsung dalam masyarakat untuk melaksanakan program. Program 
yang kami rancang adalah sosialisasi atau penyuluhan kepada warga masyarakat desa 
Tambak lorok Kota Semarang dengan media film Succes Story. Dengan pemberian materi-
materi dan motivasi diharapkan masyarakat yang menjadi sasaran program bisa terbuka 
hatinya dan mau untuk menyekolahkan anak didiknya ke jenjang yang lebih tinggi.

PELATIHAN PENGUATAN MODEL SENTRA BERBASIS KONSERVASI PEDULI 
LINGKUNGAN BAGI GURU-GURU PAUD DI KOTA SEMARANG

Diana, Wulan Adiarti, Henny Puji Astuti, Eva Rizki Kurniasih

Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pendidikan bagi anak sangatlah penting, khususnya pendidikan sejak usia dini. 
Hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan pengetahuan dan 
meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu model pembelajaran yang diterapkanIstilah 
sentra atau ada juga yang menyebut sentra dan lingkaran sudah tidak asing bagi dunia 
pendidikan, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Sentra merupakan suatu revolusi 
pendekatan dari area. Sentra merupakan suatu wadah yang disiapkan guru bagi kegiatan 
bermain anak. Sentra, yang lebih dikenal juga dengan sebutan lebih jauh tentang sentra dan 
waktu lingkaran (Beyond Centers and Circle Time atau BCCT). Peduli lingkungan dalam 
konservasi ini merupakan salah satu indikator dalam penanaman karakter pada anak usia 
dini. Peduli lingkungan yang dimaksudkan dalam pengabdian ini adalah memasukkan 
nilai-nilai yang terkandung dalam peduli lingkungan, diantaranya: mengenal lingkungan 
sekitar, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menyayangi 
binatang peliharaan, merawat dan menjaga tanaman, membuat hasil karya dari bahan-bahan 
yang dihasilkan dari lingkungan tanpa merusak ataupun melukai lingkungan sekitarnya. 
Luaran yang diharapkan dari pengabdian ini adalah guru-guru PAUD di Kota Semarang 
memiliki kompetensi pengelolaan pembelajaran yang baik berkaitan dengan model 
pembelajaran sentra yang berbasis konservasi peduli lingkungan. Memiliki kreatifitas dan 
keinovasian dalam mengelola sumber dan media pembelajaran yang berbasis konservasi 
peduli lingkungan untuk anak.

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN 
BERKUALITAS

Haryono, Hardjono, Budiyono, Sugiyarta SL, Basuki Sulistio

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Institusi pendidikan (sekolah) sebagai institusi yang mempersiapkan kualitas 
SDM yang handal harus mampu mencapai tingkat mutu dari segala aspek, seperti mutu 
sumber daya manusia (guru) yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu bekerja secara 
profesional, proses belajar mengajar yang menyenangkan, dan hal-hal yang terkait 
dengan dunia pendidikan sehingga mampu memikat masyarakat. Kendaladalam proses 
pendidikan yang berkualitas salah satunya berada di Kecamatan Bawen dan Kecamatan 
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Ambarawa Kabupaten Semarang. Posisi wilayah tersebut adalah pegunungan dan dataran 
tinggi. Keterbatasan ekonomi akhirnya belum bisa mengubah pola hidup termasuk 
peningkatan standar pendidikan dan ekonomi baik kualitas maupun kuantitas. Kegiatan 
pengabdian masyarakat menjadi salah satu roh nya suatu Perguruan Tinggi, dalam rangka 
merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNNES dan kami selaku unsur didalamnya 
termotivasi untuk berbagi pengetahuan melalui kegiatan program pengabdian pada 
masyarakat berupa sosialisasi pendekatan pendidikan, sosial-ekonomi, dan lingkungan. 
Dari kegiatan ini, menghasilkan beberapa kontribusi sebagai berikut; terciptanya 
pemahaman tentang makna pendidikan berkualitas di kalangan warga masyarakat, 
terwujudnya komitmen pemerintah setempat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas 
guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan warga masyarakatnya dan para pemangku 
kepentingan lain, terbangunnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
mewujudkan pendidikan berkualitas.

SMART PARENTING: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN 
KREATIVITAS ANAK DI KELURAHAN BANJARJO, BOJA, KENDAL

Henny Puji Astuti, Diana, Khamidun

Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Smart parenting merupakan pengasuhan cerdas oleh orangtua maupun orang dewasa 
dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan dan mendidik anak dalam 
kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai perkembangan yang optimal. Permasalahan 
anak disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktahuan orangtua akan cara komunikasi dan 
penyampaian metode yang tepat pada anak. Bagi kebanyakan orangtua, sadar maupun 
tidak sadar, seringkali memperlakukan anak sebagai robot yang dapat diperintah dan 
harus menjalankan setiap perintah yang diberikan kepadanya. Mereka melupakan bahwa 
seorang anak juga merupakan suatu individu dalam bentuk lebih kecil yang memiliki, 
perasaan, keinginan, dan tindakan. Pelatihan tentang smart parenting ini ditujukan pada 
orangtua di Kabupaten Kendal, khususnya para ibu yang menjadi objek lekat pertama anak. 
Pengabdian kepada masyarakat ini akan membahas tentang optimalisasi perkembangan 
kognitif dan kreativitas anak usia dini. Harapan dari pelatihan ini adalah orangtua 
memiliki pengetahuan dan pemahaman baru dalam mengaplikasikan pengasuhan kepada 
anak, terutama untuk peningkatan kemampuan kognitif dan kreativitas anak. Orangtua 
diharapkan dapat mengasuh anak dengan baik dan benar, mendampingi dalam melewati 
tugas perkembangan anak, serta menciptakan generasi emas untuk masa depan.

PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS 
MOODLE DI UPTD BOJA KABUPATEN KENDAL

Heri Triluqman BS, Rafika Bayu Kusumandari, Suripto

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Adanya pendanaan BOS, berimbas adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
pendidikan di sekolah. Begitu pula kondisi yang terjadi di UPTD Boja Kabupaten Kendal. 
Masing-masing sekolah sudah dilengkapi dengan sarana komputer, laptop, LCD, modem, 
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printer, dll. Namun demikian, hal ini tidak diiringi dengan peningkatan kualitas SDM 
untuk menggunakannya. Banyak guru yang tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana 
yang ada sehingga fungsinya tidak bisa digunakan secara optimal, hanya sekedar untuk 
mengerjakan kegiatan administratif saja. Kalaupun ada guru yang bisa mengoptimalkan 
sarana dan prasarana, jumlahnya sangat sedikit yaitu mereka yang masih muda dan pernah 
dibekali keterampilan mengoperasionalkan komputer pada waktu mereka menempuh 
pendidikan. Sedangkan guru-guru yang sudah tua, tidak bisa memanfaatkannya.Untuk 
itu, kegiatan pengabdian ini berupa pemberian pelatihan untuk melatih guru membuat 
pembelajaran e-learning berbasis model. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 
25-26 Oktober 2013 bertempat di ruang perpustakaan SDN 7 Boja, UPTD Boja diikuti 
oleh Kepala sekolah dan seluruh guru yang ada sejumlah 12 orang sehingga total peserta 
pelatihan adalah 13 orang. Pada hari pertama diberikan materi teori mengenai Pembelajaran 
berbasis e-learning dan hari kedua berupa praktek. Antusias para Guru berbanding terbalik 
dengan waktu yang diberikan kepada kami, sehingga kami (para fasilitator) tidak bisa 
memberi seluruh materi yang sudah kami siapkan dalam Modul. Namun, kami yakin Para 
guru tidak mengalami kendala yang berarti untuk bisa mengeksplor sendiri materi sesuai 
dengan modul yang kami berikan, dalam proses pembelajaran di sekolah.

PELATIHANPEMBUATANBAHAN AJAR DANMEDIA PEMBELAJARAN BAGI 
TUTOR PENDIDIKANKESETARAAN DI KECAMATAN SEMARANG BARAT 

KOTA SEMARANG

Joko Sutarto, Rasdi Ekosiswoyo, Sutaryono

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Keberadaan tutor yang profesional dan bermartabat merupakan syarat mutlak 
hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu, untuk itu upaya mendorong 
keberadaan tutor yang profesional sesuai tugas utama tersebut secara terus menerus perlu 
dilakukan terutama melalui peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penelitian Sutarto 
(2009; dan 2010) menemukan bahwa terkait dengan mutu proses pembelajaran pendidikan 
kesetaraan, indikator yang paling lemah dan memerlukan adanya sentuhan pendidikan dan 
latihan adalah berkaitan dengan pembuatanbahan ajar dan media pembelajaran. Berdasarkan 
permasalahan tersebut pelatihan pembuatanbahan ajar dan media pembelajarandipandang 
sangat diperlukan. Kegiatan pelatihan ini dirancang dapat memberi manfaat baik 
kepada peserta pelatihan maupun kepada lembaga penyelenggara. Peserta pelatihan 
diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan tentang cara pembuatan bahan ajar 
dan media pembelajaran. Bagi penyelenggara diharapkan terciptanya akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sehingga secara langsung akan menunjang mutu 
proses pembelajaran dan akan berdampak positip terhadap hasil belajar peserta didik. 
Dalam rangka mencapai tujuan pelatihan, langkah-langkah kegiatan yang ditempuh 
adalah: penentuan peserta, penyusunan bahan pelatihan, pengenalan konseptual tentang 
pembuatan bahan ajar dan media pembelajara, praktek pembuatan bahan ajar dan media 
pembelajaran, dan evaluasi hasil pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dilihat 
dari proses kegiatan hampir semua peserta pelatihan sangat antusias dan berpartisipasi 
aktif dalam mengikuti proses kegiatan pelatihan, baik pada waktu penyajian materi 
maupun pada sesi tanya jawab. Keantusiasan dan partisipasi aktif dari peserta pelatihan 
dapat dibuktikan dengan adanya keseriusan, dan kedisplinan dalam mengikuti kegiatan 
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pelatihan. Hasil pembelajaran menunjukkan adanya penambahan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dalam pembuatan bahan ajar dan media pembelajaran, hal ini dibuktikan 
dengan penilaian melalui pengamatan dalam kegiatan praktek pembuatan bahan ajar dan 
media pembelajaran. Hal lain yang menunjukkan adanya keberhasilan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah permintaan dari hampir semua peserta untuk meneruskan 
dan menindak lanjuti kegiatan ini terutama dalam pengembangan media pembelajaran 
yang secara langsung menunjang pelaksanaan kurikulum 2013.

PELATIHAN PEMBUATAN APE BERBASIS LINGKUNGAN PESISIR BAGI KADER POS 
PAUD DI TAMBAK LOROK SEMARANG UTARA

Lita Latiana, Henny Puji Astuti, Sawa Suryana

Jurusan PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Media pembelajaran merupakan sarana pendidikan yang dapat digunakan 
sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran/APE yang tersedia 
di toko-toko biasannya harganya mahal dan kadang kurang aman bagi anak. Media 
pembelajaran tidak harus didapatkan dengan harga mahal, guru/tutor Pos PAUD dapat 
membuat sendiri media pembelajaran dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di 
lingkungan sekitar. Salah satu komponen yang mempengaruhi aktivitas belajar anak usia 
dini adalah pendayagunaan media atau alat permainan edukatif (APE). Melalui media 
(APE), verbalisme dalam pembelajaran dapat dikurangi, karena pembelajaran yang 
efektif pada anak usia dini adalah dalam tahap berfikir konkrit dengan menggunakan 
media pembelajaran (APE). Alat-alat permainan yang dipersiapkan untuk anak tidaklah 
harus selalu mahal. Bahan-bahan yang disediakan alam/lingkungan pesisir seperti kulit 
kerang, pasir, cangkang keong, bintang laut, juga dapat kita gunakan sebagai media yang 
tepat dan efektif tanpa harus mengeluarkan biaya. Kader Pos PAUD di wilayah Tambak 
Lorok Kecamatan Semarang Utara sebagian besar berpendidikan SMP (sederajat) dengan 
berbagai latar belakang sosial ekonomi. Mereka tidak memiliki kompetensi profesional 
maupun kompetensi pedagogis sebagaimana tercantum dalam PERMENDIKNAS No. 58 
tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PENDIDIKAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA MEMBINA GAYA HIDUP SEHAT WARGA 
MASYARAKAT DESA SAWOJAJAR KABUPATEN BREBES

Poniyo, Umi Setijowati, Sri Sami Asih

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah merupakan 
desa yang kini maju dan mampu menerima inovasi dari berbagai bidang pendidikan. 
Namun disatu sisi masih banyak terdapat warga masyarakat yang memiliki perilaku hidup 
kurang sehat, antara lain membuang kotoran di sembarang tempat (di selokan, di jalan, 
di sungai) pembuangan air limbah kurang lancar, pencemaran udara (asap rokok, asap 
kendaraan) pencemaran suara (memanaskan kendaraan keras-keras dengan bunyi klakson 
keras dan asap kendaraan masuk ke rumah tetangga, membunyikan tape keras-keras) 
masalah pemeliharaan gigi, kulit, mata, kebersihan badan, membaca sambil tiduran, 
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membaca terlalu dekat dengan posisi badan membungkuk, membaca di atas kendaraan 
bergerak dan lain sebagainya dilakukan dengan tanpa perasaan bersalah yang akhirnya 
menjadi kebiasaan yang salah. Kemudian sistem kepercayaan yang berkembang melalui 
persepsi warga masyarakat bahwa minum air mentah tetapi jernih itu dapat membuat 
awet muda dan menyembuhkan penyakit tertentu, anak kecil jangan makan ikan nanti 
bisa cacingan, olahraga cenderung membuat anak malas, kurang pandai dan sebagainya, 
melekat dalam benak warga masyarakat dan mempengaruhi perilaku mereka dalam 
kehidupan sehari-hari yang kesemuanya itu dilakukan karena kurangnya pengetahuan 
tentang kesehatan. Ketidaktahuan, kebiasaan yang salah dan kepercayaan yang kaku 
berhubungan satu dengan yang lain dan merupakan rangkaian masalah dengan faktor 
kepadatan penduduk serta akibat sampingan dari kemajuan teknologi/industri. Pengurus 
PKK Pokja IV desa Sawojajar yang bertugas mengelola pelestarian lingkungan hidup 
sehat, memasyarakatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan penggunaan sumber 
daya alam secara efisien dengan menggunakan teknologi tepat guna dan mengendalikan 
pencemaran lingkungan serta merupakan motor penggerak bagi kemajuan masyarakat 
sekitarnya belum dapat memberikan teladan/memberikan penyuluhan akan pentingnya 
kebersihan diri dan pemeliharaan lingkungan yang menyehatkan. Berdasarkan hasil 
pengamatan serta persetujuan dari kepala desa Sawojajar maka perlu adanya upaya untuk 
meningkatkan personal higiene (kesehatan pribadi) dan sanitasi (kesehatan) lingkungan 
bagi warga masyarakat desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes melalui 
Pendidikan Kesehatan dalam Upaya Membina Gaya Hidup Sehat.

PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD DI UPK KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS 
MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN BAHAN AJAR BERBASIS E-LEARNING 

UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

Rafika Bayu Kusumandari, Titi Prihatin

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. 
Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan-
tujuan pendidikan.Kurikulum yang baik harus selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai 
dengan perkembangan zaman. Pengembangan Kurikulum 20013 diisyaratkan bahwa 
proses pembelajaran yang dikehendaki adalah pembelajaran yang mengedepankan 
pengalaman personal melalui observasi (menyimak, melihat, membaca, mendengar), 
asosiasi, bertanya, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Disebutkan pula, bahwa 
proses pembelajaran yang dikehendaki adalah proses pembelajaran yang berpusat 
pada peserta didik (student centered active learning) dengan sifat pembelajaran yang 
kontekstual (Sumber: Pengembangan Kurikulum 20013, Bahan Uji Publik, Kemendikbud).
Selain itu, perlu adanya pengoptimalkan kemampuan guru dalam membuat bahan 
ajar dengan memanfaatkan e-learning. Namun demikian, banyak guru yang merasa 
kebingungan dengan pembelajaran ini, terutama pada pembuatan bahan ajarnya. Untuk 
itu, maka perlu diberikan pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis e-learning bagi guru. 
Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 27-28 September 2013 bertempat di ruang 
SDN Kebasen 1 yang bersebelahan dengan UPK KebasenPeserta yang hadir sekitar 60 
orang peserta dimana Pengawas TK/SD mewakili kepala UPK yang berhalangan hadir 
karena ada acara mendadak ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Kepala 
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PGRI ikut hadir. Antusiasme peserta sangat menggembirakan hati Tim Pengabdi.Untuk 
memperlancar kegiatan, Tim Pengabdi Unnes dibantu 4 orang mahasiswa. Pada hari 
pertama, kegiatan dimulai pukul 08.30-11.30 dimana diberikan materi mengenai informasi 
Bahan Ajar dan Kurikulum 2013 dan pada hari kedua pukul 08.30-12.00 diberi materi 
praktek pembuatan bahan ajar dimana seluruh peserta diwajibkan membawa silabus dan 
buku pegangan serta buku-buku penunjang lainnya.

PELATIHAN PEMBUATAN ANEKA JAJANAN DARI IKAN LAUT UNTUK 
MENINGKATKAN GIZI ANAK BAGI MASYARAKAT TAMBAK REJO SEMARANG

Sawa Suryana, Lita Latiana, Suroningsih 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Tambak Lorok khususnya ibu 
rumah tangga dalam membuat dan menyiapkan jajanan sehat berbahan dasar ikan untuk 
bekal anak ke sekolah sebagai upaya peningkatan kognitif. Dalam kegiatan ini metode 
yang digunakan dalam pelatian mengunakan metode Ceramah, demontrasi dan praktek 
langsung. Jumlah Khalayak sasaran dalam kegiatan ini berjumlah 30 orang .Umtuk 
masing-masing RT yang ada di wilayah tersebut diwakili minimal 2 orang warga dengan 
kriteria ibu rumah tangga yang masih memliki anak usia dini. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dilaksanakan selama 4 bulan, hasilnya sebagai berikut : (1) Hampir 90 % ( 
27 orang) dari peserta pelatihan mampu mempraktekan dan membuat makanan jajanan 
yang terbuat dari bahan dasar ikan laut dan mampu membuat dan mengemas dengan baik 
dan benar. Sedangkan yang 10% (3 orang) mampu mempratekan dan mengemas dalam 
membuat makanan jajanan yang terbuat dari bahan dasar ikan sudah benar tetapi hasilnya 
belum maksimal. (2) Dari hasil evaluasi terhadap kemampuan peserta, dapat dijelaskan 
semua peserta pelatihan sudah dapat menguasaai materi pelatihan lengkap dengan resep 
makanan dan alat-alat yang diperlukan dan sekaligus mampu mempraktekannya.

PELATIHAN PENGEMBANGAN GAME EDUKASI UNTUK GURU PAUD DI 
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Sri. S Dewanti Handayani, Ali Formen, Edi Waluyo

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Lembaga pendidikan anak usia dini di Kecamatan Gunungpati Semarang 
perlu mengembangankan game edukasi agar proses pembelajaran tidak konvensional 
dan dapat memberikan pengajaran yang lebih menarik untuk anak usia dini. Dengan 
dikembangkannya berbagai game edukasi memberikan banyak pilihan kepada anak 
dalam pemilihan media pembelajaran. Guru sebagai pelaku kegiatan pengajaran perlu 
memiliki bekal untuk mengembangkan game edukasi. Kreativitas guru dituntut untuk 
dikembangkan dan dituangkan dalam media pembelajaran berupa game edukasi, salah 
satunya adalah game edukasi berbasis ICT. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
untuk pengembangan game edukasi di Kecamatan Gunungpati Semarang dimulai dengan 
mengumpulkan guru-guru PAUD yang telah memiliki basic komputer, hal ini sebagai 
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syarat utama karena pengembangan game berkaitan dengan komputer. Peserta mendapat 
pengarahan dari instruktur dalam pengembangan game edukasi. Setelah sebelumnya 
mendapat pengarahan terlebih dahulu. Praktek pengembangan game edukasi dilakukan 
secara bersama-sama dan dengan adanya fasilitator sebagai pendamping kegiatan 
memudahkan peserta dalam mengikuti pelatihan. Setidaknya ada tiga game/permainan 
yang berhasil dikembangkan oleh peserta, memang tidak memulai dari awal karena 
peserta pelatihan hanya menginstal program dan menjalankan program secara bersama-
sama, inti dari kegiatan ini adalah menghasilkan permainan dan menguasai permainan/
game yang nantinya dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk para siswanya 
di sekolah masing-masing.

PEMBERDAYAAN GURU-GURU SD DI LINGKUP GUGUS KARTINI KECAMATAN 
BERGAS KABUPATEN SEMARANG MELALUI PELATIHAN MENULIS ARTIKEL 

ILMIAH

Sri Sukasih, Sutaryono, Arini Estiastuti

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Artikel ilmiah ialah karangan yang dihasilkan melalui proses penelitian lapangan 
atau pemikiran konseptual yang berlandaskan kajian kepustakaan dan diterbitkan dalam 
jurnal ilmiah. Artikel ditulis berdasarkan pengabdian yang sudah dilakukan di lapangan 
dan dilaporkan kembali dalam bentuk yang lebih padat, lugas, jelas dan sederhana, dan 
dimuat di dalam jurnal agar dibaca oleh kalangan yang lebih luas. Artikel konseptual ditulis 
berdasarkan pemikiran atau perenungan yang mendalam terhadap objek atau fenomena 
tertentu berlandaskan acuan kepada teori yang diperoleh melalui kajian pustaka (library 
research) untuk tujuan yang serupa dengan tujuan penulisan artikel hasil penelitian.Tujuan 
kegiatan ini adalah: 1,Memberikan (sharing) pelatihan dan mendampingi guru-guru SD 
di lingkup gugus Kartini kecamatan Bergas dalam membuat/menulis artikel ilmiah secara 
tepat.2.Menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan guru-guru SD di lingkup 
Gugus Kartini kecamatan Bergas dalam membuat artikel ilmiah secara tepat.Manfaat 
dari kegiatan ini adalah:1.Guru-guru SD di lingkup gugus Kartinii kecamatan Bergas 
mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam membuat/menulis artikel ilmiah secara 
intensif.2.Wawasan dan keterampilan Guru-guru SD di lingkup gugus Kartini kecamatan 
Bergas meningkat dalam membuat/menulis artikel ilmiah. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini dilaksanakan untuk guru-guru SD di lingkup Gugus Kartini UPTD 
Pendidikan Dasar kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Peserta kegiatan berjumlah 39 
guru. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan 
kegiatan pelatihan ini dilakukan beberapa kali yaitu: (1) guru-guru SD mendapatkan 
pelatihan dan bimbingan dalam membuat artikel Ilmiah, dan (2) wawasan dan keterampilan 
guru-guru SD meningkat dalam membuat artikel ilmiah. 
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PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING 
DI SDN 02 ADISANA UPK KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

Sukirman, Rafika Bayu Kusumandari

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 
semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) 
berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan 
sebutan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 
konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (contents) dan sistemnya. SDN 
02 Adisana berada di wilayah UPK Kebasen Kabupaten Banyumas, memiliki sarana 
prasarana lengkap dimana terdapat laboratorium komputer. Namun demikian, sarana dan 
prasarana tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran. Untuk itu 
perlu adanya pelatihan pembuatan pembelajaran e-learning. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, yaitu kegiatan orientasi yang diakhiri 
dengan praktik membuat media pembelajaran berbasis e-learning secara individu. Dalam 
hal ini orientasi sebagai penyajian (pembekalan) materi dan praktik.Kegiatan pelatihan 
dilaksanakan pada tanggal 5-6 Oktober 2013 bertempat di SDN 2 Adisana diikuti oleh 
Kepala sekolah dan seluruh guru yang ada sejumlah 14 orang sehingga total peserta 
pelatihan adalah 15 orang. Kegiatan hari kedua berjalan lancar dan ternyata hasilnya 
sebagian besar guru-guru dapat mengoperasikan moodle dengan baik walaupun materi 
moodle belum seluruhnya diberikan.

PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN BIMBINGAN 
KONSELING (PTBK) BAGI PARA GURU BK SMP DI MGBK SEMARANG BARAT

Supriyo, Sri Hartati

Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sebagian besar guru BK di Semarang Barat, menurut informasi dari koordinator 
guru BK di Semarang Barat bahwa sebagian besar masih belum menguasai bagaimana cara 
menyusun proposal penelitian tindakan bimbingan konseling (PTBK). Dengan kondisi 
seperti ini pengabdi bermaksud memberikan pelatihan penyusunan proposal PTBK bagi 
guru BK di MGBK Semarang Barat. Sasaran pengabdian pada masyarakat ini adalah 
guru BK di MGBK Semarang Barat yang berjumlah 18 orang. Tujuan dari pengabdian 
masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan guru BK dalam menyusun proposal 
PTBK pada guru BK di MGBK Semarang Barat. Berdasarkan hasil dan pembahasan 
pengabdian pada masyarakat tentang “pelatihan penyusunan proposal penelitian tindakan 
bimbingan konseling (PTBK) bagi para guru BK SMP di MGBK Semarang Barat, sebagai 
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berikut: (1) Kemampuan para peserta pelatihan PTBK sebelum dilaksanakan pelatihan 
penyusunan proposal berada pada tingkat “agak rendah”, (2) Kemampuan para peserta 
pelatihan PTBK sesudah dilaksanakan pelatihan penyusunan proposal berada pada tingkat 
“cukup tinggi”, (3) Proposal yang dapat disusun tepat waktu oleh para peserta PTBK 
cenderung agak kurang memuaskan (44%), meskipun ada kesanggupan para peserta 
lain untuk menyelesaikannya, dan (4) Para peserta menginginkan adanya kegiatan tindak 
lanjut dari pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan simpulan diatas dapat diberikan saran, 
sebagai berikut: (1) Bagi semua peserta diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan 
proposal PTBK sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, (2) Sebagai tindak lanjut dari 
pengabdian masyarakat ini diharapkan para peserta dapat melaksanakan PTBK di sekolah 
masing-masing.

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PELATIHAN 
PENYUSUNAN PROPOSAL PTK DAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI GURU 

SD DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

Suwandi, Noening Andrijati, Marjuni

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan guru untuk mencapai dan atau meningkatkan standar kompetensi 
profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan 
pangkat/jabatan fungsional. Kegiatan PKB mencakup: 1) pengembangan diri; 2) publikasi 
ilmiah; dan karya inovatif. Publikasi ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang telah 
dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan 
proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan. Publikasi ilmiah 
meliputi: 1) presentasi pada forum ilmiah, sebagai pemrasaran atau narasumber; 2) 
publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; 
dan 3) publikasi buku teks pelajaran, pengayaan atau pedoman guru. Berdasarkan hasil 
kajian empiris di lapangan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pencapaian dan/ atau 
peningkatan kompetensi profesional guru mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan 
hasil penelitian Roza (2008) diperoleh bahwa pengembangan profesi guru memprihatinkan, 
tertundanya kenaikan pangkat karena tidak terpenuhinya Karya Tulis Ilmiah (KTI). Temuan 
pada monitoring pelatihan di Kelompok Kerja Guru(KKG) oleh Tim Pengembang Program 
BERMUTU Tahun 2009 antara lain: para peserta pelatihan masih perlu bimbingan dalam 
merancang proposal PTK dan menyusun laporannya (87,5%), perlu bimbingan dalam 
pemodelan tahap-tahap PTK model BERMUTU di KKG (68%), dan PTK merupakan tagihan 
yang paling sulit dipenuhi oleh peserta pelatihan (64,71%). Sementara itu pelatihan-pelatihan 
yang telah diikuti oleh guru termasuk guru-guru di kecamatan Tegal Barat masih bersifat 
teoritis, sulit untuk diterapkan, keterbatasan biaya, budaya kerja belum mendukung, dan 
kurangnya pembinaan dari pihak terkait. Permasalahan yang terakhir menunjukkan masih 
terbatasnya program kolaboratif antara Dinas sebagai wadah, SD, dan Perguruan Tinggi. 
Sementara itu, sumber daya di Perguruan Tinggi berlimpah dalam menjalankan Tri Darma 
Perguruan Tinggi (pendidikan & pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat) 
dengan pendanaan yang memadai. Berdasarkan kajian yuridis dan empiris tersebut di 
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atas sangat penting untuk segera dikembangkan program kolaboratif Perguruan Tinggi 
dengan Dinas P dan K, dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesi 
guru melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan penyusunan 
proposal PTK dan Penulisan Karya Ilmiah bagi guru SD. Karya tulis yang dihasilkan dari 
kegiatan PTK merupakan laporan kegiatan nyata yang dilakukan guru di kelasnya dalam 
upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini tentu berbeda dengan KTI berupa laporan 
penelitian korelasi dan penelitian deskriptif yang umumnya tidak memberikan dampak 
langsung pada proses pembelajarannya dikelas. Dengan melakukan kegiatan PTK, maka 
guru telah melakukan salah satu tugasnya dalam pengembangan profesinya. Penelitian 
Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Sedangkan makalah hasil penelitian 
adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok orang yang membahas 
suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian (Kepmendikbud No. 025/0/1995). 
Dengan demikian laporan atau artikel dari hasil penelitian juga merupakan karya tulis 
ilmiah. KTI berupa hasil penelitian ini diminati dalam pengembangan profesi oleh sebagian 
guru di antaranya karena: a) sebagian guru sudah terbiasa melakukannya; b) dilaksanakan 
menggunakan kaidah-kaidah ilmiah sehingga mendapat jawaban yang benar secara 
keilmuan; c) PTK sebagai wahana untuk menguji atau menerapkan hal-hal baru dalam 
praktik pembelajaran. Untuk mengembangkan dan meningkatkan keprofesian guru-guru 
SD dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi guru-guru SD meliputi pemberian 
pengetahuan konseptual tentang penulisan KTI dan PTK, praktek/latihan menyusun PTK 
dan KTI, sampai menghasilkan draft proposal PTK dan KTI hasil penelitian. Penilaian 
peningkatan pengetahuan mengenai PTK dan penyusunan KTI dilaksanakan dengan 
pretes dan postes. Dapat ditunjukkan bahwa pada pretes peserta yang memperoleh 
skor dengan kategori B sebanyak 2 orang (6,9%), C sebanyak 8 orang (27,6%), dan K 
sebanyak 19 orang (65,5%). Pada postes, peserta yang memperoleh skor dengan kategori 
A sebanyak 3 orang (10,3%), B sebanyak 11 orang (37,9%), C sebanyak 13 orang (29,2%), 
dan K sebanyak 2 orang (6,9%). Hasil ini diperkuat dengan peningkatan rata-rata skor 
sebelum dan sesudah pelatihan, yaitu dari 57 (K) menjadi 71 (B). Penilaian peningkatan 
keterampilan mengenai PTK dan penyusunan KTI dilaksanakan melalui penilaian produk 
berupa proposal. Dapat ditunjukkan bahwa sebelum pendampingan melalui diskusi-
konsultasi peserta yang memperoleh skor dengan kategori baik (B) sebanyak 4 
orang (13%), setelah pendampingan meningkat sebanyak 21 orang (72,5%) dengan 
kategori baik (B). Jika ditinjau dari perolehan kemampuan pada aspek pengetahuan dan 
keterampilan tersebut, maka disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan ini telah berhasil. Dari 
hasil pelaksanaan kegiatan juga ditemukan bahwa kelemahan kemampuan meneliti (PTK) 
yang dimiliki guru adalah kurangnya pengetahuan yang benar dan menyeluruh mengenai 
PTK, sehingga mempengaruhi keterampilan dalam menelitinya. Pelaksanaan kegiatan 
pelatihan ini telah berhasil menambah atau meningkatkan pengetahuan mengenai 
penelitian tindakan kelas dan penyusunan karya tulis ilmiah, keterampilan guru dalam 
penelitian tindakan kelas terutama dalam menyusun proposal. Oleh karena itu hendaknya 
guru senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan untuk 
dapat melaksanakan penelitian dengan benar, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
merefleksi diri serta merealisasikan proposal ke dalam pelaksanaan penelitian tindakan 
kelas di sekolah masing-masing.
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PENGABDIAN DOSEN FBS

PELATIHAN BERMAIN BERMAIN MUSIK ANGKLUNG BAGI GURU RADDLATUL 
ATHFAL SEKARAN GUNUNGPATI UNTUK MENINGKATKAN KEPEKAAN RASA 

NADA DAN RASA IRAMA

Abdul Rachman, Moch. Usman Wafa

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Seni Tradisional wajib dijunjung tinggi nilai keluhurannya dan perlu dikembangkan 
oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga masyarakat di dunia pendidikan dalam hal 
ini adalah para guru MI Raddlatul Athfal Sekaran Gunungpati Semarang. Permasalahan 
yang diangkat dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah (1) Bagaimanakah 
pengetahuan guru dalam mengolah nada dan irama; (2) Bagaimanakah pengetahuan dan 
ketrampilan guru dalam pembelajaran praktek bermain alat musik angklung. Tujuan 
pengabdian ini adalah mengupayakan agar kesenian tradisional dapat digali, dilestarikan, 
dan dikembangkan di seluruh lapisan masyarakat terutama di dunia Pendidikan. Materi 
yang diberikan pada Pengabdian Masyarakat ini adalah berkaitan dengan materi seni 
tradisional yaitu musik angklung. Materi angklung yang ada di MI Raddlatul Athfal 
tempat pengabdian dikembangkan dalam teknik memainkannya secara individu dan 
berkelompok, serta kemampuan membaca, mengolah nada dan irama melalui bermain 
musik angklung. Metode pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan model berekspresi 
dan berkreasi. Yaitu peserta memainkan lagu-lagu sederhana baik lagu daerah maupun lagu 
anak-anak dengan menggunakan alat musik angklung sesuai dengan melodi lagu tersebut 
baik secara individu maupun berkelompok. Untuk memunculkan kepekaan rasa irama 
salah satu peserta memainkan alat musik ritmis yaitu drum set dan diiringi oleh alat musik 
keyboard. Hasil pengabdian; (1) Guru-guru Raddlatul Athfal peserta pengabdian dapat 
memahami, membaca dan memainkan melodi lagu tradisional dan lagu-lagu sederhana 
yang diberikan oleh pelaku pengabdian dengan menggunakan alat musik angklung. (2) 
Guru-guru Raddlatul Athfal peserta pengabdian dapat memainkan alat musik angklung 
dengan benar; (3) Guru-guru Raddlatul Athfal peserta pengabdian dapat mengekspresikan 
rasa nada dan rasa irama; (4) Guru-guru Raddlatul Athfal peserta pengabdian dapat 
berkreasi dalam mengolah melodi dan mengolah irama dengan menggunakan alat m 
usik angklung. Saran; (1) Para guru-guru Raddlatul Athfal diharapkan mengembangkan 
pengetahuannya di bidang musik tradisional agar bisa di ajarkan ke peserta didiknya. 
(2) Pihak sekolah diharapkan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan; 
(3) Dinas Pendidikan sebaiknya memperhatikan potensi-potensi kesenian terutama 
kesenian tradisional di tingkat sekolah-sekolah dengan cara mengadakan lomba-lomba 
atau sejenisnya.
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PENGEMBANGAN TRUE FONT UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MENULIS 
HURUF JAWA BAGI GURU BAHASA JAWA SD SE-KECAMATAN MRANGGEN

Agus Yuwono, Hardyanto 

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Berdasarkan analisis kebutuhan, sangat dibutuhkan sarana untuk pengembangan 
kompetensi guru dalam menulis huruf Jawa. Salah satu fasilitas yang memungkinkan 
untuk meningkatkan kompetensi tersebut adalah menggunakan program True Font. True 
fons merupakan salah satu font pada program menulis huruf Jawa di komputer. Program 
ini sangat mudah digunakan karena diaplikasikan langsung pada program Windows, 
sehingga setiap komputer yang memiliki program window tentu bisa diterapkan program 
true font tersebut. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah “meningkatkan kompetensi 
guru bahasa Jawa SD Kecamatan Mranggen pada kompetensi menulis huruf Jawa melalui 
program True Font”. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini bermanfaat bagi khalayak sasaran dan bagi pelaksana. Bagi 
khalayak sasaran terutama guru kegiatan ini bermanfaat dalam aspek pengembangan 
kompetensi guru dalam menulis huruf Jawa melalui program True Font. Di samping itu 
juga bermanfaat dalam ikatan kerjasama antara guru dan dosen dalam pengembangan 
pembelajaran bahasa Jawa. Kerangka pemecahan masalah kegiatan ini berbentuk kaji 
tindak dengan model partisipatif kolaboratif antara dosen dan UPTD. Khalayak sasaran 
kegiatan ini adalah para guru bahasa Jawa SD se-Kecamatan Mranggen. Jumlah peserta 
pelatihan sebanyak 40 orang guru perwakilan masing-masing Sekolah. Pembatasan 
jumlah peserta ini dimaksudkan agar proses pelatihan dapat berlangsung secara efektif. 
Pemilihan sasaran kegiatan dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Pendidikan dan 
K3S Kecamatan Mranggen. Kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa Pengembangan 
True Font untuk Meningkatkan Kompetensi Menulis Huruf Jawa bagi Guru Bahasa Jawa 
SD Se-Kecamatan Mranggen telah berhasil dengan baik. Perlunya adanya tindak lanjut 
kegiatan ini, yaitu tidak hanya untuk guru SD, tetapi juga untuk guru SMP dan SMA/
SMK, serta tidak hanya di wilayah Kecamatan Mranggen, tetapi juga di kabupatan atau 
kota lain.

PELATIHAN PENULISAN PUISI BERMUATAN NILAI-NILAI KONSERVASI 
LINGKUNGAN RAWA PENING SEBAGAI PENGUATAN KARAKTER BAGI SISWA SD 

GEDONG 1 KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

Ahmad Syaifudin, Fathur Rokhman, Etty Soesilowati, Margareta Rahayuningsih

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Keunggulan dalam puisi memberikan ruang gerak yang sangat signifikan dalam 
memperkenalkan persoalan serta penyelesaiannya dalam kehidupan sekitar. Salah satu 
wujud persoalan kehidupan di sekitar adalah persoalan lingkungan di Rawa Pening. 
Berdasarkan analisis di daerah Rawa Pening, persoalan lingkungan dapat dipilah menjadi 
dua bagian, yakni persoalan yang terjadi di hulu dan persoalan yang terjadi di hilir. 
Mengacu pada permasalahan lingkungan tersebut upaya yang dapat ditanamkan dalam 
generasi muda (siswa) adalah melalui menulis puisi. Aktivitas menulis puisi menjanjikan 
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pengungkapan secara ekpresif tentang ide/gagasan dan perasaan siswa dalam memberikan 
sumbangan pemikiran penyelesaian yang dapat digunakan. Kepolosan dan kejernihan 
bahasa yang dimiliki dapat menjadi kekuatan gerakan nyata dalam upaya menjalankan 
konservasi lingkungan di kawasan Rawa Pening. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode survei, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan. Khalayak 
sasaran adalah siswa SD Negeri Gedong 1 Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang. Evaluasi 
kegiatan ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Evaluasi secara langsung 
dilakukan pada saat pelatihan dan pembimbingan yang mencakup: (1) keseriusan siswa 
dalam mengikuti kegiatan dan (2) pengetahuan dan kemampuan siswa dalam menulis 
puisi. Kemudian, evaluasi secara tidak langsung berupa pendampingan dan pemantauan 
tindak lanjut kegiatan ini, yaitu: (1) penerapan pengetahuan yang telah diperoleh dari 
pelatihan penulisan puisi pada pembelajaran menulis puisi di kelas, dan (2) tindak lanjut 
penulisan puisi dalam media cetak maupun elektronik. Berdasarkan pelatihan puisi 
berbasis konservasi lingkungan di Rawa pening dapat diketahui bahwa kompetensi 
menulis siswa SD semula rendah. Namun, setelah diberi pelatihan kompetensi menulis 
siswa SD menjadi lebih baik. Media pengenalan puisi yang efektif bagi anak SD adalah 
dengan menggunakan lagu yang paling disukai. Selain itu, proses menulis puisi untuk 
anak SD sebaiknya diawali dari dunia sekiatr anak dengan mengedepankan kekuatan 
pancaindera yang dimiliki. Sementara itu, karakter siswa yang laing menonjol dalam 
penulisan puisi adalah jujur, berani, dan peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Saran 
yang direkomendasikan adalah (1) lagu-lagu yang digunakan dalam mengenalkan puisi 
sebaiknya diseleksi dan dipilih sesuai dengan psikologi anak, (2) Metode maupun cara 
yang digunakan dalam pelatihan dijadikan acuan dalam membelajarkan puisi kepada 
anak, khususnya pada tingkat SD, dan (3) penelitian lanjutan perlu dilakukan khususnya 
dalam mengembangakan model penulisan puisi yang relevan dengan anak SD.

PENINGKATAN KETRAMPILAN PENGGUNAAN SIMBOL-SIMBOL FONETIK 
UNTUK PERBAIKAN PENGUCAPAN BAHASA INGGRIS BAGI GURU-GURU BAHASA 

INGGRIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MGMP SUB-RAYON 06 SEMARANG

Alim Sukrisno, Muhamad Ikhwan Rosyidi

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Laporan ini merupakan hasil pelatihan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
di guru-guru bahasa Inggris MGMP Sub-Rayon 06 Semarang. Tujuannya ialah memberi 
pelatihan ketrampilan menggunakan simbol-simbol fonetik untuk perbaikan pengucapan 
dalam bahasa Inggris mereka. Peserta pelatihan ini berjumlah 10 orang guru-guru SMP 
negeri dan swasta yang tergabung dalam MGMP Sub-Rayon 06 Semarang dan dari sekolah-
sekolah lain di luar sub-rayon 06. Pelatihan ini diselenggarakan mulai tanggal 6 September 
2013 sebanyak 6 kali pertemuan. Satu kali pertemuan berharga dua tatap muka, masing-
masing tatap muka berdurasi 90 s/d 100 menit. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa hasil 
pos-tes (67.9) lebih baik dari hasil pre-tes (40,1) disertai dengan penurunan tajam dalam 
jumlah (72,72%) dan frekuensi (85.79%) penggunaan simbol-simbol fonetik asing. Hasil 
kuesioner menunjukkan bahwa para peserta merasa mendapat manfaat yang besar dan 
sangat terbantu dalam peningkatan kemampuan ucap meereka. Berdasarkan hasil di atas, 
disarankan agar pelatihan semacam ini bisa selalu diadakan dan dilanjutkan. Subyek 
sasaran tidak hanya guru bahasa Inggris di MGMP sub-rayon 06 Kotamadaya Semarang 
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tetapi guru-guru bahasa Inggris lain di sub-rayon lain di dalam dan di luar Kotamadaya 
Semarang. Untuk maksud tersebut, alokasi dana harus ditambah dan diperbanyak.

PELATIHAN KETERAMPILAN MEMBUAT ORIGAMI BAGI GURU TK SE-
KECAMATAN GUNUNGPATI

Aprillia, Ruswondho

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) oleh tim PPM Jurusan Seni 
Rupa FBS UNNES, secara khusus akan menyelenggarakan program pemberdayaan guru 
TK melalui pelatihan keterampilan membuat Origami guna menunjang pembelajaran 
di TK. Setelah para guru mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh tim 
pelaksana PPM UNNES, tujuan yang ingin dicapai adalah: 1) Meningkatkan pengetahua, 
keterampilan, dan kreativitas guru TK tentang berbagai teknik dan media dalam membuat 
origami. 2) Meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru TK dalam membuat origami 
serta pengetahuannya dalam memanfaatkan origami tersebut sebagai media pembelajaran 
di TK. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 
ini adalah, bagi masyarakat, dalam hal ini guru-guru TK, pemahaman/pengetahuan, 
keterampilan, serta kreativitas dalam membuat origami sebagai materi ajar dan media 
pembelajaran dapat diterapkan dalam rangka memeperlancar pelaksanaan pembelajaran 
di TK. Khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini 
adalah guru-guru TK se Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Hal ini didasarkan atas 
kebutuhan bagi para guru yang menghendaki adanya pengetahuan dan keterampilan seni 
rupa khususnya origami. Kegiatan pengabdian ini melibatkan lembaga-lembaga, antara 
lain: (1), Diknas Pendidikan Kecamatan Gunungpati yang membawahi guru-guru TK se 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai sasaran pelatihan. (2 ) IGTKI (Ikatan 
Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) tingkat Kec. Gunungpati. Metode yang digunakan 
dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah metode ceramah, peragaan, dan 
latihan pratek yang didukung dengan demonstrasi dan tanya jawab.

EVALUASI PROGRAM DIKLAT KEPALA LAB POLA 300 JAM KERJA SAMA ANTARA 
HIPPSI DAN PASCA UNNES DENGAN KEGIATAN PENDAMPINGAN KE SEKOLAH 

PESERTA

Arif Suryo Priyatmojo, Rohani, Muhammad Rizki Adhi Pratama

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Salah satu tugas seorang kepala lab adalah memberikan pelayanan terbaik kepada 
peserta didik melalui semua unsur lab yang ada disekolah, termasuk di dalamnya lab bahasa. 
Lab bahasa menjadi salah satu unsur terpenting dalam suksesnya proses pembelajaran 
yang berhubungan dengan materi kebahasaan. Dengan demikian tugas ini tidaklah ringan 
dan seorang kepala lab harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi kepribadian, 
sosial, profesional dan manajerial. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter 
pribadi seorang kalab yang ada dalam diri tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai seorang kalab, kompetensi ini sangatlah penting dan diperlukan. Kompetensi sosial 
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adalah kemampuan seorang kepala lab dalam berinteraksi di lingkungan tempat dimana ia 
bekerja. Kemampuan ini bersifat interpersonal dan transactional karena berkaitan dengan 
kemampuannya dalam membawa diri di lingkungan, kepada atasan, kepada bawahan 
dan kepada teknisi dan laboran. Selanjutnya kompetensi profesional berkaitan dengan 
hal-hal tentang bagaimana seorang kepala lab mampu menerapkan ide maupun gagasan 
yang dimiliki kepada proses pembelajaran di lab bahasa dan menjadikan lab bahasa tidak 
hanya sebagai tempat pembelajaran tetapi juga sebagai tempat melakukan penelitian bagi 
unsur-unsur guru didalamnya. Dan, kompetensi manajerial adalah tentang bagaimana 
seorang kepala lab mampu untuk melakukan perencanaan dan pendistribusian pekerjaan 
dengan semua elemen berdasar tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, tugas seorang 
kepala lab tidak lah mudah sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan 
kulaitas tersebut. Salah satu kegiatan yang menunjang adalah diklat kepala lab. Dengan 
berpartisipasinya seorang kalab dalam diklat tersebut diharapkan terdapat sebuah sinergi 
antara kemampuan, wawasan, dan pengetahuan untuk di aplikasikannya kedalam dunia 
sekolah sehingga akan tercipta sebuah manajemen sekolah yang berkualitas. Untuk 
meninjak lanjutinya maka kegiatan pengabdian ini sangat relevan dengan hal-hal 
yang tertulis berdasarkan informasi di atas, yakni tentang bagaimana sebuah kegiatan 
pendampingan untuk meningkatkan manajemen lab bahasa yang baik disekolah yang 
menjadi tempat kegiatan pengabdian ini.

PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU BERKELANJUTAN MELALUI 
PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI GURU DI KECAMATAN GUNUNGPATI

B. Wahyudi Joko Santoso, Anastasia Pujitriherwanti, Isfajar Ardinugroho

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Fokus pengabdian ini adalah Peningkatan Peningkatan Profesionalitas Guru 
Berkelanjutan melalui Penulisan Karya Ilmiah hasil penelitian bagi Guru di Kecamatan 
Gunungpati. Subyek pengabdian ini adalah para wakil guru SD di Gugus Dr. Sutomo, 
Kecamatan Gunungpati, Semarang. Adapun pelaksanaan pengabdian ini adalah pada hari 
tanggal, 2 November 2013. Masalah yang dipecahkan adalah (1) Sejauh mana pemahaman 
Guru terhadap Kepmenpan Nomor 16 Tahun 2009 di atas? (2) Sejauh mana pula pemahaman 
Guru terhadap seluk beluk artikel ilmiah hasil penelitian yang dibuat berdasarkan laporan 
PTK? (3) Apa saja kendala Guru dalam membuat artikel ilmiah dari hasil PTK yang 
pernah mereka buat? Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan metode seminar dan 
lokakarya. Pelaksanaan pelatihan dibagi dalam beberapa tahap kegiatan, yaitupemberian 
motivasi, pretes, presentasi materi, tanya jawab, postes, dan pendampingan pembuatan 
artikel ilmiah hasil penelitian. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat disimpulkan 
bahwa (i) pengetahuan dan pemahaman artikel ilmiah bagi guru-guru di Sekolah Dasar, 
Gunungpati, Semarang semakin meningkat pascadiklat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 
pretest dan postest yang mengalami kenaikan. (ii) kendala-kendala guru dalam penulisan 
artikel ilmiah hasil penelitian sebagai sarana untuk mengembangkan profesi berkelanjutan 
dapat  diatas i  dengan baik,  (iii) guru yang belum pernah melakukan PTK semakin 
termotivasi untuk melakukan PTK dan menulis artikel. Oleh sebab itu, Tim Pengabdi ini 
merekomendasikan beberapa hal, yaitu (1) perlu adanya tindak lanjut dengan melakukan 
pelatihan penulisan artikel ilmiah hasil penelitian, (2) perlu adanya peningkatan kerja 
sama yang lebih baik antara instansi terkait, dalam hal ini dosen-dosen Unnes, Lembaga 
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Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNNES, Dinas Pendidikan 
setempat, serta sekolah, supaya kesadaran membuat karya ilmiah apapun bentuknya, 
khususnya artikel ilmiah hasil penelitian semakin meningkat, sehingga menulis karya 
ilmiah menjadi kebiasaan dan kebutuhan bagi guru, dan (3) perlu adanya uluran tangan 
dari para dosen untuk mendampingi, membimbing, dan memfasilitasi para guru supaya 
mereka dapat menulis artikel ilmiah hasil penelitian pada khususnya dan karya-karya 
ilmiah lain pada umumnya.

PELATIHAN MEMBUAT DAN MEMAINKAN INSTRUMEN MUSIK ANSAMBEL 
BERBASIS KONSERVASI DALAM PEMBELAJARAN MUSIK BAGI GURU-

GURU SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KELURAHAN KANDRI 
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Bagus Susetyo, Syahrul S. Sinaga

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini, berupa pelatihan membuat dan 
memainkan instrument musik ansambel berbasis konservasi dalam pembelajaran musik 
bagi guru-guru sekolah pendidikan anak usia dini di Kelurahan Kandri, Kecamatan 
Gunungpati, Kota Semarang, bermaksud memberi wawasan musik dan ketrampilan 
bermain musik ansambel yang terdiri dari alat musik tiup dan pukul, agar dapat menjadi 
bekal ketrampilan dalam member materi msuik pada pembelajaran di PAUD di Kota 
Semarang. Selain itu juga diharapkan dapat membuat alat musik sederhana yang ada 
di sekeliling sekolah yang berbasis konservasi, untuk digunakan dalam pembelajaran 
musik. Materi yang diberikan meliputi: kemampuan dasar musik, ketrampilan dasar 
memainkan alat musik tiup, ketrampilan dasar memainkan alat musik pukul, ketrampilan 
lanjut memainkan alat musik tiup, ketrampilan lanjut memainkan alat musik pukul, 
dan kemamampuan menerapkan permainan bersama yang berupa ansambel alat musik, 
termasuk evaluasi akhir berupa pergelaran kecil. Khalayak sasaran yaitu ibu-ibu pengasuh 
dan guru-guru pengajar PAUD di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota 
Semarang, untuk tercapainya tujuan tersebut digunakan metode: ceramah, demosntrasi, 
pemberian tugas, metode drill/latihan, dan diskusi, sampai pada tahapan akhir evaluasi. 
Hasil yang dicapai selama pelatihan adalah semua materi latihan dari program awal 
hingga pelatihan lanjut dapat tercapai dengan baik, hanya dalam proses membuat alat-alat 
musik sederhana kurang tercapai seperti yang direncanakan karena dana yang terbatas dan 
ketrampilan guru-guru yang tidak sebaik yang diperkirakan sebelumnya, dalam hal ini 
hanya menggunakan gallon dan botol-botol air Aqua bekas yang bias dimainkan. Evaluasi 
berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.
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PENGEMBANGAN MATERI AJAR BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER BAGI GURU 
BAHASA INGGRIS SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN TEMBALANG

C. Murni Wahyanti, Joko Sutopo

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melatih guru bahasa Inggris 
Sekolah Dasar (SD) untuk mengembangkan materi ajar yang berbasis pendidikan 
karakter. Pengembangan materi dipilih untuk program pengabdian ini karena materi ajar 
bahasa Inggris untuk siswa SD tidak disediakan oleh pemerintah dan guru juga tidak 
diperbolehkan meminta siswa membeli materi ajar. Dengan demikian sangatlah perlu 
bagi guru untuk dapat menyusun sendiri materi ajar. Khalayak sasaran program ini 
adalah guru bahasa Inggris SD negeri di kecamatan Tembalang, seluruhnya berjumlah 
22 orang. Pelatihan diadakan di SD Tandang 01, Semarang. Langkah-langkah yang 
digunakan dalam pelatihan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) identifikasi masalah, yang 
dilakukan sebelum program pengabdian, (2) penentuan alternatif pemecahan yaitu dengan 
menentukan target sasaran dan merancang tindakan, dan (3) pelaksanaan tindakan, yaitu 
dengan memberi pelatihan. Dalam pelatihan metoda yang digunakan adalah pemberian 
informasi dan model, kerja kelompok dan kerja individual. Hasil yang diharapkan dari 
kegiatan pengabdian ini berupa contoh materi ajar yang disusun oleh guru. Pelatihan ini 
mendapat dukungan positif dari masyarakat. Pertama pihak UPTD pendidikan kecamatan 
Tembalang berpatisipasi dengan membantu menyebarkan undangan. Kedua, pihak sekolah 
yang dalam hal ini diwakili oleh SD Tandang 01 membantu menyediakan tempat. Mereka 
berpendapat bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dan berharap agar pelatihan semacam 
ini dapat diadakan lagi. Di samping itu, dengan pelatihan ini terrjalin kerjasama yang baik 
antara tim dengan staf UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang dan para guru bahasa 
Inggris SD negeri di Tembalang.

P E N I N G K ATA N  K O M P E T E N S I  P E N E L I T I A N  T I N D A K A N  K E L A S 
B A G I  G U R U  B A H A S A J E PA N G  S M A / S M K  S E - K O TA S E M A R A N G

Dyah Prasetiani, Lispridona Diner 

Jurusan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kemampuan seorang mencakup; kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, 
kemampuan sosial dan kemampuan professional yang didapat melalui melalui pendidikan 
profesi. Kemampuan tersebut tertulis dalam UU No.14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1. Sama 
halnya dengan dosen maka guru sebagai pengajar/pendidik disebut profesianalisme, 
apabila telah memiliki kemampuan dalam melaksanakan Tri Darma, 1) guru harus terampil 
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mengajar, 2) guru harus mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian atau karya 
ilmiah, 3) guru harus memiliki kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 
Sebagai guru yang memiliki tugas menyampaikan ilmu. Dalam menyampaikan ilmu, tidak 
hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas. Salah 
satunya, ilmu yang disampaikan oleh guru lebih bermanfaat apabila disampaikan melalui 
karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tidak hanya dapat dinikmati oleh peserta didik, 
tetapi juga oleh masyarakat luas. Karya ilmiah juga merupakan nilai profesionalisme 
dari seorang guru, karena kegiatan menulis karya ilmiah mendukung profesi guru, baik 
dalam proses belajar dan mengajar ataupun dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah 
tertentu yang diajukan. Permasalahan yang diidentifikasi pada program pengadian kepada 
masyarakat ini adalah: 1) Pengetahuan dan pemahaman para guru tentang Penelitian 
Tindakan Kelas masih kurang, 2) Pengalaman guru dalam hal penelitian tindakan kelas 
masih kurang, 3) Pengalaman menyusun proposal masih kurang, 4) Budaya dalam hal 
kegiatan penelitian di lingkungan sekolah masih kurang. Hasil yang diperoleh melalui 
kegiatan ini yaitu terdapat peningkatan pemahaman para guru bahasa Jepang SMA/SMK 
dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas se-Kota Semarang, peningkatan kemampuan 
para guru bahasa Jepang di SMA/SMK dalam menyusun proposal Penelitian Tindakan 
Kelas se-Kota Semarang, dan terdapat peningkatan kemampuan para guru bahasa Jepang 
SMA/SMK se-Kota semarang dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. 

PENERAPAN ORNAMEN NUSANTARA PADA INDUSTRI HANDYCRAFT 
DI JIKEN BLORA

Eko Haryanto, Onang Murtiyoso

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kerajinan dan industri handycraft di Jiken Blora mulai adanya penurunan produksi 
yang disebabkan karena perkembangan desain yang monoton, sementara permintaan 
pasar menghendaki handycraft yang khas citra Indonesia. Di samping itu, motif khas 
kelokalan Blora telah membaur dan terkadang meluntur oleh kemunculan gaya-gaya lain 
yang lebih ngetrend. Identitas kelokalan mulai menunjukan gejala menghilang. Sekarang 
yang muncul justru identitas produk yang beragam, saling adopsi, dan saling campur. 
Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah: Mengenalkan ornamen nusantara secara 
tekstual dan kontekstual untuk diterapkan dalam berbagai media produk handycraft 
Blora. Khalayak sasaran yang akan menjadi target kegiatan ini adalah sebagaian perajin 
yang mau mengembangkan produksinya terutama perajin yang dibawah koordinasi Laras 
Jati dibawah pimpinan Suparno. Bentuk kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan studi 
banding dari berbagai macam produk handycraft setelah itu diambil satu konsep desain 
yang mempunyai daya nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan, dari uraian di atas maka 
diambil satu konsep penerapan ornamen nusantara pada desain handycraft Blora. Metode 
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut 
ceramah, tanya jawab, diskusi pelatihan atau workshop. Pelatihan dan workshop yang 
dilakukan telah berhasil meningkatkan kemampuan para perajin dalam memahami unsur-
unsur rupa dan prinsip-prinsip desain serta pengaplikasiannya dalam kerajinan kayu. 
Para peserta masih dalam tahap eksplorasi untuk menghasilkan desain yang kreatif dan 
inovatif. Eksplorasi yang dilakukan baru menunjukan tahapan stilisasi belum sampai ke 
tahapan transformasi atau penggabungan antar ornamen secara lebih selaras.
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PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN GENERATIF BERBASIS KONTEKS 
SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI BERBICARA BERBAHASA JAWA 

SISWA BAGI GURU MI DI WILAYAH GUNUNGPATI

Endang Kurniati, Esti Sudi Utami

Jurusan Bahasa dan Satra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Perasaan tidak puas masyarakat terhadap hasil pembelajaran bahasa Jawa hingga 
kini masih berlangsung. Siswa tidak mampu berbicara bahasa Jawa yang santun. Kondisi 
ini terjadi karena pembelajarannya cenderung ke bahasa tulis. Untuk mengatasinya 
guru perlu mendapat pelatihan pembelajaran dengan strategi pembelajaran generatif 
berbasis konteks sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, pengabdian kepada masyarakat 
ini bertujuan (1) meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar 
berbasis konteks sosial untuk meningkatkan kompetensi berbicara berbahasa Jawa siswa. 
(2) meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran generatif 
berbasis konteks sosial untuk meningkatkan kompetensi berbicara berbahasa Jawa siswa. 
Kerangka pemecahan masalah pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk kaji tindak 
dengan model pendekatan partisipatif kolaboratif antara dosen dan guru MI Gunungpati. 
Secara prosedural, sebagai berikut. (1) melakukan Needs Analysis untuk mengetahui peta 
kebutuban praktis dan strategis dalam pembelajaran bahasa Jawa di MI, (2) merumuskan 
rancang bangun pola treatment berdasarkan analisis kebutuhan, (3) melakukan treatment 
dalam bentuk pelatihan, (4) melakukan pendampingan dalam proses uji coba yang 
dilakukan oleh peserta sasaran di sekolah masing-masing, dan (5) melakukan monitoring 
dan evaluasi. Hasil pelatihan pengabdian ini adalah adanya peningkatan kompetensi guru 
dalam menyusun materi ajar maupun rancangan pembelajaran. Guru dapat menentukan 
ranah penggunaan bahasa Jawa di masyarakat, juga dapat memilih tokoh atau pelaku 
tutur yang terlibat dalam dialog. Di samping itu guru juga mengalami peningkatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Mengingat guru bahasa Jawa 
adalah guru kelas, bukan berlatar belakang pendidikan bahasa Jawa maka perlu pelatihan 
secara berkesinambungan dengan materi lain yang mendukung profesional guru.

PELATIHAN CLASSROOM LANGUAGE BAGI GURU-GURU SGM PRESTASI 
CENTER SEMARANG: MEMAKSIMALKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI 

UNGKAPAN-UNGKAPAN BAHASA INGGRIS UNTUK TUJUAN PENGAJARAN

Fatma Hetami, Bambang Purwanto, Elfrida Shabriani 

Jurusan Bahasa dan Satra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tujuan pengabdian kepada masayarakat ini adalah memberikan pelatihan terhadap 
guru-guru/tenaga pengajar PAUD di lembaga pendidikan informal SGM Prestasi Center 
Semarang dalam memaksimalkan kemampuan berbicara melalui ungkapan-ungkapan 
Bahasa Inggris untuk tujuan pengajaran. Metode pelatihan yang akan digunakan adalah 
ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek, dan presentasi. Adapun materi yang akan diberikan 
adalah everyday classroom routines, involving the learners, dan managing the classroom. 
Pengabdian ini dilaksanakan selama 5 hari, di mana 3 kali pertemuan untuk pelatihan, 1 
kali pertemuan untuk pre-observation, dan 2 kali pertemuan untuk post-observation. Hasil 
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pelatihan menunjukkan adanya keberhasilan peningkatan pemahaman dan kemampuan 
oleh peserta yang ditunjukkan dengan antusiasme mereka selama mengikuti pelatihan. 
Mereka juga sangat antusias ketika melakukan interaksi dan komunikasi baik antarpeserta 
maupun dengan pengabdi. Motivasi yang tinggi juga ditunjukkan oleh para peserta 
terutama ketika melakukan praktik dalam bentuk permainan dan micro teaching. Peserta 
memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengucapkan kata-kata berbahasa Inggris 
untuk tujuan pengajaran selama pelatihan. Dari hasil observasi dan refleksi diperoleh 
kesan bahwa Para peserta pada umumnya merasa senang dengan diadakannya kegiatan 
ini karena dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan mereka berbahasa 
Inggris khususnya secara aktif. Mereka merasa lebih percaya diri ketika mengajar setelah 
memperoleh pelatihan ini. Para peserta juga menginginkan adanya pelatihan lanjutan 
karena bermanfaat bagi pengembangan diri (self development) dan bagi kemajuan institusi.

PENINGKATAN KOMPETENSI KOMUNIKATIF BAHASA JAWA BAGI KOMUNITAS 
BUDAYA SANGGAR SENI JAYANAGARA

Hardyanto, Agus Yuwono

Jurusan Bahasa dan Satra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Bahasa Jawa memiliki sistem tingkat tutur (undha usuk) yang merupakan ciri khas 
bahasa ini. Bagi orang yang tidak paham benar mengenai bahasa Jawa akan mengatakan 
bahwa tingkat tutur bahasa Jawa sulit. Hal ini dialami pula oleh anggota komunitas 
Sanggar Seni Jayanagara yang berada di Kalurahan Margosari, Kecamatan Limbangan, 
Kabupaten Kendal. Dengan demikian dirasa perlu diadakan pelatihan berbicara bahasa 
Jawa sesuai dengan tingkat-tutur atau kesantunannya. Untuk itu, perlu dilakukan 
peningkatan keterampilan berbicara berbahasa Jawa yang sesuai dengan tingkat tuturnya. 
Berdasarkan situasi tersebut pengabdian ini bertujuan meningkatkan kompetensi anggota 
Sanggar Seni Jayanagara dalam berkomunikasi menggunakan 1) ragam krama lugu, 2) 
ragam krama alus, 3) ragam ngoko alus. Kerangka pemecahan masalah dilaksanakan 
dengan cara 1)melakukan Needs Analysis untuk mengetahui peta kebutuhan praktis 
dan strategis dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, 2) merumuskan rancang 
bangun pola treatment berdasarkan analisis kebutuhan, 3) melakukan treatment dalam 
bentuk pendidikan dan pelatihan, 4) melakukan pendampingan dalam proses uji coba 
yang dilakukan oleh peserta, dan 5) melakukan monitoring dan evaluasi. Hasil yang telah 
dicapai oleh peserta adalah penguasaan terhadap kaidah ragam ngoko alus dan karma 
alus. Adapun dalam prakteknya mereka telah menguasai percakapan-percakapan dasar. 
Pengembangan selanjutnya memang memerlukan waktu, tidak mungkin hanya dalam 
waktu singkat.
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PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI WORKSHOP PEMBUATAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BAHASA JAWA BERBASIS MULTIMEDIA BAGI GURU SD 

DI KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI

Joko Sukoyo, Nur Fatehah

Jurusan Bahasa dan Satra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Berdasarkan analisis di lapangan, penguasaan media pembelajaran jenis 
multimedia masih rendah, terlebih pengunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa 
Jawa di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Kecamatan Andong merupakan salah 
satu kecamatan yang agak tertinggal, sehingga diperlukan pendampingan-pendampingan 
terutama dalam bidang teknologi dan informasi, lebih khusus tentang multimedia. 
Penggunaan multimedia ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam penyampaian materi 
dan membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Selain itu muatan materi 
pelajaran dapat dimodifikasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, Mengingat 
pemanfaatan media pembelajaran bahasa Jawa berbasis multimedia dirasa penting, dan 
mendesak sehingga perlu diadakan latihan pembuatan media pembelajaran multimedia 
kepada guru-guru bahasa Jawa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Boyolali. Kami, selaku 
dosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNNES melihat adanya peluang kerjasama 
dengan dinas pendidikan dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dari 
perspektif UNNES kegiatan pengabdian ini merupakan pengejawantahan dari tri darma 
perguruan tinggi, disamping kegiatan pengajaran dan penelitian. Program pengabdian 
kepada masyarakat “Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Workshop Pembuatan Media 
Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis Multimedia Bagi Guru SD di Kecamatan Andong 
Kabupaten Boyolali” secara umum berjalan dengan lancar. Kegiatan bertempat di aula 
SDN Sempu. Pemilihan lokasi SDN Sempu karena di SD tersebut memiliki aula yang 
cukup representatif untuk kegiatan workshop pembuatan media pembelajaran bahasa Jawa 
berbasis multimedia. Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 
50 guru yang tersebar dari 6 sekolah dasar. Sekolah-sekolah tersebut adalah SDN 3 Pakel, 
SDN 1 Pakel, SDN 2 Banaran, SDN Sempu, SDN 1 Banaran, SDN Karangasem. Materi 
pelatihan yang diberikan kepada para peserta sudah dikemas dalam bentuk modul. Materi 
tersebut meliputi: 1) membuat slide master presentasi multimedia, 2) memasukkan dan 
mengatur shape, 3) menulis kata menggunakan word art, 4) memasukkan dan mengatur 
file suara, 5) memasukkan dan mengatur file video, 6) membuat hyperlink presentasi 
Materi-materi tersebut disajikan secara singkat, padat dan jelas. Alat bantu yang digunakan 
adalah LCD proyektor, dengan harapan tampilan layar dapat diterima oleh semua peserta.
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SOSIALISASI PROGRAM DAN APRESIASI SENI KARYA STUDI MAHASISWA 
SEBAGAI UPAYA PROMOSI JURUSAN SENI RUPA FBS UNNES BAGI SISWA SMA 

DI KABUPATEN GROBOGAN

Moh. Rondhi, Syafii, Supatmo

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Jurusan Seni Rupa FBS Unnes mengembangkan Program Studi Pendidikan Seni 
Rupa (S1), dan Seni Rupa (S1), serta Desain Komunikasi Visual D3. Permasalahan yang 
dihadapi adalah rendahnya minat calon mahasiswa untuk memasuki ketiga program 
tersebut. Hal ini diduga oleh karena belum dikenalnya eksistensi dan program-program 
yang dikembangkan oleh Jurusan Seni Rupa FBS Unnes oleh para calon mahasiswa dalam 
hal ini adalah siswa SMA. Berkenaan dengan itu dipandang tepat dilaksanakan kegiatan 
sosialisasi, yang dalam kegiatan ini dipilih SMA di Kabupaten Grobogan. Masalah yang 
diangkat dalam kegiatan ini adalah bagaimanakah sosialisasi dalam bentuk tatap muka, 
penyebaran leaflet dan poster, serta apresiasi seni rupa karya mahasiswa dapat memberikan 
pemahaman siswa SMA di Kabupaten Grobogan, khususnya siswa SMA Negeri 1 Godong 
tentang eksistensi dan berbagai program yang dikembangkan oleh Jurusan Seni Rupa 
FBS Unnes?” Terkait dengan masalah tersebut materi kegiatan pengabdian ini adalah 
mencakupi pengenalan Jurusan Seni Rupa FBS Unnes, visi dan misi, prospek profesi dan 
profil lulusan, kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas studio, dan informasi lainnya. Hasil 
kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 
sosialisasi jurusan seni rupa bagi siswa SMA Negeri 1 Godong Kabupaten Grobogan 
dapat terlaksana dan efektif dalam rangka mengenalkan dan mempublikasikan eksistensi 
Jurusan Seni Rupa FBS Unnes dengan berbagai programnya. Sosialisasi dalam bentuk 
tatap muka dapat menimbulkan interaksi yang lebih aktif antara siswa sebagai peserta 
kegiatan dengan Tim Pelaksana. Sosialisasi dalam bentuk leaflet dan poster ternyata 
dapat menguatkan sosialisasi dalam bentuk tatap muka. Demikian juga sosialisasi dengan 
apresiasi seni rupa karya mahasiswa, ternyata mampu menarik para peserta dalam 
memahami eksistensi Jurusan Seni Rupa secara lebih mendalam. Berdasarkan simpulan 
di atas disarankan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan sosialisasi sebagaimana 
kegiatan ini. Intensifikasi perlu dilakukan agar pelaksanaan sosialisasi lebih mendalam 
dan mendetail dengan perenanaan yang lebih matang. Ekstensifikasi dilakukan dalam 
rangka memperluas jaringan publikasi, artinya kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan 
di sekolah-sekolah lain yang dipandang potensial sebagai bibit ungul calon mahasiswa 
Jurusan Seni Rupa FBS Unnes. 

PEMANFAATAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENAMPILKAN BERBAGAI 
RAGAM DAN JENIS KARYA TARI UNTUK HIPOGRAM BERKREASI TARI 

BAGI GURU SMP

Malarsih, Eny Kusumastuti, Muhammad Jazuli

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Media sangat berguna untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. 
Melalui media, siswa akan bisa lebih aktif dan kreatif dibanding dengan pembelajaran 



35Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2013

yang tanpa bantuan media apapun. Pemanfaatan media audio visual untuk menampilkan 
berbagai ragam dan jenis karya tari untuk hipogram berkreasi tari tampaknya sangat 
penting dilakukan oleh para guru tari, tidak terkecuali para guru SMP. Permasalahannya 
adalah bagaimana para guru tari khususnya guru tari SMP di kabupaten Semarang dapat 
menjadikan karya tari yang sudah ada, digunakan sebagai hipogram penciptaan tari dalam 
pembelajaran seni tari untuk murid-muridnya dengan bantuan penayangan menggunakan 
media audio visual? Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah, ingin 
memberikan cara menggunakan berbagai ragam gerak dan jenis tari dari karya seni tari 
yang sudah ada bagi guru-guru SMP. Manfaat dilakukannya pengabdian kepada masyarakat 
ini, yakni dapatnya para guru memanfaatkan media audio visual untuk memberi materi 
kepada para siswanya sebagai perangsang aktivitas dan kreativitas para siswa dalam hal 
berkarya cipta tari melalui bahan dasar yang sudah ada dalam tayangan media audio visual 
yang telah dipersiapkan sebelumnya. Materi yang diberikan pada kegiatan ini adalah 
media audio visual tari Daerah setempat, tari Nusantara, dan tari Mancanegara. Masing-
masing dalam bentuk tunggal, pasangan, dan kelompok. Metode pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara/ sistem training bagi para guru Sekolah 
Menengah Pertama kabupaten Semarang yang mengajar seni budaya tari. Cara/sistem 
pelaksanaan training dilaksanakan menggunakan model pendidikan dan pelatihan yang 
dilakukan dengan ceramah, tanya jawab, pemanfaatan media, demonstrasi, dan latihan. 
Hasil kegiatan pertama, para guru telah memahami bagaimana memanfaatkan media 
audio visual untuk menampilkan berbagai ragam dan jenis karya tari untuk hipogram 
berkreasi tari bagi guru Sekolah Menengah Pertama mutlak diperlukan. Melalui tayangan 
audio visual, siswa dapat melihat langsung sajian tari yang diceriterakan oleh guru, anak-
anak bisa mengamati ragam gerak yang digunakan, rias dan busana yang digunakan, serta 
sekaligus dapat mendengarkan iringan tarinya, kedua dalam pembelajaran apresiasi tari, 
media dimanfaatkan untuk menayangkan tari Semarangan dan tari Prajuritan setelah guru 
memberikan pengantar kepada siswa kelas VII. Setelah tayangan selesai, guru memberikan 
penjelasan mengenai cerita tari Semarangan dan tari Prajuritan, sejarahnya, iringan yang 
digunakan, serta rias dan busananya. Selain itu tayangan tersebut juga dapat digunakan 
untuk pembelajaran berkreasi tari, dalam hal ini dapat digunakan untuk hipogram dalam 
berkreasi tari siswa kelas VII. Disarankan pertama, para guru hendaknya dalam mengajar 
seni budaya tari dapat memanfaatkan audio visual untuk menampilkan berbagai ragam 
dan jenis karya tari, kedua pihak Kepala Sekolah hendaknya ikut memahami bahwa 
dalam apresiasi dan kreasi tari perlu media dalam pembelajarannya agar siswa dapat 
menyaksikan langsung contoh tari yang dapat digunakan untuk hipogram dalam berkreasi 
tari.

PENGGUNAAN STORY TELLING UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN ANAK 
TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PENGAJARAN BERBAHASA INGGRIS

Maria Johana Ari Widayanti, Henrikus Joko Yulianto, Sri Suprapti

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang banyak dipakai secara internasional. 
Sebagai bahasa dunia, bahasa Inggris sangat penting dipelajari sejak usia dini. Besarnya 
kesadaran akan arti pentingnya bahasa Inggris maka pengajaran bahasa Inggris sudah 
mulai dilakukan sejak pra taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dengan berbagai 
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metode dan strategi mengajar yang menarik. Namun belajar bahasa asing tidak semudah 
belajar bahasa ibu karena pada saat belajar bahasa asing, pembelajar akan menemui 
beberapa kesulitan yang berhubungan dengan kosa kata (vocabulary), bunyi bahasa, 
dan bagaimana menata kata menjadi kalimat yang benar yang berbeda dari bahasa ibu 
pembelajar. Pembelajar seringkali merasa bosan dan tidak tertarik mempelajari bahasa 
asing. Salah satu media yang menarik dan mudah dipahami bagi para siswa adalah poster. 
Memahami pesan atau makna dari poster kemudian menceritakan kembali sehingga pesan 
atau makna tersebut akan lebih mengena.Hal inilah yang mendorong pengabdi melakukan 
pengabdian dengan menggunakan story telling untuk meningkatkan kesadaran anak 
terhadap lingkungan dalam pengajaran berbahasa Inggris melalui media poster. Tujuan 
dari pengabdian ini adalah meingkatkan kesadaran anak terhadap lingkungan dalam 
pengajaran berbahasa Inggris melalui penggunaan story telling bagi seluruh guru sekolah 
dasar di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Khalayak sasaran pengabdian 
ini adalah para guru sekolah dasar di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang 
yang berjumlah 30 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan 
melalui pelatihan yang meliputi ceramah, simulasi, kerja kelompok, serta praktek micro 
teaching yang dilakukan selama tiga minggu di kantor Dinas Pendidikan Ungaran Timur, 
Kabupaten Semarang. Hasil yang dicapai memuaskan karena keterampilan guru dalam 
mengajar bahasa Inggris melalui penggunaan story telling meningkat, serta motivasi guru 
dalam mengikuti pelatihan besar.

PELATIHAN DAN PENGEMASAN MUSIK KOTEKAN SEBAGAI SENI PERTUNJUKAN 
PADA KELOMPOK PKK DI DESA LEDOK KECAMATAN SAMBONG 

KABUPATEN BLORA

Mochammad Usman Wafa, Siti Aesijah

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pelatihan ini diadakan dalam rangka memberikan bekal tambahan kepada para 
kelompok Ibu-ibu PKK desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora agar dapat 
meregenerasi kesenian Kothekan di desa Ledok selain itu secara bertahap musik Kothekan 
mengalami pengembangan sehingga lambat laun dapat dipergelarkan secara rutin. Pelatihan 
mengenai dasar ritmis dalam memainkan musik kothekan dan memainkan beberapa lagu 
yang menjadi lagu wajib dalam permainan musik kothekan. Olah rasa dapat dimunculkan 
melalui penguasaan dalam bermain ritmis secara berkelompok. Sehingga dengan 
penguasaan ritmis akan menambah bekal untuk mengekspresikan penampilan dalam 
pementasan secara utuh. Penguasaan teknik dasar ritmismusik kothekan membutuhkan 
proses yang panjang. Waktu satu minggu digunakan untuk mematangkan dasar ritmis. 
Pendampingan sangat dibutuhkan dalam latihan, sebab ketika terjadi kekeliruan segera 
dapat diatasi dan tidak terlanjur menjadi sebuah kebiasaan. Melalui intensitas latihan 
yang teratur dapat membawa pembentukan komposisi ritmis dan penguasaan teknik 
yang maksimal. Faktor lain yang menjadi bagian dari penguasaan ritmis dan tekniknya 
adalah penguasaan tempo, mengingat musik kothekan adalah musik yang disajikan secara 
berkelompok maka keseragaman tempo permainan sangat ditekankan. Selain penekanan 
pada latihan penguasaan musik, peserta juga berlatih untuk berinteraksi dengan penonton 
apabila musik kothekan dipergelarkan.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS DENGANMETODE 
BERCERITA BAGI ANAK-ANAK PANTI ASUHAN DI SEMARANG

Mohamad Ikhwan Rosyidi, Alim Sukrisno

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pelatihan 
peningkatan keterampilan berbahasa Inggris dengan metode bercerita bagi anak-anak 
Panti Asuhan Tarbiyatul Yatim Ngemplak Simongan Semarang sehingga anak-anak yatim 
piatu dalam panti tersebut dapat terampil bahasa Inggris dengan kemampuan bercerita. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, workshop, dan storytelling 
performing. Evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah kegiatan pengabdian 
berlangsung dengan bentuk observasi. Hasil yang diharapkan dari pengabdian ini adalah 
meningkatnya keterampilan berbahasa Inggris bagi anak-anak yatim piatu panti asuhan 
tersebut dengan indikator, yaitu telah mampu bercerita dalam bahasa Inggris dengan 
teknik bercerita sesuai dengan konvensi dan kemanasukaan Bahasa Inggris; mengenal 
ekspresi dalam bercerita, bercerita merupakan penekanan penampilan dari penokohan 
dalam cerita, salah satunya dilakukan dengan memahami makna, melalui interpretasi; 
memahami padanan kata dalam bahasa Indonesia dan memberikan gambaran yang bersifat 
asosiatif kepada peserta. Dengan demikian, dengan memperkaya kosakata bahasa Inggris 
inilah, perserta dapat lebih mudah belajar bahasa Inggris dari buku maupun referensi 
lainnya.

PELATIHAN PENGEMBANGAN DESAIN MOTIF BATIK PADA KELOMPOK USAHA 
BATHIK (KUB) “WIROTHO” DI LEDOK WIROSARI GROBOGAN

Mujiyono, Eko Haryanto, Muh Fakhrihun Na’am

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kelompok Usaha Batik (KUB) “Wirotho” merupakan industri rumah tangga yang 
memproduksi batik dengan motif grobogan seperti, bambu, kedelai, jagung, kedung ombo, 
daun gandri, dan mrapen. Masalah yang dihadapi mitra adalah terbatasnya pengetahuan 
dan wawasan perajin dalam memahami perkembangan desain batik fashion secara lebih 
luas. Rendahnya pengetahuan prinsip-prinsip desain yang baik. Perajin kurang memiliki 
cita rasa (taste) yang baik dan belum memahami ekspresi maupun nilai simboliknya. 
Oleh karena itu, hasil produknya kurang ekspresif dan style. Motif-motif lokal kurang 
berani dikembangkan. Berdasarkan prioritas masalah tersebut maka perlunya peningkatan 
kualitas dan pengembangan produk melalui penerapan motif desain batik yang selera 
pasar, estetik, dan unik. Kegiatan program Ipteks bagi masyarakat ini dilaksanakan 
oleh 3 pelaksana dari Universitas Negeri Semarang yang berstrata magister (S2) sesuai 
dengan kepakaran bidangnya. Kegiatan pelatihan melibatkan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Grobogan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
UNNES terutama penyediaan dana. Metode yang digunakan adalah pelatihan atau 
workshop dengan teknik ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pelatihan atau lokakarya 
dilaksanakan dalam waktu 3 sampai 4 jam. Workshop yang dilakukan adalah meliputi: 
penciptaan desain motif batik dengan variasi style, tema, dan komposisi pada kertas 
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maupun komputer serta aplikasinya secara langsung pada proses produksi kaca secara 
langsung. Hasil kegiatan telah menghasilkan beberapa karya dengan desain yang telah 
memiliki cita rasa keolakalan dan formalistik. Namun, sejauh ini desain bentuk yang 
diciptakan masih bisa ditingkatkan terus seiring kemauan para anggotanya untuk terus 
bereksplorasi. 

PENERAPAN SISTEM PENILAIAN EGRA (EARLY GRADE READING ASSESSMENT) 
BAHASA INGGRIS SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN CANDISARI 

KOTA SEMARANG

Novia Trisanti, Intan Permata Hapsari, Galuh Kirana D.A, Retno Wijayanti

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemberian pelatihan bagi 
guru- guru SD (Sekolah Dasar) pengampu bahasa Inggris di kecamatan Candisari, kota 
Semarang pada tahun 2013. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pengenalan, 
pelatihan dan pendampingan terhadap guru- guru bahasa Inggris di sekolah dasar, tepatnya 
di kecamatan Candisari, kota Semarang dalam memahami dan menerapkan sistem 
penilaian EGRA (Early Grade Reading Assessment) sehingga guru tersebut mengetahui 
kemampuan dan karakter membaca bahasa Inggris siswanya. Hasil penelitian selama 
2 hari tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman para guru peserta pelatihan dan 
guru sudah mampu melakukan simulasi materi mengenai instrument EGRA (Early Grade 
Reading Assessment) untuk mengetahu kemampuan dan karakter membaca siswany 
dengan jelas. Semua peningkatan tersebut tentu saja masih membutuhkan evaluasi yang 
berkelanjutan dari pihak setempat dalam hal ini peran kepala sekolah dan pengawas 
sekolah. Dari hasil refleksi peserta terhadap proses pelatihan juga menunjukkan bahwa 
mereka senang dan termotivasi setelah mengikuti pelatihan yang diadakan di kecamatan 
Candisari, kota Semarang. Dari pelatihan tersebut, diharapkan para guru peserta pelatihan 
mampu menularkan pada koleganya di sekolah masing- masing dan mereka juga mampu 
memahami dan menerapkan sistem penilaian EGRA (Early Grade Reading Assessment) 
untuk mengetahui kemampuan dan karakter membaca bahasa Inggris siswanya sehingga 
membawa dampak yang baik di sekolah masing- masing

PELATIHAN KETERAMPILAN SENI KOLASE DAN MOSAIK KERTAS UNTUK 
MENUNJANG PEMBELAJARAN DI TK BAGI GURU TK SE-KECAMATAN BERGAS 

KABUPATEN SEMARANG

Onang Murtiyoso, Aprillia

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Perlu solusi pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan kepada guru-guru TK 
dalam memahami kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Termasuk dalam hal 
pemahaman tentang kegiatan pembelajaran membuat Seni Kolase dan Mosaik. Melalui 
kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) oleh tim PPM Jurusan Seni Rupa FBS 
UNNES, secara khusus akan menyelenggarakan program pemberdayaan guru-guru TK 
dalam menunjang proses belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan membuat 



39Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2013

karya Seni Kolase dan Mosaik kertas. Setelah para guru mengikuti kegiatan pelatihan 
yang dilaksanakan oleh tim pelaksana PPM UNNES, tujuan yang ingin dicapai adalah: 
1) Memberi bekal pengetahuan guru TK tentang berbagai teknik dan media dalam 
pembelajaran membuat Seni Kolase dan Mosaik kertas. 2) Meningkatkan keterampilan 
guru TK dalam membuat Seni Kolase dengan pemanfaatan barang bekas dan Mosaik 
kertas. 3) Memberikan pemahaman pada guru TK tentang seni Kolase dan Mosaik kertas 
tersebut dalam menunjang proses pembelajaran TK. Khalayak sasaran yang dilibatkan 
dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah guru-guru TK se Kecamatan 
Bergas Kabupaten Semarang. Tentunya hanya perwakilan dari beberapa TK di wilayah 
sasaran. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah 
metode ceramah, peragaan, dan latihan pratek yang didukung dengan demonstrasi dan 
tanya jawab. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 
ini adalah, bagi masyarakat, dalam hal ini guru-guru TK, pemahaman/pengetahuan dan 
keterampilan dalam membuat Seni Kolase dengan pemanfaatan barang bekas dan Mosaik 
kertas dapat diterapkan dalam rangka memeperlancar pelaksanaan pembelajaran di TK, 
dan menjadi bekal untuk mengembangkan materi pelajaran serta lebih membangkitkan 
motivasi belajar anak.

PENGENALAN REFLECTIVE TEACHING UNTUK PENINGKATAN 
PROFESIONALISME GURU-GURU SMP SE-KOTA PALANGKA RAYA

Retno Purnama Irawati, Darul Qutni

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian 
tujuan pendidikan (termasuk tujuan pendidikan nasional). Demikian pentingnya peran 
guru dalam menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan, maka dalam 
melaksanakan tugasnya seorang guru perlu dibekali aturan dan kemampuan tertentu. Di 
Indonesia ada dua faktor yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan tugasnya 
yaitu aturan hukum, jenis dan bentuk keterampilan yang harus dimilikinya. Reflective 
teaching akan membantu guru-guru, dalam hal ini guru-guru SMP se-kota Palangka Raya 
untuk melihat apa yang dilakukan guru-guru di kelas masing-masing, pembelajaran apa 
yang sudah diberikan, dan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Guru-guru dituntut 
untuk memberdayakan siswa dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
pengalaman belajar di kelas mereka. Guru-guru dan siswa adalah orang-orang kunci 
dalam lingkungan belajar. Keberadaan guru di kelas harus mempunyai makna bagi guru 
dan siswa. Pengalaman dan pengetahuan sebagai guru dan proses pembelajaran bersama 
siswa, harus dieksplorasi dan dievaluasi kembali untuk memaksimalkan potensi guru 
dalam rangka memenuhi misi dan visi dalam profesi mengajar (Gatumu, tanpa tahun). 
Guru yang professional dapat dicapai dengan menerapkan reflective teaching. Guru yang 
reflektif selalu bertanya tentang ”apa dan mengapa” sepanjang pembelajaran di kelas 
masing-masing. Pertanyaan tersebut memberikan kekuatan tertentu atas pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru. Guru bisa mengklaim bahwa tingkat kebebasan dan tanggung 
jawab pekerjaan sebagai guru ditentukan oleh tingkat kontrol guru dalam pembelajaran 
yang dilakukan. Melalui reflective teaching ini, kompetensi professional guru-guru dapat 
dicapai. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka pengenalan reflective teaching 
untuk peningkatan profesionalisme guru-guru SMP se-kota Palangka Raya sangatlah 
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dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai kompetensi 
profesional yang diharapkan.

PENINGKATAN KETERAMPILAN BAHASA INGGRIS ISLAMI (ENGLISH FOR 
ISLAMIC STUDIES) BAGI PENGURUS TA’MIR MESJID ULUL ALBAB 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Rudi Hartono, Seful Bahri

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Latar belakang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Masjid Ulul Albab 
Universitas Negeri Semarang ini berawal dari kebutuhan para pengurus masjid (Takmir) 
terhadap peningkatan keterampilan bahasa Inggris untuk kepentingan belajar dan kajian 
Islam berbahasa Inggris dan kepedulian dosen bahasa dan sastra Inggris terhadap 
kemajuan bahasa Inggris di seputar kampus. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada 
Kasyarakat ini adalah meningkatkan keterampilan bahasa Inggris para pengurus MUA 
Unnes yang terdiri dari para mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di Universitas 
Negeri Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali seminggu setiap ba’da shubuh di 
ruang belajar lantai dasar MUA Unnes. Metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah, 
diskusi, dan presentasi yang membahas tentang kajian-kajian Islam dengan menggunakan 
bahasa Inggris. Pada prakteknya peserta kegiatan ini belajar tentang tata bahasa Inggris, 
praktek membaca, menulis, bercakap-cakap dan berpidato tentang topik ajaran Islam. 
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para peserta untuk mempelajari Islam dengan 
menggunakan bahasa Inggris atau mempraktekkan bahasa Inggris dengan muatan kajian 
Islam. Produk luaran dari kegiatan ini adalah buku ajar English for Islamic Study. Buku 
ini akan digunakan sebagai buku pegangan mahasiswa yang belajar bahasa Inggris Islami, 
khususnya di MUA Unnes dan umumnya para pembelajar bahasa Inggris Islami atau 
pembelajar kajian Islam berbahasa Inggris.

PELATIHAN PEMBUATAN VARIASI KEGIATAN APERSEPSI 
BAGI GURU BAHASA PRANCIS DI KOTA SEMARANG

Sri Handayani, Dwi Astuti, Akhmad Ardiyan Firdaus

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Apersepsi merupakan salah kegiatan awal yang ikut menentukan keberhasilan 
suatu pembelajaran. Akan tetapi banyak guru yang menganggap sepele kegiatan ini. Oleh 
karena itu, perlu kiranya diadakan penyegaran kembali akan apersepsi. Salah satunya 
dengan pelatihan pembuatan variasi kegiatan apersepsi yang ditujukan bagi guru dan 
calon guru bahasa Prancis. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan ada perbaikan 
kemampuan guru dalam mengadakan apersepsi dalam pembelajaran bahasa Prancis.
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PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SDN SENDANGMULYO 4 
KOTA SEMARANG MELALUI PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Sri Wahyuni, Frimadhona Syafri

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Fokus dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Peningkatan Profesionalisme 
Guru SDN Sendangmulyo 4 Kota Semarang melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas 
yang bertujuan untuk memberikan pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kepada 
para guru Sekolah Dasar Negeri Sendangmulyo 4 Kota Semarang untuk meningkatkan 
ketrampilan mengajar sebagai salah satu upaya pengembangan profesionalisme guru dan 
peningkatan kompetensi pedagogi dan professional yang bermuara pada peningkatan 
kualitas pembelajaran dan keberhasilan siswa. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk 
workshop dari bulan Agustus – September 2013 dan diikuti oleh 29 peserta yang terdiri 
dari kepala sekolah, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Materi yang diajarkan meliputi 
berbagai teori PTK dan praktek penyusunan proposal PTK. Hasil kegiatan menunjukkan 
bahwa para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan yang ditunjukkan dengan kehadiran 
100% secara rutin selama 4 kali pertemuan (12 JP). Selain itu, peserta memperoleh 
penyegaran, pengetahuan, dan ketrampilan dalam menyusun proposal PTK yang akan 
diaplikasikan pada semester yang akan datang. Bagi para guru yang belum tersertifikasi, 
kegiatan ini memberikan mereka banyak manfaat dalam menghadapi PLPG. Lebih dari 
itu, kegiatan ini menambah nilai plus bagi sekolah dalam rangka mengikuti lomba gugus 
tingkat propinsi yang akan berlangsung bulan Oktober 2013 karena kerjasama antara SDN 
Sendangmulyo 04 Semarang dan Universitas Negeri Semarang merupakan pertimbangan 
tersendiri bagi pihak tim penilai. Pihak sekolah sangat berharap kerjasama semacam ini 
bisa berlangsung secara berkesinambungan di waktu yang akan datang.

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) DENGAN 
MENGGUNAKAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI GURU SD 
SE-KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

Subyantoro

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Untuk itu, diadakan pengabdian 
kepada masyarakat bagi para guru SD se-Kecamatan Karimunjawa. Pengabdian tersebut 
diikuti oleh 18 orang guru SD se-Kecamatan Karimunjawa. Para guru mendapatkan 
pelatihan pelaksanaan dan pelaporan PTK. Kegiatan ini dapat sebagai penumbuh budaya 
akademik pada setiap SD di Kecamatan Karimunjawa. Para peserta pelatihan yang telah 
menghasilkan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel hasil PTK maupun artikel konseptual 
diberi fasilitas untuk memuat artikel tersebut pada jurnal ilmiah yang dikelola jurusan 
Bahasa dan Sastra Indonesia.
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KETERAMPILAN MEMBUAT KREASI POP-UP MEDIA KERTAS UNTUK MENUNJANG 
PEMBELAJARAN DI TK (PELATIHAN BAGI GURU TK SE-KECAMATAN AMBARAWA 

KABUPATEN SEMARANG)

Syakir, Dwi Budi Harto

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) oleh tim PPM Jurusan 
Seni Rupa FBS UNNES, secara khusus akan menyelenggarakan program pemberdayaan 
guru-guru TK dalam menunjang proses belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan 
Membuat Pop-up media kertas guna menunjang pembelajaran di TK khususnya bagi guru 
TK di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Adapun tujuan yang ingin dicapai 
adalah: 1) Meningkatkan pengetahuan guru TK tentang berbagai teknik dan media dalam 
membuat pop-up media kertas, 2) Meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru TK 
dalam membuat pop-up media kertas serta pengetahuannya dalam memanfaatkan pop-up 
media kertas tersebut sebagai media pembelajaran di TK. Manfaat yang dapat diperoleh 
dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah, bagi masyarakat, dalam hal ini guru-
guru TK, pemahaman/pengetahuan, keterampilan, serta kreativitas dalam membuat pop-up 
media kertas sebagai materi ajar dan media pembelajaran dapat diterapkan dalam rangka 
memeperlancar pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran di TK, dan menjadi bekal 
untuk mengembangkan materi pelajaran yang menyenangkan serta lebih membangkitkan 
motivasi belajar anak. Khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Pada 
Masyarakat ini adalah guru-guru TK se Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah metode 
ceramah, peragaan, dan latihan pratek yang didukung dengan demonstrasi dan tanya jawab. 
Hasil yang dapat dicapai, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1) 
Peningkatan Pengetahuan/wawasan peserta tentang pengembangan media dan sumber 
belajar di TK. Pengetahuan tentang berbagai teknik, alat dan media yang digunakan untuk 
Pop-up sebagai media/sumber belajar di TK. Pengetahuan guru dalam prosedur pembuatan 
karya pop-up, mulai dari tahapan persiapan, proses pembuatan, sampai penyelesaian. 
2) Peningkatan keterampilan peserta, khususnya dalam hal pembuatan karya pop-up. 
Pelatihan ini telah memberikan banyak kegiatan praktik berkarya sehingga peserta dapat 
memiliki kemampuan keterampilan dalam penggunaan teknik dan media dalam membuat 
pop-up. Keterampilan lain yang ditunjukkan oleh peserta adalah keterampilan dalam 
penyajian karya. Peserta secara berkelompok mampu menyajikan karya-karyanya secara 
menarik. 

PELATIHAN IRINGAN MUSIK ANGKLUNG BAGI PARA GURU PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG 

Udi Utomo, Suharto, Abdul Rachman

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sebagai salah satu upaya untuk membantu mangatasi permasalahan kendala 
pembelajaran seni musik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) maka melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan kegiatan pelatihan iringan musik 



43Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2013

dengan menggunakan instrumen tradisional angklung. Tujuan kegiatan pelatihan adalah 
untuk: (1) meningkatkan pengetahuan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam 
memanfaatkan instrumen angklung sebagai iringan lagu dalam pembelajaran seni 
music; (2) meningkatkan ketrampilan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam 
memanfaatkan instrumen angklung sebagai iringan lagu dalam pembelajaran seni 
musik; dan (3) meningkatkan kreativitas guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam 
merancang iringan lagu dengan memanfaatkan instrumen angklung dalam pembelajaran 
seni musik. Khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan ini adalah para 
guru pendidikan anak usia dini (PAUD) yang tergabung dalam kelompok IGTKI se-
Kecamatan Gunungpati, Semarang. Penetuan sasaran kegiatan tersebut selain sebagai 
upaya tindak lanjut kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, juga dengan 
mempertimbangkan beberapa permintaan para guru pendidikan anak usia dini (PAUD) 
di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mulai dari tahap 
perencanaan hingga pelaporan direncanakan berlangsung selama lima bulan.

PELATIHAN TEKNIK GERAK BAKU GAYA SURAKARTA GUNA MENUNJANG 
KREATIVITAS GARAP GERAK TARI PADA PAGUYUBAN SENI BARONGAN SINGO 

AMIJOYO

Usrek Tani Utina, Siti Aesijah, Endik Guntaris

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pelatihan ini diadakan dalam rangka memberikan bekal kepada para penari/pemain 
barongan paguyuban ‘Singo Amijoyo” desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten 
Blora agar dapat memperbaiki kualitas kesenian Barongan di desa Ledok. Pelatihan 
mengenai garak dasar sangat penting bagi pemain, karena dengan menguasai teknik 
gerak dasar maka pemain dapat mengekspresikan diri pada pementasan Barongan dengan 
baik. Olah rasa dapat dimunculkan melalui penguasaan penari terhadap musik iringan. 
Penguasaan penari Barongan terhadap iringan dapat menambah kepekaan rasa iringan tari 
yang menjadi bekal untuk mengekspresikan penampilan gerak dalam pementasan secara 
utuh. Penguasaan teknik gerak dasar tari Surakarta membutuhkan proses yang panjang. 
Waktu satu minggu digunakan untuk mematangkan satu ragam gerak. Pendampingan 
sangat dibutuhkan dalam latihan, sebab ketika terjadi kekeliruan segera dapat diatasi 
dan tidak terlanjur menjadi sebuah kebiasaan. Melalui intensitas latihan yang teratur 
dapat membawa pembentukan badan bagi penari barongan dan penguasaan teknik gerak 
yang maksimal. Faktor lain yang menjadi bagian dari penguasaan gerak dan tekniknya 
adalah penguasaan iringan. Selain penekanan pada latihan penguasaan gerak, penari juga 
dituntut untuk menguasai iringan musik barongan, karena jika penari mampu menguasai 
iringan yang disajikan maka akan muncul rasa pada saat mereka menari. Olah rasa 
didapat dari suasana yang dimunculkan melalui iringan musiknya. Masing-masing jenis 
iringan memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat membetuk dramatikal sajian 
pertunjukan barongan.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS ISYARAT BAGI 
INSTRUKTUR KELOMPOK BELAJAR ANAK TUNARUNGU ‘THE LITTLE HIJABI’ 

DI BEKASI TIMUR

Zulfa Sakhiyya, Galuh Kirana D.A, Tri Iryani 

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Meskipun posisinya sebagai bahasa internasional, pembelajaran Bahasa Inggris 
di Indonesia masih berfokus pada anak mendengar saja (hearing children). Terdapat 
kesenjangan yang cukup memprihatinkan untuk pembelajaran Bahasa Inggris bagi anak 
tunarungu (deaf children). Kemampuan bahasa dan bicara anak tunarungu berbeda 
karena perkembangan bahasa erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Selain itu, 
kemampuan bahasanya juga terhambat karena perolehan informasi yang kurang akibat 
rendahnya kemampuan berbahasa dan kurangnya dorongan dari lingkungan untuk 
mengembangkan kemampuan kognitif dan bahasanya (Somad & Herawati, 1996). Oleh 
karena itu, diperlukan penciptaan lingkungan dan media belajar yang dirancang khusus 
untuk mengenalkan Bahasa Inggris kepada anak deaf. Melalui observasi awal pada anak-
anak deaf di kelompok belajar the Little Hijabi di Bekasi Timur, belajar Bahasa Inggris 
dengan metode oral tidak mudah untuk dipahami oleh mereka. Pengabdian ini bertujuan 
untuk mengembangkan media pembelajaran Bahasa Inggris Isyarat bagi instruktur 
kelompok belajar anak tunarungu the Little Hijabi di Bekasi Timur. Pengembangan 
multimedia penting untuk dilakukan agar instruktur the Little Hijabi dapat mengenalkan 
Bahasa Inggris dengan baik kepada siswa tunarungunya. Berdasarkan needs analysis di 
lapangan, media pembelajaran yang ideal untuk kelompok belajar the Little Hijabi adalah 
dalam bentuk flashcards.
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PENGABDIAN DOSEN FIS

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PUBLIKASI ILMIAH 
PENULISAN ARTIKEL TENTANG PENDIDIKAN SEJARAH PADA JURNAL NASIONAL 

BAGI GURU SEJARAH SMA DI KABUPATEN SEMARANG

Abdul Muntholib, Purnomo, Ufi Saraswati

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Masalah yang muncul pada guru-guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang dalam 
publikasi ilmiah pada jurnal adalah: (1) adanya kesulitan dalam pengembangan keprofesian 
berkelanjutan, terutama dalam publikasi ilmiah melalui penulisan artikel ilmiah pada jurnal 
nasional, (2) tidak adanya wadah jurnal nasional yang menampung karya ilmiah guru 
untuk menunjang pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan (3) kurangnya kualitas 
penulisan artikel ilmiah pendidikan sejarah yang dipublikasikan pada jurnal nasional. 
Bertolak permasalahan tersebut dirumuskan masalah sebagai dasar untuk melakukan 
kegiatan pengabdian sebagai berikut: (1) bagaimana memberikan pengetahuan tentang 
publikasi ilmiah, terutama tentang penulisan artikel ilmiah pendidikan sejarah kepada 
guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang untuk menunjang pengembangan keprofesian 
berkelanjutan?, dan (2) bagaimana melatihkan cara menulis artikel ilmiah pendidikan 
sejarah kepada guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang sehingga artikel tersebut layak 
diterbitkan pada jurnal nasional?.Khalayak sasaran kegiatan pengabdian adalah para guru 
sejarah SMA di Kabupaten Semarang. Kegiatan dilakukan di Gedung C5 FIS UNNES 
tanggal 12 September 2013. Kegiatan dilaksanakan dengan format pelatihan, yang meliputi 
penyampaian materi melalui diskusi, dan latihan serta pendampingan membuat artikel 
ilmiah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan 
guru yang menjadi peserta kegiatan dalam menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Selama 
dilaksanakan pertemuan tatap muka, peserta amat responsif dan aktif mengikuti kegiatan. 
Mereka sungguh-sungguh dan penuh perhatian memperhatikan materi yang sampaikan. 
Simpulan kegiatan ini adalah bahwa berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa tujuan pengabdian yakni (1) untuk memberikan pengetahuan tentang 
publikasi ilmiah, terutama tentang penulisan artikel ilmiah pendidikan sejarah kepada 
guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang untuk menunjang pengembangan keprofesian 
berkelanjutan, dan (2) untuk melatihkan cara menulis artikel ilmiah pendidikan sejarah 
kepada guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang sehingga artikel tersebut layak diterbitkan 
pada jurnal nasional telah tercapai. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari dua hal, yakni 
hasil perolehan secara kuantitatif berupa penugasan yang diberikan tim pengabdian dan 
tanggapan yang muncul dari peserta pelatihan tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat 
ini. Di samping itu selama kegiatan berlangsung, peserta pelatihan sangat responsif dan 
aktif mengikuti kegiatan, yang tampak pada kegiatan tanya jawab yang semarak. Saran 
yang diberikan dari kegiatan pelatihan ini adalah perlunya dijalin kerjasama yang 
lebih intensif dengan dinas pendidikan untuk mengawasi pelaksanaan pengembangan 
keprofesian guru. Selain itu kegiatan ini perlui ditindaklanjuti dengan melakukan pelatihan 
yang lebih mendalam agar pemahaman guru menjadi lebih komprehensif.
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PELATIHAN PENYUSUNAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SMP DI KECAMATAN BOJA 

KABUPATEN KENDAL

Andi Suhardiyanto, At Sugeng Priyanto, Setiajid, Moh. Aris Munandar

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk mengoptimalisasikan kemampuan guru 
SMP di Kecamatan Boja kabupaten Kendal dalam penyusunan penelitian tindakan kelas 
dan untuk memotivasi guru dalam penulisan karya ilmiah sehingga akan mendorong 
dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Khalayak sasaran kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat dalam pelatihan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Guru SMP di 
Kecamata Boja Kabupaten Kendal. Tahapan dalan kegiatan ini meliputi pemaparan materi 
penyusunan penelitian tindakan kelas dan teknk-tekniknya, sharing tentang penyusunan 
penelitian tindakan kelas dan masalah-masalah yang dihadapi, dan pembimbingan 
penyusunan penelitian tindakan kelas. Hasil dari kegiatan ini sebagai berikut. 1) Kegiatan 
pengabdian ini dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan 
dapat memberikan ketrampilan terhadap peserta tentang penyusunan penelitian tindakan 
kelas bagi guru SMP di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. 2) Partisipasi dan tanggapan 
peserta kegiatan pengabdian sangat baik terlihat dari antusias peserta pengabdian dalam 
mengikuti kegiatan mulai dari pemaparan materi sampai bimbingan teknis penyusunan 
penelitian tindakan kelas, hal ini dapat dilihat dari tingginya partisipasi peserta dalam 
kegiatan ini. 3) Peserta kegiatan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam 
penyusunan penelitian tindakan kelas.

MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU-GURU SEJARAH 
SMA DI KOTA SEMARANG DALAM KEMAMPUAN PEMANFAATAN MEDIA 

MELALUI PELATIHAN APLIKASI TEKNOLOGI GOOGLE EARTH 
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Andy Suryadi, Bain, Tsabit Azinar Ahmad

Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari proses perubahan dan keberlanjutan 
dalam dimensi ruang dan waktu, maka pengajaran sejarah perlu dilaksanakan untuk 
membangun pemahaman keilmuan berprespektif ruang dan waktu. Akan tetapi dalam 
pembelajaran sejarah selama ini, siswa yang mengikuti seringkali mengalami berbagai 
kesulitan terkait dengan pemahaman perspektif ruang dalam konteks sejarah. Oleh karena 
itu secara teoritis keberadaan media mutlak diperlukan untuk membantu mengatasi 
problem tersebut. Salah satu program yang dapat dimanfaatkan dalam mempelajari sejarah 
adalah dengan pemanfaatan program Google Earth. Tujuan kegiatan pengabdian dengan 
judul Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru-Guru Sejarah SMA di Semarang dalam 
Kemampuan Pemanfaatan Media Melalui Pelatihan Aplikasi Teknologi Google Earth 
dalam Pembelajaran Sejarah, adalah : 1). Terciptanya proses belajar mengajar sejarah yang 
menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan perkembangan dan kematangan jiwanya. 
2). Memberi motivasi kepada guru-guru sejarah SMA di Semarang akan pentingnya 
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meningkatkan kompetensi Pedagogik terutama dalam hal pemanfaatan media terutama 
aplikasi teknologi Google Earth. 3). Meningkatnya kompetensi dan kreatifitas guru untuk 
menggunakan media berbasis internet dalam pembelajaran sejarah sesuai dengan karakter 
dan situasi lingkungan silabus yang telah disusun. 4) Meningkatnya pemahaman spasial 
peserta didik sehingga prestasi belajar semakin baik yang dapat meningkatkan mutu 
pendidikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dalam dua 
kali kegiatan, yang pertama yaitu pada : Kamis, 29 Agustus 2013, di Aula Serbaguna 
SMA 1 Bergas Semarang dengan materi identifikasi problem-problem pembelajaran 
sejarah dan pemetaan potensi guru dan sekolah. Kegiatan pertemuan kedua yaitu pada 
hari Kamis, 12 September 2013, di Lab. Komputer Jurusan Sejarah FIS Unnes. Kegiatan 
ini mengundang perwakilan dari seluruh SMA/MA yang ada di Semarang yang tergabung 
dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah. Peserta yang hadir dalam 
kegiatan ini masing-masing berjumlah 25 peserta dalam kegiatan pertama dan 15 peserta 
dalam kegiatan kedua. Hasil pelatihan menunjukkan beberapa guru peserta sudah mulai 
mengenal, mampu memanfaatkan dan merasakan nilai lebih dari penggunaan teknologi 
google earth dalam pembelajaran sejarah. Sedangkan sebagian guru yang lain memang 
masih perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif lagi.

OPTIMALISASI PEMBELAJARAN SEJARAH MATERI KONTROVERSIAL 
(CONTROVERSIAL HISTORY) MELALUI PENGEMBANGAN MODEL 

PEMBELAJARAN PDEODE (PREDICT-DISCUSS-EXPLAIN-OBSERVE-DISCUSS-
EXPLAIN) PADA PENGURUS INTI MGMP SEJARAH SMA KOTA SEMARANG, 
KABUPATEN SEMARANG, KABUPATEN DEMAK, DAN KABUPATEN KENDAL

Arif Purnomo, Ufi Saraswati

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pembelajaran masalah yang ada di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, 
Demak dan Kendal, terutama pada pembelajaran materi sejarah kontemporer kurang 
kreatif dan cenderung monoton. Pembelajaran sejarah juga dirasa kurang mengembangkan 
inovasi pembelajaran pada materi sejarah kontemporer untuk mengembangkan kemampuan 
analisis dan kekritisan siswa. Hal ini terjadi karena adanya kesulitan bagi guru dalam 
mengembangkan inovasi pembelajaran pada materi sejarah kontemporer. Untuk mengatasi 
hal tersebut, salah satunya adalah melalui pengembangan model pembelajaran PDEODE 
(Predict-Discuss-Explain-Observe- Discuss-Explain). Hanya saja, pembelajaran berbasis 
PDEODE belum diketahui oleh guru sejarah SMA di empat kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
Bertolak permasalahan tersebut dirumuskan masalah sebagai dasar untuk melakukan 
kegiatan pengabdian sebagai berikut: (1) bagaimana memberikan pengetahuan tentang 
model pembelajaran PDEODE (Predict-Discuss-Explain-Observe-Discuss-Explain) 
dalam pembelajaran sejarah materi kontroversial kepada pengurus inti MGMP Sejarah 
SMA pada empat wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Kota Semarang, Kabupaten 
Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal)?, dan (2) bagaimana melatihkan 
model pembelajaran pembelajaran PDEODE (Predict-Discuss-Explain-Observe-Discuss- 
Explain) dalam pembelajaran sejarah materi kontroversial kepada pengurus inti MGMP 
Sejarah SMA pada empat wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Kota Semarang, 
Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal)? Upaya meningkatkan 
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan guru-guru sejarah tentang materi sejarah 
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yang kontroversi menggunakan model pembelajaran PDEODE, dilakukan dengan kegiatan 
pelatihan. Kegiatan pelatihan yang dimaksudkan di sini meliputi kegiatan ceramah 
bervariasi, diskusi serta latihan dan pendampingan membuat rancangan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran PDEODE. Sasaran pelatihan ini adalah pengurus 
inti MGMP Sejarah SMA pada empat kabupaten/kota di Jawa Tengah (Kota Semarang, 
Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal). Untuk menilai 
keberhasilan kegiatan ini juga diadakan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai 
proses kegiatan dan hasil kegiatan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa melalui kegiatan ceramah, diskusi, penugasan, dan pendampingan, 
kompetensi guru sejarah dapat meningkat. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari dua 
hal, yakni hasil perolehan secara kuantitatif penugasan yang diberikan tim pengabdian 
dan tanggapan yang muncul dari peserta pelatihan tentang kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan pelatihan yang masih berupa 
rintisan ini, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pelatihan yang lebih mendalam 
agar pemahaman guru menjadi lebih komprehensif. Sesudah kegiatan pelatihan ini, kepala 
sekolah melakukan monitoring sehubungan dengan implementasi keterampilan yang telah 
dimiliki guru dalam pembelajaran yang dilakukannya terutama dalam materi sejarah yang 
masih kontroversi.

SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK BERBASIS RUMAH TANGGA 
DI PERUMAHAN GRAHA SAPTA WAROKKAKELURAHAN MANGUNSARI 

KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Asma Luthfi, Elly Kismini, Hartati Sulistyo Rini

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sampah organik di lingkungan Perumahan Graha Sapta Warokka merupakan 
residu dari makanan keluarga yang dihasilkan setiap hari.Selama ini, pengelolaan sampah 
organik tersebut hanya menerapkan pola kumpul-angkut-buang yang dilakukan oleh 
tukang sampah yang digaji oleh masyarakat. Masalah utama yang timbul dari pola ini 
antara lain menumpuknya sampah sisa makanan yang menimbulkan bau busuk. Oleh 
karena itu, sosialisasi tentang pengolahan sampah organic berupa kompos cair menjadi 
solusi alternatif dalam menangani masalah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
dua metode kegiatan, yakni Sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) dan simulasi 
pembuatan kompos cair.Ketiga metode ini dilaksanakan dengan secara bergantian dengan 
suasana yang tidak formal sehingga masyarakat bisa lebih santai dalam mengikutinya. 
Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang proses pengelolaan sampah 
organik berbasis rumah tangga dan memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan 
kompos cair. FGD dilakukan untuk menggali persoalan-persoalan yang dihadap masyarakat 
terkait dengan pengelolaan sampah agar masyarakat dapat memahami dan menyadari 
persoalan mereka sehari-hari.Simulasi dilakukan agar masayarakat dapat mempraktikkan 
secara langsung pembuatan kompos cair. Pada akhirnya, kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan partisipasi aktif dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk 
mengolah sampah organik secara berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung dengan hasil 
yang baik, sebab kehadiran, partisipasi, dan antusiasme warga dalam mendukung kegiatan 
ini cukup tinggi. Tetapi singkatnya waktu pelaksanaan dan kurang terlibatnya laki-laki 
menjadi kendala dari kegiatan ini. Meski demikian, dari kegiatan ini diharapkan tumbuh 
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kesadaran dan pengetahuan warga untuk mengelola sampah organik menjadi kompos cair 
di lingkungan mereka secara partisipatif.

MEMASYARAKATKAN PEMBUATAN BIOPORI SEBAGAI UPAYA KONSERVASI AIR 
DI KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

Dewi Liesnoor Setyowati, Suyahmo, Wahyu Setyaningsih

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pada musim kemarau, kekeringan di Kabupaten Grobogan semakin luas. Jumlah 
desa yang mengalami kekeringan pada Juli 2011 tercatat 118 desa dari 280 desa/kelurahan 
di Grobogan. Jumlah desa yang mengalami kekeringan tersebar pada 15 kecamatan 
(dari 19 kecamatan) diantaranya adalah Kecamatan Toroh. Kondisi tersebut membuat 
sebagian besar warga di desa yang dilanda kekeringan harus mencari air bersih dengan cara 
mengambil ke sumber-sumber air yang masih menyisakan air, kendati harus berjalan kaki 
menempuh jarak cukup jauh. Tim tergerak untuk melaksanakan program pengabdian kepada 
masyarakat dengan sasaran para guru. Tujuan kegiatan ini adalah untuk Memahami model 
konservasi air untuk mengurangi kekeringan di Kecamatan Toroh dan melatih peserta agar 
mampu membuat lubang biopori dan memasyarakatkan pada wilayah lebih luas. Kegiatan 
pengabdian dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 September 2013 bertempat di SD 
N 1 Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan kegiatan berjalan 
lancar, sebanyak 37 orang guru, kepala sekolah dan pengawas menghadiri kegiatan ini. 
Kegiatan diawali dengan ceramah dan diskusi tentang konservasi dan pembuatan resapan 
air dengan alat biopori. Kegiatan diakhiri dengan praktek pembuatan biopori di halaman 
sekolah. Kendala yang dialami antara lain kesulitan jarak yang menyebabkan komunikasi 
dengan pihak sekolah terhambat. Keterbatasan waktu pelaksanaan pengabdian yang 
menyebabkan kurangnya waktu pemaparan dan tanya jawab peserta serta keterbatasan dana 
yang menyebabkan peralatan untuk membuat biopori yang dapat disumbangkan kepada 
sekolah terbatas. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilaksankaan di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan berjalan lancar dan sukses yang 
dapat terekam pada evaluasi pengabdian dimana hampir 90% pertanyaan mampu dijawab 
dengan benar oleh peserta. Saran, kegiatan perlu dilaksanakan berkala, terprogram, 
dan berkesinambung-an, serta memperluas kelompok sasaran. Bila memungkinkan 
perlu kiranya dibina kerjasama dengan Dinas Pertanian, Balai Konservasi dan Dinas 
Kehutanan untuk lebih memperluas informasi dan memperlancar kegiatan pelatihan.

MEMBANGUN INTEGRITAS SEKOLAH BERKARAKTER MELALUI PELATIHAN 
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 1 BOJA DI KECAMATAN BOJA 

KABUPATEN KENDAL

Eko Handoyo, Slamet Sumarto, Martien Herna Susanti, Noorochmat Isdaryanto

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah membantu sekolah 
dalam membangun integritas sekolah berkarakter dengan pendidikan anti korupsi dan 
mengetahui faktor penghambat dalam membangun integritas sekolah berkarakter dengan 
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pendidikan anti korupsi dan penangulangannya. Metode kegiatan pengabdian ini adalah 
Pertama ceramah interaktif yang kemudian dilanjukan dengan diskusi interaktif. Kedua, 
studi kasus dimana peserta pengabdian diberikan kasus yang pada dasarnya bagaimana 
menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam menunjang terbentuknya 
integritas sekolah yang berkarakter. Ketiga, simulasi dimana peserta pengabdian diharapkan 
akan memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter 
dan anti korupsi, sehingga terwujud generasi yang bersih, transparan, dan profesional di 
lingkungan sekolah. Meningkatnya pemahaman tentang apa itu korupsi, perilaku apa saja 
yang dapat digolongkan ke dalam perilaku koruptif, bahaya dampak yang ditimbulkannya 
dan bagaimana sikap yang harus dilakukan terhadap perilaku koruptif yang terjadi di 
lingkungan sekolah dan sekitarnya pada peserta kegiatan pengabdian. Hai ini dapat 
dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa peserta pengabdian yang menyatakan bahwa 
segala bentuk tindakan yang mengarah kepada perilaku koruptif dapat merugikan pada diri 
sendiri dan orang lain, lingkungan sekolah. Dengan meningkatnya pemahaman kesadaran 
anti korupsi ini maka akan terbentuk integritas sekolah berkarakter. Kegiatan pengabdian 
ini secara keseluruhan telah dapat dilaksanakan dengan baik. 

PEMANFAATA MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS 
PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN DAN 
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA GURU-GURU SEJARAH 

DI KABUPATEN JEPARA

Hamdan Tri Atmaja, Andi Suryadi, Insan Fahmi Siregar, Putri Agus Wijayati

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kemampuan guru-guru sejarah dalam membuat dan menerapkan media audio 
visual cenderung rendah untuk itu dalam pengabdian masyarakat ini bertujuan pertama; 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru-guru sejarah mengenai media audio 
visual. Kedua melatih ketrampilan media audio visual untuk memperbaiki prestasi 
belajar sejarah siswa kepada guru-guru sejarah. Adapun manfaat kegiatan pengabdian 
masyarakat ini adalah sebagai berikut: pertama meningkatkan ketrampilan guru sejarah 
dalam membuat media audio visual di SMA se- Kabupaten Jepara. Kedua meningkatkan 
ketrampilan dan pengetahuan guru sejarah dalam memanfaatakan media audio visual di 
SMA se-Kabupaten Jepara. Ketiga meningkatkan efektifitas dalam pembelajaran sejarah 
pada di SMA se-Kabupaten Jepara. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diberikan 
kepada guru-guru sejarah di Kabupaten Jepara. Khalayak ini sangat strategis karena 
mereka sangat membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan tentang pembuatan media 
audio visual. Berdasarkan survey pendahuluan ada 22 SMA di Kabupaten Jepara. Metode 
yang digunakan dalam memecahkan di atas dilakukan dengan pendampingan. Melalui 
kegiatan pendampingan Tim Pengabdian Masyarakat mengembangkan kemampuan dan 
ketrampilan pembuatan media audio visual. Peran Tim Pengabdian Masyarakat berperan 
sebagai fasilitator dan sekaligus berperan sebagai konsultan. Kegiatan evaluasi akan 
dilakukan dengan kriteria melihat trampilan guru-guru sejarah mengenai media audio 
visual, seperti; film dokumenter, Film Interaktif dan Film naratif. Secara umum kegiatan 
pengabdian masyarakat di respon sangat positif. Interaksi antara peserta pelatihan dengan 
penyampai materi berlangsung sangat interaktif. Tingkat keberhasilnnya dalam katagori 
cukup baik, ini ditunjukkan dengan ada peningkatan antara pengetahuan dan pemahaman 
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media audio visual sebelum mengikuti pelatihan dengan sedudah mengikuti pelatihan. 
Untuk menindaklanjuti hasil kegiatan pengabdian masyarakat, guru-guru sejarah yang 
tergabung dalam MGMP bersepakat melakukan kerjasma antara MGMP dengan TIM 
Pengabdian Masyarakat dalam rangka pembuatan media audio visual. Disarankan 
dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat seyognya mengambil tema-tema 
pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga kegiatan pengabdian 
tersebut mendapat respon yang positif. Kemudian untuk menidak lanjuti hasil pengabdian 
masyarakat, diperlukan kegiatan-kegiatan lanjut, untuk itu perlu dipikirkan mekanisme 
kegiatan lanjut yang diatur oleh lembaga. Selanjutnya perlu dibuat semacam aturan baku, 
benntuk-bentuk kerjasama antara lembaga persekolahan dengan Tim Pengabdian, yang 
untuk sementara ini belum ada format yang baku.

MANAGERIAL TRAINING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MANAJERIAL 
KETUA POSDAYA DI KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG

Hamonangan Sigalingging

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat dari Universitas Negeri Semarang di Tuntang Kabupaten Semarang 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Ketua Posdaya dalam 
memanage organisasi. Manfaat kegiatan ini ialah memberikan kontribusi positif dalam 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial ketua Posdaya di Tuntang 
Kabupaten Semarang.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam 
bentuk pelatihan dengan pemberian materi dan praktik simulasi. Khalayak sasaran dari 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh ketua Posdaya di Tuntang 
Kabupaten Semarang. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik. Evaluasi 
kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek pengetahuan 
dan keterampilan.

PROGRAM GURU MENULIS: UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL 
GURU SEJARAH DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH DI KABUPATEN SEMARANG

Ibnu Sodiq, Andy Suryadi, Tsabit Azinar Ahmad

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Guru masih banyak mengalami kendala dalam penulisan. Sebanyak 67% guru 
memiliki hambatan dalam penulisan karya tulis ilmiah jenis diktat/ modul pembelajaran, 
58% guru memiliki hambatan dalam penulisan buku pelajaran, 56% guru memiliki 
hambatan dalam penulisan artikel ilmiah dan 50% guru memiliki hambatan dalam 
penulisan tulisan ilmiah populer. Faktor yang menjadi hambatan dalam penulisan karya 
tulis ilmiah tersebut adalah biaya dalam penulisan karya tulis ilmiah, sarana dan prasarana 
yang terbatas dalam menulis karya tulis ilmiah, terbatasnya waktu untuk menulis karya 
tulis ilmiah, kurangnya penguasaan komputer sebagai sarana menulis karya tulis ilmiah, 
kesulitan menemukan dan menuangkan ide/ gagasan dalam bentuk karya tulis ilmiah serta 
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keterbatasan wawasan yang dikarenakan rendahnya minat membaca. Dari pemikiran di 
atas, tujuan kegiatan ini adalah (1) Menambah wawasan dan pemahaman guru sejarah 
terhadap berbagai jenis kara ilmiah; (2) Merangsang semangat guru untuk mengembangkan 
kompetensinya terutama dalam bidang penulisan ilmiah; (3) Merangsang ide dan gagasan 
guru dalam menulis ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan profesi; 
(4) Mengenalkan dan membantu guru mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal 
ilmiah. Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode seminar dan lokakarya. 
Pelaksanaan pelatihan secara terperinci dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu: (1) 
Presentasi tentang macam-macam tema yang dapat dikembangkan dalam penulisan 
karya ilmiah; (2) Presentasi tentang sistematika penulisan karya ilmiah dan prosedur 
penulisan di jurnal ilmiah; (3) Diskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 
materi yang disampaikan; (4) Penugasan pembuatan karya ilmiah yan didampingi oleh 
tim pengabdian; (5) Pendampingan dan evaluasi baik oleh pihak Tim PPM maupun oleh 
MGMP Sejarah Kabupaten Semarang. Setelah melakukan serangkaian pelatihan, peserta 
mengetahui arti penting pengembangan kmpetensi professional melalui pengembangan 
artikel ilmiah. Hal ini terlihat dari antusiasme dan masukan yang diberkan oleh peserta 
dan diskusi pada saat pengabdian. Peserta pelatihan memiliki semangat yang tinggi dalam 
mengikuti kegiatan. Hal ini tampak dari berbagai masukan dan pertanyaan tentang artikel 
ilmiah, yakni tentang struktur dan pengembangan artikel dari PTK. Hasil pelatihan ini 
ditindaklanjuti dari adanya enerbitan artikel yang telah disusun oleh guru dalam jurnal 
Historia Pedagogia yang dikelola oleh Jurusan Sejarah FIS Unnes.

PEMBERDAYAAN GURU SEKOLAH DASAR KECAMATAN GUNUNGPATI DALAM 
PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL MENGHADIRKAN 

KOLEKSI MUSEUM SEBAGAI SUMBER BELAJAR

Karyono, Santi Muji Utami, Diah Widiyastuti

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Perbaikan proses pembelajaran di kelas melalui berbagai inovasi sebagai pendidik 
sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik sekaligus menanamkan nilai-
nilai sosial dan moral kepada anak sejak dini, karena nilai-nilai moral berfungsi sebagai 
acuan bertingkah laku. Guru sebagai sasaran Pengabdian mengingat mereka sebagai 
pendidik sangat diperlukan dalam memberikan pembelajaran meliputi aspek sikap, 
pengetahuan dan ketrampilan yang dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya dapat 
dilakukan guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Pemanfaatan audio 
Visual merupakan salah satu bentuk penggunaan media oleh guru dalam pembelajaran 
dengan tujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan mengamati,untuk kemudian 
bisa bertanya dan sekaligus menalar dari apa yang telah dilihatnya, seingga memunculkan 
sikap kritis pada diri peserta didik.. Permasalahan yang dicari pemecahannya adalah 
Seorang guru, dalam proses pembelajaran tidak sekedar memberikan materi pelajaran 
bersifat monoton, tetapi mampu berimprovisasi bersama sama dengan peserta didik melalui 
segala sesuatu yang dilihat, didengar, kemudian didiskusikan. Tujuannya pengabdian 
masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan 
kreativitas guru, memanfaatkan audio visual koleksi museum sebagai salah satu sumber 
belajar. Pelatihan bagi para guru SD di Kota Semarang dilakukan dengan kegiatan 
Partisipasi Riset Aksi (PRA) dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Kegiatan 
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pelatihan menggunakan metode yang meliputi kegiatan ceramah, diskusi dan praktek atau 
implementasi. Pengabdian masyarakat ini berhasil memberdayakan guru-guru SD yang 
berada di Kecamatan Gunungpati. Mereka tergabung dalam KKG. Keberhasilan dilihat 
dari penyerapan hasil pelatihan dari peserta yang diundang dan hadir dalam pelatihan 
sebanyak 20 orang. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang, terdiri dari guru SD pengajar 
kelas 3 sampai 6 Mereka setelah mengikuti pelatihan dan sosialisasi, diharapkan pada saat 
mengajar tidak sekedar memberi pengetahuan saja tetapi hal-hal yang penuh kebaikan, 
serta upaya meningkatkan kompetensi profesional melalui pemanfaatan berbagai media, 
yang dapat mendukung perbaikan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi 
profesional guru.

PENGUATAN KESADARAN KOLEKTIF DAMPAK KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN 
ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG JUJUR DAN 

BERINTEGRITAS DI SMA SEMESTA KOTA SEMARANG

Makmuri, Eko Handoyo, Martien Herna Susanti

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan 
bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat 
negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 
dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2011 
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik menjadi 3,0 dari tahun sebelumnya yakni 
2,8, tetapi Indonesia tetap dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang 
tinggi (Liputan 6.com, 29 Januari 2012). Menanggapi fenomena di atas, seharusnya 
mampu membangkitkan suatu pemahaman baru, bahwa diperlukan suatu sistem yang 
mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas 
korupsi yang telah menggurita. Belajar dari pengalaman negara lain yang relatif berhasil 
memberantas korupsi, selain aspek penegakan hukum (law enforcement) yang tidak kalah 
pentingnya adalah aspek pencegahan dalam bentuk Pendidikan Anti Korupsi (PAK). 
Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah: 1) Penguatan kesadaran kolektif 
dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalammewujudkan generasi muda yang 
jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang, 2) untuk mengetahui hambatan-
hambatan yang dihadapi pada penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui 
pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas 
di SMA Semesta Kota Semarang. Guna mencapai tujuan tersebut di atas, maka dalam 
kegiatan ini dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu: pertama, presentasi arti korupsi, 
ciri-ciri korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sebab-sebab korupsi dan dampak korupsi.
Kedua, penayangan film tentang korupsi. Dalam tayangan film ini, peserta diberikan 
contoh-contoh perilaku tindakan korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa korupsi telah berurat dan berakar di 
bumi Indonesia. Ketiga, dialog tentang pendidikan anti korupsi dan lembaga-lembaga 
anti korupsi yang ada di Indonesia. Dalam sesi ini ditunjukkan lembaga-lembaga anti 
korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Indonesian Corruption 
Watch (ICE), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan Transperency International 
Indonesia. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diikuti oleh 49 orang. Peserta adalah 
para siswa pengurus OSIS SMA SemestaKota Semarang.Berdasarkan pengamatan yang 
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dilakukan oleh tim, pengabdian yang berjudul “Penguatan Kesadaran Kolektif Dampak 
Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Muda yang Jujur 
dan Berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang”, secara umum dapat dikatakan 
cukup berhasil. Hal ini nampak dari antusiasme peserta baik dalam mengikuti ceramah, 
berdiskusi, maupun berdialog dengan narasumber. Dalam kesempatan tersebut, peserta 
juga diberikan kesempatan memberikan masukan-masukan bentuk-bentuk pendidikan 
korupsi yang dapat dilaksanakan di sekolah sehingga diharapkan dapat memberikan solusi 
upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Motivasi juga terus diberikan 
oleh tim pengabdian kepada peserta agar dapat mewujudkan generasi yang jujur dan 
berintegritas yakni generasi muda yang memiliki konsistensi dalam menegakkan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai anti korupsi.

WORKSHOP PENINGKATAN KETRAMPILAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH 
UNTUK JURNAL BAGI GURU DI SMA 6 KOTA SEMARANG

Ngabiyanto, Makmuri, Martien Herna Susanti

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Keberadaan guru yang profesional memiliki peran yang sangat strategis dalam 
mencapai pendidikan bermutu, sehingga setiap guru harus secara terus-menerus 
meningkatkan profesionalismenya. Terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 
2009 memberi tantangan dan peluang baru bagi para guru. Tantangan dan peluang itu 
khususnya berkaitan dengan unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan dan sub unsur 
melaksanakan publikasi ilmiah. Kegiatan guru yang termasuk dalam unsur pengembangan 
keprofesian berkelanjutan dan subunsur melaksanakan publikasi ilmiah ini adalah 1) 
presentasi pada forum ilmiah dan 2) melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau 
gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal. Beberapa tantangan itu, misalnya tuntutan 
pengembangan profesi guru untuk menjadi pemrasaran atau narasumber pada forum 
ilmiah (seminar, lokakarya, koloqium, atau diskusi ilmiah). Tujuan dilaksanakannya 
kegiatan pengabdian ini adalah:1) untuk menumbuhkan minat dan bakat guru menulis 
artikel ilmiah untuk jurnal, 2) memotivasi (membangun kemauan) diri guru menulis artikel 
ilmiah, dan 3) meningkatkan ketrampilan guru menulis artikel ilmiah bagi guru melalui 
di SMA 6 Kota Semarang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim, pengabdian 
dengan judul “Workshop Peningkatan Ketrampilan Menulis Artikel Ilmiah untuk Jurnal 
bagi Guru di SMA 6 Kota Semarang”, secara umum dapat dikatakan cukup berhasil. 
Partisipasi dan tanggapan peserta sangat baik. Peserta kegiatan pelatihan mendapatkan 
pengetahuan dan keterampilanpelatihan penulisan artikel ilmiah.Saran yang dapat 
direkomendasikan, yaitu: 1) pelaksanaan pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal 
dengan khalayak sasaran guru SMA sangat penting, dalam rangka mempersiapkan para 
guru untuk naik ke golongan IV/b. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan banyak 
guru pegawai negeri sipil (PNS) yang mentok IV/a, karena kesulitan dalam membuat karya 
tulis, 2) keterbatasan waktu dan dana, menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya 
hasil pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal hingga sampai ke produk berupa 
artikel ilmiah, karena hanya dilaksanakan dalam satu kali tatap muka, dan 3) perlu adanya 
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upaya kerjasama dengan para stakeholder, institusi maupun pihak-pihak lain yang terkait 
dengan masalah ini, seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Dinas pendidikan 
dan Universitas LPTK lain di luar UNNES agar dapat merubah pandangan dan memberi 
motivasi kepada para guru untuk menuangkan ide, gagasannya, serta pemikirannya dalam 
artikel ilmiah yang berasal dari hasil penelitian maupun konseptual.

PENDAMPINGAN MASYARAKAT GUNUNGPATI DALAM PELESTARIAN 
LINGKUNGAN BERBASIS PILAR-PILAR KONSERVASI

Subagyo, Tsabit Azinar Ahmad

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Konservasi dan pelestarian alam saat ini merupakan salah satu agenda 
pembangunan internasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pemanasan global, 
perubahan iklim, dan berbagai permasalahan lingkungan saat ini menjadi alasan yang 
kian meneguhkan urgensi penerapan kebijakan berbasis konservasi. Merespon persoalan 
ini, tahun 2000 para pemimpin dunia sepakat merumuskan Millennium Development 
Goals (MDGs). Salah satu agenda penting dalam komitmen internasional tersebut adalah 
pelestarian lingkungan hidup. Gunungpati adalah sebuah kecamatan di Kota Semarang, 
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dilokasi tersebut terdapat banyak tempat yang hingga 
saat ini masih terlihat hijau. Dengan demikian, Gunungpati masih sangat berpotensi 
utnuk dikembangakn menjadi kawasan konservasi. Program Pendampingan Masyarakat 
tentang konservasi di Kecamatan Gunungpati bertujuan (1) Menambah wawasan dan 
pemahaman bagi masyarakat tentang arti penting konservasi; (2) Merangsang semangat 
masyarakat dalam melestarikan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan (3) 
Merumuskan program yang dapat dikembangkan natara Unnes dan masyarakat dalam 
menunjang konservasi di Kecamatan Gunungpati. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat 
di Kecamatan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati dipilih karena secara lokasi berdekatan 
dengan Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian, diharapkan kerjasama antara 
Universitas Negeri Semarang dan Masyarakat dapat berjalan dengan optimal karena 
kedekatan lokasi. Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode seminar dan 
lokakarya. Pelaksanaan pelatihan secara terperinci dibagi menjadi beberapa kegiatan 
yaitu: (1) Presentasi tentang berbagai manfaat konservasi, (2) Diskusi dan Tanya jawab 
tentang arti penting konservasi, (3) Menggali kebutuhan masyarakat dalam pengembangan 
program konservasi; (4) Menerapkan program konservasi yang telah dirumsukan antara 
masyarakat dan tim pengabdian; (5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang 
telah dilaksanakan. Dari hasil pengabdian setelah melakukan serangkaian pelatihan, peserta 
mengetahui arti penting konservasi bagi Gunungpati. Hal ini terlihat dari antusiasme dan 
masukan yang diberkan oleh masyarakat terkait dengan konservasi di Gunungpati. Peserta 
pelatihan memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan. Hal ini tampak dari 
berbagai masukan dan pertanyaan tentang konservasi, terutama pada program penanaman 
dan pengelolaan sampah di Gunungpati. Hasil pelatihan ini ditindaklanjuti dari adanya 
program bersama antara Unnes dan pihak kelurahan. Program itu meliputi pendampingan 
dalam bidang penanaman, pengelolaan sampah menjadi kompos, dan pengembangan di 
bidang budaya lokal di Gunungpati.
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PENDAMPINGAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF ANIMASI 
BERBASIS KOMPUTER DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIS 

GURU SD DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Suyahmo, Moh. Aris Munandar, Sunarto, Andi Suhardiyanto

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran bergantung kepada 
beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi adalah bagaimana 
cara seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dan penggunaan media 
pembelajaran yang dipilih. Namun dalam realitanya di lapangan, masih banyak 
dijumpai dalam pembelajaran guru SD masih bersifat stagnan dan didominasi ceramah 
dalam pembelajaran dikelas walaupun sarana dan prasarana media computer di sekolah 
sudah ada. Tujuan kegiatan ini antara lain memberi ketrampilan dan pendampingan 
guru SD dengan dihasilkannya media interaktif, mengetahui faktor-faktor apakah yang 
mempengaruhi implementasi pendampingan pembuatan media pembelajaran interaktif 
animasi berbasis komputer dalam meningkatkan kompetensi pedagogis bagi guru SD 
di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini 
adalah guru SD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Metode yang digunakan 
dalam kegiata ini adalah tahapan pertama adalah ceramah dan tutorial pembuatan media 
pembelajaran berbasis komputer dan teknk-tekniknya. Pada tahap ini tim pengabdian 
memberikan pemahaman tentang apa itu media interaktif berbasis komputer, pengenalan 
tentang macam-amacam animasi yang dapat dipakai dalam mmembuat media dan 
bagaimana teknik penggunaannya. Tahap berikutnya adalah penugasan dan pendampingan 
pembuatan media pembelajaran animasi interaktif berbasis komputer. Pada tahapan 
ini untuk mengetahui kemampuan peserta pengabdian dalam membuat media animasi 
interaktif maka model penugasan diberikan secara individu. Bedasarkan pelaksanaan 
kegiatan pengabdian mulai dari pelaksanaan sampai akhir kegiatan dapat disimpulkan 
bahwa secara umum kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berhasil dengan 
baik. Selama kegiatan pengabdian berlangsung antusiasme guru dalam memperhatikan 
pemaparan materi penuyusunan media pembelajaran interaktif berbasis komputer sangat 
tinggi, dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul, sampai pada masukan 
yang diberikan oleh peserta pengabdian yang menghendaki agar kegiatan pengabdian 
ini dilaksanakan secara kontinyu dan berkala sehingga dapat meningkatkan kompetensi 
guru dan guru tidak ketinggalan dengan teknologi dan inovasi dalam media pembelajaran. 
Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian ini adalah tim pengabdian merasa 
kesulitan dalam menyesuaikan jadwal kegiatan pelaksanaan pengabdian ini. Hal ini 
disebabkan karena kesibukan guru terkait dengan kegiatan internal di sekolah mereka 
berdinas. Kendala ini akhirnya dapat di atasi setelah tim pengabdian melaksanakan 
koordinasi dengan UPTD Kecamatan Gunungpati dan Kepala SD N 1 Sekaran serta guru 
SD di Kecamatan Gunungpati. 
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PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS CITRA 
PENGINDERAAN JAUH PADA GURU GEOGRAFI SMA KABUPATEN REMBANG

Tjaturahono Budi Sanjoto, Apik Budi Santoso, Saptono Putro, Satyanta Parman

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Penguasaan Guru Geografi dalam hal interpretasi dan pembuatan media 
pembelajaran berbasis Citra Penginderaan Jauh sangatlah penting. Namun demikian 
kenyataan di lapangan terlihat Guru Geografi masih jarang menggunakan Citra 
Penginderaan Jauh sebagai media dan sumber pembelajaran geografi. Untuk itu 
kegiatan pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran berbasis Citra Penginderaan jauh 
dilakukan sebagai upaya mengurangi keterbatasan tersebut. Kegiatan Pengabdian ini 
bersifat Pelatihan (Workshop) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
pengolahan dan penggunaan citra penginderaan jauh sebagai media sumber belajar 
geografi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Geografi. 
Sasaran yang dituju adalah para Guru SMA/MA baik Negeri maupun Swasta yang berada 
di Kabupaten Rembang. Dipilihnya lokasi ini karena Kabupaten Rembang merupakan 
kabupaten perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, sehingga memerlukan 
perhatian yang lebih diantaranya melalui kegiatan pelatihan bagi guru-guru setempat. Hasil 
kegiatan pengabdian menunjukan bahwa: 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, 2) Semua peserta 
dapat hadir yaitu dari guru Geografi SMA Negeri maupun Swasta sebanyak 20 orang, 3) 
Partisipasi, respon, serta keaktifan peserta selama kegiatan ceramah dan praktik adalah 
sangat baik, 4) Terjadi peningkatan pengetahuan materi penginderaan jaug dijital pada 
peserta berdasarkan perbandingan hasil Pre-test dan Post-test, dan 5) Hasil luaran praktik 
berupa peta citra masih kurang dari target yang diharapkan.

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN 
BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERMENPAN DAN RB NO 16 TAHUN 2009 

UNTUK GURU SEKOLAH DASAR SE KECAMATAN TOROH KABUPATEN 
GROBOGAN

Tri Marhaeni P Astuti, Dewi Liesnoor Setyowati, Fajar

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan guru diakui sebagai tenaga profesi. 
Kedudukan guru sebagai tenaga professional dipertegas lagi melalui Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 (1) dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008. Kedudukan guru sebagai tenaga 
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profesional berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Mewujudkan 
kualitas pendidikan nasional yang lebih baik bukanlah hal yang mudah, banyak unsur 
yang mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut diantaranya guru, siswa, sarana dan 
prasarana, lingkungan, manajemen, kurikulum, pendanaan dan sebagainya. Dari sekian 
banyak unsur yang mempengaruhi pembelajaran, maka salah satu faktor penentu yang 
sangat penting adalah guru. Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi, diperlukan 
suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram 
dan berkelanjutan. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diorientasikan 
untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan diri, publikasi ilmiah dan 
karya inovatif. Bersama-sama dengan hasil pelaksanaan tiga hal tersebut, hasil penilaian 
kinerja guru dikonversikan menjadi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan 
fungsional guru sebagaimana ditetapkan dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 
2009. Melalui penetapan angka kredit yang obyektif, transparan, dan akuntabel terhadap 
unsur-unsur tersebut akan dapat mencerminkan korelasi yang signifikan antara kenaikan 
jabatan fungsional guru dengan peningkatan profesionalitasnya. Dengan kata lain 
semakin tinggi jabatan fungsional seorang guru, maka semakin meningkat profesionalitas 
guru tersebut. Melihat kondisi tersebut, maka tim tergerak untuk melaksanakan program 
pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran para guru. Tujuan kegiatan ini adalah 
untuk meningkatkan SDM guru sekolah dasar se-kecamatan Toroh melalui Pelatihan 
pembuatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 September 2013 bertempat 
di SD N 1 Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan kegiatan ini 
mengalami kendala diantaranya kesulitan hambatan berupa jarak. Lokasi pengabdian 
kepada masyarakat di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan menjadikan tim hanya 
dapat sekali berkoordinasi secara langsung dalam kegiatan survey yang difokuskan di dua 
tempat yaitu SD N 1 Sindurejo dan pihak UPTD Pendidikan Kecamatan Toroh Kabupaten 
Grobogan. Koordinasi berikutnya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat dilakukan melalui komunikasi tidak langsung menggunkan telepon. 
Hambatan lainnya adalah mempertemukan jadwal tim ketika akan melaksanakan 
survey awal, dimana masing-masing tim memiliki kesibukan sendiri. Selain itu, waktu 
pelaksanaan yang singkat membuat materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dapat 
memberikan informasi yang lengkap kepada peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dapat terlaksana dengan baik karena adanya beberapa faktor pendorong. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapat sambutan dan dukungan dari Kepala 
Sekolah SD N 1 Sindurejo selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. Berikutnya adalah dukungan dari pihak Kepala UPTD Pendidikan 
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang memberikan ijin kepada tim pengabdian 
kepada masyarakat melaksanakan kegiatan di wilayah kerjanya. Respon positif bapak-
ibu guru peserta sosialisasi dan pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
berdasarkan Permenpan & RB No 16 tahun 2009 juga merupakan bagian penting dari 
proses pelaksanaan kegiatan pengabdian. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksankaan di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan berjalan lancar 
dan sukses.
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PENGABDIAN DOSEN FMIPA

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PEMUDA CINTA LINGKUNGAN TAPAK 
(PRENJAK) SEBAGAI PEMANDU EKOWISATA MANGROVE DI DUKUH TAPAK 

KELURAHAN TUGUREJO SEMARANG

Aditya Marianti, Nana Kariada Tri Martuti, Amin Retnoningsih, Nur Rahayu Utami

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Dukuh Tapak yang berada kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Semarang 
merupakan wilayah pantai. Kondisi mangrove di desa Tapak saat ini tergolong cukup baik 
dan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan. Ketertarikan itu disebabkan 
karena mangrove membangun ekosistem yang khas. Kawasan mangrove di dukuh Tapak 
telah dipilih oleh beberapa sekolah mulai dari TK/SD, sampai perguruan tinggi sebagai 
tempat untuk berwisata sekaligus belajar dan melakukan penelitian tentang mangrove 
dan pelestarian lingkungan. Kenyataan ini menjadikan pemerintah kota Semarang 
bermaksud mengembangkan kawasan mangrove dukuh Tapak sebagai wilayah ekowisata. 
Pengembangan suatu daerah/wilayah menjadi objek wisata memerlukan daya dukung 
baik dari sarana, prasarana maupun sumber daya manusianya (SDM). Untuk dukuh Tapak 
salah satu komponen pendukung kegiatan wisata yang perlu dikembangkan adalah adanya 
pemandu wisata yang kompeten dalam hal ini adalah pemandu yang memahami teknik 
guiding khususnya di ekosistem mangrove. Salah satu kelompok masyarakat yang potensial 
untuk dilatih menjadi pemandu wisata adalah kelompok pemuda Prenjak (Perkumpulan 
Pemuda Cinta Lingkungan Tapak) . Selama ini Prenjak aktif bergerak di bidang pelestarian 
mangrove dan sudah menjadi pemandu wisata amatir di dukuh Tapak. Optimalisasi fungsi 
dari kelompok pemuda ini, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kegiatan 
perekonomian di dukuh Tapak. Untuk itu tim pengabdian masyarakat Unnes yang memiliki 
ilmu dan pengalaman melaksanakan pemanduan kegiatan eduwisata, ilmu lingkungan 
tentang ekosistem mangrove, bermaksud untuk melatih dan mendidik kelompok swadaya 
masyarakat di dukuh Tapak untuk menjadi penyelenggara kegiatan ekowisata mangrove 
yang lebih bermutu. Metode kegiatan yang akan dilakukan adalah berbasis kelompok 
dengan melakukan pelatihan, praktek dan pendampingan disertai monitoring dan evaluasi 
atas keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Pelatihan dan praktek dilakukkan 
selama 2 hari dengan nara sumber dari tim pengabdian kepada masyarakat Unnes dibantu 
oleh tenaga teknisi dan mahasiswa. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim 
pengabdian kepada masyarakat Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah telah terlaksana kegiatan pelatihan pemandu ekowisata mangrove dan pembuatan 
souvenir berbahan baku sampah daun tanaman mangrove, Hasil evaluasi menunjukkan 
bahwa khalayak sasaran merespon dengan positif semua kegiatan yang sudah dilaksanakan 
dan mereka berkeinginan untuk dilakukan kegiatan pelatihan sejenis untuk lebih 
memantapkan pengetahuan mereka tentang penyelenggaraan kegiatan ekowisata, misalnya 
tentang pembuatan paket-paket wisata, termasuk media untuk melakukan promosi. 
Berdasarkan pemantauan secara personal 50% peserta pelatihan mampu memandu wisata 
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secara baik dan sudah dapat dikatakan layak untuk memandu ekowisata mangrove. 
Sedangkan sisanya 6 orang masih perlu ditingkatkan keterampilannya. Kesimpulan dari 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah telah terbentuk calon pemandu wisata 
yang kompeten memandu wisata di daerah ekowisata mangrove di desa Tapak Tugurejo 
kecamatan Tugu kota Semarang.

PEMBINAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS IDENTIFIKASI TINGKAT KESULITAN 
SISWA KELAS-VI BAGI GURU-GURU KELAS-VI KECAMATAN KARIMUN JAWA 

BERWAWASAN KONSERVASI

Amin Suyitno, Emi Pujiastuti, Zaenuri Mastur

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Judul kegiatan ini adalah ”Pembinaan Ujian Nasional Berbasis Identifikasi Tingkat 
Kesulitan Siswa Kelas-VI bagi Guru-guru Kelas-VI Kecamatan Karimunjawa Berwawasan 
Konservasi”. Pelaksananya adalah Amin Suyitno, Emi Pujiastuti, dan Zaenuri Mastur. 
Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana melaksanakan pembinaan 
UN berwawasan konservasi dengan berbasis pada identifikasi tingkat kesulitan siswa 
Kelas-VI bagi guru Kelas-VI Kecamatan Karimunjawa pada pelajaran matematika? 
(2) Bagaimana agar guru-guru Kelas-VI Kecamatan Karimunjawa dapat meningkatkan 
pemahaman siswa kelas VI berdasarkan identifikasi tingkat kesulitan siswa Kelas-VI 
dalam pelajaran matematika? Tujuan kegiatan ini adalah (1) Untuk melakukan pembinaan 
UN berwawasan konservasi dengan berbasis pada identifikasi tingkat kesulitan siswa 
Kelas-VI bagi guru Kelas-VI Kecamatan Karimunjawa pada pelajaran matematika. (2) 
Agar guru-guru Kelas-VI Kecamatan Karimunjawa dapat meningkatkan pemahaman 
siswa kelas VI berdasarkan identifikasi tingkat kesulitan siswa Kelas-VI dalam pelajaran 
matematika. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini maka dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut. (1) Hasil tes dan penilaian terhadap kemampuan guru memperoleh mean 
73,30. Rata-rata ini termasuk baik karena sudah di atas batas ketuntasan individual, yakni 
65 dari hasil skor maksimal 100. (2) Guru antusias dalam mengikuti pelatihan. (3) para 
guru sangat serius dalam mengikuti pelatihan. Saran yang direkomendasikan adalah 
sebagai berikut. (1) Perlu adanya supervisi dalam melaksanakan pembelajaran matematika 
di suatu sekolah. (2) Di setiap pertemuan MGMP Matematika, perlu dihadirkan pakar di 
bidangnya, Sebagai contoh, mendatangkan dosen dari UNNES dari Semarang.

PELATIHAN PENELITIAN PTK DAN PENULISAN KARYA ILMIAH UNTUK GURU 
SD DI KARIMUNJAWA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN 

BERKELANJUTAN

Andin Irsadi, Saiful Ridlo, R. Susanti

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Telah dilakukan pengabdian berupa pelatihan penelitian PTK dan penulisan 
karya ilmiah untuk guru SD di Karimunjawa dalam rangka pengembangan keprofesian 
berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan peserta dapat menunjukkan adanya keberhasilan 
dan kesatuan pendapat tentang materi yang dibahas pada pelatihan, curah pendapat dari 
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peserta tentang perencanaan, dan penyusunan penelitian PTK dan adanya kemauan 
peserta untuk mengembangkan penulisan PTK dan karya ilmiah sebagai salah satu tugas 
dan tagihan dari pengabdian ini. Selain itu tugas yang diberikan kepada guru berupa tema 
dan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh guru sehingga guru-guru tidak hanya 
mendapatkan materi saja tetapi betul-betul mampu merencanakan, dan menyusun tema 
ataaupun rencana penelitian sesuai dengan materi yang diberikan dalam pengabdian. 

PEMBERDAYAAN GURU BIOLOGI KOTA SEMARANG DALAM PENGEMBANGAN 
DESAIN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS KOMPETENSI DAN PENANAMAN 

KARAKTER KONSERVASI 

Andreas Priyono Budi Prasetyo, Sri Sukaesih, Endah Peniati, Niken Subekti

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Usaha peningkatan mutu pembelajaran IPA-Biologi di Sekolah Menengah Atas 
kota Semarang tidak lepas dari usaha pemberdayaan guru sebagai agen perancang 
perubahan. Secara umum, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran IPA Biologi berbasis kompetensi, penanaman karakter 
dan konservasi. Melalui penyempurnaan desain pembelajaran tersebut, mutu proses 
belajar mengajar lebih inovatif dan menjawab kebutuhan jaman. Dengan membiasakan 
guru mengembangkan desain pembelajaran inovatif, secara gradual mutu pembelajaan 
IPA Biologi semakin kontekstual. Dengan kata lain, tujuan umum pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah untuk semakin menyebarkan “gaung” pendidikan karakter dan 
konservasi sebagai implementasi Visi Universitas (Unnes). Untuk mencapai tujuan 
pengabdian, beberapa kegiatan utama dilakukan, yaitu: (1) wawancara dan survei yang 
dilakukan pada pertemuan-pertemuan awal MGMP, bulan Juli-September 2013, untuk 
mengumpulkan peta kebutuhan dan potensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal untuk 
merancang materi dan jadwal kesepakatan dengan guru MGMP; (2) FGD dan workshop 
pengembangan desain pembelajaran untuk menyempurnakan silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang dibuat masing-masing guru, pada bulan September-
Oktober; (3) Peer teaching melalui praktik pembelajaran, bulan Awal Nopember 2013; 
dan (4) refleksi tentang potensi dan keunggulan serta kelemahan yang terjadi selama 
ujicoba awal Nopember 2013. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa: (1) sebagian besar 
guru (80% total 26) belum mempunyai pemahaman teoritik yang jelas tentang apa itu 
kompetensi, karakter dan konservasi dan bagaimana mengembangkan desain pembelajaran 
biologi yang menumbuhkan kembangkan kompetensi, karakter dan konservasi. Sekalipun 
demikian, terdapat potensi yaitu guru menunjukkan kemampuan mengembangkan desain 
pembelajaran yang telah mengarah pada terbentuknya kompetensi, pembiasaan nilai dan 
usaha-usaha konservasi; (2) keterlaksanaan secara integratif dan alamiah dari kegiatan 
pengabdian masyarakat yang terintegrasi dalam pertemuan-pertemuan MGMP mulai 
awal September dan awal Nopember 2 Nopember 2013; (3) sekurangnya 60% guru telah 
merevisi (menyempurnakan) desain pembelajaran sebagaimana tampak pada silabus 
dan rencana pembelajaran yang telah diwarnai dengan prinsip berbasis kompetensi 
yakni menekankan tugas besar atau autentik (big task), berpendekatan ilmiah (scientific 
approaches), memaksimalkan asesmen formatif dan summatif, dan memaksimalkan 
sumber belajar autentik; (4) saat ujicoba melalui peer teaching desain pembelajaran biologi 
telah menekankan kompetensi, karakter dan konservasi. Sekalipun demikian, kegiatan-
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kegiatan yang menekankan ‘education for’ sering masih kurang ditekankan. Sekalipun 
Guru antusias terlibat bagi peningkatan mutu pembelajaran yang diampu, belum ada 
model final desain pembelajaran yang disempurnakan. Belum ada implementasi model 
desain secara terencana bagi peningkatan mutu kelas dan penulisan karya ilmiah. Kendala 
yang dihadapi selama pengabdian adalah (1) keterbatasan waktu guru, (2) keterbatasan 
wacana untuk berkreasi, dan (3) keterbatasan komunikasi dengan ketua MGMP, sedang 
ada pergantian pengurus MGMP. Lagkah keberlanjutan adalah penggalangan komunikasi 
dan koordinasi dengan para guru secara tatap muka.

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI LESSON STUDY MGMP MATA PELAJARAN 
MATEMATIKA KABUPATEN BATANG UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Ardhi Prabowo, Riza Arifudin

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pada tahun 2011, LP2M Unnes telah melaksanakan kegiatan penelitian untuk dapat 
menemukan permasalahan pendidikan di tingkat SMA. Hasil penelitian PPMP tahun 2011 
memperlihatkan beberapa aspek standar pendidikan yang lemah di setiap SMA sampel. 
Standar proses pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran kronstruktivistik jarang 
dilakukan, demikian pula pembelajaran berbasis IT, serta frekuensi pemantauan proses 
pembelajaran kurang. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai 
berikut: (1) Memberi pengalaman kepada guru-guru matematika MGMP Kabupaten 
Batang dalam ber-Lesson Study yang baik dan benar; (2) Memberi pengalaman kepada 
guru-guru matematika MGMP Kabupaten Batang tentang pelaksanaan pembelajaran 
berbasis scientific approach; (3) Menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 
berbasis scientific dengan lesson study; (4) Menyamakan persepsi antara guru matematika 
di MGMP Kabupaten Batang terkait dengan pelaksanaan lesson study. Kegiatan ini 
menghasilkan antara lain bahan latih materi lesson study untuk disampaikan kepada guru 
matematika di MGMP Kabupaten Batang, perangkat pembelajaran, video pembelajaran 
berbasis kurikulum 2013, dan dokumentasi kegiatan.Berikut adalah hasil analisis kegiatan 
yang telah diakukan: (1) Bahwa guru matematika di MGMP kabupaten Batang merasa 
terbantu dengan kegiatan ini sebab pengalaman guru dalam menyusun perangkat, selama 
ini hanya berdasarkan data yang sudah ada; (2) Bahwa pengalaman membelajarakan siswa 
dengan pendekatan saintifik memang sungguh bagus, namun, beberapa guru merasa waktu 
yang diperlukan sungguh lebih banyak dari yang seharusnya. Sedangkan standar UN 
mengharuskan siswa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat; (3) Bahwa lesson 
study merupakan keperluan guru, namun entah mengapa sampai saat ini keinginan untuk 
berlesson study sungguh tak nampak. Guru mengakui bahwa dengan aktif berlesson study 
memungkinkan mereka bertambah pengalaman dan wawasan keilmuannya. Beberapa 
guru memang terlihat apatis dengan lesson study, namun hal itu tidak menjadi masalah. 
Kegiatan tetap berlangsung dengan baik.
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PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG DALAM MEMBUAT ALAT 

BERMAIN SAINS DARI LIMBAH

Dwi Yulianti, S. S. Dewanti H, Upik Nurbaiti

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Masalah yang dihadapi guru- guru PAUD kecamatan Gunung Pati Kota Semarang 
adalah ketersediaan alat bermain sains. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya 
dana sarana dan prasarana, oleh karena itu perlu dibangkitkan kreativitas guru dalam 
membuat alat bermain sains sendiri sehingga dapat menghemat anggaran belanja sekolah. 
Di samping itu memungkinkan pula menumbuhkan kreatifitas anak didik, karena di 
rumah bersama orang tua dapat membuat sendiri sehingga dapat meningkatkan kreatifitas 
anak didik. Peserta terdiri dari guru kelompok Bermain, Play Group, dan sebagian guru 
Taman Kanak-Kanak kecamatan Gunung Pati. Metode kegiatan pengabdian ini meliputi 
kuliah, praktek dan workshop serta praktek micro teaching dengan menggunakan alat 
bermain sains yang telah dibuat. Hasil yang diperoleh setelah kegiatan adalah jumlah alat 
bermain sains pada setiap lembaga PAUD meningkat. Kompetensi guru dalam membuat 
alat bermain sains juga meningkat. Hasil ujicoba penggunaan alat bermain sains melalui 
kegiatan peer teaching menunjukkan hasil peningkatan yang baik.

EVALUASI KELAYAKAN ALAT PERAGA TIGA DIMENSI YANG DIHASILKAN 
PADA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

Dyah Rini Indriyanti Priyantini Widiyaningrum

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pelatihan membuat alat peraga biologi tiga dimensi ini bertujuan untuk: (a) 
praktek pembuatan alat peraga tiga dimensi berbasis biologi pada materi embriologi 
hewan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dengan 
berkreasi menciptakan alat peraga tiga dimensi berbasis biologi dan (b) dan (c) analisis 
kelayakan alat peraga oleh pakar materi. Kegiatan dilakukan menggunakan metode 
pemaparan materi dan praktek langsung di laboratorium Perkembangan hewan Jurusan 
Biologi. Untuk mengetahui apakah kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi 
mahasiswa dalam kewirausahaan, dilakukan penelitian sederhana menggunakan metode 
survei terhadap tanggapan peserta setelah pelatihan. Untuk mengetahui kelayakan alat 
peraga yang dibuat, dilakukan evaluasi kelayakan oleh pakar materi menggunakan lembar 
validasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Dari hasil data tanggapan 
peserta sebelum dan sesudah pelatihan, diketahui bahwa sebanyak 80% peserta pelatihan 
menyatakan berminat mengaplikasikan ketrampilan ini dalam kegiatan PPL, KKN dan 
atau penyusunan skripsi. Sebanyak 65% peserta menyatakan berminat memanfaatkan 
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ketrampilannya sebagai alternatif berwirausaha dan 70% menyatakan optimis alat peraga 
semacam ini jika ditekuni akan mampu bersaing dipasaran. Meskipun produk yang 
dihasilkan dalam pelatihan masih terdapat kelemahan dan kekurangan, akan tetapi secara 
umum hasilnya layak untuk dimanfaatkan sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Hasil 
evaluasi pakar materi diperoleh bahwa 80% produk yang dihasilkan layak digunakan 
untuk pembelajaran dengan kategori sesuai/baik, sedangkan 20% yang lain kurang sesuai. 

UPAYA PEMURNIAN NIRA TEBU PADA PEMBUATAN GULA TUMBU 
DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KUDUS

Ella Kusumastuti, Winarni

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Minimnya pengetahuan para perajin gula tumbu tentang pemurnian nira 
tebu ini menjadikan kualitas produk gula tumbu yang dihasilkan tergolong rendah. 
Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan 
pendampingan (praktek) kepada masyarakat pengrajin gula tumbu di Desa Kandangmas 
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengenai teknologi peningkatan kualitas produksi 
gula tumbu. Pelaksanaan program ini dimulai dengan memberikan pengetahuan pada 
masyarakat tentang manajemen produksi gula tebu yakni mulai dari sistem tanam tebu, 
pemilihan tebu yang baik, sistem tebang angkut, hingga proses produksi. Penyuluhan 
kemudian difokuskan pada proses produksi tentang bagaimana cara pemurnian nira tebu 
melalui beberapa proses yang dapat dilaksanakan di lapangan. Melalui diskusi dan sharing, 
maka dipilihlah metode pemurnian nira yang paling mungkin dilaksanakan di lapangan. 
Tahap selanjutnya dilakukan pendampingan praktek pemurnian nira tebu dan analisisnya. 
Dari program ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang manajemen produksi gula 
berjalan lancar dan mendapat sambutan baik dari masyarakat sasaran. Sosialisasi tentang 
pemurnian nira tebu juga mendapat sambutan baik dari masyarakat mengingat masyarakat 
sasaran belum melaksanakan pemurnian nira sebelumnya. Dari hasil pendampingan 
praktek pemurnian nira di lapangan dengan metode defekasi, dihasilkan nira yang lebih 
jernih dan gula yang terbentuk juga lebih baik kualitasnya. Hal ini terlihat dari sifat fisik 
gula yang lebih keras, lebih manis dan lebih cerah warnanya.

PELATIHAN PEMBUATAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) BERMUATAN NILAI-
NILAIKARAKTER, KONSERVASI, DAN INOVASI PADA GURU SEKOLAH DASAR 

DI KECAMATANKARIMUNJAWA UNTUK MATA PELAJARAN MATEMATIKA

Emi Pujiastuti, Amin Suyitno

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana agar guru-guru 
SD/MI memahami tentang cara membuat lembar kegiatan siswa (LKS) bermuatan nilia-
nilai karakter, konservasi, dan inovasi sehingga pembelajaran dapat dioptimalkan? (2) 
Bagaimana agar guru-guru terampil menerapkan lembar kerja siswa (LKS) bermuatan 
nilai-nilai karakter, konservasi, dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar? Tujuan 
kegiatan ini adalah sebagai berikut. (1) Untuk memberi bekal keterampilan kepada 
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guru SD/MI dalam mengembangkan lembar kegiatan siswa (LKS) bermuatan nilai-nilai 
karakter, konservasi, dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. (2) Untuk memberi 
bekal keterampilan kepada guru SD/MI di kecamatan Karimunjawa untuk menerapkan 
lembar kegiatan siswa (LKS) bermuatan nilai-nilai karakter, konservasi, dan inovasi 
untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini maka 
dapat ditarik simpulan sebagai berikut. (1) Hasil tes dan penilaian terhadap kemampuan 
guru memperoleh mean 71,20. Rata-rata ini termasuk baik karena sudah di atas batas 
ketuntasan individual, yakni 65 dari hasil skor maksimal 100. (2) Guru antusias dalam 
mengikuti pelatihan. (3) para guru sangat serius dalam mengikuti pelatihan. Saran yang 
direkomendasikan adalah sebagai berikut. (1) Perlu adanya supervisi dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan LKS buatan guru bermuatan nilai-nilai 
karakterdan konservasi di suatu SD/MI. (2) Di setiap pertemuan MGMP Matematika, 
perlu dihadirkan pakar dibidangnya, Sebagai contoh, mendatangkan dosen matematika 
FMIPA UNNES.

PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK OPEN SOURCE UNTUK MENUNJANG 
KEGIATAN AKADEMIK DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

Isa Akhlis, Sugiyanto, Novi Ratna Dewi

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Penggunaan perangkat lunak bajakan masih dianggap biasa di kalangan masyarakat. 
Penggunaan perangkat lunak bajakan bisa dikurangi dengan jalan berpindah ke penggunaan 
perangkat lunak Open Source. Penggunaan Open Source juga bermanfaat sebagai 
pendorong perbaikan karakter masyarakat secara luas. Karakter yang terkait erat dan hal 
ini adalah sifat jujur dan menghargai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Perangkat 
lunak open source belum banyak digunakan di SMA Negeri 12 Semarang. Keberadaan 
laboratorium komputer di sekolah tersebut memungkinkan untuk memperkenalkan Open 
Source Sofware bagi guru dan staf administrasi. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan 
mengadakan sosialisasi perangkat lunak Open Source di SMA N 12 Semarang. Tahap 
selanjutnya adalah melakukan instalasi, mengadakan pelatihan dan praktik. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil melakukan sosialisasi perangkat lunak 
open source di SMA N 12 Semarang. Para peserta juga telah berhasil menggunakan 
peangkat luak tersebut.

PERLUASAN HASIL KEMITRAAN DOSEN DAN GURU DALAM MELAKSANAKAN 
LESSON STUDY UNTUK PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU PASCA 

SERTIFIKASI

Iwan Junaedi, Parmin

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sesuai análisis situasi tentang pentingnya hasil-hasil lesson study didesiminasikan 
pada guru Matematika dan IPA pasca sertifikasi di SMP se Kabupaten Semarang, maka 
rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu “Bagaimana 
mendesiminasikan hasil kemitraan dosen dan guru dalam melaksanakan lesson study 
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batch sebagai bentuk pembinaan profesionalitas guru pasca sertifikasi pada mata pelajaran 
Matematika dan IPA di SMP se Kabupaten Semarang. Perluasan yang dimaksud yaitu 
kegiatan sosialisasi dilanjutkan kegiatan pendampingan kegiatan lesson study pada mata 
pelajaran Matematika dan IPA yang akan diikuti oleh guru-guru yang telah tersertifikasi. 
Mengingat hasil-hasil yang telah dicapai pada periode kemitraan lesson study dengan 
sekolah mitra sangat bermanfaat dalam usaha peningkatan profesionalisme guru. Tujuan 
yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu; minimal 50% 
guru yang tersertifikasi sebagai anggota MGMP Matematika dan IPA SMP di Kabupaten 
Semarang terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi hasil-hasil lesson study, kinerja kelompok 
guru dalam melaksanakan kegiatan plan untuk menyusun perencanaan pembelajaran IPA 
dan Matematika dengan kualitas produk baik dan layak digunakan dalam pembelajaran 
(open class), dan diperoleh berbagai penerapan cara melaksanakan pembelajaran yang 
lebih baik berdasarkan rekomendasi hasil sharing informasi antar guru dalam tahap see 
(refleksi) pembelajaran. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan bagi guru Matematika 
dan IPA yang telah tersertifikasi telah dilakukan melalui lesson study. Berdasarkan hasil 
kegiatan yang telah diperoleh maka dapat diambil simpulan yaitu; kemitraan antara guru 
dan dosen melalui lesson study dapat diterapkan sebagai bentuk pembinaan profesionalitas 
guru pasca sertifikasi karena bersama-sama telah dapat menyusun perangkat pembelajaran, 
melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai kurikulum 2013, dan kemitraan antar tenaga 
pendidik dapat dilakukan dengan baik, setelah menerapkan prinsip kesejajaran, mutual 
learning, dan kolegalitas melalui kegiatan lesson study.

PEMBUATAN TRICHOKOMPOS SEBAGAI PUPUK BIOLOGIS DAN BIOFUNGSIDA 
DALAM MENDUKUNG KONSERVASI LINGKUNGAN

Lina Herlina, Wulan Christijanti, Dewi Mustikaningtyas, Ria Ika Maharani, Sriyadi

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Masalah utama dalam budidaya tanaman adalah tingginya serangan hama/penyakit 
yang secara ekonomis dapat menurunkan produkitifitas, penggunaan pestisida kimia 
yang kurang bijaksana berdampak pada lingkungan dan tidak aman untuk dikonsumsi. 
Untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia diperlukan teknologi inovasi penggunaan 
pestisida organik. Budidaya organik tidak terlepas dari penggunaan pupuk organik 
dan pestisida organik, untuk itu kondisi lahan harus diketahui agar produktifitas yang 
diusahakan tidak menurun. Perbaikan kondisi kesuburan tanah yang paling praktis 
adalah dengan penambahan pupuk ke tanah. Namun perlu diperhatikan keseimbangan 
kesuburan tanah sehingga hasilnya sehingga pupuk yang diberikan dapat efektif dan 
efisien. Penambahan pupuk anorganik yang menyediakan ion mineral siap saji saja 
akan merusak kesuburan fisis tanah, dimana tanah menjadi keras dan kompak. Dengan 
demikian, aplikasi pupuk organik akan sangat memperbaiki kondisi tanah. Namun pupuk 
organik lebih lambat untuk terurai menjadi ion mineral, apalagi jika aplikasinya hanya 
berupa penambahan bahan organik mentah saja. Maka dari itu kandungan mikroorganisme 
tanah juga perlu diperkaya untuk mempercepat dekomposisi, sehingga kesuburan tanah 
dapat terjaga. Salah satu mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk 
biologis dan biofungsisda adalah jamur Trichoderma sp disamping sebagai organisme 
pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman.
Biakan jamur Trichoderma sp diberikan ke areal pertanaman dan berlaku sebagai 
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biodekomposer, mendekomposisi limbah organik (rontokan dedaunan dan ranting tua) 
menjadi kompos yang bermutu. Serta dapat berlaku sebagai biofungisida,yang berperan 
mengendalikan organism pathogen penyebab penyakit tanaman. Trichoderma sp dapat 
menghambat pertumbuhan beberapa jamur penyebab penyakit pada tanaman antara 
lain Rigidiforus lignosus, Fusarium oxysporum, Rizoctonia solani, Sclerotium rolfsi. 
Disamping kemampuan sebagai pengendali hayati Trichoderma sp memberikan pengaruh 
positif terhadap perakaran tanaman, pertumbuhan tanaman, hasil produksi tanaman . Sifat 
ini menandakan bahwa juga Trichoderma sp berperan sebagai Plant Growth Enhancer. 
Kelurahan Plalangan secara administrasi termasuk wilayah kecamatan Gunungpati 
Kota Semarang. Pada umumnya penduduk di wilayah Kelurahan Plalangan mempunyai 
pekarangan yang luas, yang banyak ditanami dengan pohon buah-buahan dan sayuran. 
Selama ini pemupukan dan pengendalian penyakit sayuran dan buah-buahan dengan 
menggunakan pupukdan pestisida kimia untuk meningkatkan produksi dan ada sebagian 
yang menggunakan kompos. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebih lama-
kelamaan akan merusak lingkungan. Pengabdian masyarakat di kelurahan Plalangan akan 
mengenalkan cara pembuatan Trichokompos dan aplikanya terhadap tanaman. Dengan 
pengenalan pembuatan Trichokompos diharapkan petani dapat memperoleh keterampilan 
dalam selain digunakan sendiri, dapat juga di jual untuk menambah pendapatan keluarga.

MENINGKATKAN PENGETAHUAN KENARKOBAAN DAN KETERAMPILAN 
PEMBUATAN ACTION PLANT MAHASISWA FUNGSIONARIS UKM ANTI NARKOBA 

SE- KOTA SEMARANG

Lisdiana, Priyantini Widyaningrum, Natal Kristiono

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 
sampai September 2013 di Pusat Kegiatan Kemahasiswaan (PKM) Universitas Negeri 
Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni pertama tahap penguatan 
kelembagaan dan penguatan materi kenarkobaan, kedua penyusununan action plant 
kegiatan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan 
pengabdian ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan pengetahuan kenarkobaan bagi 
mahasiswa fungsionaris UKM anti narkoba (b) melatih mahasiswa dalam menyusun action 
plan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba (c) meningkatkan kepedulian 
mahasiswa terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi pencegahan penyalahgunaan 
narkoba (d) meningkatkan kerjasama antara Universitas Negeri Semarang dengan Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Manfaat yang diharapkan dapat tercapai 
setelah kegiatan pengabdian ini adalah (a) meningkatkan pengetahuan kenarkobaan 
mahasiswa fungsionaris UKM anti narkoba (b) meningkatkan keterampilan psikososial 
mahasiswa terkait dengan penyalahgunaan narkoba (c) mendorong prakarsa dan peran 
aktif mahasiswa dalam upaya P4GN (d) meningkatkan komunikasi forum UKM anti 
narkoba se Kota Semarang. Pada tahap pertama dilakukan penguatan kelembagaan dan 
dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan materi “Narkoba dan Permasalahannya”, 
materi yang didiskusikan dalam pelatihan ini meliputi, jenis, macam narkoba dan dampak 
penggunaan narkoba serta peraturan perundangan baru tentang narkoba, yakni undang-
undang no 35 tahun 2009. Kegiatan dilaksanakan di Pusat Kegiatan Mahasiswa kampus 
Sekaran Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 juli 2013 yang diikuti 
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oleh 37 mahasiswa dan 8 mahasiswa sebagai panitia. Kegiatan kedua dilaksanakan 
workshop pada tanggal 7 September 2013. Dengan acara pembuatan action plan. Hasil 
pelatihan menunjukkan ada peningkatan yang tergolong tinggi pada pengusaan materi 
kenarkobaaan. Hal ini ditunjukkan dengan skor N Gain sebesar 0,7. Selain itu dihasilkan 
dokumen action plan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas narkoba di tahun 
2015. 

MENUMBUHKAN BUDAYA MENELITI BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH 
DI PULAU KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA MELALUI KEGIATAN 

EKSPERIMENTAL DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN LOKAL

Mahardika Prasetya Aji, Agus Yulianto, Supriyadi

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kepulauan Karimunjawa terletak di Utara pulau Jawa dan termasuk dalam 
pemerintah daerah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Karimunjawa berkembang 
sebagai salah tujuan wisata karena memiliki pesona wisata taman laut yang sangat indah. 
Besarnya potensi wisata yang dimiliki kepulauan Karimunjawa menjadikannya kini 
bukan lagi sebagai kepulauan yang terisolir. Beragam alat transportasi dapat digunakan 
dengan mudah untuk mencapai kepulauan Karimunjawa, seperti kapal laut cepat dari kota 
Semarang dan kapal laut dari kota Jepara. Kemajuan pada sektor paraiwisata ternyata 
belum diiringi dengan kemajuan pesat pada bidang lain seperti ekonomi dan pendidikan. 
Rendahnya kegiatan meneliti yang dilakukan oleh masyarakat dapat disebabkan pada 
tingkat pendidikan dasar belum dikenalkan pentingnya kegiatan meneliti. Salah satu 
faktor yang menjadi penghambat berkembangnya budaya meneliti terutama kegiatan 
eksperimen bagi siswa yaitu adanya anggapan bahwa kegiatan meneliti terkesan sulit 
dan dilakukan dengan biaya tinggi. Dengan menggunakan potensial bahan-bahan lokal 
dapat menjadi satu alternatif untuk menumbuh kembangkan kegiatan meneliti dengan 
biaya yang relatif murah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didesain secara 
bertahap untuk memperoleh capaian yang optimal. Tahapan yang mendeskripsikan desain 
dan kerangka pemecahan masalah serta target capaian meliputi : 1. identifikasi potensi 
bahan lokal di daerah Karimunjawa, 2. pelatihan kegiatan penelitian dengan menggunakan 
bahan lokal, 3. melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan bahan lokal dan 
4. menyampaikan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam 
bentuk pelatihan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dihadiri oleh siswa dan guru-guru 
pendamping kegiatan ilmiah remaja. Peserta dibekali dasar meneliti dan demonstrasi 
hasil eksperimen dengan menggunakan bahan lokal. Setelah memahami ketrampilan dasar 
meneliti, peserta kegiatan pengabdian mengimplementasi ketrampilan dasar meneliti 
tersebut dengan melakukan kegiatan eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan lokal. 
Ketrampilan proses merupakan salah satu hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian 
yang telah dilakukan. Peserta melakukan kegiatan eksperimen mengikuti langkah-langkah 
ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti. Ketrampilan ini yang dikembangkan untuk 
memperoleh pengetahuan dan digunakan untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan 
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yang telah dimiliki peserta dalam bidang sains. Beberapa ketrampilan proses sains yang 
teramati pada kegiatan pengabdian adalah kemampuan mengamati berupa pengumpulan 
data dengan menggunakan panca indera, kemampuan mengklasifikasi bahan-bahan alam 
yang memiliki potensi untuk diteliti, ketrampilan mengukur, kemampuan memprediksi 
berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya, kemampuan mengkomunikasi yang 
dilakukan oleh peserta berubah menyampaikan hasil kegiatan eksperimen dan seluruh 
peserta telah mampu menyimpulkan.

SOSIALISASI TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN KAMPUS UNNES
PADA KADER KECAMATAN GUNUNGPATI

Margareta Rahayuningsih, Nur Rahayu Utami, Teguh Prihanto

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kebijakan yang telah dilakukan Unnes berkaitan Green Internal Transportation 
System adalah menetapkan kawasan kampus menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor 
pada tanggal 1 Januari 2013. Green Internal Transportation System merupakan kebijakan 
penggunaan kendaraan tak bermotor di lingkungan internal kampus yang ramah lingkungan 
serta berkelanjutan. Transportasi mengacu pada kendaraan yang memiliki dampak polusi 
udara dan suara yang minimal. Energi penggerak transportasi berdasar pada energi 
manusia, energi elektrik dan kendaraan bebas emisi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 
keinginan tersebut perlu kiranya dilakukan sosialisasi transportasi ramah lingkungan 
bagi masyarakat sekitar kampus dalam hal ini melalui kader kecamatan perwakilan tiap 
kelurahan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan 
wawasan kader kecamatan Gunungpati tentang apa itu universitas konservasi dan program-
program yang dikembangkan khususnya kebijakan transportasi ramah lingkungan sehingga 
bisa membudaya dan juga diterapkan pada masyarakat di Kecamatan Gunungpati.Sasaran 
kegiatan ini adalah masyarakat di Kecamatan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati dipilih 
karena secara lokasi berdekatan dengan Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian, 
diharapkan kerjasama antara Universitas Negeri Semarang dan Masyarakat dapat berjalan 
dengan optimal karena kedekatan lokasi. Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan dengan 
metode seminar dan lokakarya. Pelaksanaan pelatihan secara terperinci dibagi menjadi 
beberapa kegiatan yaitu: (1) Presentasi tentang Unnes sebagai universitas konservasi 
dan kebijakan transportasi (2) Diskusi dan Tanya jawab tentang arti penting konservasi, 
(3) Tour atau visitasi di Kampus Unnes untuk memperkenalkan kebijakan transportasi 
(4) Menerapkan program konservasi yang telah dirumuskan antara masyarakat dan tim 
pengabdian; (5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. 
Dari hasil pengabdian setelah melakukan serangkaian pelatihan, peserta mengetahui 
arti penting konservasi khususnya kebijakan transportasi bagi masyarakat Kecamatan 
Gunungpati. Hal ini terlihat dari antusiasme dan masukan yang diberkan oleh masyarakat 
terkait dengan konservasi di Gunungpati. Peserta pelatihan memiliki semangat yang 
tinggi dalam mengikuti kegiatan. Hasil pelatihan ini ditindaklanjuti dari adanya program 
bersama antara Unnes dan pihak kelurahan. 



70 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2013

USAHA BOGA MELALUI DIVERSIFIKASI MAKANAN BERBAHAN BAKU POTENSI 
LOKAL 

Nana Kariada, Rosidah, Octavianti Paramita

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sebagian besar penduduk Wilayah Tapak bermata pencaharian sebagai petani 
tambak dan nelayan. Dengan demikian banyak sekali produk-produk hasil laut dihasilkan 
dari wilayah ini, antara lain ikan, udang, kerang dan kepiting. Sehingga tidaklah sulit 
untuk mendapatkan hasil laut dari wilayah ini. Biasanya hasil nelayan baik berupa ikan 
atau udang dijual dalam bentuk segar ke pasar-pasar tradisional Kota Semarang atau pada 
pengunjung yang datang di wilayah tersebut. Putri Tirang merupakan kelompok ibu-ibu 
pengolah makanan di wilayah Tapak menginginkan adanya pelatihan tentang diversifikasi 
makanan berbahan baku ikan atau udang menjadi makanan siap saji seperti nugget, 
pangsit, abon, dendeng dan sebagainya. Hanya saja sampai saat ini belum ada yang 
memfasilitasi keinginan tersebut. Luaran dari kegiatan ini ialah memberikan pengetahuan 
dan keterampilan tentang cara-cara pengolahan makanan berbahan baku ikan/udang yang 
baik di Wilayah Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Memberikan pengetahuan 
dan keterampilan higienis dan sanitasi pengolahan makanan berbahan baku ikan/udang 
yang baik di Wilayah Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Disamping berbahan 
baku ikan, ibu-ibu juga dilatih untuk membuat kue-kue yang mempunyai nilai jual 
tinggi. Hal ini didasarkan karena wilayah sasaran juga merupakan wilayah ekoeduwisata, 
sehingga banyak tamu di wilayah tersebut yang membutuhkan kue-kue untuk disajikan. 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah penyuluhan, pelatihan dan bantuan bahan dan peralatan memasak yang merujuk 
pada tujuan pengabdian masyarakat dengan disertai tanya jawab dengan peserta, metode 
praktis dengan praktek langsung di lapangan tentang pengolahan makanan berbahan 
dasar ikan/udang dan kue-kue yang mempunyai nilai jula tinggi. Sesuai dengan tujuan 
yang hendak dicapai, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat di Wilayah Tapak, 
Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Kota Semarang, tentang “Pengolahan makanan 
berbahan baku potensi lokal” sesuai dengan yang diharapkan. Materi yang disampaikan 
oleh Tim pengabdian pada masyarakat pada prinsipnya sudah mereka pahami. Hal ini 
dapat diketahui dari peserta yang hadir selalu ingin mencoba materi-materi yang yang 
disampaikan. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, dapat 
diambil kesimpulan, bahwa peserta pengabdian telah mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan tentang cara mengolah makanan berbahan dasar ikan/udang, serta kue-
kue yang mempunyai nilai jual. Peserta pengabdian memiliki keterampilan higienis dan 
sanitasi produk makanan berbahan dasar ikan/udang

PELATIHAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK MELALUI PENELITIAN 
TINDAKAN KELAS (PTK) DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN INOVATIF 

BAGI GURU SMP 13 SEMARANG

Niken Subekti, Andreas Priyono, Subyantoro, Edy Purwanto, Sri Sukaesih

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui berbagai cara, antara 



71Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2013

lain: peningkatan bekal awal siswa baru, peningkatan kompetensi guru, peningkatan 
isi kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa, 
penyediaan bahan ajar yang memadai, dan penyediaan sarana belajar. Melalui peningkatan 
kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, atau dengan 
memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan 
nonpembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali. Tujuan 
dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: Memberikan informasi dan pengetahuan 
serta membekali para pendidik tentang strategi penyusunan proposal penelitian tindakan 
kelas; Memotivasi para pendidik untuk menumbuh-kembangkan budaya akademik 
di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan 
mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan dengan melaksanakan kegiatan 
penelitian; Mengimplementasi pembelajaran inovatif yang menunjang penelitian tindakan 
kelas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: 
ceramah, Tanya jawab, demonstrasi, pelatihan, pemberian tugas, dan pendampingan. 
Kegiatan ini dikuti oleh guru-guru dari berbagai bidang studi, yakni Matematika, IPA 
dan IPS. Dari dua program yang diberikan yaitu workshop dan pelatihan PTK serta 
implemantasi pembelajaran inovatif dihasilkan berupa produk dan umpan balik dari 
peserta. Proposal yang dihasilkan dalam kegiatan ini belum berupa proposal utuh yang 
siap dlaksanakan di dalam kelas masing-masing. Tetapi berupa proposal mentah yang 
diharapkan dikembangkan sendiri oleh peserta agar menjadi proposal utuh yang siap 
dilaksanakan. Dalam pelatihan dan workshop PTK ini ditemui beberapa kendala yaitu 
1). Waktu pelaksanaan yang rentang waktunya tidak kontinu, sehingga pelaksanaan 
tidak rutin ; 2) peserta belum mengetahui banyak tentang model-model pembelajaran 
yang ada dan bisa dikembangkan sesuai dengan katrakteristik dari setiap permasalahan 
yang muncul. Tetapi hal ini setidaknya sedikit terselesaikan dengan adanya pelatihan 
implementasi pembelajaran inovatif tersebut.

PENYULUHAN PENGOLAHAN BUAH DAN BIJI RAMBUTAN SEBAGAI MAKANAN 
TRADISIONAL KOKTAIL, MANISAN, EMPING BIJI RAMBUTAN DAN OBAT HERBAL 

YANG BERKHASIAT

Nuni Widiarti, Sri Wahyuni, F. Widhi Mahatmanti

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan Pengolahan Buah Dan 
Biji Rambutan Sebagai Makanan Tradisional Koktail, Manisan, Emping Biji Rambutan 
Dan Obat Herbal Yang Berkhasiat bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat khususnya ibu-ibu PKK dukuh kanggan Desa Wringinputih terhadap manfaat 
rambutan, dan biji rambutan terhadap kesehatan beserta bagaimana meningkatkan nilai 
jual rambutan dan biji rambutan pada saat panen raya. Khalayak sasaran dalam pengabdian 
masyarakat ini adalah ibu-ibu rumah tangga di dukuh Kanggan Desa Wringinputih 
khususnya warga RT 01 dan 02 RW XIII yang berjumlah 20 orang. Metode yang 
dilakukan dalam pngabdian ini adalah penyuluhan dan demonstrasi pembuatan emping 
serta manisan buah rambutan. Manfaat yang diperoleh dari hasil pengabdian ini adalah 
masyarakat menjadi tahu manfaat dari daun hingga akar dan buah rambutan terhadap 
berbagai penyakit dan kecantikan. Masyarakat juga tahu bagaimana membuat manisan, 
koktail dan emping biji rambutan, sehingga apabila musim panin raya masyarakat tidak 
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kebingungan jika harga rambutan sangat murah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
keluarga.

KETERAMPILAN IDENTIFIKASI JAJANAN SEHAT YANG LAYAK KONSUMSI 
BAGI KELOMPOK KERJA GURU SEKOLAH DASAR 

Parmin, Miranita Kusniati, Mujiyono

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kebiasaan membeli jajanan diantara kebiasaan yang dilakukan sehari-hari oleh 
peserta didik di sekolah. Dalam forum kelompok kerja, guru mengeluhkan ketidakmampuan 
atau belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi kualitas jajanan 
yang dikonsumsi oleh peserta didik, padahal jajanan yang dijual belikan di lingkungan 
sekolah, tentu menjadi tanggungjawab pihak sekolah. Usia peserta didik memiliki 
kecederungan tertarik melihat jajanan yang dikemas dengan menarik, tampilan warna 
mencolok, ditambah dengan rasanya yang manis dan gurih, belum mempertimbangkan 
kesehatan. Akan tetapi, faktanya banyak jajanan di sekolah yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan. Berdasarkan análisis situasi tentang pentingnya keterampilan yang dimiliki 
guru untuk mengidentifikasi jajanan sehat yang layak dikonsumsi peserta didik, maka 
perumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu “Bagaimana 
memberikan latihan bagi guru-guru anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) agar memiliki 
keterampilan untuk mengidentifikasi jajanan sehat yang layak dikonsumsi oleh peserta 
didik di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?”. Keterampilan yang dimaksud yaitu 
kemampuan guru mengidentifikasi jajanan yang sehat dan layak konsumsi, melalui 
pengamatan fisik dan uji laboratorium sederhana terhadap jajanan yang diperjual belikan 
di lingkungan sekolah di Kecamatan Pedurungan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan 
telah dilakukan, berdasarkan hasil kegiatan yang telah diperoleh maka dapat diambil 
simpulan yaitu; pelatihan telah mampu memberikan keterampilan bagi guru-guru anggota 
Kelompok Kerja Guru (KKG) di Kecamatan Pedurungan sehingga memiliki keterampilan 
untuk mengidentifikasi jajanan sehat yang layak dikonsumsi oleh siswa, dan pendampingan 
telah mampu memberikan pengalaman bagi guru untuk merencanakan kegiatan fasilitasi 
uji makanan untuk siswa di masing-masing sekolah. Saran yang dapat diberikan yaitu; 
pihak UPTD Pendidikan sudah waktunya mengeluarkan edaran resmi kepada sekolah 
agar melarang penjualan makanan yang terindikasi tidak layak konsumsi karena sangat 
membahayakan kesehatan siswa.

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR SE - KECAMATAN 
GUNUNGPATI SEMARANG MELALUI OPTIMALISASI KEMAMPUAN MENULIS 

ARTIKEL ILMIAH SAINS

Putut Marwoto, Ahmad Sopyan, Suharto Linuwih, Bambang Subali, Ellianawati

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Menulis artikel ilmiah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam dunia 
pendidikan, karena merupakan kegiatan ilmiah yang dapat mengkomunikasikan hasil 
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hasil pemikiran, penelitian dan pengabdian yang dilakukakan oleh sivitas akademika. 
Tujuan dilakukan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan menulis 
artikel ilmiah dalam bidang sains guru SD se-Kecamatan Gunungpati Semarang. Terdapat 
3 kegiatan utama pada pengabdian ini, yaitu pertemuan pertama pelatihan menulis artikel 
ilmiah sains dengan memberikan contoh dan reviu kritis cara menulis. Kegiatan kedua 
dengan memberikan penugasan untuk membuat poin inti menulis artikel ilmiah sains, 
dan kegiatan ketiga melakukan pendampingan untuk memberikan konsultasi artikel 
ilmiah sains yang akan dibuat. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian 
dan hasil uji gain ternormalisasi tampak bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan 
menulis artikel ilmiah sains guru SD melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini sebesar 
0,74 (kategori tinggi). Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terjadi 
peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah sains guru SD di Kecamatan Gunungpati 
Semarang.

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA 
MELALUI PEMBELAJARAN INDUKTIF-DEDUKTIF BERMUATAN PENDIDIKAN 
KARAKTER GURU-GURU MATEMATIKA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN 

PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Rochmad, Arief Agoestanto, Hardi Suyitno, dan Muhammad Kharis

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Berdasarkan analisis data dari observasi dan survey awal diperoleh masalah utama 
dalam pembelajaran matematika di kelas pada sekolah-sekolah dasar di Kecamatan 
Parakan, Temanggung adalah menentukan cara mengajarkan konsep-konsep matematika 
dan metologi pembelajaran berbasis pendekatan induktif-deduktif; cara mengintegrasikan 
pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika tematik terpadu di sekolah dasar; dan 
cara melaksanakan pembelajaran matematika untuk terampil berpikir kreatif. Pembelajaran 
dengan metode saintifik dirasa cocok dalam pembelajaran indukktif-deduktif bermuatan 
pendidikan karakter untuk membangun keterampilan berpikir kreatif siswa. Sasaran 
dari kegiatan adalah 46 orang guru sekolah dasar di kecamatan Parakan, Temanggung. 
Kegiatan dilakukan pada tanggal 16 sampai 17 September 2013, bertempat di SD Negeri 
2 Parakan. Materi pelatihan meliputi kurikulum 2013 (metode saintifik dan penilaian 
autentik), konsep-konsep matematika, model-model pembelajaran, pemecahan masalah 
berkaitan dengan berpikir kreatif; dan praktik pembuatan desain rencana pelaksanaan 
pembelajaran dengan pendekatan induktif-deduktif bermuatan pendidikan karakter.

GREEN CHEMISTRY DALAM DESAIN PEMBELAJARAN PROJECT-BASED LEARNING 
BERBASIS KARAKTER DI MADRASAH ALIYAH SE-KABUPATEN DEMAK

Saptorini, Antonius Tri Widodo, Eko Budi Susatyo

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kesulitan yang dialami guru-guru kimia MA jamak terjadi yakni masalah 
keterbatasan fasilitas laboratorium dan alat peraga pendukung pembelajaran. Guru 
masih belum memahami bagaimana mensiasati pembelajaran kimia dengan tugas proyek 
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yang berkualitas di tengah keterbatasan fasilitas. Meskipun guru menyadari bahwa 
meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa sama pentingnya dengan membangun 
karakter siswa, namun ketiadaan fasilitas yang memadai membuat mereka mudah 
menyerah. Dengan pembelajaran kimia dengan model PBL terintegrasi green chemistry 
akan meningkatkan kreativitas dan karakter unggul siswa. Metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah seminar dan lokakarya yang dilanjutkan dengan umpan balik peserta. 
Kegiatan seminar dan lokakarya memuat materi tentang materi tentang green chemistry, 
project-based learning dan kaitannya dengan pendidikan berbasis karakter, dan bagaimana 
mendesain pembelajaran kimia dengan model PBL berbasis karakter dengan mengacu 
pada 12 prinsip green chemistry yang diimplementasikan dalam penyusunan RPP. Peserta 
selanjutnya dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan topik/kelas yang diampu 
dengan mempertimbangkan lokasi sekolah. Peserta kemudian diminta untuk menyusun 
RPP kimia dengan model PBL-green chemistry beserta produk proyek yang sesuai 
dengan topik yang dipilih untuk diberikan umpan balik dan penilaian dari tim pelaksana. 
Penjaringan pendapat dan respon peserta terhadap keterlaksanaan kegiatan ini dilakukan 
dengan penyebaran kuesioner yang diisi oleh peserta. Kegiatan ini mampu meningkatkan 
kemampuan guru kimia KKM MAN Demak dan Ma’arif dalam mendesain pembelajaran 
kimia dengan model project-based learning berbasis karakter terintegrasi green chemistry 
yang ditandai dengan hasil desain berupa RPP dengan kategori baik sebesar 66,7%. 
Kegiatan ini mampu menumbuhkan komitmen berkreasi bagi para guru peserta kegiatan 
untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan pendidikan nasional di Indonesia 
sesuai hasil kuisioner peserta. Tidak dapat dipungkiri, kesungguhan guru dalam mencoba 
berkreasi dengan produk proyek masih perlu ditingkatkan.

PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO-VISUAL BERBASIS PROGRAM POWER POINT 
BAGI GURU-GURU PONDOK PESANTREN BAITUSSALAM MIJEN SEMARANG

Sarwi, Kasmui, Sunarno, Wasi Sakti WP, R. Muttaqin

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Letak Pondok Pesantren Baitussalam agak jauh dari pusat kota Semarang, dengan 
jarak sekitar 17 km. PP Baitussalam terletak di Jl. Krajan Utara, Kelurahan Wonolopo, 
Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Tujuan kegiatan pengabdian yaitu a) menghasilkan 
produk CD video pembelajaran, b) mendeskripsikan aktivitas peserta selama mengikuti 
pembekalan pembuatan CD video pembelajaran, dan c) memperoleh tanggapan peserta 
setelah mengikuti kegiatan pengabdian tentang pembuatan CD audio visual. Metode 
kegiatan yang digunakan yaitu ekspositori dan tanya jawab, praktik pembuatan CD 
video pembelajaran. Pertemuan pertama, penyampaian materi yang meliputi: a) media 
dan pembelajaran inovatif, dan b) media audio-visualmenggunakan program pinnapel 
v.12. Pertemuan kedua, praktek pembuatan video berbasis program pinapple dan power 
pointdengan alat handycam. Hasil yang telah dicapai yaitu a) kehadiran jumlah peserta 
mencapai 120% dari target jumlah peserta, b) produk yang dihasilkan adalah CD video 
pembelajaran yang dilengkapi dengan gambar animasi, power point (tulisan) dan suara/
musik, dan c) praktik implementasi dalam pembelajaran pada mata pelajaran, serta d) 
tanggapan peserta 95% menyatakan bermanfaat dan menghendaki kegiatan lanjutan. Hasil 
yang mendukungadalah Lembaga PP Baitussalam sangat kondusif sehingga keterlibatan 
dan semangat peserta sangat tinggi. Berdasarkan analisis hasil, disimpulkan bahwa kegiatan 
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ini dapat meningkatkan kompetensi pedagogi para guru MA dan MTs PP Baitussalam 
untuk berbagai mata pelajaran.

UPAYA MENINGKATAN PROFESIONAL GURU-GURU KIMIA MELALUI PELATIHAN 
PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK) DALAM KEGIATAN MGMP 

KOTA SEMARANG

Sri Haryani, dan Agung Tri Prasetya

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran Kimia dengan melatihkan Pedagogical 
Content Knowledge (PCK) bagi Guru-guru Kimia SMA di kota Semarang. Implementasi 
pelatihan meliputi pembekalan mengenai konsep PCK dan contoh dokumen Core (Content 
Representation) dan dokumen PaP-eR (Pedagogical and Professional experience 
Repertoire), penyusunan dokumen Core dan PaP-eR, dilanjutkan presentasi hasil 
diskusi. Pelatihan diakhiri dengan meminta tanggapan Guru-guru terhadap implementasi 
PCK. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, tanya jawab, dan 
praktek penyusunan dokumen Core dan PaP-eR. Penulisan PaP-eR dilakukan setelah 
ada implememntasi pembelajaran di kelas masing-masing. Berdasarkan pengamatan 
selama kegiatan pelatihan berlangsung, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan 
dapat menambah wawasan bagi guru-guru kimia SMA/MA dalam MGMP kota Semarang. 
Indikasi dari keberhasilan ini tampak dari aktivitas, antusiasme, serta pertanyaan-
pertanyaan peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan. Respon peserta terhadap kegiatan 
pelatihan pengabdian ini sangat baik dan menarik untuk diimplementasikan, serta dapat 
meningkatkan kualitas penulisan RPP, namun untuk menerapkan beberapa guru kesulitan 
dalam hal waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kegiatan tindak lanjut yang 
berkaitan untuk lebih memasyarakatkan PCK sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah 
antara pedagogik dan kontennnya.

PELATIHAN PENGENDALIAN LAJU EROSI BAGI MASYARAKAT RAWA PENING 
HULU KABUPATEN SEMARANG

Sri Mulyani E.S, Fathur Rokhman, Totok Sumaryanto F, Dewi Liesnoor S, Zaenuri Mastur

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pertumbuhan populasi eceng gondok di Rawapening sangat cepat sehingga pada 
tahun 2021 Rawa Pening diprediksi menjadi daratan. Laju sedimentasi di Rawa Pening 
dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang bermukim di daerah hulu, yang terdistribusi 
dalam sembilan sungai yang bermuara di Rawa Pening. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pelatihan untuk pengendalian laju erosi bagi masyarakat yang bermukim di Rawa Pening 
Hulu. Permasalahan yang terjadi adalah: (1) pengambilan air baku secara berlebihan yang 
tidak diimbangi dengan konservasi (2) alih fungsi tanah untuk pemukiman dan pertanian 
yang tidak ramah lingkungan (3) tingkat kelerengan lahan yang curam run off tinggi, sulit 
dihijaukan dan (4) belum seimbangnya antara upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan 
luas lahan kritis yang harus ditangani. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
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agar peserta dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengendalikan 
laju erosi di Rawa Pening Hulu Kabupaten Semarang. Khalayak sasaran kegiatan ini 
adalah masyarakat yang bermukim di Rawa Pening Hulu Kabupaten Semarang sebanyak 
50 orang. Bentuk kegiatan berupa teori dan praktek. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 
masyarakat merasakan manfaat pelatihan yang dilaksanakan. Mereka mempraktekkan 
membuat biopori di halaman rumah dan menanam dan merawat bibit tananaman 
penghijauan yang diberikan oleh Tim pengabdi. 

PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAGI GURU SMK 8 SEMARANG 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PROFESIONAL PENDIDIK

Sri Ngabekti, Andreas Priyono BP, NurKusumaDewi, Putut Martin HB, Endah Peniati

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu keharusan dan tugas profesi 
guru dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran 
khususnya secara professional melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam rangka 
Peningkatan Kualitas Berkelanjutan (PKB), pihak SMK 8 mengajukan permohonan 
kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNNES untuk 
memberikan Pelatihan PTK bagi guru-gurunya, agar dapat melaksanakan PTK dengan 
benar. Tujuan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
penelitian guru-guru SMK 8 Semarang melalui pelatihan PTK. Metode yang digunakan 
untuk mencapai tujuan kegiatan adalah metode diskusi dan informasi untuk memberikan 
pemahaman guru terhadap teori PTK. Metode praktek digunakan untuk melatih guru 
menyusun proposal dan instrumen PTK, mengimplementasikannya dalam melaksanakan 
PTK di kelas, menyusun laporan PTK, dan menuliskan dalam bentuk karya ilmiah. Hasil 
pengabdian berdasarkan evaluasi akhir kegiatan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut. (1) Pemahaman guru-guru SMK 8 Semarang tentang hakikat PTK, sebanyak 
65% peserta termasuk dalam kategori baik-sangat baik, dan 35% peserta dalam kategori 
cukup baik. (2) Kemampuan guru dalam praktek menyusun proposal PTK cukup baik 
dengan telah dihasilkannya 4 proposal yang telah dipresentasikan. (3) Guru-guru masih 
perlu pendampingan untuk dapat melaksanakan PTK dengan langkah-langkah yang 
benar. Saran-saran yang dapatdisampaikanadalah(1) Agar pelaksanaan kegiatan efektif, 
maka pendampingan dilaksanakan secara intensif, dengan frekuensi pertemuan lebih 
ditingkatkan. (2) Hasil pengabdian yang berupa laporan PTK dari guru, mendapatkan 
legalitas dari UNNES, sehingga berpeluang besar dapat digunakan sebagai karya ilmiah 
untuk kenaikan pangkat.

PELATIHAN PEMBUATAN PUZZLE IPA BERKARAKTER BAGI GURU TAMAN 
KANAK-KANAK (TK) SE KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG

Sri Sukaesih, Novi Ratna Dewi, Arif Widiyatmoko

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pengabdian kepada masyarakat kami laksanakan di SD N Kandri Kec. Gunungpati 
Kota Semarang. Di kecamatan ini terdapat 31 TK. Kondisi TK yang berdiri disana sebagian 
kurang memiliki sarana dan prasarana terkait fasilitas dan media pembelajaran. Tujuan 
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diselenggarakannya pelatihan ini adalah 1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan 
pembelajaran di TK, 2) Untuk mengoptimalkan penggunaan media atau peraga dengan 
pelatihan pembuatan puzzle IPA berkarakter. Sasaran dalam pengabdian ini ialah guru-
guru TK yang ada di kecamatan Gunungpati Semarang. Karena puzzle yang digunakan 
termasuk dalam alat peraga murah yang terbuat dari kertas karton yang mudah didapat 
di toko alat tulis maka tidak menuntut lingkungan yang menyediakan bahan baku 
tertentu dalam pembuatan media. Para guru pun harus saling berbagi dalam pendidikan 
karakter anak usia pra sekolah ini, apalagi guru adalah contoh yang sering dilihat oleh 
anak. Penumbuhan karakter pada anak pra sekolah bukanlah merupakan usaha yang 
mudah. Berdasarkan wawancara dengan guru TK di Kecamatan Gunungpati Semarang, 
menunjukan bahwa guru disana masih kesulitan dalam penyisipan nilai-nilai pembangun 
karakter dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pelatihan ini, para guru mendapatkan 
gambaran suatu kegiatan yang dapat diterapkan pada siswa, untuk memberikan suasana 
bermain pada siswa, yaitu belajar sambil bermain, yang merupakan karakter seorang 
siswa TK sehingga suasana pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan.

PEMANFAATAN BAHAN ALAMUNTUK INDIKATOR ASAM BASADALAM 
PEMBELAJARAN KIMIA BAGI GURU SMA DAN MA KOTA SEMARANG

Sri Susilogati Sumarti, Sri Haryani, Sri Wardani

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 
pemahaman dan pengimplementasian dalam pemanfaatan indikator alam dalam 
pembelajaran titrasi asam-basa bagi guru-guru mata pelajaran kimia pada kegiatan MGMP 
kota Semarang. Implementasi dalam pelatihan meliputi cara mengekstrak indikator alami, 
praktek menentukan titik ekivalen (TE/TAT)pada titrasi asam-basa, praktikum cara 
menentukan trayek indicator alami, dan praktek cara menentukan pKa suatu asam lemah. 
Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, tanya jawab, pemanfaatan 
indikator alam dalam pembelajaran titrasi asam-basa, serta praktikum titrasi asam-
basa untuk menentukan TE/TAT, trayek indicator, dan Pka. Hasil praktikum para Guru 
dalam kelompok selanjutnya dipresentasikan dan didiskusikan secara kelompok.Temuan 
hasil kegiatan adalah wawasan tentang indikator bahan alam, cara membuat indikator 
bahan alam, keterampilan dalam melakukan titrasi dengan menggunakan indikator alam, 
keterampilan menentukan trayek indikator, keterampilan menentukan pKa suatu asam 
lemah, serta keterampilan guru-guru kimia SMA/MA dalam MGMP kota Semarang dalam 
menerapkan pemanfaatan indikator bahan alam dalam pembelajaran meningkat.

PELATIHAN PEMBUATAN PROPOSAL PEMBUATAN PROPOSAL PENELITIAN 
TINDAKAN SEKOLAH (PTS) DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

BAGI PENGAWAS DI KABUPATEN PATI

Sudarmin, Eva Banowati, Tri Suminar, Aris Budiyono

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Telah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan 
Pelatihan Pembuatan Proposal Penelitian Tindakan Sekolag (PTS) dan Pendampingan 
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Pelaksanaan Penelitian Bagi Pengawas Di Kabupaten Pati. Kegiatan ini diawali dengan 
pemberian materi mengenai konsep mengenai penelitian tindakan sekolah, perbedaan 
anatara penelitian tindakan sekolah dan penelitian tindakan sekolah, langkah-langkah 
PTS, ruang lingkup PTS, dilanjutkan praktek dan pendampingan pembuatan proposal 
PTS pada peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode kegiatan pengabdian 
ini meliputi pemberian teori terkait apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan PTS 
dilakukan di Sekolah. Khalayak sasaran pada kegatan ini para calon pngawas sekolah 
yaitu para guru SMP, SMA, dan SMK yang merupakan mahasiswa PPs Kepengawasan 
Unnes dengan jumlah peserta 22 orang. Kegiatan workshop berlangsung empat hari 
dengan rincian kegiatan pemberian materi dan pendampingan pembuatan proposal selama 
dua pertemuan dilanjutkan pendampingan pembutan proposal PTS. Hasil kegiatan ini 
disimpulkan bahwa (a) Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan indikator 
tersampainya konsep, teori, dan pola implementasi pelakasanaan PTS di Sekolah (b) 
Dihasilkan beberapa produk draf proposal dari peserta kegiatan pelatihan.

PEMBINAAN UN BERBASIS IDENTIFIKASI TINGKAT KESULITAN SISWA KELAS-VI 
BAGI GURU KELAS-VI SEKECAMATAN SIDOMUKTISALATIGA

Sugiman, Moch. Chotim, Emi Pujiastuti

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Judul kegiatan ini adalah ”Pembinaan UN Berbasis Identifikasi Tingkat Kesulitan 
Siswa Kelas-VI Bagi Guru Kelas-VI Se-Kecamatan Sidomukti Salatiga”. Pelaksananya 
adalah Sugiman, Moch. Chotim, dan Emi Pujiastuti. Perumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut. (1) Bagaimana melaksanakan pembinaan UN berwawasan konservasi 
dengan berbasis pada identifikasi tingkat kesulitan siswa Kelas-VI bagi guru Kelas-
VI se-Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada pelajaran matematika? (2) Bagaimana 
agar guru-guru Kelas-VI se-Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dapat meningkatkan 
pemahaman siswa kelas VI berdasarkan identifikasi tingkat kesulitan siswa Kelas-VI 
dalam pelajaran matematika? Tujuan kegiatan ini adalah (1) Untuk melakukan pembinaan 
UN berwawasan konservasi dengan berbasis pada identifikasi tingkat kesulitan siswa 
Kelas-VI bagi guru Kelas-VI se-Kecamatan se-Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga 
pada pelajaran matematika. (2) Agar guru-guru Kelas-VI Kecamatan se-Kecamatan 
Sidomukti Kota Salatiga dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas VI berdasarkan 
identifikasi tingkat kesulitan siswa Kelas-VI dalam pelajaran matematika. Berdasarkan 
hasil pelaksanaan kegiatan ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. (1) Hasil tes 
dan penilaian terhadap kemampuan guru memperoleh mean 76,80. Rata-rata ini termasuk 
baik karena sudah di atas batas ketuntasan individual, yakni 65 dari hasil skor maksimal 
100. (2) Guru antusias dalam mengikuti pelatihan. (3) para guru sangat serius dalam 
mengikuti pelatihan. Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. (1) Perlu 
adanya supervisi dalam melaksanakan pembelajaran matematika di suatu sekolah. (2) 
Di setiap pertemuan KKG Matematika, perlu dihadirkan pakar di bidangnya, Sebagai 
contoh, mendatangkan dosen dari UNNES dari Semarang.
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PELATIHAN PEMBUATAN ALAT PERAGA FISIKA UNTUK SMP YANG 
MEMANFAATKAN BAHAN BEKAS

Supriyadi, Ani Rusilowati, Sarwi, Sulhadi, Mahardika Prasetya Aji

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Telah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pelatihan 
pembuatan alat peraga fisika yang memanfaatkan bahan bekas selama bulan September 
2013. Latar belakang kegiatan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarmadi 
(2012) menunjukkan bahwa hasil supervisi di sekolah binaan ditemukan bahwa guru-guru 
fisika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baru 2 orang guru atau 20% dari 10 
orang guru menggunakan alat peraga atau alat demonstrasi peraga dengan baik. Kenyataan 
ini terlihat guru kurang memiliki kompetensi menggunakan alat peraga atau sekolah tidak 
memiliki alat peraga yang memadai. Hasil ini kurang lebih juga sama yang terjadi di 
kota Semarang, dimana pada umumnya guru masih mengandalkan peralatan yang ada 
di laboratorium, jarang membuat alat peraga dengan memanfaatkan barang bekas. 
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
secara umum peserta kegiatan pengabdian telah menggunakan alat peraga untuk topik 
tertentu yang sebagaian besar adalah untuk topik -topik yang berkaitan dengan mekanika, 
panas, bunyi, fluida, dan optik. Untuk topik selain yang disebut masih jarang menggunakan 
alat peraga. Peserta pada umumnya menggunakan alat peraga buatan pabrik atau KIT 
yang tersedia di laboratorium sekolah mereka. Alasan yang dikemukakan adalah praktis 
tinggal memakai dan dapat digunakan kembali. Sedangkan alasan peserta menggunakan 
alat peraga buatan sendiri adalah karena tidak adanya alat yang dimaksud di laboratorium. 
Kondisi mampu memotivasi peserta untuk membuat dan mengembangkan alat peraga. 
Alat peraga yang dibuat juga melibatkan siswa yang memberikan keuntungan dala m hal 
melatih ketrampilan berpikir siswa, melatih ketrampilan motorik siswa, mengembangkan 
kreativitas siswa. Beberapa saran yang muncul pada saat kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat adalah sebagai berikut: Pertama, peserta menginginkan adanya saling bertukar 
alat peraga yang telah dibuat. Adanya pertukaran alat peraga diharapkan adanya penambahan 
jumlah dan jenis alat peraga di masing-masing laboratorium. Kedua, peserta menyarankan 
untuk lebih sering diadakan kegiatan workshop atau yang sejenis tentang pengembangan 
alat peraga dan cara penggunaannya ketiga digunakan untuk mengajar. Ketiga, peserta 
menyarankan untuk mencari sumber -sumber informasi tentang alat peraga yang tersedia 
di internet. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dicoba membuat alat peraganya 
dengan menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan bekas yang tersedia di sekitar 
sekolah dan rumah, dan Keempat, peserta menyarankan agar MGMP bidang studi 
fisika kabupaten Semarang berkerjasama dengan dengan lembaga atau universitas untuk 
menggelar ajang lomba guru inovatif untuk penemuan dan pengembangan alat peraga 
setiap tahun. Lomba ini diharapkan mampu merangkul perusahaan-perushaan besar yang 
mempunyai keperdulian terhadap pendidikan terutama untuk meningkatkan kualitas guru.
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PELATIHAN PEMBUATAN SAPU (BROOM) BERBAHAN DASAR KOMPOSIT 
DIPERKUAT SERAT BAMBU (BAMBOO FIBERS) SEBAGAI PRODUK RAMAH 

LINGKUNGAN

Sutikno, Noor Aini Habibah

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sintesis serat bambu dan daur ulang limbah plastik menawarkan beberapa alternatif 
pemecahan permasalahan lingkungan dan ekonomi. Serat bambu telah dapat dikemas 
menjadi sapu dengan diikatkan pada lakop plastik hasil daur ulang limbah bekas plastik 
kemasan makanan. Sapu plastik berbahan dasar serat bambu memiliki keunggulan kuat, 
bersih dan dapat menyerap debu. Keterampilan membuat sapu telah didesiminasikan 
kepada kelompok mahasiswa Fisika Unnes.

PEMBERDAYAAN PERAN MGMP MATEMATIKA DAN IPA DALAM MEREVITALISASI 
FUNGSI LABORATORIUM SEKOLAH DI KABUPATEN BOYOLALI

Wiyanto, Edy Cahyono, Enni Suwarsi Rahayu, Edy Soedjoko, Parmin

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kemitraan yang dibagun perguruan tinggi dengan sekolah, menjadi ujung tombak 
dalam pemberdayaan MGMP Matematika dan IPA untuk melakukan revitalisasi fungsi 
laboratorium. Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud adalah memberikan pencerahan 
melalui pendampingan dosen kepada guru, agar memiliki kompetensi pengelolaan 
laboratorium. Upaya terprogram untuk bersama-sama merancang kegiatan laboratorium 
yang mendukung; pembelajaran, karya ilmiah siswa dan guru, optimis dapat menjadi 
sarana pengembangan keterampilan pengelola laboratorium. Target dari kegiatan 
pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu; guru anggota MGMP Matematika dan 
IPA di Kabupaten Boyolali dapat merancang program revitalisasi fungsi laboratorium 
di sekolah melalui penguasaan konsep pengelolaan laboratorium, peserta pelatihan 
didampingi untuk menyusun program kerja pengelolaan laboratorium sesuai potensi yang 
dimiliki di setiap sekolah, dan peserta pelatihan memiliki rencana penyusunan karya tulis 
ilmiah yang berbasis kegiatan laboratorium. Pelatihan yang telah diselenggarakan dan 
berlanjut kependampingan telah dapat mengoptimalkan kinerja guru dalam memfasilitasi 
siswa sehingga siswa terlatih bersikap ilmiah dan selanjutnya konsep yang telah dikuasai 
akan diterapkan dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup. Tuntutan pembelajaran 
tidak mungkin dapat terpenuhi apabila tidak didukung oleh kemampuan guru dalam 
menyelenggarakan kegiatan praktikum di laboratorium sebagai kunci keberhasilan 
pembelajaran. Guru di sekolah secara umum tidak didampingi oleh seorang laboran atau 
teknisi ketika memfasilitasi kegiatan praktikum, mengingat sebagai besar sekolah saat 
ini belum memiliki kedua tenaga teknis pendukung di laboratorium, namun demikian 
ini bukan berarti kegiatan praktikum tidak dilaksanakan, justru guru harus mengambil 
peran sebagai guru dan sekaligus sebagai laboran. Kegiatan pelatihan dan pendampingan 
telah dilakukan, berdasarkan hasil kegiatan yang telah diperoleh maka dapat diambil 
simpulan yaitu; identifikasi kelemahan penguasaan konsep fungsi laboratorium efektif 
digunakan untuk menganalisis kebutuhan guru atau peserta pelatihan tentang konsep 
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fungsi laboratorium yang belum dikuasai dan model pemberdayaan peran MGMP 
Matematika dan IPA dalam merevitalisasi fungsi laboratorium sekolah di Kabupaten 
Boyolali dilakukan melalui kegiatan pendalaman konsep dan pendampingan.

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU-GURU SMP/ MTS DI KARIMUNJAWA DALAM 
MENYUSUN RPP BERKARAKTER

Woro Sumarni, Sudarmin, Sri Nurhayati

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa guru-guru SMP/ MTs di Karimunjawa 
belum mengetahui bagaimana merancang RPP berkarakter, dan merasa kesulitan dalam 
menyusun RPP berkarakter. Dengan demikian, perlu dilatihkan keterampilan merancang 
RPP berkarakter kepada guru-guru tersebut agar mampu merancang dan menyusun 
RPP berkarakter sehingga akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran di kelas. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap utama yaitu seminar dan workshop pada tahap 
I dan pendampingan penyusunan RPP pada tahap II. Hasil kegiatan ini menunjukkan 
bahwa pelatihan penyusunan RPP pada guru-guru SMP/ MTs di Karimunjawa mampu 
meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menyusun RPP berkarakter. Akan tetapi, 
peningkatan profesionalisme masih dibutuhkan, agar kualitas proses pembelajaran terus 
meningkat.
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PENGABDIAN DOSEN FT

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TEKNIK MERIAS WAJAH 
DAN MENATA RAMBUT PADA REMAJA PUTRI DI PANTI ASUHAN “DARUL 

HADLONAH” JL. KEPODANG RAYA, KELURAHAN BANDARJO
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

Ade Novi Nurul Ihsani, Uchiyah Ahmad, Marwiyah, Widya Puji Astuti

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Keberadaan panti asuhan anak yatim piatu “Darul Hadlonah” yang beralamatkan 
Jl. Kepodang Raya Ungaran, Dusun Kuncen RT 13/RW 01 Kelurahan Bandarjo, 
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang,saat ini dipimpin oleh Bapak Muhklas. 
Panti asuhan “Darul Hadlonah”mengasuh anak-anak yatim piatu sebanyak 35 orang anak 
yang terdiri dari 22 anak perempuan dan 13 anak laki-laki yang saat ini berusia sekitar 6 – 
17 tahun yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Bawen, Salatiga, Ambarawa, Pati, 
Demak dan bahkan ada yang dari Ngawi Jawa Timur dan saat ini mereka baru menempuh 
pendidikan tingkat SD – SMP – SMU/SMK. Kondisi perkembangan usia anak yang sedang 
beranjak remaja, perlu ada perhatian dan bimbingan untuk mengisi waktu luang. Melalui 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat UNNES yang memberikan kegiatan pelatihan 
merias wajah dan menata rambut menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai salah 
satu modal hidup kelak dikemudian hari. Metode pelatihan meliputi: metode ceramah, 
metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode latihan/ praktek. Pelatihan merias 
wajah dan menata rambut dilaksanakan pada bulan September 2013 dengan sebanyak 3 
kali pertemuan. Yang terdiri dari 1 kali teori dan 2 kali praktek dengan hasil memuaskan. 
Hasil rias wajah dan penataan rambut sangat memuaskan, ada beragam tata rias rambut 
yang dapat dibuat oleh peserta meliputi plintir, kepang, curly, catok dengan aneka bentuk 
dan model. Melihat hasil keterampilan yang dibuat oleh anak-anak yatim piatu panti 
asuhan “Darul Hadlonah” dengan hasil yang memuaskan, perlu mendapat respon dan 
tindak lanjut pelatihan-pelatihan keterampilan yang lain agar dapat dijadikan alternative 
modal hidup untuk terjun ke masyarakat kelak.

PEMBERDAYAAN PEMUDA MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI CETAK PRINTING 
(SABLON) DESA JANGLI KRAJAN KECAMATAN CANDISARI SEMARANG

Agus Murnomo, Y. Primadiyono, Subiyanto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Desa Jangli Krajan Semarang merupakan nama desa yang terletak di Krajan 
Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Secara geografis desa ini terletak 5 Km dari Pusat 
pemerintahan Semarang. Meskipun Desa Jangli Krajan terhitung berada dalam kawasan 
kota namun masih banyak ditemui remaja atau pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan 
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secara tetap, pada umumnya mereka lebih banyak mengandalakan pekerjaan yang sifatnya 
tidak rutin (serabutan). Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 
ini adalah: Pertama; Memberi wawasan cara mendesain, membuat dan mencetak 
teknik printing (sablon) dan strategi pemasarannya. Kedua;Memberi keterampilan cara 
mendesain, membuat dan mencetak teknik printing (sablon). Ketiga; Menciptakan 
peluang usaha tanpa meniggalkan lingkungan tempat pengabdian sebagai melatih jiwa 
kemandirian pemuda pedesaan. Berdasarkan kerangka pemecahan masalah yang disusun 
yang kemudian didasarkan pada kondisi desa tempat pengabdian dilaksanakan maka 
realisasi pemecahan masalah yang memungkinkan untuk dilakukan dilapangan adalah : 
Pemberdayaan Pemuda Pedesaan di Desa Jangli Krajan Melalui Pelatihan Teknologi Cetak 
Printing (Sablon) dengan pola pemberian materi tentang teknik sablon yang kemudian 
dilanjutkan dengan evaluasi dan pelatihan dan ditindaklanjuti dengan pendampingan. 
Anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan 
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta dapat menyebarluaskan hasil 
kegiatan pengabdian ini adalah: Pemuda, Pengurus Karang Taruna dan Kelompok UMKM 
(Usaha Mandiri Kecil Menengah). Hasil dicapai dari kegiatan pelatihan meliputi; peserta 
memiliki kompetensi yang ditandai dengan indikator peningkatan ranah kognitif berupa 
peningkatan pengetahuan tentang kecakapan hidup, kewirausahaan dan teknik sablon. 
Dalam ranah psikomotorik berupa peningkatan keterampilan motorik dalam berusaha 
di bidang cetak sablon khususnya media cetakan kertas, plastik dan kain. Sedangkan 
pada ranah afektif meliputi peningkatan sikap positif untuk berani membuka usaha baru 
berdasarkan pengetahuan dan keterampilan motorik yang telah dimilikinya.

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SD NEGERI DI KECAMATAN 
SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN MELALUI PELATIHAN PENELUSURAN 

BAHAN AJAR DARI INTERNET

Agus Purwanto, Sugeng Purbawanto, Henry Ananta

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Berkembangnya jaringan internet termasuk berkembangnya teknologi informatika 
menyebabkan mudahnya sumber informasi yang dapat diakses oleh semua orang, 
sehingga pengetahuan tentang internet sangat dibutuhkan, tidak terkecuali guru-guru 
SD dilingkungan kecamatan Sruweng Kabupaten Semarang.. Tujuan yang ingin dicapai 
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah agar masyarakat peserta dapat 
melakukan browsing, melakukan downloading, melakukan komunikasi berbasis internet. 
Metode pemecahan masalah dalam kegiatan ini ialah pemberian pelatihan penggunaan 
internet secara teori dan praktek langsung. Simpulan; (1). Kegiatan pelatihan internet 
untuk guru SD di kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan dengan 
hasil sangat baik dengan kenaikan skor rata-rata test sebesar 29 %., (2). Khalayak sasaran 
antara yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai semangat 
yang tinggi untuk mengikuti semua kegiatan sampai selesai dan dinilai mampu untuk 
menularkan pengetahuannya pada orang lain.
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PELATIHAN PEMANFAATAN SOFTWARE VIDEO MAKER UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SECARA 

DIGITAL GURU-GURU SMP N 33 SEMARANG

Agus Suryanto, Riana Defi Mahadji Putri, Feddy Setio Pribadi

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Perkembangan Software Video Digital dalam beberapa dekade terakhir berjalan 
sangat cepat sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, termasuk 
jaringan komputer. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah: Pertama; Memberikan 
bekal kemampuan dan wawasan bagi guru untuk membuat desain pembelajaran secara 
elektronik. Kedua;Membuat ’kelas digital’ yang memungkinkan guru dan siswa dapat 
berinteraksi secara on line dan real time melalui media video maker. Luaran dari kegiatan 
pelatihan ini adalah meningkatnya kemampuan dan wawasan guru khususnya untuk 
memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai 
target luaran yang ingin capai maka ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang 
bisa dilakukan yang dijadikan pilihan untuk mencapainya diantaranya adalah : Pertama; 
Pembelajaran mandiri dengan memakai media video maker, Kedua; Pelatihan dan 
pendampingan secara langsung di sekolah. Sasaran kegiatan ini adalah guru - guru Sekolah 
SMP Negeri 33 yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang komputer minimal sistem 
operasi dan microsoft office serta terdapat jaringan internet. Hasil dicapai dari kegiatan 
pelatihan adalah: Pertama; Ditinjau dari tingkat kehadiran peserta mencapai prosentase 
89 % dari rencana yang ditargetkan adalah 28 peserta, tapi yang mengikuti mencapai 
25 peserta. Kedua; Tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti semua materi dari mulai 
materi pertama sampai terakhir hampir seluruhnya mencapai prosentase rata 85% jika 
dilihat dari indikator : Mendengarkan materi, tanya jawab peserta, peran aktif dalam 
melakukan tugas pelatihan. Ketiga; Peserta Pelatihan dari guru mata pelajaran eksata dan 
teknologi informasi pada umumnya mampu menyelesaikan materi pelatihan secara cepat 
dibandingkan dengan guru-guru dari mata pelajaran non eksata.

PENCEGAHAN TINGGINYA ANGKA KEJADIAN KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA (KDRT) DAN HIV-AIDS DI BERGAS TIMUR KABUPATEN SEMARANG 

MELALUI PENINGKATAN PENGETAHUAN WARGA

Atiek Zahrulianingdyah, Evi Widowati, Intan Zainafree

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Berdasarkan data yang ada jumlah kejadian KDRT dan HIV-AIDS secara umum 
di Indonesia ataupun di Jawa Tengah tergolong masih tinggi. Jumlah korban KDRT 
tertinggi pada 2011 terjadi di daerah Jawa Tengah, yang mencapai angka sebanyak 25.628 
korban. Setelah Jawa Tengah, disusul dengan wilayah dari Jawa Timur dengan jumlah 
perempuan korban kekerasan sebanyak 24.555, kemudian wilayah Jawa Barat 17.720, 
dan DKI mencapai angka 11.289. Sementara peningkatan jumlah kasus AIDS-pun juga 
terus terjadi, pada akhir Desember 2010 berjumlah 2682 kasus, pada akhir Desember 
2011 naik hampir dua kali lipat menjadi 5321 kasus dan pada akhir September 2012 
sudah menjadi 6871 kasus dan dilaporkan oleh 32 dari 33 provinsi. Sementara estimasi 
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tahun 2012, jumlah orang yang terinfeksi diperkirakan 169.000-216.000 orang. Hal 
tersebut yang melatarbelakangi pengabdi menyusun melaksanakan pengabdian dengan 
judul pencegahan tingginya angka kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
dan HIV-AIDS di Bergas Timur Kabupaten Semarang. Hasil kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa dan perangkat desa di Bergas Kidul terkait 
pencegahan dan penanganan KDRT dan HIV-AIDS dimasyarakat, hal ini ditandai dengan 
adanya antusisme peserta yang sangat tinggi dan kualitas dari pertanyaan-pertanyaan dan 
tanggapan-tanggapan yang cukup positif dan konstruktif dari peserta yang hadir baik mulai 
dari sesi pemaparan materi hingga penyimpulan kegiatan. Diharapkan setelah kegiatan ini 
dilaksanakan peserta yang hadir dapat melakukan diseminasi pada anggota masyarakat 
lainnya sehingga manfaat yang dapat diterima akan jauh lebih besar dan selain itu juga 
tetap dilaksanakan kegiatan yang berbasis masyarakat secara periodik sebagai kegiatan 
lanjutannya.

PEMBUATAN MESIN PERAJANG JERAMI UNTUK MASYARAKAT PETERNAK 
KABUPATEN KENDAL

Boenasir, Sunyoto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Produksi jerami padi di Kabupaten Kendal begitu berlimpah tetapi tidak bisa 
dimanfaatkan dengan maksimal karena terkendala dengan peralatan yang ada. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) 
meningkatkan pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak di Kabupaten Kendal dengan 
memberikan penyuluhan kepada para peternak di Kabupaten Kendal; (2) meningkatkan 
produktivitas pakan ternak kambing/sapi di Kabupaten Kendal dengan memberikan 
peralatan teknologi tepat guna yaitu mesin pemotong/pencacah jerami padi. Metode 
yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemberian pelatihan/ 
penyuluhan dan disertai diskusi. Hasil dari kegiatan ini adalah Pemanfaatan jerami padi 
sebagai pakan ternak di Kabupaten Kendal dapat meningkat dengan adanya penyuluhan 
kepada para peternak kambing/sapi di Kabupaten Kendal, yaitu sebesar 88%. Produktivitas 
pakan ternak kambing/sapi di Kabupaten Kendal dapat meningkat dengan menggunakan 
mesin pemotong/pencacah jerami padi, karena kapasitas hasil potongan yang lebih besar 
dibandingkan proses sebelumnya (menggunakan peralatan manual).

PEMBERIAN KETRAMPILAN TEKNIK PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK RUMAH 
TANGGA MENJADI KOMPOS DENGAN METODE KERANJANG TAKAKURA

Dewi Selvia Fardhyanti, Megawati, dan Nuni Widiarti

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Di wilayah RT 05 RW 04 Dukuh Kalirejo Kelurahan Mangunsari memiliki jumlah 
sampah rumah tangga yang lumayan besar, sehingga diperlukan penanganan sampah yang 
baik dan benar. Oleh karena itu perlu melalui proses daur ulang secara organik untuk 
menghasilkan produk pupuk yang sangat penting sebagai unsur hara untuk kesuburan 
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tanah dan perkembangan tanaman. Pengelolaan sampah diantaranya dapat dimanfaatkan 
menjadi pupuk kompos yang didalamnya terkandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, 
perbaikan struktur tanah dan zat yang dapat mengurangi bakteri yang merugikan dalam 
tanah. Pupuk organik biasanya tidak meninggalkan residu/sisa dalam tanaman sehingga 
hasil tanaman akan aman bila dikonsumsi. Tujuan yang dicapai pada kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat setelah dilaksanakan adalah memberdayakan wanita pedesaan melalui 
pemberian pengetahuan (wawasan) mengenai manfaat dan kandungan kompos, memberikan 
keterampilan/pelatihan mengenai teknologi pengolahan sampah organik rumah tangga 
menjadi kompos dengan metode keranjang Takakura melalui kegiatan demonstrasi, 
praktek, dan pembimbingan kepada khalayak sasaran, dan mengadakan sosialisasi pada 
kelompok masyarakat lebih luas mengenai teknologi pengolahan sampah organik rumah 
tangga menjadi kompos dengan metode keranjang Takakura sehingga meningkatkan nilai 
tambah sampah rumah tangga pada masyarakat pedesaan tersebut. Metode kegiatan yang 
akan digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah metode eksperimen yang 
ditekankan pada pelatihan yang digunakan dalam pengembangan (modifikasi) kegiatan 
yaitu pada variasi jenis sampah dan bahan bioaktivator terhadap produk kompos, metode 
penyuluhan digunakan untuk sosialisasi efektivitas metode pengolahan sampah organik 
rumah tangga menjadi kompos dengan metode keranjang Takakura terhadap produk kepada 
khalayak sasaran dari kegiatan ini serta metode evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui 
tingkat efisiensi pengolahan hasil produk yang berupa kompos. Hasil yang telah diperoleh 
dalam kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu PKK RT 05 RW 04 di kelurahan 
Mangunsari kecamatan Gunungpati dapat melakukan pengolahan sampah organik rumah 
tangga menjadi kompos dengan metode keranjang Takakura dengan baik. Disamping 
itu juga dapat memanfaatkan sampah rumah tangga secara maksimal.

PELATIHAN MENGGUNAKAN E LEARNING BAGI GURU SMK N 3 KENDAL

Feddy Setio Pribadi, Riana Defi Mahadji Putri, Agus Suryanto

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Dengan melihat kesenjangan antara sistem pendidikan yang ada dan perkembangan 
teknologi informasi maka perlu kiranya guru–guru diberikan pelatihan e-learning untuk 
menambah kemampuan guru dalam mendesain sebuah metode pembelajaran alternatif 
secara elektronik yang memungkinkan guru dapat berkomunikasi dengan siswa kapan saja 
dan dimana saja (real time). Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah: Pertama; Memberikan 
bekal kemampuan dan wawasan bagi guru untuk membuat desain pembelajaran secara 
elektronik. Kedua;Membuat ’kelas digital’ yang memungkinkan guru dan siswa dapat 
berinteraksi secara on line dan real time. Luaran dari kegiatan pelatihan ini adalah 
meningkatnya kemampuan dan wawasan guru khususnya untuk memanfaatkan teknologi 
informasi dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai target luaran yang ingin capai 
maka ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang bisa dilakukan yang dijadikan 
pilihan untuk mencapainya diantaranya adalah: Pertama; Pembelajaran mandiri dengan 
memakai modul, Kedua; Pelatihan dan pendampingan secara langsung di sekolah. Sasaran 
kegiatan ini adalah guru - guru SMK N 3 Kendal yang sudah memiliki pengetahuan dasar 
tentang komputer minimal sistem operasi dan microsoft office. Hasil dicapai dari kegiatan 
pelatihan adalah: Pertama; Ditinjau dari tingkat kehadiran peserta mencapai prosentase 
100% dari rencana yang ditargetkan adalah 25 peserta, demikian juga yang mengikuti 
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mencapai 25 peserta. Kedua; Tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti semua materi 
dari mulai materi pertama sampai terakhir hampir seluruhnya mencapai prosentase rata 
85% jika dilihat dari indikator: Mendengarkan materi, tanya jawab peserta, peran aktif 
dalam melakukan tugas pelatihan. Ketiga; Peserta Pelatihan dari guru mata pelajaran 
eksata dan teknologi informasi pada umumnya mampu menyelesaikan materi pelatihan 
secara cepat dibandingkan dengan guru-guru dari mata pelajaran non eksata.

PENINGKATANPENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM 
PENYELENGGARAAN MAKANAN TAMBAHAN MELALUI DEVERSIFIKASI 
OLAHAN BERBASIS TEMPE PADA KADER POSYANDU SEKAR ARUM RW I, 

KELURAHAN GEMAH SEMARANG

Hanna Lestari.S, Dyah Nurani Setyaningsih, M Burhan Rubai Wijaya, Siti Fathonah

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Metode yang digunakan di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader 
Posyandu adalah pelatihan dengan memberikan pengetahuan gizi melalui ceramah dan 
tanya jawab serta melakukan praktek langsung pembuatan makanan tambahan berbasis 
tempe. Hasil dari pelatihan yang dilakukan adalah meningkatnya pengetahuan rata-rata 
sebesar 25 poin. Keterampilan peserta dalam membuat makanan tambahan sangat baik, 
dalam segi aroma, warna, bentuk, tekstur dan rasa. Dari hasil pemantauan, resep yang 
diberikan telah diuji coba secara mandiri oleh kader posyandu. 

PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMANFAATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 
DI KELURAHAN SUMUREJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Henry Ananta, Sugeng Purbawanto, Anggraini Mulwinda

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Di era teknologi maju sekarang ini peran listrik semakin penting yaitu sebagai 
sarana penerangan buatan dan tenaga penggerak mesin, tetapi juga menimbulkan bahaya 
bagi orang awam. Oleh karena itu keberadaannya perlu dipahami, dimanfaatkan dan 
dijaga keselamatan terhadap bahayanya bagi masyarakat baik oleh aparat pemerintah dan 
elemen-elemen lainnya. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kelistrikan. Untuk itu 
perlu dilakukan penyuluhan dan pembinaan pemanfaatan dan keselamatan kelistrikan. 
Sehingga melalui penyuluhan ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dan 
menjaga keselamatan kelistrikan rumah tangga yang mereka perlukan. Tujuan: Staf 
kelurahan, pemilik usaha kecil/industri kecil, pengurus organisasi maupun masyarakat 
kelurahan Sumurejo kecamatan Gunungpati memiliki pengetahuan dan keterampilan 
tentang pemanfaatan, pengaman dan keselamatan kelistrikan rumah tangga. Simpulan; (1). 
Kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemanfaatan listrik rumah telah dilaksanakan dengan 
hasil baik dengan kenaikan skor rata-rata test sebesar 28%. (2). Khalayak sasaran antara 
yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai semangat 
yang tinggi untuk mengikuti semua kegiatan sampai selesai dan dinilai mampu untuk 
menularkan pengetahuannya pada orang lain.
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PELATIHAN PENGGUNAAN INTERNET BAGI GURU SMP TERBUKA SUBAH 
KABUPATEN BATANG SEBAGAI UPAYA MENUJU SMP TERBUKA BERBASIS TIK

I Made Sudana, Dwi Purwanti

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mempunyai tujuan agar peserta dapat 
meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informatika dan komputer khususnya 
dalam penggunaan internet sehingga diperoleh peningkatan kualitas pendidikan. Dari 
hasil kegiatan ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai sarana transfer ilmu 
pengetahuan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran SMP Terbuka menuju 
berbasis TIK sehingga diperoleh hasil belajar yang memuaskan. Secara ekonomi, dalam 
jangka pendek, kemampuan guru untuk mengembangkan kompetensinya dalam bidang 
teknologi informatika dan komputer, khususnya yang terkait dengan sarana dan sumber 
belajar, dapat menghemat pengeluaran sekolah yang dianggarkan untuk pengadaannya. 
Dalam jangka panjang, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi ini justru dapat dijadikan 
model pengembangan sarana dan sumber belajar bagi TKB dan SMP Terbuka lainnya. 
Ketersediaan sarana dan sumber belajar akan memiliki efek ganda (multiplier effect), 
termasuk peluang munculnya usaha-usaha baru, khususnya berbagai jenis usaha yang 
berkaitan dengan pengadaan sarana dan sumber belajar. Khalayak sasaran dari kegiatan 
ini adalah 21 orang Guru Bina dan Guru Pamong SMPT di wilayah Kecamatan Subah 
Kabupaten Batang yaitu terdiri dari 11 guru Bina dan 10 Guru Pamong. Kegiatan 
berlangsung pada bulan Oktober 2013 dengan menggunakan lokasi di SMP Negeri 1 
Subah kabupaten Batang sebagai sekolah induk SMP Terbuka Subah kabupaten Batang 
untuk kegiatan teori dan untuk kegiatan praktek juga menggunakan sarana laboratorium 
TIK yang dimiliki SMPN 1 Subah Batang. Adapun metode yang digunakan adalah teori 
dan praktik. Hasil dari kegiatan teori meliputi penjelasan tentang dasar-dasar penggunaan 
internet dan penggunaan email, sedang kegiatan praktik berupa latihan mengakses 
internet sehingga khalayak sasaran mampu melakukan searching, browsing dan download 
informasi serta bahan ajar dari internet dan melakukan komunikasi melalui email, dengan 
berlatih membuat email serta mencoba menggunakan email untuk mengirim berita. 
Berdasarkan hasil dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa (1) Khalayak sasaran mampu 
mengembangkan kompetensinya untuk memahami teori mengenai internet dan manfaat 
serta dampak positip negatipnya bagi peserta didik. (2) Khalayak sasaran setelah diberi 
bimbingan teknis tentang penggunaan internet mampu melakukan searching, browsing 
maupun download informasi dari internet dan mampu melakukan komunikasi melalui 
email. (3) Khalayak sasaran mampu mengembangkan kompetensinya untuk melakukan 
pembelajaran jarak jauh Disarankan khalayak sasaran dapat lebih mengembangkan 
kemampuan yang telah dimiliki yaitu mampu membuat program untuk upload data ke 
internet sehingga nantinya khalayak sasaran tidak hanya mampu mencari informasi 
dari internet tetapi juga mampu melakukan pembelajaran melalui internet atau mampu 
melakukan e-learning.
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PELATIHAN PENGGUNAAN INTERNET UNTUK MENINGKATKAN 
PROFESIONALISME GURU SD NEGERI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 

KOTA SEMARANG

Isdiyarto. Y. Primadiyono. Sutarno. FR. Sri Sartono

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Berkembangnya teknologi informasi, khususnya adanya jaringan internet 
menyebabkan perkembangan sumber informasi yang dapat diakses oleh semua orang, 
sehingga pengetahuan tentang internet sangat dibutuhkan, tidak terkecuali guru-guru 
SD dilingkungan SD Negeri kecamatan Gajahmungkur kota Semarang. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah agar masyarakat peserta 
dapat melakukan browsing, melakukan downloading, melakukan komunikasi berbasis 
internet. Metode pemecahan masalah dalam kegiatan ini ialah pemberian pelatihan 
penggunaan internet secara teori dan praktek langsung. Simpulan; (1). Kegiatan pelatihan 
internet untuk guru SD di UPTD Pendidikan kec. Gajahmungkur kota Semarang telah 
dilaksanakan dengan hasil baik dengan kenaikan skor rata-rata test sebesar 25 %., (2). 
Khalayak sasaran antara yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
mempunyai semangat yang tinggi untuk mengikuti semua kegiatan sampai selesai dan 
dinilai mampu untuk menularkan pengetahuannya pada orang lain.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KORBAN ERUPSI GUNUNG MERAPI DI DESA 
DOMPOL KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN MELALUI PELATIHAN 

BIDANG JASA BUSANA

Maria Krisnawati, Endang Setyaningsih, Wulansari Prasetyaningtyas

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Dompol merupakan salah satu daerah di Kabupaten Klaten yang berjarak sekitar 
20 Km dari kota ke arah Utara. Desa Dompol terdiri dari beberapa dukuh merupakan 
kelompok masyarakat yang majemuk, dengan tingkat penghasilan yang bervariasi. 
Peristiwa meletusnya gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengakibatkan banyak 
korban. Berdasarkan pengamatan langsung dan penjaringan data yang telah dilakukan di 
daerah Dompol, menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh melalui penyebaran angket 
kepada warga masyarakat Dompol dan sekiratrnya sebanyak 60 angket kepada calon 
peserta, sebagian besar telah memiliki mesin jahit, sebagian besar warga membutuhkan 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam hal teknik menjahit dan membuat 
kerajinan di bidang busana dan mereka menghendaki adanya pelatihan di bidang busana 
seperti menjahit kamisol, celana panjang, kebaya dan membuat hantaran pengantin. 
Masalah yang ingin dipecahkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah 
bagaimana cara memberdayakan masyarakat korban merapi dengan memberi pelatihan 
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di bidang jasa busana. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan adalah 
pemberian pengetahuan secara teori, pengajaran keterampilan praktek, peserta memotong 
dan menjahit, pameran hasil dan evaluasi.

PENERAPAN TEKNOLOGI PEMUNGUTAN PEWARNA ALAM BATIK SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PARA PERAJIN BATIK TULIS DI WILAYAH 

KELURAHAN PANDAN KABUPATEN REMBANG

Prima Astuti Handayani, Catur Rini Widiastuti, Adhi Setiawan

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes 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 coklat untuk pewarnaan batik dapat 
diperoleh dari kulit soga tingi melalui proses ekstraksi dengan pelarut etanol. Permasalahan 
yang muncul dari kegiatan ini adalah: 1) bagaimana agar masyarakat melalui kelompok 
perajin batik tulis Desa Pandan Kabupaten Rembang dapat mengolah kulit soga tingi 
menjadi zat warna alam, 2) bagaimana cara mengolah kulit soga tingi menjadi zat warna 
alam dengan menggunakan teknologi yang sederhana namun tepat guna? Tujuan spesifik 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah dilaksanakan adalah agar masyarakat 
melalui kelompok perajin batik Desa Pandan Kabupaten Rembang dapat mengolah 
kulit soga tingi menjadi zat warna alam. Usaha ini untuk kebutuhan dirinya sendiri dan 
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui kemandirian membatik. 
Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah: Metode 
ceramah mengenai pembuatan zat warna, Metode praktek tentang proses pengolahan kulit 
soga tingi menjadi zat warna. Metode tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana 
peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 
dan evaluasi untuk memperoleh gambaran dalam rangka penafsiran dan analisis untuk 
memperoleh simpulan dari semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah 
dilaksanakan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan 
masyarakat sangat antusias untuk mengolah kulit soga tingi menjadi zat warna alam.

PELATIHAN PEMBUDAYAAN EFISIENSI ENERGI DAN KONSERVASI ENERGI 
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Said Sunardiyo, Suryono, Subiyanto

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh staf pengajar Teknik 
Elektro dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang untuk memberikan pelatihan 
pembudayaan efisiensi energi dan konservasi energi di lingkungan FT Unnes. Tujuan 
utama kegiatan ini ialah memberi pemahaman dan penerapan sehigga muncul kesadaran 
dalam membudayakan efisiensi energi dan konservasi energi di lingkungan Fakultas 
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Teknik Universitas Negeri Semarang. Metode pelaksanaan pelatihan pembudayaan 
efisiensi energi dan konservasi energi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang dilakukan secara teori dan praktek langsung. Peserta pengabdian kepada 
masyarakat sejumlah 10 dosen, 17 tenaga kependidikan dan 20 mahasiswa dari 4 jurusan 
se Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di awal kegiatan peserta mengerjakan 
pre-tes. Setelah diadakan pelatihan teori peserta melaksanakan praktek dengan bimbingan 
instruktur. Peserta aktif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh instruktur. Pada 
akhir program peserta diminta megerjakan post-tes. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil 
dengan baik dan berhasil. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya target yang ditetapkan. 
Selain itu peserta mengikuti kegiatan dengan minat yang tinggi.

PENINGKATAN KETRAMPILAN PEMBUATAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA 
PADA KADER POSYANDU KELURAHAN BENDAN NGISOR

Siti Fathonah, Titin Agustina

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pemberian gizi yang baik bagi anak, terutama pada kurun waktu 4 tahun pertama 
sangat penting. Pemberian gizi yang kurang baik sangat berisiko pada berbagai 
kondisi kesehatan, gangguan kemampuan belajar, gangguan perkembangan mental, dan 
perkembangan kapasitas intelektual yang sangat terbatas. Upaya agar balita sehat fisik 
dan mental perlu makanan sehat dan seimbang, diantaranya dengan pemberian makanan 
tambahan. Salah satu program posyandu balita adalah pemberian makanan tambahan lokal, 
yang dilakukan oleh kader posyandu. Oleh karena itu kader posyandu perlu diberikan 
ketrampilan dalam pembuatan PMT tersebut agar sesuai dengan aspek kesehatan 
dan gizi balita. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan ketrampilan 
pembuatan makanan tambahan balita bagi kader posyandu di Kelurahan Benden Ngisor 
Semarang, dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu: 1) persiapan dengan kegiatan perizinan, 
penyusunan materi dan praktek, 2) pelaksanaan dalam 3 kali pertemuan, dengan rincian 
penyuluhan pengetahuan dan praktek pembuatan makanan tambahan, dan 3) evaluasi/
pemantauan. Khalayak sasaran adalah kader posyandu Kelurahan Bendan Ngisor sebanyak 
25 orang. Pada pelaksanaan kegiatan jumlah peserta yang hadir kurang dari target, dengan 
Angka Kehadiran Peserta (AKP) sebesar 98,2 %, keaktifan dan kesungguhan peserta dalam 
mengikuti kegiatan ditunjukkan oleh banyaknya pertanyaan yang diajukan dan antusiasme 
dalam mengikuti demonstrasi maupun dalam melakukan praktek atau latihan. Hasil 
praktek makanan tambahan yakni pudding jus buah, krim sup, dan nugget ampas tahu dan 
ayam dapat dibuat dengan hasil baik dan disukai oleh kader posyandu. Nilai pengetahuan 
gizi yang diperoleh sebelum kegiatan pengabdian masyarakat cukup tinggi dengan nilai 
rata-rata 73,3. dan setelah kegiatan meningkat menjadi 80,4 dari nilai maksimum 100. 
Efektivitas peningkatan pengetahuan gizi dalam kategori sedang dengan nilai N-gain 0,30 
serta memberi kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi kader posyandu. Kegiatan ini 
perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan berupa pengembangan materi lain seperti 
menu harian yang sehat, perhitungan gizi dalam menyusun menu sesuai kebutuhan atau 
pemberian ketrampilan makanan tambahan untuk kelompok umur lainnya.
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PERENCANAAN RUMAH JAMESBON DAN RUANG WUDLU MASJID BAITU 
AT-TAAIBIN GRIYA SEKAR GADING KALISEGORO GUNA MENDUKUNG 

KENYAMANAN KEGIATAN IBADAH

Teguh Prihanto, Eko Nugroho Julianto, Arie Taveriyanto, Arief Satya Wijaya 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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Masjid memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul orang-orang untuk beribadah 
pada Tuhan dan di masjid tempat segala sesuatu dapat dicegah dengan baik tanpa melihat 
yang lain. Fungsi masjid juga diharapkan tidak hanya sebagai pusat ibadah saja (sholat) 
melainkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dakwah. Masjid Baitu At-Taaibin yang 
berada di jalur utama Jl. Gading Raya (Jalan akses Sekaran – Gunungpati) dibangun pada 
Juli – September 2012 bermanfaat bagi kepentingan peribadatan dan kegiatan keislaman di 
perumahan dan sekitarnya. Melihat kondisinya masih terdapat kekurangan, terutama dalam 
penyediaan sarana ruang wudlu yang dinilai masih belum nyaman bagi pengguna. Selain itu 
untuk perawatan masjid, Takmir akan membentuk “Jamesbon” atau singkatan dari Penjaga 
Mesjid dan Tukang Kebon. Sehingga perlu dibangun sarana tinggal yang disebut Rumah 
Jamesbon. Oleh karena itu diperlukan kegiatan perencanaan Rumah Jamesbon dan Ruang 
Wudlu dengan mekanisme kegiatan: (1) Secara Teknis: desain rumah Jamesbon, desain 
ruang wudlu; (2) Secara kelembagaan: tata kelola oleh takmir; (3) Secara finasial 
yang terkait dengan donasi dan pengelolaan anggaran. Kegiatan pengabdian ini melibatkan 
secara utuh Takmir Masjid At-Taaibin, terutama seksi pembangunan dan masyarakat 
perumahan Griya Sekar gading. Metode yang digunakan adalah: identifikasi, koordinasi, 
perencanan dan pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 tahap: tahap sosialisasi, 
tahap pelaksanaan dan tahap keberlanjutan. Mekanisme koordinatif menjadi aspek yang 
yang sangat penting dalam rangka menyatukan visi dan arah perencanaan secara bersama-
sama, sehingga dapat menghindari friksi yang mungkin terjadi.

“IN SALIMAH” INTERNET UNTUK KELOMPOK PENGAJIAN PERSAUDARAAN 
MUSLIMAH (SALIMAH) SEBAGAI UPAYA MENSOSIALISASIKAN DAKWAH 

SECARA ON LINE

Ulfah Mediaty Arief, Feddy Setio Pribadi, Agus Suryanto

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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Dakwah tidak hanya dilakukan oleh seorang da’i atau penceramah kondang. 
Asal mau, siapapun juga bisa berdakwah. Hal ini dilakukan melalui adanya dakwah 
on line, siapapun bisa dengan mudah membagi ilmu kepada orang lain kapanpun dan 
dimanapun berada. Karena caranya mudah, murah, cepat serta tidak berbelit-belit. Tujuan 
Pelaksanaan Kegiatan ini adalah: Pertama; Memberi wawasan dan pengetahuan tentang 
Internet, Kedua; Memberi keterampilan penggunaan Internet sebagai media informasi dan 
Dakwah secara Online, Ketiga; Sebagai salah satu kegiatan dari Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Manfaat yang dapat diperoleh dari Kegiatan Pengabdian ini adalah: Pertama;Ibu-
Ibu peserta pelatihan memperoleh pengetahuan Internet, Kedua;Ibu-ibu peserta pelatihan 
memperoleh teknologi keterampilan penggunaan Internet sebagai media informasi dan 
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Dakwah secara Online, Ketiga;Ibu-ibu peserta pelatihan memperoleh alternatif cara 
Dakwah secara Online. Sasaran kegiatan ini adalah semua anggota kelompok Persaudaraan 
Salimah Banyumanik Semarang. Jumlah target kelompok sasaran yang akan dilibatkan 
dalam kegiatan ini sebanyak 15 orang. Hasil dicapai dari kegiatan pelatihan adalah: 
Pertama;Ibu-ibu peserta pelatihan khususnya yang mempunyai minat yang tinggi untuk 
mengenal dakwah secara online, Kedua; Ibu-ibu peserta pelatihan sangat antusias, karena 
dengan mengenal internet pengetahuan dibidang agama semakin luas. Ketiga; Peserta 
pelatihan mampu memuat mendownload dan upload video atau file yang terkait dibidang 
dakwah online.

PEMANFAATAN DAUN SIRSAK (ANNONA MURICATA): OBAT TRADISIONAL DAN 
LAMPU HIAS DARI TULANG DAUN SIRSAK

Wara Dyah Pita Rengga, Prima Astuti Handayani, Megawati

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Daun Sirsak banyak ditemukan di Kelurahan Mangunsari, Semarang. Daun ini 
mempunyai kegunaan sebagai obat kanker. Keunggulan daun sirsak sebagai antioksidan 
mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat dijadikan suplemen makanan 
untuk kesehatan. Masyarakat Semarang belum banyak yang mengetahui tentang manfaat 
daun sirsak. Manfaat lain daun sirsak untuk hiasan rumah juga belu diketahui. Tujuan 
dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi manfaat daun Sirsak sebagai obat untuk 
kesehatan, fermentasi dengan air bilasan beras, dan melatih aplikatif cara membuat lampu 
hias dari daun sirsak. Peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan dengan metode 
sosialisasi. Sosialisasi tentang manfaat daun sirsak sebagai obat untuk kesehatan dan 
untuk hiasan rumah. Metode praktek pembuatan hiasan lampu tanaman bunga dilakukan 
secara demonstrasi dan praktek langsung. Cara pembuatan daun sirsak menjadi lampu hias 
diawali dengan pemilihan daun sirsak berwarna hijau tua. Daun tersebut direndam dalam 
air bilasan beras selama 3-4 minggu terfermentasi sehingga daging daun bisa terlepas dan 
tinggal tulang daunnya. Selanjutnya tulang daun dikeringkan. Bahan lain yang dibutuhkan 
adalah fitting, lampu dan kawat serta kabel yang sudah siap dirangkai dan tulang daun 
disusun menjadi kelopak bunga. Setelah itu batang dibalut dengan kertas warna hijau 
dan ditambahkan daun. Beberapa rangkaian bunga dipadukan jadi satu dilengkapi saklar 
dan pot, sehingga menjadi lampu hias. Masyarakat Kelurahan Mangunsari, Semarang 
dapat menambahkan pengetahuan tentang manfaat daun sirsak sebagai obat dan hiasan 
rumah. Fermentasi daun sirsak dilakukan untuk mendapatkan tulang daun. Daun sirsak 
menjadi lampu hias untuk meningkatkan nilai tambah kegunaan daun sirsak yang cukup 
berperan dalam kesehatan dan untuk hiasan rumah serta peningkatan ilmu pengetahuan 
tentang teknologi fermentasi. Kendala pada proses yaitu pelepasan daging daun sirsak 
yang sedikit sulit serta proses fermentasi membutuhkan waktu yang lama.
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PENGABDIAN DOSEN FIK

PELATIHAN PERMAINAN TONNIS BAGI GURU PENJAS SE – KABUPATEN PACITAN

Agus Raharjo, Ricko Irawan

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang
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Sebagai salah satu jenis olahraga permainan, bulu tangkis atau badminton telah 
menjadi olahraga yang sangata popular di Indonesia, bahkan karena beberapa prestasi yang 
diraih para pebulu tangkis di arena kejuaraan internasional, maka cabang ini selalu menjadi 
andalan kontingen Indonesia untuk meraih medali dalam kejuaraan tingkat dunia. Berbeda 
halnya dengan bulutangkis, olahraga tenis meskipun sekarang ini semakin berkembang 
semakin pesat di masyarakat tetapi dari prestasi yang dicapai masih jauh dari harapan. 
Banyak kendala yang sebenarnya dihadapi dalam pengembangan olahraga tenis. Satu hal 
yang mendasar adalah sangat terbatasnya jumlah lapangan yang ada, sehingga program 
permasalahan yang seharusnya merupakan langkah awal di dalam upaya pembinaan 
menjadi terlambat, dan pada akhirnya bibit- bibit petenis yang handal jumlahnya sangat 
terbatas. Melihat kenyataan itu kami tertarik untuk mengembangkan satu jenis permainan 
yang merupakan perpaduan dari permainan badminton dan tenis, yang selanjutnya diberi 
nama permainan “TONNIS”. Dengan olahraga tonnis diharapkan dapat menambah 
keragaman jenis olahraga permainan yang dapat menjadi pilihan semua lapisan masyarakat, 
dan selanjutnya dapat menjadi salah satu cabang olahraga sebagai tumpuan nasional 
dalam mencapai prestasi olahraga di tingkat Internasional. Maka melalui sosialisasi ini 
diharapkan dapat memberikan informasi tentang permainan tonnis. Khalayak sasaran 
utama yang strategis yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian pengabdian masyarakat 
ini adalah Guru Penjas Se – Kabupaten Pacitan yang selanjutnya bisa bermain tonnis dan 
bisa menyebarkan permainan tonnis ke masyarakat luas khususnya di Kabupaten Pacitan. 
Selama kegiatan pengabdian para peserta sangat antusias sekali mengingat cara, situasinya 
mudah, meriah, gembira ini mendorong para peserta lebih termotivasi. Seluruh peserta 
mengharapkan agar kegiatan berlangsung terus secara berkesinambungan, dengan tujuan 
agar para Guru Penjas Se – Kabupaten Pacitan mendapatkan hal yang baru di dunia 
olahraga. Secara umum berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan 90% telah 
tercapai tujuan, yaitu Guru Penjas Se – Kabupaten Pacitan sebagian besar sudah bisa 
memainkan permainan tonnis, telah mengajarkan pada masyarakatnya dan telah terbentuk 
suatu kelompok yang dikoordinir melalui MGMP untuk mensosialisasikan permainan 
tonnis di wilayah UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
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PENGEMBANGAN SENAM KONSERVASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
AKTIVITAS RITMIK PADA GURU PENJASDI KEC. BAWANG KAB. BATANG

Arif Setiawan, Ipang Setiawan

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian ini berbentuk pelatihan senam konservasi sebagai media 
pembelajaran aktivitas ritmik bagi guru penjas di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 
yang bertujuan untuk mendekatkan tali pesaudaraan antara dosen UNNES-FIK dengan 
guru-guru penjas di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Pembinaan olahraga nasional 
pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat. Sebagai 
bagian dari masyarakat, Guru Penjas di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang memiliki 
peran yang strategis dalam membantu pembinaan olahraga, terutama kegiatan pemassalan 
di masyarakat. Melalui sosialisasi senam konservasi diharapkan mulai mengenal gerak 
dasar senam general dengan benar, dan akhirnya menumbuhkan minat dan motivasi untuk 
melakukan suatu aktivitas olahraga, sehingga memunculkan banyak bibit olahragawan. 
Dengan olahraga senam konservasi yang tepat, diharapkan masyarakat terjaga 
kebugarannya. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan terbukti dapat menumbuhkan 
motivasi untuk berusaha meningkatkan kemampuannya dalam upaya membina olahraga 
di masyarakat. Hal itu terlihat dari keseriusan, keaktifan dan antusiasme yang tinggi para 
peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi. Meskipun ada beberapa peserta yang kurang 
perhatian, hal itu dapat dimaklumi karena faktor usia yang sudah tua sehingga motivasi 
untuk maju dan berkembang sudah sangat menurun. Terbentuknya kelompok senam 
konservasi oleh guru Penjas di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang menunjukkan 
tingginya motivasi anggota dalam upaya menjaga kesehatan. Motivasi dan kemauan untuk 
melaksanakan senam konservasi perlu dilaksanakan dengan berkelanjutan, sehingga guru 
Penjas kebugarannya meningkat.

KADER PEDULI TB DI DESA SEBAGAI MODEL PENINGKATAN CAKUPAN 
CASE DETECTION RATE TUBERCULOSIS DI KECAMATAN LIMBANGAN 

KABUPATEN KENDAL

Arulita Ika Fibriana, Muhammad Azinar

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tingginya kejadian TB Paru serta banyaknya pasien yang DO minum obat 
mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan lemahnya manajemen pencegahan 
dan pemberantasan TB Paru. Hal ini ditunjukkan dengan data DO pengobatan yang tinggi, 
serta Case Detection Rate (CDR) TB paru yang rendah, yaitu dari target nasional sebesar 
70%, selama tahun 2010 hanya tercapai 28,125%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 
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jumlah petugas TB paru di Puskesmas Limbangan, yaitu hanya tiga orang. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan sebuah inovasi untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru di masyarakat. Kegiatan ini akan 
dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan model Kader Peduli TB di desa. 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk: 1) meningkatkan pengetahuan Kader Peduli mengenai 
penyakit TB, penemuan kasus baru, dan cara pencatatan dan pelaporan kegiatan Kader 
Peduli TB; 2) meningkatkan skill/keterampilan Kader Peduli TB dalam melakukan 
penyuluhan; 3) Meningkatkan skill/keterampilan Kader Peduli TB dalam menemukan 
tanda dan gejala kasus (suspect) TB Paru. Sebelum diterapkannya model Kader Peduli 
TB di Desa, diketahui masih cukup banyak calon Kader Peduli TB di desa yang memiliki 
pengetahuan kurang terkait penyakit TB, penyebab, cara penularan, cara pencegahan serta 
pengobatan, masih banyak calon Kader Peduli TB di desa yang memiliki keterampilan 
yang kurang dalam menemukan kasus (suspect) serta calon Kader selama ini belum 
pernah melakukan kegiatan penyuluhan. Pelatihan Kader TB di Desa dengan dikombinasi 
metode ceramah, diskusi dan film tentang TB ini cukup efektif dalam meningkatkan 
pengetahuan kader, meningkatkan keterampilan kader menemukan kasus (suspect) TB, 
serta meningkatkan keterampilan kader dalam melakukan penyuluhan TB. Disarankan 
bagi pemerintahan desa, model ini dapat dikembangkan dan diterapkan sebagai model 
untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan 
masalah penyakit Tuberculosis (TB) Paru di masyarakat. Bagi Dinas Kesehatan dan 
Puskesmas, agar selalu memfasilitasi untuk peningkatan pengetahuan, dan skill kader 
dengan mengadakan pelatihan dan monitoring serta evaluasi kegiatan kader secara rutin.

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT LEPTOSPIROSIS 
DI DESA JAWISARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kabupaten Kendal merupakan wilayah endemis leptospirosis dengan angka kasus 
dan angka kematian akibat leptospirosis tertinggi ketiga di Jawa Tengah. Hasil survey 
kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM) FIK UNNES dalam kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Desa 
Jawisari Kecamatan Limbangan tahun 2009 menunjukkan bahwa 80% dari KK yang 
menjadi responden masih menempati rumah yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan 
rumah sehat. Penelitian Eram (2010) menunjukkan bahwa untuk penyediaan air bersih, 
masyarakat Desa Jawisari memanfaatkan air dari mata air yang dialirkan ke rumah warga 
menggunakan saluran yang tidak tertutup. Saluran distribusi air yang tidak tertutup sangat 
rentan terhadap kontaminasi kotoran dan hewan seperti tikus yang memungkinkan untuk 
memperbesar kemungkinan penyebaran leptospirosis. Hal ini ditunjang dengan kondisi 
wilayah Desa Jawisari yang mayoritas merupakan wilayah pertanian dan perkebunan 
yang juga memungkinkan untuk tempat beraktivitas hewan tikus. Kegiatan pengabdian 
dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2013. Dari 33 orang peserta yang hadir didapatkan 
untuk pengetahuan rata-rata pre test sebesar 6,25 dan rata-rata post test sebesar 11,05 
(meningkat 43,44%). Saat dilakukan diskusi kelompok untuk pemecahan masalah, dari 
seluruh peserta yang terbagi dalam 5 kelompok didapatkan 1 kelompok yang pemecahan 
masalahnya kurang sempurna.
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PELATIHAN PEMBUATAN LIGHT TRAP SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN VEKTOR 
DEMAM BERDARAH DENGUE DI SDN SUMBEREJO KECAMATAN KALIWUNGU 

KENDAL

Dyah Mahendrasari Sukendra, Yunita Dyah Puspita Santik

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang terutama diderita pada usia 
anak- anak, dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi, serta biasanya memburuk 
setelah dua hari pertama. Penanggulangan wabah yang efektif yaitu dengan memberantas 
jentik nyamuk yang dikenal dengan istilah pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah 
dengue (PSN DBD). Salah satu upaya pengendalian siklus nyamuk dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat light trap. Light trap yaitu salah satu alat yang digunakan untuk 
memutus siklus perkembangan nyamuk. Light trap bisa disebut juga sebagai perangkap 
nyamuk dewasa. Pembuatan alat ini sangatlah mudah, karena dapat memanfaatkan barang-
barang di lingkungan sekitar, maupun barang bekas pakai yang sudah tidak dipergunakan 
lagi, seperti kaleng susu, pipa bekas, dan lain-lain. Selain itu juga menggunakan bahan 
habis pakai sebagai atraktannya, sebagai contoh bisa menggunakan jerami, ragi, dan 
sebagainya. Sehingga, dengan memanfaatkan barang bekas pakai di lingkungan sekitar 
diharapkan pula dapat mengurangi dampak negatif dari pembuangan barang-barang tersebut 
yang bisa menjadi salah satu predisposisi maupun faktor resiko penyebab meningkatnya 
kejadian DBD. Kejadian penyakit ini di Kabupaten Kendal tergolong cukup tinggi. Siswa 
sekolah dasar adalah kelompok yang sering terserang penyakit demam berdarah dengue 
dan merupakan kelompok di masyarakat yang diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya 
pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue di wilayahnya. Upaya pemberantasan 
vektor nyamuk DBD dengan menggunakan light trap dalam Rangka Pencegahan Demam 
Berdarah Dengue di SDN Sumberejo 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 
Setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada para siswa didapatkan hasil 
peningkatan pengetahuan tentang DBD dan juga ketrampilan peserta dalam membuat 
light trap sebagai alat pencegahan kejadian DBD.

PELATIHAN PENGUASAAN TEKNIK DASAR MASSAGE PENYEMBUHAN BAGI 
GURU-GURU PENJAS DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Endro Puji Purwono, Ranu Baskoro AP, M. Annas

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Cedera yang menimpa seseorang baik yang ringan maupun yang berat dapat 
mengganggu dan menghambat semua aktivitas dan upaya pencapaian prestasi, khususnya 
dalam pelaksanaan kegiatan belajar di tingkatan sekolah seperti SD, SMP dan SMA. 
Penanganan cedera pada siswa di sekolah dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang 
berkompeten dan memiliki keterampilan seperti keterampilan massage penyembuhan 
yang dalam hal ini adalah guru Penjaskes. Namun sebagian besar guru Penjaskes di 
Kabupaten Kendal khususnya di Kecamatan Limbangan sebagian besar belum memiliki 
dan menguasai keterampilan massage yang dimaksud khususnya dalam penyembuhan 
cedera. Dengan pelatihan penguasaan teknik dasar massage penyembuhan ini diharapkan 
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akan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bekal keterampilan bagi Guru 
Penjaskes di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dalam mengatasi cedera pada 
siswa melalui teknik massage penyembuhan. Tujuan kegiatan ini adalah agar para guru 
Penjaskes di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal: 1) Memiliki keterampilan dasar 
Massage penyembuhan sehingga menjadi sumber motivasi awal untuk berlatih lebih 
lanjut secara mandiri, 2) Memiliki pengetahuan tentang massge penyembuhan agar dalam 
penanganan cedera olahraga dapat mengambil tindakan yang tepat dan baku. Metode 
yang digunakan: 1) Ceramah berupa penjelasan teori tentang teknik Dasar massage 
meliputi penjelasan pengetahuan anatomi dan fisiologi tubuh manusia. 2) Tanya jawab 
mengenai permasalahan yang dihadapi dalam teori dan praktek, 3) Demonstrasi contoh 
teknik gerakan massage penyembuhan yang benar, 4) Latihan dengan berpasangan untuk 
mempraktikkan teknik massage penyembuhan. Waktu pelaksanaan kegiatan 27 Agustus 
sampai dengan 28 Agustus 2013. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan pre test dan 
menunjukkan bahwa 90% guru-guru Penjas di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai teknik dasar massage 
penyembuhan bagi cedera. Sesudah pelaksanaan kegiatan dilakukan post test diketahui 
hasil pelaksanaan berupa adanya peningkatan pemahaman dan penguasaan teknik dasar 
massage penyembuhan cedera yang ditunjukkan oleh meningkatnya keterampilan 
massage penyembuhan yang dimiliki peserta kegiatan pelatihan. Simpulan yang dapat 
diambil adalah: 1) Peserta pelatihan dapat memahami dan menguasai teknik dasar 
massage penyembuhan bagi cedera dengan benar, 2) Peserta mampu menunjukkan cara 
melakukan massage penyembuhan bagi cedera dengan benar dan mampu menetapkan 
jenis massage yang akan dilakukan sesuai dengan jenis cedera yang terjadi. Saran 
yang dapat diberikan adalah: 1) Sekolah hendaknya memberikan kesempatan bagi 
guru-guru Penjas untuk memperdalam dan mengembangkan keterampilan massage 
penyembuhan bagi cedera melalui pelatihan secara rutin, 2) Guru Penjas hendaknya selalu 
mengembangkan keterampilan yang dimiliki dalam massage penyembuhan bagi cedera 
dan menyumbangkannya bagi kepentingan pendidikan dan masyarakat.

PELATIHAN PENGGUNAAN DAN PEMILAHARAAN APD UNTUK MENGURANGI 
KERACUNAN PESTISIDA PADA PETANI BAWANG MERAH 

DI NGURENSITI WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI

Eram Tunggul P, Sugiharto

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Petani di Indonesia banyak yang mengetahui pestisida, namun mereka tidak peduli 
dengan akibat pestisida Penelitian terakhir yang dilakukan Agung Rosyid Budiawan 
(Januari, 2013) diketahui bahwa dari 50 petani bawang merah di Ngurensiti Kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati yang diambil sampel darahnya, 25 atau 50% petani memiliki 
jumlah Cholinesterase di bawah normal (4.620-11.500 U/L). oleh karena itu perlu kegiatan 
penyuluhan untuk meningkatakan pengetahuan pengetahuan petani tentang keracunan 
pestisida serta pelatihan penggunaan dan pemeliharaan APD Kegiatan pengabdian 
masyarakat ini dilaksanakan di Balai desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten 
Pati pada tanggal 24 September 2013 dari jam 08.00-12.00 diikuti oleh 12 orang petani 
dan 4 oarang perangkat desa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah faktor 
resiko keracunan pestisda dan praktek penggunaan APD yang benar. Hasil pengabdian 
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menunjukan adanya peningkatan pengetahuan siswa SD tentang faktor resiko keracunan 
serta keinginan agar ada jalinan program yang baik antara dinas pertanian dengan dinas 
kesehatan kabupaten Pati

PENINGKATAN KAPASITAS FORUM ANAK KABUPATEN KENDAL DALAM RANGKA 
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKOLAH

Evi Widowati, Lyna Latifah, Widya Hary Cahyati

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tingginya kejadian Kekerasan terhadap Anak (KtA) yang terlihat dalam data 
profil anak Jawa Tengah tahun 2013 yaitu jumlah anak korban kekerasan fisik pada 10 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebanyak 208 anak sedangkan pada 
tahun 2011 menjadi 242 anak (naik 34 anak). Sedangkan jumlah anak korban kekerasan 
baik kekerasan fisik ataupun seksual pada 10 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2010 
sebanyak 405 anak sedangkan pada tahun 2011 menjadi 448 anak (naik 83 anak). Tren 
data di atas yang cenderung naik dari tahun ke tahun dan didukung dengan adanya fakta 
dilapangan yaitu belum adanya Sekolah Ramah Anak yang ada di Kabupaten Kendal, 
melatarbelakangi pengabdi untuk melaksanakan pengabdian dengan judul peningkatan 
kapasitas Forum Anak Kabupaten Kendal dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap 
anak di sekolah. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan 
kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kapasitas Forum Anak khususnya 
pengetahuan dan sensitifitas anak terhadap kejadian KtA yang mungkin terjadi di 
lingkungan sekolah mereka, hal ini ditandai dengan adanya peserta yang sangat tinggi 
dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini dan peningkatan hasil nilai pre test dan post test 
sebesar 35,4. Saran dalam kegiatan ini adalah SKPD yang terkait KtA ini misalnya Dinas 
Pendidikan dan BPPKB dapat memfasilitasi Forum Anak agar mereka bisa melakukan 
kegiatan sosialisasi, advokasi dan kegiatan lainnya terkait dengan upaya pencegahan KtA 
khususnya di sekolah.

PENINGKATAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) SISWA 
MELALUI PENGUATAN MATERI PENDIDIKAN KESEHATAN PADA MATA 

PELAJARAN PENJASORKES DI SDN NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI 
KOTA SEMARANG

Hadi Setyo Subiyono, Irwan Budiono

Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pendidikan kesehatan sangat esensial untuk diberikan mulai dari jenjang 
pendidikan dasar. Analisis situasi di SDN Ngijo Kecamatan Gunungpati Semarang 
menunjukkan terdapat beberapa praktik PHBS pada siswa SD tersebut yang kurang 
sehat. Selain itu, ternyata sekolah belum memiliki materi PHBS anak sekolah untuk 
membekali pengetahuan, sikap praktik siswa tentang PHBS yang baik. Oleh karena itu 
ingin dilakukan pengabdian masyarakat untuk memperbaiki masalah tersebut. Pengabdian 
masyarakat ini mengambil tempat di SDN Ngijo Kecamatan Gunungpati kota Semarang. 
Pengabdian dilakukan dengan melibatkan 15 siswa. Hasil pengabdian menunjukkan 
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adanya peningkatan skor pengetahuan, sikap dan praktik siswa tentang PHBS setelah 
diberikan penyuluhan. Disarankan agar pada masa yang akan datang pihak sekolah dapat 
memberikan materi PHBS secara terstruktur. Sebagai alternative, pihak sekolah juga 
diharapkan dapat mereposisi muatan mata mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga 
kesehatan (penjasorkes) agar mengakomodasi materi PHBS-AS.

PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG BAHAYA ROKOK DALAM RANGKA 
MENINGKATKAN PENGETAHUAN PADA MAHASISWA BARU 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Intan Zainafree, Sofwan Indarjo

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Jumlah perokok yang meningkat tidak hanya dikalangan dewasa melainkan anak-
anak. Komnas perlindungan anak mencatat peningkatan jumlah perokok pemula dibawah 
10 tahun berkisar antara 0,4-2,8 %, di bawah 19 tahun meningkat dari 69 % pada tahun 
2001 menjadi 78 % pada tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) terutama ditujukan untuk mencegah peningkatan jumlah perokok. Data 
di atas menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja merupakan segmen yang dibidik industri 
rokok. Mahasiswa baru sebagai masa peralihan dari remaja menuju dewasa merupakan 
individu yang tepat untuk membudayakan anti rokok. Berdasarkan data yang telah diuraikan 
diatas maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa baru 
UNNES tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Metode yang digunakan adalah 1). metode 
ceramah disertai dengan penggunaan gambar dan diagram digunakan untuk menyampaikan 
materi tentang bahaya rokok bagi kesehatan, 2). metode pemecahan masalah ini digunakan 
secara kelompok kecil untuk memecahkan masalah atau kasus-kasus tentang bahaya rokok 
bagi kesehatan. Peningkatan pengetahuan dapat dilihat melalui nilai pretes dan postes. 
Nilai rata-rata pretes adalah 55,9 dan rata-rata nilai postes 81,3. Berdasarkan data tersebut 
maka terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 68,8%. Pada awal sebelum diberikan 
penyuluhan diketahui responden hanya mengetahui kandungan rokok berupa nikotin dan 
dampak merokok yang terdapat dalam kemasan rokok. Hasil postes menunjukkan adanya 
peningkatan, selain mengetahui kandungan dan dampak rokok, responden juga mengetahui 
bahaya rokok bagi perokok pasif. Kegiatan sosialisasi dan demonstrasi melalui metode 
ceramah dan diskusi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
pemecahan masalah terkait. Penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusia yang 
dilakukan melalui pendekatan edukatif (Suhardjo, 2003:30). Pendekatan edukatif diartikan 
sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik–terencana– terarah, dengan 
peran serta aktif individu maupun kelompok atau masyarakat, untuk memecahkan masalah 
masyarakat dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya setempat 
(Suhardjo, 2003:30). Dengan pendekatan edukatif ini hendaknya dicapai bukan sekedar 
terpecahnya masalah atau terpenuhinya kebutuhan individu dan masyarakat, melainkan 
sekaligus ingin dikembangkan kemampuan individu/masyarakat untuk bertindak sendiri 
memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Suhardjo (2003:32), bahwa penyuluhan 
kesehatan adalah suatu pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau 
masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau mempertahankan kesehatan baik. 
Penyuluhan tidak hanya dilakukan secara verbalistis, melainkan dengan cara praktis. 
Masing-masing pesan penyuluhan diarahkan kepada pembentukan perilaku yang mudah 
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diamati dan diukur. Penyuluhan sebagai pendekatan edukatif dilakukan dengan tatap muka, 
baik perorangan maupun kelompok. Ini akan lebih berhasil lagi, apabila di samping itu 
ditunjang dengan penyuluhan lewat media massa. Selain itu, penyuluhan dapat dilakukan 
dengan beberapa media seperti film, poster, leaflet, photo. Pemberian penyuluhan, 
pelatihan serta pendampingan terhadap pendidik komunitas akan dapat membangkitkan 
kesadaran dan semangat untuk merubah perilaku dalam komunitas mereka (Wiebel, 1996). 
Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan kepada pendidik komunitas akan diteruskan 
kepada para responden lainnya terutama para perokok tentang bahaya rokok. Peran serta 
perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam membudayakan gerakan anti rokok. Unnes 
merupakan salah satu universitas yang ikut berperan aktif dalam mengkampanyekan 
budaya anti rokok. Aksi yang telah dilakukan dengan mendirikan klinik berhenti merokok 
yang bertempat di pusat layanan kesehatan Unnes. Selain itu, beberapa civitas akademika 
khususnya dari pusat studi kesehatan LP2M Unnes telah mengikuti pelatihan konselor 
rokok yang bekerjasama dengan BKPM Semarang. Unnes juga mempunyai wadah bagi 
mahasiswa yang diberi nama U-Star (Unnes Sehat Tanpa Asap Rokok). Hal ini sejalan 
dengan gerakan FCTC yaitu bantu orang-orang yang ingin berhenti merokok, ingatkan 
bahaya rokok.

PENGEMBANGAN SPORT MASSAGE PADA GURU PENJASORKES 
DI KABUPATEN JEPARA

Joko Hartono, Arif Setiawan

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian ini berbentuk pelatihan sport massage bagi guru pendidikan 
jasmani dan olahraga kesehatan Kabupaten Jepara yang bertujuan untuk mendekatkan tali 
pesaudaraan antara dosen UNNES-FIK dengan guru-guru penjas di Kabupaten Jepara. 
Massage adalah suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan manipulasi tertentu 
terhadap jaringan lunak badan. Manipulasi itu dilaksanakan dengan tangan dan bertujuan 
menimbulkan efek pada sistem urat dan sistem syaraf serta sirkulasi umum dan setempat 
dari darah dan limfa. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat di atas, maka dapat diuraikan Terbentuknya kelompok mesure maupun mesus 
Kabupaten Jepara ini menunjukkan tingginya motivasi anggota dalam melakukan massage, 
terutama untuk mengurangi kelelahan. Motivasi dan kemauan untuk melaksanakan 
massage ini perlu untuk terus dibina oleh karena massage sangat menguntungkan bagi 
masyarakat.

PELATIHAN PENYAJIAN DATA SPASIAL DENGAN PERANGKAT STATPLANET 
UNTUK MEMPERMUDAH PELAPORAN SURVEILANS PENYAKIT DIARE 

DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

Lukman Fauzi, Nur Siyam 

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Penyakit Diare merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan 
di dunia, tidak hanya di negara berkembang tapi juga di negara maju. Berdasarkan Profil 
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Kesehatan Indonesia tahun 2008, Diare merupakan penyebab kematian semua umur 
nomor 2 kategori penyakit menular setelah Pneumonia, dengan proporsi kematian 3,5%. 
Di Kabupaten Sleman, angka insidensi Diare terus mengalami peningkatan 4 tahun 
terakhir, yaitu dari 13,05 per 1000 penduduk hingga 17,03 per 1000 penduduk. Pencatatan 
dan pelaporan surveilans Diare di Kabupaten Sleman (25 puskemas) masih sangat kurang. 
Hal ini ditandai dengan tidak ada puskesmas yang melakukan penyajian data secara 
spasial dengan software tertentu, seperti Statplanet, ArcGIS, dan sebagainya. Penyajian 
data spasial sangatlah dibutuhkan untuk penyakit yang sangat berhubungan dengan faktor 
lingkungan, seperti Diare, TBC, maupun Pneumonia. Metode kegiatan yang dilaksanakan 
adalah refreshing materi surveilans epidemiologi, pelatihan penyajian data spasial dengan 
Statplanet, dan evaluasi dan monitoring. Hasil kegiatan tersebut adalah terdapat perbedaan 
pengetahuan surveilans epidemiologi dan pemetaan yang bermakna antara sebelum dan 
sesudah diberikan pelatihan penyajian data spasial, sebanyak 64% peserta pelatihan 
telah mampu mengoperasikan Statplanet hingga tahap output, sedangkan 36%-nya telah 
mampu mengoperasikan Statplanet hingga tahap input dan proses, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemampuan peserta pelatihan dalam mengoperasikan Statplanet adalah 
belum terbiasa dan kurangnya motivasi peserta pelatihan dalam mengoperasikan perangkat 
Statplanet, dan terjadi peningkatan yang signifikan pada puskesmas yang melakukan 
penyajian data dengan Statplanet setelah evaluasi 2 bulan.

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIK KOMUNITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN 
PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) DAN HIV/AIDS DI LOKALISASI 

BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

Mahalul Azam, Muhammad Azinar

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pekerja Seks Komersial (PSK) atau WPS merupakan kelompok yang berisiko tinggi 
terkena IMS dan tertular HIV/AIDS. Di Indonesia, diprediksi lebih dari 50% WPS adalah 
menderita PMS. Penggunaan kondom yang masih rendah di kalangan pekerja seks maupun 
pelanggannya merupakan penyebab tingginya prevalensi penularan PMS dan HIV/AIDS di 
kompleks Lokalisasi. Pengetahuan yang kurang, sikap yang kurang mendukung terhadap 
kondom, dukungan yang masih kurang dari teman seprofesi, dan pengelola/mucikari di 
lokalisasi, serta lemahnya power dan daya tawar WPS ketika menghadapi pelanggan 
menjadi penyebab masih rendahnya penggunaan kondom di antara mereka. Hal ini akan 
berdampak pada peningkatan epidemi penularan PMS dan HIV/AIDS di lokalisasi. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan para WPS agar tidak menularkan atau tertular PMS dan HIV/
AIDS adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan WPS dalam negosiasi 
kondom terhadap pelanggannya melalui pendekatan pemberdayaan. Konsep ini tidak hanya 
menjadikan WPS menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek yang dapat merubah perilaku 
di komunitasnya. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan WPS dalam melakukan negosiasi kondom terhadap 
pelanggan serta Pendidik Komunitas mampu meningkatkan angka konsistensi penggunaan 
kondom di kalangan WPS dampingannya. Pengembangan model pendidik komunitas 
di lokalisasi dengan bentuk pelatihan ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan WPS 
terkait kesehatan reproduksi, PMS dan HIV/AIDS, untuk merubah sikap WPS terhadap 
penggunaan kondom, meningkatkan skill WPS dalam negosiasi kondom serta meningkatkan 
praktik penggunaan kondom pada WPS ataupun pelangggannya.
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SOSIALISASI DAN POTENSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PARALAYANG 
DI CANDI GEDONGSONGO

Nanang Indardi, Sugiarto

Jurusan IKOR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pengabdian ini merupakan bentuk kegiatan observasional dan aplikasi 
ketrampilan olahraga paralayang yang meliputi ketrampilan dasar, teknik penerbangan, dan 
managemen pengembangan. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mensosialisasikan 
dan mengembangkan potensi olahraga paralayang di wilayah candi Gedongsongo, 
Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan meliputi ceramah, teori, visulisasi video, 
praktek langsung, dan penugasan mandiri. Hasil yang diperoleh diharapkan mampu 
mengembangkan olahraga paralayang dan meningkatkan perekonomian masyarakat di 
wilayah tersebut. Simpulan yang didapat berupa perlunya pendampingan intensif dan 
dukungan maksimal dari berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan olahraga 
paralayang di candi Gedongsongo.

UPAYA PEMANFAATAN LIMBAH IKAN (FINGERLINGS) UNTUK PMT BALITA 
DI PERKAMPUNGAN NELAYAN TANJUNGMAS SEMARANG

Oktia Woro KH, Eko Farida

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kejadian gizi kurang di Kelurahan Tanjung Mas Semarang masih cukup tinggi, 
khususnya tingkat kecukupan konsumsi protein balita yang masih rendah (64%). Di lain 
pihak Kelurahan Tanjung Mas mempunyai potensi lokal yaitu banyak menghasilkan bahan 
makanan dengan kandungan tinggi protein (ikan), serta adanya sisa sortir ikan (limbah 
ikan) yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan status gizi balita. Sehingga permasalahan 
dalam kegiatan ini adalah “Bagaimana cara pemanfaatan limbah ikan untuk PMT balita 
dalam rangka perbaikan status gizi balita?”Institusi yang terkait dalam kegiatan ini 
adalah pemerintah daerah setempat yang terdiri dari Kepala Kelurahan Tanjungmas 
beserta perangkatnya, Puskesmas Bandarharjo, kader kesehatan dan ibu balita. Metode 
kegiatan yang digunakan yaitu 1) Metode pelatihan ketrampilan, 2) Metode pendampingan, 
3) Metode monitoring. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 1) Ibu Balita sudah dapat 
membuat PMT Balita dengan bahan tambahan tepung limbah ikan secara mandiri. 2) Balita 
sudah diberikan PMT dari limbah ikan, sebulan sekali melalui kegitan posyandu dan satu 
kali seminggu di rumah masing-masing. 3) Balita sebagian besar mau menghabiskan PMT 
yang dibuat ibunya. Saran yang diberikan adalah: Perlu dipikirkan pembuatan PMT selain 
berdasarkan ketersediaan bahan dimasyarakat, juga kebiasaan jenis konsumsi makanan 
jajanan untuk PMT balita, dan ketrampilan ibu-ibu dalam membuat jenis PMT.
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SOSIALISASI AKTIVITAS RITMIK BAGI GURU PENJASORKES 
DI KAB. UNGARAN BARAT 

Rubianto Hadi, Arif Setiawan

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian ini berbentuk Sosialisasi Aktivitas ritmik bagi guru 
penjasorkes di Kecamatan Ungaran Barat yang bertujuan untuk mendekatkan tali 
pesaudaraan antara dosen UNNES-FIK dengan guru-guru penjasorkes di Kecamatan 
Ungaran Barat. Pembinaan olahraga nasional pada dasarnya menjadi tanggungjawab 
bersama Pemerintah dan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, Guru Penjasorkes 
di Kecamatan Ungaran Barat memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan 
olahraga, terutama kegiatan pemassalan di masyarakat. Melalui sosialisasi senam 
konservasi diharapkan mulai mengenal gerak dasar senam general dengan benar, dan 
akhirnya menumbuhkan minat dan motivasi untuk melakukan suatu aktivitas olahraga, 
sehingga memunculkan banyak bibit olahragawan. Dengan olahraga senam konservasi 
yang tepat, diharapkan masyarakat terjaga kebugarannya. Kegiatan pengabdian yang 
telah dilakukan terbukti dapat menumbuhkan motivasi untuk berusaha meningkatkan 
kemampuannya dalam upaya membina olahraga di masyarakat. Hal itu terlihat dari 
keseriusan, keaktifan dan antusiasme yang tinggi para peserta selama mengikuti kegiatan 
soaialisasi. Meskipun ada beberapa peserta yang kurang perhatian, hal itu dapat dimaklumi 
karena faktor usia yang sudah tua sehingga motivasi untuk maju dan berkembang sudah 
sangat menurun. Terbentuknya kelompok senam konservasi oleh guru Penjasorkes 
di Kecamatan Ungaran Barat menunjukkan tingginya motivasi anggota dalam upaya 
menjaga kesehatan. Motivasi dan kemauan untuk melaksanakan senam konservasi perlu 
dilaksanakan dengan berkelanjutan, sehingga guru Penjas kebugarannya meningkat.

PELATIHAN OLAHRAGA HOCKEY RUANGAN BAGI GURU-GURU SEKOLAH DASAR 
DI KOTA SEMARANG

Setya Rahayu, Muhammad Afifuddin, Wahyu Hidayat

Jurusan IKOR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Olahraga hockey merupakan olahraga pemainan bola kecil yang di dalamnya 
terkandung nilai-nilai keberanian, kejujuran, saling menghargai dan kerjasama. Secara 
fisik permainan hockey memiliki intensitas gerak yang tinggi yang bermanfaat untuk 
meningkatkan kecepatan, kelincahan, fleksibilitas dan daya tahan sehingga baik untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani bagi pelakunya. Namun faktanya olahraga hockey 
belum banyak dimanfaatkan untuk pembelajaran penjasorkes karena guru belum mengenal 
olahraga hockey, oleh karena itu dalam pengabdian masyarakat ini kami memperkenalkan 
olahraga hockey kepada guru-guru penjasorkes dan siswa SD sehingga olahraga hockey 
dapat dikenal, digemari dan dimanfaatkan untuk pembelajaran penjasorkes maupun 
kegiatan esktrakurikuler. Sasaran kegiatan ini adalah guru-guru penjasorkes dan siswa 
tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kota Semarang. Alasan memilih tingkat sekolah 
dasar, karena anak-anak memiliki banyak potensi untuk bisa dikembangkan sedini mungkin. 
Pengabdian masyarakat ini mengenalkan kepada guru dan siswa SD cara belajar yang 
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menyenangkan. Melalui permainan hockey anak-anak bermain sambil belajar dan belajar 
sambil bermain dalam suasana yang riang gembira. Perminan hockey dalam pengabdian 
masyarakat ini dimodifikasi baik jenis dan ukuran lapangan, peralatan (stick dan bola) 
maupun peraturannya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, kondisi dan jumlah 
siswa serta peralatan yang tersedia, sehingga memudahkan guru dalam mempraktekannya 
dalam pembelajaran maupun kegiatan ektra kurikuler. Kegiatan dilaksanakan di FIK Unnes 
dan di masing-masing sekolah dilaksanakan pada jam pembelajaran dan extrakulikuler. 
Kegiatan pelatihan hockey ini dapat berjalan dengan baik dan lancar atas bantuan dan 
kerjasama dengan Kepala UPTD, Pengawas dan Kepala Sekolah, Guru-guru Penjasorkes 
dan siswa SD Kecamatan Gunungpati, Mijen dan Gajahmungkur serta UKM Hockey 
UNNES dan Pengkot Hockey kota Semarang.

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN OLAHRAGA SEPAK TAKRAW BAGI GURU 
PENJASORKES SEKOLAH DASAR SE KECAMATAN GUNUNGPATI 

KOTA SEMARANG

Sulaiman, Agus Raharjo, Tri Aji

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Olahraga Sepak Takraw merupakan olahraga yang diajarkan di sekolah-sekolah, 
mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi sebagai mata pelajaran atau mata 
kuliah pilihan. Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ataupun Pekan Olahraga 
Pelajar Nasional (POPNAS), sepak takraw adalah salah satu cabang olahraga yang 
dipertandingkan, baik untuk kelompok putera maupun puteri. Prestasi sepak takraw Jawa 
Tengah saat ini sangat menggembirakan, karena setiap POPNAS diselenggarakan Jawa 
Tengah sering menjadi juara I, II ataupun III, khususnya pada nomor regu dan double-event. 
Metode latihan teknik, fisik, strategi pertandingan dan mental pada saat ini berkembang 
dengan pesat sekali. Demikian pula dengan Peraturan Permainan dan Pertandingan yang 
mengalami perubahan dan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan pertandingan sepak 
takraw di lapangan saat ini. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pembinaan dan 
peningkatan cabang olahraga sepak takraw bagi guru Pendidikan Jasmani, olahraga 
dan kesehatan se Kecamatan Gunungpati kota Semarang, yang diikuti 40 orang guru 
Penjasorkes SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka pada cabang olahraga sepak takraw 
yang baru, sehingga guru-guru Penjasorkes tersebut dapat menerapkannya dalam melatih 
siswanya, memimpin pertandingan dan segala hal yang terkait dengan olahraga sepak 
takraw. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat, didapatkan hasil adanya 
peningkatan kemampuan menyelesaikan masalah melatih atlet sepak takraw pelajar SD 
pada tingkat kecamatan Gunungpati dan usaha untuk mempraktikkan pengetahuan yang 
didapat pada kegiatan melatih ataupun pelaksana pertandingan di lingkungannya.
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PELATIHAN PERMAINAN TONNIS BAGI GURU PENJAS SE – KABUPATEN PACITAN

Tri Nurharsono, Sri Haryono, Andry Akhiruyanto

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

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

PENINGKATAN KEWASPADAAN TENTANG BAHAYA KARSINOGENIK ZAT ADITIF 
MAKANAN TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA LEDOK SAMBONG 

BLORA

Yuni Wijayanti, Anik Setyo Wahyuningsih

Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Penggunaan zat aditif sudah berlangsung sejak lama di masyarakat. Pada saat ini 
hampir semua orang termasuk masyarakat Desa Ledok sangat bergantung pada penggunaan 
zat aditif dalam kehidupannya. Setiap hari ibu rumah tangga memasak selalu menggunakan 
zat aditif. Siswa sekolah juga mengonsumsi zat aditif dalam makanan jajanan di Sekolah 
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setiap hari. Karsinogenik adalah substansi yang menyebabkan kanker atau meningkatkan 
resiko timbulnya kanker. Kanker sendiri terjadi akibat perubahan (mutasi) gen (DNA) 
dari sel-sel tubuh sehingga berkembang menjadi sel abnormal yang tidak akan mati dan 
tumbuh tanpa bisa dikendalikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan 
menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan pemecahan masalah (problem solving), 
tingkat pemahaman/pengetahuan terhadap Kewaspadaan Bahaya Karsinogenik Zat Aditif 
Makanan terhadap Kesehatan Masyarakat menjadi meningkat. Hal ini representasikan 
dengan adanya nila rata-rata postes yang lebih tinggi (nilai pretes: 6,55, postes: 7,76) yang 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 18,47%. Peningkatan pemahaman 
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya tentang kewaspadaan bahaya 
karsinogenik zat aditif makanan ini diharapkan ibu-ibu rumah tangga dan kader Posyandu 
di Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabpaten Blora mendapat bekal pengetahuan dan 
pemahaman yang memadahi. Setelah kegiatan ini berakhir diharapkan kejadian penyakit 
yang disebabkan zat aditif makanan tersebut dapat diturunkan melalui perilaku sehat yaitu 
menghindari makanan yang mengandung zat aditif oleh masyarakat sendiri yaitu ibu rumah 
tangga beserta anggota keluarga dan siswa sekolah.
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PENGABDIAN DOSEN FE

SOSIALISASI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU 
SMA, SMK, DAN MAN SE-KABUPATEN GROBOGAN DI SMKN 1 PURWODADI

Achmad Slamet, Joko Widodo, Nanik Suryani, Rediana Setiyani, Nurdian Susilowati

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu kegiatan 
yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional. PKB adalah 
pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, 
berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Tujuan pengabdian masyarakat 
ini untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru SMA, MAN, dan SMK tentang 
guru profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan memberikan 
pemahaman tentang unsur kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 
Metode digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi 
pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dilakukan dengan metode ceramah, 
tanya jawab, simulasi serta workshop penyusunan unsur kegiatan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan yang terdiri dari (1) pengembangan diri, (2) publikasi 
ilmiah, (3) karya inovatif. Kegiatan pengabdian sosialisasi Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) berlangsung dengan baik dan menarik memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan pemahaman, motivasi, dan keterampilan PKB. Berdasarkan hasil 
kegiatan dapat diidentifikasi mengenai tingkat pemahaman peserta pengabdian adalah 
75%. faktor yang mendukung kegiatan ini adalah antusiasme peserta untuk memahami 
konsep karakteristik guru profesional, kiat-kiat menjadi guru profesional, Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB), serta pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas 
profesionalitas. Bisa dilihat bahwa, kemauan dari peserta pengabdian untuk meningkatkan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah tinggi. Simpulan dari pengabdian 
ini sebagai berikut: adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan guru untuk meningkatkan 
profesionalitasnya, adanya respon positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian 
merupakan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan profesionalitasnya, peserta 
pengabdian memahami konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan, dimana untuk 
pengembangan publikasi ilmiah serta peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan 
karya inovatif memerlukan penelitian tindakan kelas dan penulisan artikel ilmiah.
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PELATIHAN PUBLIC SPEAKING SEBAGAI UPAYA PENANAMAN KARAKTER 
BAGI KARANGTARUNA DESA DELIKREJOSARI, KALISEGORO, GUNUNGPATI 

SEMARANG

Ade Rustiana, Sri Wartini, Agung Kuswantoro

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sukses organisasi salah satunya lancarnya komunikasi antar anggota. Karangtaruna 
sebagai organisasi membutuhkan komunikasi internal dan eksternal yang baik, karena jika 
pesan yang disampaikan tidak baik, maka miss communications yang terjadi, sehingga 
dibutuhkan pelatihan komunikasi, salah satunya public speaking. Public speaking juga 
sebagai upaya menanamkan karakter seperti komunikasi baik, percaya diri, intonasi 
yang tepat, dan santun. Sasaran dalam pengabdian ini adalah anggota karangtaruna. 
Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu membuat kelompok kecil, tiap anggota 
mempersiapkan materi public speaking, presentasi, dan mengevaluasi presentasi. Hasil 
yang dicapai adalah anggota karangtaruna mampu berkomunikasi di muka umum. 
Simpulan pengabdian ini adalah anggota karangtaruna mampu berkomunikasi di hadapan 
khalayak umum/ public melalui pelatihan public speaking dan tertanam nilai karakter.

PELATIHAN MANAJEMEN SIMPAN PINJAM BERBASIS TIK PADA KOPERASI 
ANGGREK BULAN SESUAI PP NO.9/1995

Agung Yulianto, Henny Murtini, Dhini Suryandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Koperasi “Anggrek Bulan” yang telah berdiri sejak September 2012 telah 
mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari sisi jumlah anggota maupun 
transaksi keuangannya. Perkembangan tersebut tentu harus diimbangi dengan kemampuan 
manajerial pengurus serta dibutuhkan pemrosesan transaksi dengan bantuan computer. 
Sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini utamanya adalah untuk membantu Koperasi 
“Anggrek Bulan” di desa Mangunsari dalam mengelola usaha simpan pinjamnya. Untuk 
mencapai target yang diharapkan, maka pengabdian ini dilaksanakan melalui metode 
pelatihan dan pendampingan intensif kepada pengurus. Pelatihan dan pendampingan 
dimaksud adalah bagimana supaya pengurus koperasi tersebut mampu mengelola simpan 
pinjam dengan bantuan program excel sehingga dapat hemat waktu dan tenaga. Disamping 
itu pengelola juga diperkenalkan peraturan terkait manajemen simpan pinjam yaitu PP 
NO.9/1995. Pengabdian ini telah dilaksanakan pada Minggu, 21 Juli 2013 dengan sasaran 
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seluruh anggota koperasi sebanyak 61 orang. Sedangkan pelatihan penggunaan program 
excel secara intensif dilakukan kepada pengurus koperasi yaitu sebanyak 3 orang. Luaran 
dari pengabdian ini adalah pengurus mampu mengelola usaha simpan pinjamnya secara 
efektif dan efisien dengan bantuan program Excel.

PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) SEBAGAI UPAYA 
MEMINIMALISIR PRAKTEK TIDAK SEHAT DALAM TATA KELOLA KEUANGAN 

KOPERASI 

Agus Wahyudin, Dwi Cahyaningdyah, Niswah Baroroh, Rr. Citra Karina Yulia, Fani Karina 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Semarang, di Dekopinda 
Semarang dengan peserta para pengurus dan pengawas Koperasi Berskala Besar yang sudah 
layak untuk diaudit eksternal dengan tujuan sosialisasi pemberdayaan peran serta fungsi 
pengawas koperasi se kota semarang. Adanya pelatihan ini diharapkan meningkatnya 
kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Koperasi anggota DEkopinda Kota Semarang 
agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) yang terjadi di koperasi. Selain 
itu dapat meningkatkan kesadaran pengurus bahwa koperasi membutuhkan peran auditor 
eksternal guna meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang 
dibuatnya, terkait adanya kepentingan dari para anggota selaku stakeholder utama dalam 
badan usaha ini, mengingat tidak semua anggota berperan sebagai pengurus. Sosialisasi 
ini hendaknya diikuti dengan agenda follow up terkait penguatan Sistem Pengendalian 
Internal (SPI) Koperasi anggota Dekpinda Kota Semarang. Pengabdian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk memberikan pelatihan teknis mengenai peran Sistem Pengendalian 
Internal (SPI) agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud yang dilakukan oleh 
top manajer, para pengurus koperasi maupun para pengawas koperasi. Dengan terciptanya 
SPI yang baik guna memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik 
dan benar, sehingga membantu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan secara 
tidak langsung meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MENGHADAPI UJIAN 
KOMPETENSI GURU (UKG) BIDANG AKUNTANSI DI KABUPATEN TEGAL

Amir Mahmud, Nanik Sri Utaminingsih, Niswah Baroroh

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim pengabdian 
Kepada Masyarakat dari Universitas Negeri Semarang di SMK Negeri 1 Kabupaten 
Tegal, bertujuan untuk melatih para guru yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Kab. 
Tegal menyajikan laporan keuangan sesuai dengan International Financial Reporting 
Standard (IFRS). Hal ini perlu dilakukan karena guru dituntut mampu menempuh Uji 
Kompetensi Guru (UKG) bidang studi akuntansi, di lain sisi materi ujian UKG telah 
disesuaikan dengan pemberlakuan harmonisasi IFRS dan PSAK. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan pemberian materi 
dan dialog interaktif serta pendampingan. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian 
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kepada masyarakat ini adalah guru akuntansi yang ada di seluruh SMK negeri dan swasta 
yang ada di wilayah kabupaten Tegal. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian 
ini adalah metode ceramah dan praktik. Pelatihan ini berlangsung sesuai dengan waktu 
yang telah dijadwalkan dan tujuan dari pelatihan juga dapat tercapai. Setelah mengikuti 
kegiatan ini, peserta dapat mengerti dan memahami mengenai penyusunan laporan 
keuangan berdasar IFRS dan mampu lulus dalam ujian UKG bidang akuntansi. Saran dari 
kegiatan ini adalah (1) Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat dari pelatihan, 
diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru (2) Perlunya tindak 
lanjut dari kegiatan ini secara berkesinambungan guna menambah dan memutakhirkan 
keilmuan di bidang akuntansi.

PENINGKATAN JARINGAN PEMASARAN BERBASIS E-MARKETING PADA 
KELOMPOK INDUSTRI JAMU INSTAN DAN MINUMAN KESEHATAN DI UNGARAN 

KABUPATEN SEMARANG

Anindya Ardiansari, Andhi Wijayanto, Nury Ariani Wulansari

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Kelompok Industri Jamu Instan 
dan Minuman Kesehatan Di Ungaran Kabupaten Semarang dalam bentuk sosialisasi, 
pelatihan dan pengaplikasian e-marketing. Pada awal program pengabdian tim melakukan 
sosialisasi maraknya e-marketing di dunia bisnis serta berbagai manfaat penggunaan 
e-marketing. Selain itu, tim juga mengidentifikasi bagaimana sistem marketing yang telah 
digunakan oleh para pengusaha serta kendala yang mereka hadapi. Pertemuan berikutnya 
tim memberi pelatihan tentang e-marketing dan pengaplikasiannya. Salah satu anggota 
kelompok industri jamu dibuatkan web dan jejaring sosial.Dengan adanya pelatihan ini, 
diharapkan mereka dapat mengaplikasikan e-marketing dalam bisnisnya sehingga dapat 
meningkatkan keuntungan perusahaan.

PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN KOPERASI DI DESA KALISEGORO

Badingatus Solikhah, Trisni Suryarini, Prabowo Yudho Jayanto, Sony Zulfikasari 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Usaha simpan pinjam yang telah dirintis oleh tim penggerak PKK RT 04/ RW 02 
Desa Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Semarang merupakan embrio bagi terbentuknya 
koperasi. Pada awalnya usaha simpan pinjam tersebut memang ditujukan untuk kepentingan 
sosial, yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat dan mudah 
tanpa menggunakan agunan/jaminan. Hanya saja sistem simpan pinjam yang selama 
ini dijalankan belum memcerminkan prinsip keadilan sebagaimana amanat konstitusi. 
Hal tersebut disinyalir oleh karena minimnya pengetahunan masyarakat akan koperasi. 
Sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini utamanya adalah untuk memberdayakan 
masyarakat desa Kalisegoro melalui pembentukan koperasi dan pendampingan. 
Pengabdian ini telah dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu bersamaan dengan pertemuan 
rutin PKK pada hari Minggu, 4 Agustus 2013 dan Minggu, 1 September 2013. Sasaran 
pengabdian ini adalah ibu-ibu anggota PKK di RT 04/ RW 02 Kelurahan Kalisegoro 
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sebanyak 35 orang. Luaran dari pengabdian ini adalah terbentuknya pra koperasi simpan 
pinjam dengan nama “Koperasi Dipho”. Namun tak berhenti sampai disini, tim pengabdi 
terus mendampingi pra koperasi baru tersebut. Pendampingan terutama kepada pengurus 
dalam mengelola usaha tersebut.

COMPREHENSIVE TRAINING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU 
DALAM MELAKSANAKAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI SMKN 1 PEMALANG

Harnanik, Nina Oktarina, Endang Sutrasmawati, Dwi Cahyaningdyah

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat dari Universitas Negeri Semarang di SMKN 1 Pemalang bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan penelitian 
tindakan kelas. Manfaat kegiatan ini ialah memberikan kontribusi positif dalam 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam melaksanakan PTK. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan pemberian 
materi dan praktik. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah seluruh guru di SMKN 1 Pemalang. Metode kegiatan yang digunakan dalam 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan 
praktik. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek 
pengetahuan dan keterampilan.

PELATIIHAN PENULISAN ARTIKEL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAGI 
GURU SMA, SMK DAN MAN SE KABUPATEN GROBOGAN DI SMK N 1 PURWODADI

Kardoyo, Nanik Suryani, Jarot Tri Bowo S

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

Tahapan pembuatan artikel PTK menjadi sangat penting karena apa yang telah 
dilaksanakan dalam PTK tidak akan dapat dijadikan KUM untuk kenaikan pangkat 
tanpa ditulis dan dimuat dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah. Analisis situasi di atas 
memberikan gambaran bahwa informasi awal yang diperoleh menunjukkan bahwa guru, 
khususnya di SMA/MA/SMK Negeri di Kabupaten Grobogan mengalami kendala dalam 
membuat artikel PTK. Kegiatan pendampingan dan pembimbingan menjadi salah satu 
solusi yang dapat dilakukan dan menjadi kegiatan salah satu tri dharma perguruan tinggi 
(kegiatan pengabdian) bagi tim pengabdian kepada masyarakat FE Unnes. Berdasarkan 
uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan diselesaikan adalah bagaimana 
pendampingan penyusunan artikel penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru SMA/MA/
SMK Negeri se Kabupaten Grobogan?.Metode yang digunakan dengan menggunakan 
teknik pendampingan dan pembimbingan. Pengabdi sebagai pihak luar/outsider SMA/MA/
SMK Negeri se Kabupaten Grobogan memberikan penyuluhan dan pelatihan penulisan 
artikel PTK kepada para guru di SMK N 1 Grobogan. Kegiatan pelatihan penulisan 
artikel PTK dapat terselenggaran dengan baik dan lancar. Berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan oleh tim pengabdi dapat diketahui bahwa antusiasme dan kesungguhan 
peserta kegiatan termasuk dalam kategori tinggi. Kehadiran peserta yang baik dan tingkat 
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partisipasi peserta dalam kegiatan menjadi indikator penting kesuksesan pelaksanaan 
kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengabdian ini dapat berjalan baik dikarenakan faktor-
faktor sebagai berikut; (a) Kompetensi dan komitmen tim pengabdian masyarakat yang 
didukung penuh oleh lembaga; (b) Antusiasme dan kesungguhan dari peserta kegiatan 
juga menjadi faktor utama suksesnya kegiatan; dan (c) Urgensi dari materi kegiatan 
pengabdian masyarakat menjadi faktor terakhir. Simpulan yang dapat ditarik dari uraian 
pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut; (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bentuk pelatihan penulisan artikel PTK dapat berjalan dengan baik dan menarik; 
dan (2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah mampu membantu secara teknis 
penyusunan artikel PTK yang telah disusun oleh guru (peserta kegiatan).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUKOREJO MELALUI RUMAH 
KONSERVASI (RUON) BERDAYA SAING EKONOMI

Nanik Sri Utaminingsih, Retnoningrum Hidayah, Nurjannah Rahayu K

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah membentuk suatu komunitas 
Rumah Konservasi, mensosialisasikan dan mendampingi masyarakat akan pentingnya 
pengolahan limbah demi kesehatan lingkungan serta pentingnya ilmu bagi anak-anak 
mereka, mewujudkan masyarakat yang madani/mandiri melalui Rumah Konservasi yang 
menghasilkan nilai guna suatu barang. Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di 
Kelurahan Sukorejo dalam bentuk pelatihan kepada ibu rumah tangga untuk memanfaatkan 
limbah rumah tangga agar bernilai ekonomi dan mengurangi sampah. Rumah Konservasi 
ini menyediakan tempat bagi para anak-anak untuk membaca buku-buku dan permainan-
permainan tradisional sebagai upaya pelestarian budaya.

PELATIHAN PENGELOLAAN KEARSIPAN UNTUK PENINGKATAN TERTIB 
ADMINISTRASI DI KELURAHAN TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK 

KOTA SEMARANG

Nina Oktarina, Partono, Marimin

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

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

SOSIALISASI ADMINISTRASI KOPERASI SESUAI UNDANG UNDANG 
PERKOPERASIAN TERBARU DI KOPERASI UMS GUNUNGPATI

Rediana Setyani, Sukardi Ikhsan, Subkhan

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

Munculnya UU koperasi No17 tahun 2012 yang menggantikan UU yang lama 
harus diketahui seluruh lapisan masyarakat. Bahkan Kementerian Koperasi dan UKM 
mengharapkan partisipasi optimal seluruh lembaga pemerintahan untuk mensosialisasikan 
Undang-undang koperasi No.17/ 2012 yang baru diterbitkan pada 29 Oktober tahun 
2012. Pentingnya sosialiasi dilakukan secara menyeluruh, karena rangkaian sosialisasi 
sangat panjang hingga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, 
seluruh instansi pemerintah harus ikut mensosialisasikan tak terkecuali insan akademisi 
dari perguruan tinggi. Oleh karena itu tujuan dari kegiatan pengabdian ini utamanya adalah 
sosialisasi Undang-Undang Perkoperasian terbaru serta pelatihan dan pendampingan 
menyusun laporan keuangan sesuai tuntutan perubahan perundangan tersebut. Guna 
mencapai target luaran yaitu pemahaman terhadap undang – undang perkoperasian terbaru, 
maka digunakan metode yang komprehensif melalui program sosialisasi. Disamping itu 
juga dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan secara intensif 
bagi pengurus. Untuk menjamin tercapainya tujuan pengabdian, maka dari setiap kegiatan 
dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan. Disamping itu pendampingan juga 
dilakukan baik secara fisik maupun melalui media komunikasi telepon maupun email.

PENGENALAN MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF BAGI GURU SMA, SMK 
DAN MAN SE-KABUPATEN GROBOGAN DI SMKN 1 PURWODADI

S. Martono, Marimin, Bestari Dwi Handayani

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

Pembelajaran inivatif merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk 
mewujudkan terbentuknya kualitas pembelajaran oleh guru yang baik. Pembelajaran 
inovatif merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan terutama melalui peningkatan kualitas 
pembelajaran. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada 
guru-guru SMA, MAN, dan SMK tentang metode pembelajaran inovatif. Metode digunakan 
untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa pengenalan model pembelajaran inovatif 
yang dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi serta workshop penyusunan 
perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif oleh para 
peserta pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian pengenalan model pembelajaran 
inovatif berlangsung dengan baik dan menarik memberikan dampak positif terhadap 
peningkatan pemahaman, motivasi, dan keterampilan guru dalam mempersiapkan proses 
pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi mengenai tingkat 
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pemahaman peserta pengabdian adalah 75% peserta pengabdian memahami konsep 
metode pembelajaran inovatif. Simpulan dari pengabdian ini sebagai berikut: adanya 
kesesuaian materi dengan kebutuhan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 
adanya respon positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian merupakan kebutuhan 
guru dalam rangka peningkatan profesionalitasnya, peserta pengabdian memahami 
konsep metode pembelajaran inovatif, dimana untuk pengembangan karya profesi serta 
peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan evaluasi secara terus menerus melalui 
penelitian tindakan kelas.

PENINGKATAN AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN 
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS TIK DI KPRI KOTA SEMARANG

Sukardi Ikhsan, Rediana Setyani, Badingatus Solikhah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

Rendahnya kualitas laporan keuangan merupakan permasalahan yang dihadapi 
sebagian besar Koperasi Pegawai di Kota Semarang, bahkan di Indonesia. Hal tersebut 
berakibat pada kinerja yang tidak optimal dan stagnan karena pengambilan keputusan 
tidak didasarkan pada data keuangan yang akurat. Bahkan kepercayaan stakeholders 
kepada pengurus makin menurun karena kegagalan menyiapkan laporan keuangan yang 
tepat waktu, akurat dan akuntabel. Oleh karena itu tujuan dari kegiatan pengabdian ini 
utamanya adalah memberikan pelatihan kepada pengurus Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI) di Kota Semarang terkait dengan penyusunan laporan keuangan koperasi 
dengan program Excel Guna mencapai target luaran yaitu pengurus mampu menyiapkan 
laporan keuangan yang akuntabel maka diselenggarakan program pendidikan dan 
pelatihan di KPRI Kota Sermarang. Program yang dimaksud yaitu pendidikan manajemen 
perkoperasian dan pelatihan penyusunan keuangan dengan program Excel. Kegiatan ini 
dilakukan bekerjasama dengan PKPRI Kota Semarang. Untuk menjamin tercapainya 
tujuan pengabdian, maka dari setiap kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk 
perbaikan. Disamping itu pendampingan juga dilakukan baik secara fisik maupun melalui 
media komunikasi telepon maupun email. Kegiatan pengabdian telah dilaksankan selama 
2 hari yaitu tanggal 6-7 September 2013 di Aula Wisma Menoreh PKPRI Jl. Menoreh 
Raya No.150 Semarang. Adapun peserta berjumlah 52 orang dari 29 KPRI dengan 4 
orang narasumber dari FE Unnes dan 1 orang dari pengurus PKPRI.

PEMBERDAYAAN PERAN SERTA FUNGSI PENGAWAS KOPERASI SE KOTA 
SEMARANG

Sukirman, Maylia Pramono Sari, Dhini Suryandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

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

DIFUSI INOVASI PENANGANAN PASCA PANEN PRODUK SAYURAN ORGANIK 
DI KELURAHAN PATEMON KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Widiyanto, Dyahrini Indriyanti, Etty Soesilowati 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tujuan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: (a) Meningkatkan 
kemampuan pengelolaan pasca panen sayuran organik dengan lebih baik; (b) meningkatkan 
kemampuan mengawetkan hasil tanaman sayur – sayuran untuk dapat dipergunakan atau 
dijual dengan jangka waktu yang lebih panjang; meningkatkan kemampuan untuk 
mengemas (packaging)  hasil panen tanaman sayuran. Manfaat kegiatan diharapkan adalah 
: (a) Petani mampu mengelola hasil sayuran pasca panen; (b) Petani mampu mengawetkan 
sayuran pasca panen melalui tehnik packaging; (c) Petani mampu meningkatkan nilai jual 
produk yang berujung dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan (d) petani mampu 
memasarkan Obyek pengabdian adalah masyarakat petani paroh waktu di kavling gebyok, 
kelurahan patemon sebanyak 20 orang, dengan menggunakan metode: (a) Pengamatan 
(observasi Langsung); (b) Metode Workshop, yaitu dengan pemberian teori dan praktek; 
(c) Metode Pendampingan. Hasil yang diharapkan adalah petani mampu mengelola hasil 
panen sayuran dan mengemasnya untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas produk.

PENDAMPINGAN PEMBUATAN LABEL KEMASAN BILINGUAL BAGI UKM 
KLASTER PARIWISATA BOROBUDUR MAGELANG UNTUK MELESTARIKAN 

PRODUK MAKANAN LOKAL DAN GO INTERNATIONAL

Wijang Sakitri, Tusyanah, Nury Ariani Wulansari, Sri Utami 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013\

Label kemasan untuk produk makanan sangatlah penting dalam perdagangan 
karena pelabelan makanan merupakan syarat suatu produk untuk bisa menembus pasar 
internasional, bisa dijadikan alat pemasaran suatu produk, label kemasan yang berisikan 
informasi mengenai suatu produk merupakan hak konsumen. Namun sayangnya tidak 
semua pelaku usaha menyadari hal tersebut terutama para pelaku UMKM penghasil 
produk lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim pengabdian kepada 
masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang terjun secara langsung 
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ke lapangan, guna melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan label kemasan 
bilingual bagi para pelaku UMKM yang tergabung dalam Klaster Borobudur Magelang. 
Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari observasi awal dan koordinasi awal 
sampai monitoring dan evaluasi. Sesudah dilakukan pendampingan oleh tim, diharapkan 
para pelaku UMKM menyadari betapa pentingnya label, mau menggunakan label pada 
kemasan produknya, mau memperbaiki ataupun meningkatkan isi dan tampilan label pada 
kemasan produknya, dan mau menularkan pengetahuan tentang pelabelan yang mereka 
miliki kepada para pelaku UMKM lainnya.
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PENGABDIAN DOSEN FH

SOSIALISASI SCHOOL BULLYING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA 
TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SMPN 3 BOJA KABUPATEN KENDAL

Anis Widyawati, Rasdi, Dian Latifiani, Ryan Cahya Perdana

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Perilaku bullying sebenarnya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa 
terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. Dalam bagian kedua, penulis akan menulusuri 
beberapa sumber lebih jauh lagi untuk melihat karakteristik pelaku bullying, mitos dan 
fakta tentang bullying, serta bagaimana menghadapi bullying, baik bagi korban, siswa lain 
yang menonton, maupun bagi pihak sekolah atau orang tua. Berdasarkan latar belakang 
diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan school 
bullying yang terjadi di SMP 3 Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan Bagaimana 
pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus school Bullying. Dalam 
kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dan 
dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang pemahaman Sosialisasi 
School Bullying Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Di SMP 3 
Boja Kabupaten Kendal , masyarakat juga ikut aktif dalam dialog agar tidak merasa bosan 
sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan 
pengabdian tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan 
mengenai Sosialisasi School Bullying Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana 
Kekerasan Di SMP 3 Boja Kabupaten Kendal. Peserta juga aktif dalam menanggapi 
dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan 
sosialisasi mengenai Sosialisasi School Bullying Sebagai Upaya Preventif Terjadinya 
Tindak Pidana Kekerasan Di Smpn 3 Boja Kabupaten Kendal dilaksanakan secara terus 
menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait yaitu Dinas Diknas 
Kendal dan SMPN 3 Boja, karena jarang sosialisasi tentang tema tersebut.

PENGUATAN HAK MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM 
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS PRODUK AGRIBISNIS 
UNGGULAN SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN DI DESA JETIS 

BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Arif Hidayat, Rofi Wahanisa, Nurul Fibrianti

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Permasalahan mengenai keruangan dan pengembangan kawasan tidak hanya menjadi 
tanggungjawab pemerintah semata, namun juga peran seluruh masyarakat sesuai dengan 
hak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan mengenai penguatan 
hak-hak masyarakat bagi stakeholders di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan Kabupaten 
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Semarang ini sangat penting sebagai sentra pertanian di Semarang yang diharapkan 
mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kawasan agropolitan. Metode yang 
dipergunakan dalam penyuluhan ini adalah diskusi terarah dengan masyarakat terpilih 
yang diikuti semua pemangku kepentingan. Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman komprehensif dan partisipasi masyarakat dalam upaya penataan 
ruang & pengembangan kawasan agropolitan berbasis produk agribisnis unggulan sebagai 
strategi pembangunan perdesaan. Peran serta masyarakat ini terkait dengan permasalahan 
pemanfaatan ruang di kawasan Bandungan dengan karakterisitik dan kondisinya serta 
keterkaitan dengan daerah di sekitarnya menjadi sangat penting untuk tetap menjaga dan 
memanfaatkan kawasan tersebut sesuai dengan peruntukannya.

SOSIALISASI PERDA KOTA SEMARANG NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG RDTRK 
SEMARANG (UPAYA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM FUNGSINYA 

SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNGPATI)

Herry Subondo, Anis Widyawati, Sonny Saptoajie W, Ryan Cahya Perdana

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Jumlah penduduk dan berkembangnya pembangunan di pusat kota Semarang 
mengalami kendala dengan adanya keterbatasan lahan dan penurunan kualitas lingkungan. 
Dengan kondisi demikian, kota Semarang telah melakukan pengembangan kota kearah 
pinggiran dalam melaksanakan pembangunan. Sebagai salah satu contoh adalah 
Pembangunan kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kecamatan Gunungpati 
Kota Semarang sebagai wujud pembangunan pendidikan yang dikembangkan kearah 
pinggiran merupakan embrio kutub pertumbuhan yang menyebabkan multiplier effect 
terhadap kawasan sekitarnya. Salah satu dampak atas pembangunan dikawasan tersebut 
adalah terjadinya perubahan tata guna lahan yang semula sebagai lahan terbuka menjadi 
lahan terbangun, sehingga berpengaruh terhadap daya dukung lahan kawasan tersebut. 
Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan 
dan dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang pemahaman 
Sosialisasi Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang RDTRK Semarang (Upaya 
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Fungsinya Sebagai Daerah Resapan Air Di 
Wilayah Kecamatan Gunungpati), masyarakat juga ikut aktif dalam dialog agar tidak 
merasa bosan sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Berdasarkan pengamatan selama 
melakukan pengabdian tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti 
penjelasan mengenai Sosialisasi Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang Rdtrk 
Semarang (Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Fungsinya Sebagai Daerah 
Resapan Air Di Wilayah Kecamatan Gunungpati) . Peserta juga aktif dalam menanggapi 
dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan 
sosialisasi mengenai Sosialisasi Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang Rdtrk 
Semarang (Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Fungsinya Sebagai Daerah 
Resapan Air Di Wilayah Kecamatan Gunungpati) dilaksanakan secara terus menerus dan 
konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait.
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PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN SEX 
BEBAS DI KALANGAN REMAJA MELALUI PEMBINAAN HUKUM 

&PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN SISWA MTS SA AL-MINA 
KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Martitah, Nurul Fibrianti, Arif Hidayat

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Dewasa ini narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah 
sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) dengan berbagai implikasi 
dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional maupun mengancam 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat melemahkan ketahanan nasional 
yang pada mulanya dapat menghambat jalannya pembangunan, begitu pula maraknya 
sex bebas. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan atau penyuluhan pendidikan 
kesehatan terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Sex bebas di Kalangan Remaja (siswa 
MTs) perlu diberikan agar siswa dapat lebih mengerti dan sebagai daya tangkal terhadap 
pengaruh yang negatif. Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah 
metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ceramah dan tanya jawab digunakan untuk 
menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik siswa MTs, Faktor-faktor 
penyebab kenakalan remaja dan Peran mengatasi kenakalan remaja, Pengaruh penggunaan 
narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba), serta Pengaruh sex 
bebas di kalangan remaja (Pendidikan sex bagi remaja). Selain itu juga menggunakan 
media film untuk mendukung kelancaran informasi yang diberikan. Pelaksanaan kegiatan, 
Selasa tanggal 10 September 2013. Waktu pelaksanaan dari pukul 09.00-14.00 WIB. 
Jumlah peserta 30 orang siswa MTs SA Al-Mina di Kecamatan Bandungan Kabupaten 
Semarang. Dengan memperhatikan persentase kehadiran peserta yang mencapai 100% untuk 
keseluruhan sesi dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil posttest menunjukkan 
bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif 
lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas di kalangan remaja. 
Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. 
Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya penyuluhan dilaksanakan secara berkala, 
terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa 
terhapap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan.

PENDIDIKAN KONSUMEN KEPADA WARGA DESA JETIS 
KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERAN 

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nurul Fibrianti, Rofi Wahanisa, Arif Hidayat

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Pendidikan terhadap konsumen berkaitan dengan peran lembaga perlindungan 
konsumen dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami tindakan dan kewajiban 
apa yang harus dilakukan sebelum dan saat terjadi pelanggaran hak konsumen. Kegiatan 
pengabdian ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat (stakeholder) 
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untuk dapat mengetahui hak dan bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan 
konsumen. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Diskusi terarah dengan 
masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh semua pihak yang terkait. Berdasarkan 
hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta penyuluhan, kegiatan 
pengabdian ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman mengenai hak 
dan kewajiban produsen maupun konsumen dalam perlindungan konsumen berdasarkan 
ketentuan hukum. Demikian juga mengenai pemahaman tentang peran lembaga 
perlindungan konsumen maupun tindakan yang harus dilakukan jika mengalami kerugian 
sebagai konsumen. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mereka menyikapi berbagai 
persoalan perlindungan konsumen, dalam post test yang dilaksanakan pada akhir kegiatan.

SOSIALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN 
MELALUI JALUR MEDIASI

Rahayu Fery Anitasari, Rofi Wahanisa, Aprila Niravita, Tri Andari Dahlan

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang tidak mudah diselesaikan 
dan harus diselesaikan secara hati-hati. Sebab, nuansa kekerasan begitu terasa setiap kali 
sengketa tanah terjadi. Tak hanya disimbolkan dengan kehadiran alat berat atau aparat, 
tapi juga benturan fisik antar pihak yang bersengketa. Masalah sengketa tanah tidak 
hanya menyangkut undang-undang, tapi juga implementasinya di lapangan. Penyelesaian 
sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi baik di 
dalam maupun di luar pengadilan. Sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalur 
litigasi terkadang membutuhkan waktu yang lama sehingga biaya yang diperlukan juga 
tinggi. Penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi) pun tidak dapat selalu menjanjikan 
keadilan, sedang jalan damai (nonlitigasi) juga tak mudah untuk ditempuh (Rokhmad 
2010). Dengan keluarnya UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, maka suatu sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Sengketa 
pertanahan sendir dapat diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi Kantor Pertanahan 
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Hal inilah 
yang mendasari dilakukan pengabdian ini, karena di dalam praktek di masyarakat belum 
banyak yang tahu mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantor Pertanahan. 
Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dan dialog interaktif. 
Banyak pertanyaan yang diajukan kepada Tim Pengabdi meliputi cara pengajuan 
mediasi di Kantor Pertanahan, biaya, dan hasil mediasi. Dari kegiatan pengabdian dapat 
ditarik kesimpulan bahwa masih banyak warga masyarakat yang belum tahu mengenai 
penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu 
diperlukan adanya kontinuitas dalm sosialisasi ini.
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PENINGKATAN BUDAYA HUKUM YANG TERATUR DAN MANUSIAWI BERLALU 
LINTAS DI JALAN RAYA BAGI WARGA MASYARAKAT KELURAHAN KALISEGORO 

KECAMATAN GUNUNGPATI

Rini Fidiyani, Windiahsari, Aprila Niravita

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Budaya hukum merupakan bagian dari unsur sistim hukum versi Lawrence Friedman 
disamping unusr struktur dan substansi memiliki peran strategis dalam penegakan hukum 
negara, salah satunya Undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya Nomor 22 Tahun 
2009. Pemahaman budaya hukum sebagai hal mendasar pula bagi masyarakat yang 
beraras grass root, karena merekalah yang memahami UU Nomor 22 tahun 2009 bagian 
dari suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial untuk ditaati, disimpangi bahkan dapat 
pula ditolak. Maka pemahaman budaya hukum perlu untuk diluruskan melalui aplikasi 
pola pikir dan pola perilaku yang benar, baik dan tepat. Univerisitas Negeri Semarang 
(Unnes) berada di wilayah kecamatan Gunung Pati yang sebagian besar masyarakatnya 
berprofesi petani-peladang sehingga dengan keberadaan Unnes membawa perubahan 
besar diantaranya pemukiman yang semakin padat dan ramainya lalu lintas jalan raya. 
Kondisi ini mulai tampak pada sepanjang jalan Ampel Gading Raya Kelurahan Kalisegoro 
dipagi dan sore hari sebagai salah satu daerah peyangga kampus Unnes, sehingga rawan 
kecelakaan lalu lintas. Perlu adanya pengabdian kepada masyarakat tentang budaya hukum 
berlalu lintas di jalan raya bagi warga masyarakat Kelurahan Kalisegoro yang melalui dan 
dilalui jalan Ampel Gading Raya. Disamping itu jalan Ampel Gading Raya dijadikan 
jalan alternative pengendara kendaraan bermotor dari skala kecil hingga bermuatan besar. 
Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan kondisi perilaku 
berlalu lintas yang teratur dan manusiawi sebagai tujuan hukum, khususnya pada hukum 
Negara melalui UU No22 tahun 2009. 

PENYADARAN HUKUM ANAK USIA SEKOLAH PADA TAMAN BACA MASYARAKAT 
“ANAK BANGSA” DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER TAAT HUKUM 

(PERSPEKTIF DESA LAYAK ANAK)

Rodiyah, Waspiah, Aprila Niravita

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian ini adalah kelanjutan dari kegiatan sosialisasi Desa Layak 
Anak kepada Perangkat Desa Kedung Kelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal yang 
telah dilakukan oleh TIM Pengabdian UNNES pada Tahun 2012. Hasilnya menunjukan 
bahwa perngkat desa sangat antusias bahkan meminta Tim untuk melanjutkan kegiatan 
dengan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai kegiatan pengimbasan. Oleh karena 
itu Tim memandang perlu melakukan kegiatan lanjutan denganpelatihan penyadaran 
hukum anak usia sekolah pada Taman Baca Masyarakat (TBM) “Anak Bangsa” dalam 
pembentukan karakter taat hukum perspektif Desa Layak Anak. Kegiatan inilah sebagai 
fokus pengabdian. Dengan tujuan untuk membentuk keasdaran hukum ayng berkarakter 
melalui TBM dan mampu mencitakan Desa Layak Anak semakin nyata dalam kehidupan 
sehari-hari dan semakin lebih berkualitas dalam perjalanan waktu. Kegiatan ini dilakukan 
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dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara 
Tim Learning Humanis dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat 
pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode dilakukan secara interaktif dengan 
dibantu media film, nyanyian motivasi berkesadaran hukum dan motivasi berprestasi 
bahkan Tim memberikan Reward pada peserta yang kreatif, aktif dan penuh semangat 
dengan memotivasi teman teman yang lain. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Monev dan 
pengimbasan yang harus mampu dilakukan peserta terhadap teman-temannya terutama 
kesadaran hukum dengan taat hukum yang berkarakter pada perilaku desa layak anak. 
Kegiatan ini dilakukan dengan mengunakan media yang sederhana berupa film motivasi 
dan semangat berprestasi yang selanjutnya ditekankan dengan penegasan materi secara 
sederhana untuk mudah dipahami. Tujuannya untuk lebih meningkatkan pemahaman 
dan pemaknaan sehingga meningkatkan kesadaran hukum taat hukum. Hasil kegiatan 
pengabdian menunjukan bahwa kesadaran dan taat hukum anak usia sekolah di TBM Anak 
bangas belum optimal melalui kegiatan ini menjadi lebih optimal dengan penerapan yang 
sederhana menggunakan kehidupan nyata yang dilakukan anak. Kondisi ini disinergikan 
dengan kelompok- kelompok dalam masyarakat yaitu antara akademisi, tokoh masyarakat, 
lembaga masyarakat dan anak-anak usia dini serta remaja dan Aparatur desa.Terutama 
kondisi sadar dan taat hukum harus berkembang dalam atmosfer Desa Layak Anak yang 
harus diwujudkan oleh apatur desa.

UPAYA PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT KELURAHAN NGIJO 
KECAMATAN GUNUNGPATI DALAM MEWUJUDKAN DESA SADAR HUKUM

Sartono Sahlan, Suhadi, Herry Subondo, Ubaidillah Kamal, Baidhowi

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kesadaran hukum harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini berlaku kepada seluruh 
lapisan masyarakat. Indikator desa sadar hokum diantaranya; minimnya angka pelanggaran 
pidana, tertibnya admnistrasi pertanahan (sertifikat tanah), pembayaran PBB lancar, 
tidak adanya perkaawinan yang idak dicatatkan. Upaya untuk meningkatkan hokum, 
nampaknya tidak ada habis-habisnya, melalui sosialisasi UU Agraria, regulasi Pajak PBB, 
UU Perkawinan, kriminalitas, Hukum Lingkungan, diharapkan masyarakat mematuhi 
terhadap perundang-undangan tersebut. Berdasarkan pengamatan dan wawancara selama 
melaksanakan pengabdian, tim menyimpulkan bahwa masyarakat sangat berharap, 
karena itu mereka membutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari sejak kehadirannya, walaupun 
kegiatan dilaksanakan pada malam hari, namun perhatian pada saat presentasi tim, serta 
antusiasnya peserta untuk bertanya. Selain menyampaikan persoalan-persoalan yang riil 
mereka alami, diantaranya tentang persoalan sertifikat tanah serta pentingnya pencatatan 
perkawinan, sekaligus menyampaikan permohonan untuk sering dilaksanakan hal senada. 
Terlebih lagi jika bersama mengatasi persoalan riil di lapangan. Masyarakat juga sangat 
berharap ada pendampingan hukum bagi masyarakat. Kurangnya figure penegak hukum 
juga menjadi problem tersendiri bagi upaya meningkatkan kesadaran hukum.
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PENYULUHAN TENTANG BATAS DAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA SEBAGAI 
INPUT BAGI PARA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

DALAM PENGAYAAN MATERI AJAR

Saru Arifin, Rasdi

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kesadaran terhadap batas dan wilayah perbatasan Negara, dewasa ini mulai 
terbangun seiring dengan timbulnya beberapa kasus perbatasan dengan Negara tetangga 
yang memicu tumbuhnya nasionalisme dari masyarakat secara luas. Merespon kondisi 
tersebut, kemudian pemerintah secara cepat melakukan tindakan regulasi dan pembentukan 
institusi pengelola perbatasan Negara. Kondisi tersebut, juga mulai direspon oleh 
masyarakat kampus dan sekolah untuk mulai melakukan kajian dan penelaahan teori-teori 
terkait dengan perbatasan Negara. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk 
mendesiminasikan konsep, teori dan aplikasinya mengenai dinamika persoalan perbatasan 
Negara kepada masyarakat sasaran. Metode yang digunakan adalah monolog-ceramah dan 
tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat sasaran 
dalam memperkaya pengetahuan di bidang batas dan wilayah perbatasan Negara melalui 
media TV. Kondisi ini tentu berimplikasi terhadap pengetahuan para guru baik secara 
personal maupun dalam kapasitasnya sebagai pengajar. Guru dalam mentransformasikan 
pengetahuan mengenai batas dan wilayah perbatasan kepada siswa menjadi terbatas 
dan kurang inovatif. Hasil pengabdian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sasaran 
merespon secara positif, karena dipandang strategis dalam pengayaan materi ajar yang 
selama ini tidak banyak didapatkan oleh mereka. Selain hal itu, bermanfaat dalam 
mendukung profesinya sebagai guru mata pelajaran juga secara pribadi bisa menambah 
wawasan pengetahuan masyarakat sasaran.

UPAYA PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT TERHADAP HAK – HAK YANG 
MELEKAT DI ATAS TANAH (HAK ATAS TANAH) DI DESA KEJI 

KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

Suhadi, Rofi Wahanisa, Aprila Niravita

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. 
Karena tenah adalah tempat hidup dan penghidupan manusia. Pengaturan terhadap tanah 
telah diatur oleh negara, dengan cara diberikannya. Hak atas Tanah. yang dimaksudkan 
hak atas tanah, adalah serangkaian wewenang dan kewajiban dan/atau larangan bagi 
pemegang hak nya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihak. Hak Atas Tanah yang 
dipegang oleh seseorang sebagai pemegang hak atas tanah itu merupakan bagian dari hak 
individu. Dimana dalam hierarkhi penmguasaan hak atas tanah, hak individual berada di 
jenjang terakhir. Penguasaan hak atas tanah dibagi menjadi 4 (empat) jenjan, yaitu 1) hak 
bangsa Indonesia, 2) hak menguasai dari negaro, 3) hak ulayat masyarakat hukum adat, 
dan 4) hak-hak individual. Hak atas tanah, disebut juga sebagai tanah hak. Jenis-jenis hak 
atas tanah yang dikenal anatara lain, Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak 
Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP).masing-masing hak atas tanah tersebut memiliki 
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obyek, cara pembentukan, cara peralihan, cara pembebanan, serta syarat penghapusan 
terhadap hak atas tanah secara berbeda-beda. Sehingga dalam pengabdian ini dilakukan 
upaya untuk memberikan penyadaran dan pemahaman terhadap pemegang hak atas tanah, 
yaitu masyarakat Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

SOSIALISASI PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MENJADI PAJAK 
DAERAH DI KELURAHAN NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Tri Sulistiyono, Rodiyah, Ristina Yudhanti

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi dari ketentuan 
beralihnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) yang semula sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah. Ketentuan 
tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. Khusus mengenai BPHTB sudah mulai efektif berlaku tanggal 1 Januari 2011, 
sementara untuk PBB ada masa transisi sampai dengan tahun 2014 menunggu kesiapan 
daerah untuk menyiapkan regulasi. Oleh karena itu salah satu langkah strategis adalah 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak guna meningkatkan 
kesadaran pembayaran PBB yang berimbas pada peningkatan penerimaan PAD Kota 
Semarang. Kelurahan Ngijo berada di wilayah kecamatan Gunungpati Kota Semarang 
dengan jumlah SPPT PBB sebanyak 1.620 dan jumlah pajak sebesar Rp 195.020427,- 
(data DPKAD Kota Semarang). Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat kelurahan 
Ngijo (85%) dari beberapa perwakilan RW/RT yang diminta menjawab pertanyaan 
melalui isian menunjukkan belum mengetahui peraturan dan ketentuan tentang PBB 
termasuk cara menghitung tarif pajak yang harus dibayar, prosedur mengganti nama 
wajib pajak jika berbeda dengan SPPT PBB, dan beberapa ketentuan lainnya. Selama 
pelaksanaan pengabdian ini masyarakat tampak antusias dalam mengikutinya, terbukti 
dari jumlah kehadiran yang memenuhi balai kelurahan Ngijo meskipun diselenggarakan 
pada sabtu malam hari hingga pukul 22.00 WIB, serta beberapa pertanyaan dan tanggapan 
yang disampaikan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara selama melaksanakan 
pengabdian, tim menyimpulkan bahwa masyarakat sangat berharap, karena itu mereka 
membutuhkan. Selain menyampaikan persoalan-persoalan yang riil mereka alami, 
sekaligus menyampaikan permohonan untuk sering dilaksanakan hal senada. Beberapa 
tanggapan atau kendala dari peserta/masyarakat diantaranya: untuk mebayar PBB sangat 
membingungkan; sering terjadi salah nama WP; terlalu jauh loket pembayarannya; 
diupayakan agar bisa membayar ditiap kelurahan online; pembayaran PBB online kadang 
tidak valid karena meski sudah dibayar pada tahun berikutnya masih ada tunggakan. 
Berbagai pertanyaan tersebut dijawab dengan tuntas oleh tim pengabdi yang bekerjasama 
dengan pegawai DPKAD Kota Semarang (Kasi Penetapan Pajak Daerah), sehingga 
masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan demi peningkatan kesadaran 
pembayaran PBB.
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PELATIHAN MEDIASI BANTUAN HUKUM ANAK USIA SEKOLAH DAN ANAK 
BERHADAPAN DENGAN HUKUM(ABH) KELUARGA NELAYAN PANTURA 

KABUPATEN PEMALANG PADA LEMBAGA MASYARAKAT DESA

Waspiah, Rodiyah, Tri Sulistiyono, Zulfah, Fransman R Tamba

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan pelatihan mediasi bantuan hukum 
terhadap anak usia sekolah dan berhadapan dengan hukum keluarga nelayan pantura 
Kabupaten Pemalang kepada Lembaga Masyarakata Desa. Anak Usia Sekolah di daerah 
Pantura banyak belum menikmati pendidikan yang merupakan hak dasarnya. Ada beberapa 
faktor antara lain ketidak pahaman terhadap HAM untuk memperoleh pendidikan, kurang 
kesadaran untuk belajar, belum mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum tentang 
cara memperoleh pendidikan, regulasi yang tidak memberikan partisipasi dan akses pada 
Mereka untuk mampu sekolah. Diperburuk kondisi ini mengakibatkan anak berhadapan 
dengan hukum. Kondisi ini sangat memprihatinkan oleh karena itu harus ada partisipasi 
masyarakat terutama kaum adamemisi perguruan tinggi untuk mampu memberikan bantuan 
hukum bidang sosial humaniora dalam hak perolehan pendidikan terutama pada anak 
dan perempuan serta orangtua dalam kesadaran memperoleh HAM bidang pendidikan 
dan pendampingan terhadap ABH. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang 
diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara Tim Learning Humanis dengan 
duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan 
secara bergiliran. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dalam UKM Fiat Justisia yang 
consern juga dalam pemberian bantuan hukum masyarakat miskin (tidak mampu). Metode 
dilakukan secara interaktif dengan dibantu media film, nyanyian motivasi berkesadaran 
memperoleh pendidikan dan motivasi berprestasi bahkan Tim memberikan Reward 
pada peserta yang kreatif, aktif dan penuh semangat dengan memotivasi teman teman 
yang lain. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Monev dan pengimbasan yang harus mampu 
dilakukan peserta terhadap teman-temannya terutama kemahiran bantuan hukum dan mau 
melakukan pendampingan untuk ABH dan anak Usia sekolah bermotivasi berprestasi di 
sekolah. Kegiatan ini dilakukan semakin mensinergiskan kelompok-kelompok dalam 
masyarakat yaitu antara akademisi, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat desa dan 
anak-anak usia sekolah, orangtua murid serta remaja.
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PENGABDIAN PUSTAKAWAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAMBAK LOROK MELALUI PENGELOLAAN 
RUMAH PINTAR :UPAYA PENGEMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAM MASYARAKAT

Dedeh Mulyati, Sunarti, Imam Murdianto

UPT Perpustakaan Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Kelurahan Tanjung Mas adalah salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah 
kecamatan Semarang Utara, yang berlpkaso di bibir pantai Tanjung Mas. Biasanya terjadi 
penurunan tanah (land subsidence) dan air pasang, yang mengakibatkan seringnya 
meninggikan/mengurug halaman dan lantai bangunan. Proses ini dilakukan sesuai dengan 
kemampuan ekonomi masing-masing. Situasi seperti ini akan mengganggu kehidupan 
warga sehingga mereka kurang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, 
menyebabkan minat baca pada masyarakat menjadi rendah. Padahal pengetahuan sangat 
penting bagi masyarakat agar mereka bisa tetap bertahan dalam situasi yang sesulit 
apapun. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya rumah pintar yang berguna bagi 
masyarakat dalam menimba ilmu. Untuk itulah, pada kegiatan pengabdian masyarakat 
kali ini, tim pengabdi dari Unnes melaksanakan kegiatan dengan pendirian rumah 
pintar untuk meningkatkan gemar membaca pada masyarakat kampung Tambak Lorok. 
Perumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana mendirikan rumah pintar 
dapat meningkatkan ekonimi melalui keterampilan pada masyarakat Tambak Lorok? 
Tujuan dari pengabdian ini adalah berdirinya rumah pintar di Kampung Tambak Lorok 
Kelurahan Tanjung Mas. Manfaat dari pengabdian ini adalah dengan berdirinya rumah 
pintar di Kampung Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas maka minat membaca 
masyarakat menjadi meningkat. Hasil kegiatan pengabdian adalah sosialisasi kegiatan 
pengelolaan rumah pintar dilaksanakan pada hari Selasa minggu kedua bulan September 
setelah lebaran, dengan memberikan penjelasan bahwa di lingkungannya ada informasi 
praktis yang bisa digali, yaitu rumah pintar, dimana terdapatnya buku-buku yang bisa 
di baca untuk menambah ilmu pengetahan guna meningkatkan penghasilan sampingan. 
Serta memberikan pelatihan pengelolaan rumah pintar kepada warga . Dimana kegiatan 
ini diikuti oleh ibu-ibu RW XIV Kelurahan Tambaklorok. Tim Pengabdi memberikan 
pelatihan khusus kepada pengurus rumah pintar yang ditunjuk sebagai pengelola rumah 
pintar. Karena materinya tidak sulit, dalam waktu singkat peserta mampu memahami dan 
bisa mempraktekkannya. Simpulan kegiatan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan 
warga Tambaklorok mengenai rumah pintar, dan terbentuknya rumah pintar Patra Sutra 
di Tambaklorok. Saran perlu adanya kegiatan berkelanjutan supaya kegiatan ini bukan 
sekedar kegiatan yang tidak bermakna, sertaperlu penambanhan koleksi dan perlengkapan 
lainnya sesuai dengan ketentuan perpustakaan atau rumah pintar.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 
BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN SD DAN SMP SE KOTA SEMARANG 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

Mokh. Zakaria Eko Handoyo, Dwi Setyo Hastaningsih, Indah Tri Pujiati

UPT Perpustakaan Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2013

Perpustakaan sekolah merupakan unit kerja yang bertugas menyediakan bahan 
pustaka/buku untuk mendukung proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. 
Namun demikian selama ini belum mendapat perhatian serius dari institusi pendidikan 
terkait. Di beberapa sekolah, terutama tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), perpustakaan masih diposisikan sebagai pelengkap proses kegiatan belajar 
mengajar. Walaupun kurikulum silih berganti, guru-guru berulangkali diikutkan dalam 
pelatihan pengelolaan perpustakaan, dan kepala sekolah sampai jemu mengikuti penataran 
manajemen sekolah, namun perkembangan perpustakaan masih terpinggirkan. Bahkan 
banyak program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa di pedesaan ataupun kegiatan 
PKK ibu-ibu yang berupaya membangun perpustakaan, namun perpustakaan belum 
menjadi lembaga yang benar-benar memasyarakat. Kenyataan bahwa tak jarang dijumpai 
adanya sekolah dengan perpustakaan yang tidak memiliki ruang tersendiri, ataupun masih 
“menumpang” pada ruang kelas, hanya dibatasi oleh sekat kayu sehingga ruang untuk 
perpustakaan sangat terbatas, adalah suatu hal yang tidak jarang dijumpai. Kondisi 
seperti ini pun banyak dijumpai di perpustakaan sekolah, khususnya perpustakaan SD 
dan SMP di Kota Semarang. Berdasarkan kunjungan ke sejumlah sekolah dan wawancara 
terhadap para pengelola perpustakaan sekolah, ataupun pada beberapa pelatihan pengelolaan 
perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pustakawan selaku Tim Pengabdian kepada 
Masyarakat Unnes, diketahui bahwa sebagian besar sekolah yang ada belum memiliki 
perpustakaan yang terkelola dengan baik. Perpustakaan tersebut pada umumnya masih 
dalam kondisi antara lain; (1) Koleksi bahan pustaka/buku belum diolah sesuai standar 
baku, (2) Penempatan buku di rak tidak sesuai nomor panggil (call number), (3) 
Inventarisasi bahan pustaka belum sesuai standar baku, (4) Layanan sirkulasi perpustakaan 
belum maksimal karena pustakawan terbebani dengan tugas mengolah buku, (5) Sekolah 
tersebut belum memiliki pustakawan/tenaga yang memiliki kecakapan khusus tentang 
pengelolaan perpustakaan. Hal ini merupakan ironi mengingat Undang-Undang RI No.20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 35 menyebutkan 
bahwa setiap satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat harus menyediakan sumber belajar. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah 
satu sumber belajar yang penting adalah perpustakaan, yang memungkinkan para tenaga 
pendidik dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam 
pengetahuan melalui bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan. Oleh karena itu 
peran serta masyarakat maupun organisasi sangat penting dalam rangka penyelenggaraan 
dan peningkatan mutu perpustakaan. Ini membuktikan bahwa keberadaan perpustakaan 
sangatlah penting, baik bagi sekolah maupun masyarakat sebagai wujud partisipasi mereka 
dalam memajukan bangsa melalui penyebarluasan informasi. Berdasarkan permasalahan di 
atas maka kemampuan tenaga pengelola perpustakaan SD dan SMP di Kota Semarang 
perlu ditingkatkan, terutama dalam pengolahan bahan pustaka, sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan peran perpustakaan sekolah. Oleh karena Pustakawan Unnes yang 
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tergabung sebagai Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan kegiatan pengabdian 
dibidang perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d Oktober 2013.
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PENGABDIAN BAGI MAHASISWA

PENGOLAHAN PANDAN LIAR MENJADI ANEKA KERAJINAN ANYAMAN CANTIK 
DESA WISATA PANTAI BANDENGAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

Aji Purnomo, Andri Fitriani, Laila Nur Hidayah

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Desa Bandengan merupakan sebuah desa di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa 
Tengah yang memiliki pantai wisata indah dengan melimpahnya keanekaragaman 
jenis pandan besar (Pandanus tectorius) yang tumbuh liar disana. Akan tetapi, berbagai 
permasalahan sosial dan ekonomi muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk 
mengolah segala sumber daya yang tersedia. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangatlah 
rendah, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan buruk pabrik yang 
penghasilannya tak menentu. Daun pandan liar yang jumlahnya melimpah dan dapat 
diperoleh secara gratis dari pantai Bandengan seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat 
sebagai peluang usaha. Peluang usaha yang cukup potensial adalah kerajinan anyaman 
daun pandan liar. Karya ini bertujuan untuk membekali masyarakat desa Bandengan dalam 
mengolah pandan liar menjadi aneka kerajinan anyaman cantik seperti tas, dompet, dan tikar 
yang lebih bernilai jual, serta mengubah pandan liar yang semula belum termanfaatkan dan 
masih liar menjadi barang yang lebih memiliki nilai ekonomis. Luaran yang diharapkan 
adalah terwujudnya masyarakat desa Bandengan yang mampu menghasilkan aneka produk 
kerajinan anyaman dari pandan liar yang bernilai jual sehingga dapat meningkatkan taraf 
hidup masyarakat setempat. Metode yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan program 
ini adalah sosialisasi, pengadaan bahan dasar dan bahan penunjang, penyuluhan, praktik 
pelatihan pembuatan kerajinan anyaman, monitoring (pemantauan dan pendampingan), 
serta evaluasi kegiatan.

APRESIASI TARI DOLANAN DAN PERMAINAN TRADISIONAL KHAS JAWA 
TENGAH SISWA SD TUGUREJO 3 DI SITUS SEJARAH CANDI TUGU SEMARANG 

BARAT SEBAGAI WUJUD KONSERVASI BUDAYA

Arum Perwitasari, Karlina Nur F, Tianida Nilamsari, Yunahar Ilyas

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pelestarian budaya dapat dilakukan oleh semua kalangan. Anak-anak tidak luput 
dari subjek untuk ikut melestarikan suatu budaya yang mulai luntur di era globalisasi 
ini. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tari dolanan dan pengajaran 
permainan tradisional khas Jawa Tengah di SD Tugurejo 3 Semarang Barat, mengadakan 
kegiatan apresiasi tari dolanan dan permainan tradisional khas Jawa Tengah di Candi Tugu, 
dan melihat minat siswa dan guru untuk melanjutkan kegiatan pelestarian tari dolanan dan 
permainan tradisional khas Jawa Tengah di sekolah. Kehadiran siswa yang ditunjuk untuk 
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menari mencapai 100% dari total keseluruhan siswa sebanyak 13 anak. Kegiatan apresiasi 
tari dolanan dan permainan tradisional Cublak-cublak Suweng, tari Payung, tari Gegala, 
dakon, dan bekelan dilaksanakan di halaman sekolah karena akses menuju Candi Tugurejo 
berbahaya bagi siswa usia SD yang sering bercanda. 80% siswa juga antusias untuk 
melestarikan tari dolanan dan permainan tradisional khas Jawa Tengah di sekolah. Guru 
pun tidak hanya membiarkan siswa bermain sendiri, guru selalu membimbing siswa 
dalam bermain dan mendukung siswa untuk berlatih tari dolanan. Kegiatan ini akan terus 
berlanjut jika ada kerja sama dari berbagai pihak untuk mengawasi, membimbing, dan 
mengarahkan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak.

PELATIHAN PEMBUATAN KRAMAT (KRUPUK AMPAS TAHU) SEBAGAI 
ALTERNATIF PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT KELURAHAN 

MANGGONG, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG

Fatwa Arif Kusuma, Desty Putri Hanifah, Alin Yuliana Putri

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kecamatan Ngadirejo menjadi salah satu daerah yang cukup terkenal dengan 
industri pengolahan kedelai di Kabupaten Temanggung. Salah satu industri pengolahan 
kedelai yang cukup banyak dikenal masyarakat Manggong, Ngadirejo adalah pabrik tahu. 
Pabrik tahu menjadi salah satu mata pencaharian bagi warga Manggong, Ngadirejo dan 
sekitarnya. Walaupun demikian, angka pengangguran di daerah Manggong khususnya 
masih cukup tinggi. Pengangguran biasanya adalah ibu-ibu usia produktif atau remaja 
yang sudah lulus sekolah. Diperlukan adanya perluasan lapangan pekerjaan supaya angka 
pengangguran dapat menurun. Salah satu cara yang dapat diimplementasikan untuk warga 
Manggong adalah melalui pengolahan sampingan tahu yaitu ampas tahu. Pemilik pabrik 
tahu biasanya menjual ampas tahu pada tengkulak yang sudah memesan ampas tahu. 
Ampas tahu tersebut biasanya digunakan sebagai bahan makanan ternak. Padahal di dalam 
ampas tahu masih terkandung zat-zat yang diperlukan tubuh. Olahan ampas tahu pun dapat 
dikemas menjadi camilan yang lezat yaitu berupa krupuk ampas tahu (kramat). Melalui 
pelatihan pembuatan kramat ini diharapkan warga dapat berperan serta dalam membuka 
industri kecil pengolahan ampas tahu berupa pembuatan kramat (krupuk ampas tahu). 
Saat pelaksanaan pengabdian terlihat bahwa masyarakat menunjukkan antusiasme yang 
cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keinginan masyarakat yang tinggi untuk menularkan 
proses pembuatan kramat kepada ibu-ibu yang lain. 

WORKSHOP APEM (ALAT PERAGA EDUKATIF MURAH) MELALUI PEMANFAATAN 
BANK SAMPAH BAGI GURU SD NKARANGREJO 01

Lilik Noviyanti, Nesya Wulan Setyaningsih, Mahmudah Rosaliana, DiahAprilia

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Workshop APEM (Alat Peraga Edukatif Murah) melalui Pemanfaatan Bank Sampah 
bagi Guru SD N Karangrejo 01 sebagai sekolah Adiwiyata sebagai usaha membentuk 
ketrampilan guru dalam memanfaatkan sampah menjadi alat peraga edukatif murah dari 
bank sampah. Pemilihan SD N Karangrejo 01 sebagai sasaran karena SD N Karangrejo 01 
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merupakan sekolah Adiwiyata Nasional, guru belum mampu memanfaatkan pengelolahan 
bank sampah sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar yaitu menjadi alat peraga sehingga 
dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana dalam membuat alat peraga 
yang mudah dan murah dari sampah. Selain itu dapat memberikan manfaat bagi guru SD 
N Karangrejo 01 meningkatkan kualitas diri sehingga tercapai kompetensi profesional 
dan pedagogik sehingga akan timbul kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan ini juga 
meringankan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelatihan pengembangan alat 
peraga di Sekolah Adiwiyata.

PERPUSTAKAAN GENIUS (GENERASI PRESTISIUS): SEBUAH WAHANA EDUKATIF 
BERVISI EDUCATION FOR ALL UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER CINTA 
MEMBACA BAGI ANAK-ANAK DESA TANJUNGKARANG, KECAMATAN JATI 

KABUPATEN KUDUS

Musfiratun Bana, Novi Andini Putri, Uswatun Nangimah

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Desa Tanjungkarang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jati, Kabupaten 
Kudus. Desa tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan mengingat 
di sana terdapat salah satu sentra kuliner khas Kudus, yaitu Lentog Tanjung. Di samping itu, 
masyarakat Tanjungkarang juga dikenal ramah, tepa selira dan suka bekerja keras serta 
mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka. Terlebih, anak-anak di daerah tersebut 
sangat bersemangat untuk menimba ilmu demi membantu kedua orang tua mereka dan 
meraih masa depan yang lebih baik. Sayangnya, potensi ketertarikan membaca (reading-
interest potential) dari anak-anak Desa Tanjungkarang tersebut ternyata belum cukup 
dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah setempat karena belum adanya sebuah sarana yang 
dapat dikelola rutin oleh masyarakat, selain sekolah-sekolah. Pembangunan sarana penyedia 
ilmu, seperti perpustakaan untuk anak-anak Desa Tanjungkarang, perlu segera direalisasi 
sebab dari tahun ke tahun jumlah anak yang gemar membaca semakin bertambah, tapi 
sarana untuk memenuhi kebutuhan baca mereka tersebut sangat terbatas. Hal ini menjadi 
masalah sosial bagi Pemerintah Daerah Kudus. Anak-anak Desa Tanjungkarang sangat 
membutuhkan sebuah ruang yang mampu membentuk karakter, berpotensi memberikan 
peluang bagi mereka untuk mendapatkan asupan intelektual yang layak, serta dapat 
menumbuhkan mimpi dan cita mereka untuk menjadi generasi yang berharga (prestisius) di 
masa depan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah wahana edukatif sebagai salah satu upaya 
untuk menumbuhkan karakter cinta membaca. Realisasi upaya gemar-baca bagi anak-
anak, terutama di Desa Tanjungkarang, merupakan tindakan yang mutlak adanya untuk 
mewujudkan sebuah visi mulia, yaitu pendidikan untuk semua (education for all). Tim 
Pengabdi telah memberikan sebuah pengabdian kepada masyarakat Desa Tanjungkarang 
berupa pembentukan Perpustakaan Genius (Generasi Prestisius) sebagai sebuah wahana 
edukatif bervisi education for all untuk menumbuhkan karakter cinta membaca bagi anak-
anak Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kudus.
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PELATIHAN PEMBUATAN HERBARIUM BAGI GURU SEKOLAH DASAR 
SEBAGAI MEDIA PENGENALAN TANAMAN

Naili Rohmah, Titik Khomsatun, Aisyah

Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Herbarium yang dikoleksi oleh lembaga pendidikan sangat membantu proses 
pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Setiap individu 
memiliki bakat kreatif dan ditinjau dari segi pendidikan, bakat kreatif dapat dikembangkan 
dan dipupuk. Bila bakat kreatif anak tidak dipupuk maka bakat tersebut tidak akan 
berkembang, bahkan menjadi bakat yang terpendam yang tidak dapat diwujudkan. 
Berdasarkan pernyataan tersebut diatas penulis memanfaatkan herbarium sebagai media 
pembelajaran tanaman untuk pendidikan dasar. Pembelajaran tentang tanaman biasanya 
diakukan secara langsung, tetapi apabila jenis tanaman tertentu tidak terdapat di daerah 
tersebut, maka pengetahuan siswa akan terhambat. Media pembelajaran tanaman biasanya 
dilakukan menggunakan gambar/foto alangkah lebih sempurna jika pembelajaran tentang 
tanaman dengan media herbarium yang berasal dari sumber yang sebenarnya. Herbarium 
yang dibuat pada daerah satu dengan daerah yang lain sangat berbeda, sehingga herbarium 
dapat digunakan sebagai pertukaran katalog herbarium antar daerah. Pada daerah dataran 
rendah akan memiliki koleksi herbarium berbeda dengan daerah pegunungan, sehingga 
herbarium sangat bermanfaat bagi pendidikan dasar. Pengetahuan tentang tanaman bagi 
anak Sekolah Dasar akan semakin luas dengan menggunakan herbarium. Dari pemaparan 
tersebut diatas, kami berharap pada Pendidikan Dasar dapat memanfaatkan herbarium 
sebagai media pengenalan tanaman. Pelatihan herbarium ini diikuti oleh 8 lembaga SD 
di kecamatan Gunungpati. Untuk tindak lanjut pengabdian masyarakat ini, pembuatan 
media bagi Guru SD bisa ditambah dengan pembuatan insectarium yang berguna bagi 
materi di SD.

MENANAMKAN KARAKTER BANGSA ANAK MELALUI PEMBELAJARAN 
MEMBATIK DI TK ABA PESAREAN ADIWERNA TEGAL

Niken Sulistyorini, Miftahul Jannah, Aznani Nur Fauziyah

Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Dalam kurikulum pendidikan budaya dan karakter bangsa, terdapat 18 nilai 
yang harus dikembangkan di setiap sekolah, salah satunya adalah cinta tanah air.
Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, bahasa, dan sumber daya alamnya. 
Sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita melestarikan budaya yang dimiliki bangsa 
Indonesia. Salah satu pembelajaran seni yang sesuai dengan nilai karakter bangsa cinta 
tanah air adalah pembelajaran membatik. Batik merupakan warisan budaya Indonesia 
yang tidak diragukan lagi keasliannya, terbukti dengan penghargaan batik sebagai salah 
satu warisan budaya dunia yang dihasilkan bangsa Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 
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28 September 2009. Pendidikan TK memberi kesempatan sepenuhnya untuk memenuhi 
kebutuhan berekspresi dengan berbagai cara dan media kreatif (alat untuk berkreasi), 
seperti kegiatan-kegiatan dengan menggunakan kertas, pensil berwarna, krayon, tanah 
liat, bahan alam, bahan bekas dan lainnya. Jika mulai sejak dini anak diberikan bimbingan 
dan pembinaan yang sebaik-baiknya untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif dan 
menghayati emosi yang bergejolak dalam dirinya, maka daya fantasi atau imajinasi, daya 
kreasi dan perasaan estetis, anak memperoleh rangsangan untuk berkembang dengan 
anak. Program kegiatan ini dilaksanakan di salah satu TK di Adiwerna yaitu TK ABA 
Pesarean.Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah demonstrasi, praktek 
langsung, metode pembelajaran pemecahan masalah, sumber data diperoleh pelaksanaan 
program kegiatan di TK ABA Pesarean.Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa dengan 
adanya pembelajaran membatik dapat menanamkan karakter bangsa anak.

PELATIHAN PEMBUATAN RAINBOW BANANA SATAY (SATE PISANG PELANGI) DAN 
PEDA TANJUNG KEPADA WARGA RT 04/III DESA TANJUNGKARANG 

UNTUK MENCIPTAKAN VARIAN BARU KULINER KHAS KUDUS

Novi Andini Putri, Musfiratun Bana

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Desa Tanjungkarang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jati, 
Kabupaten Kudus. Desa tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan 
mengingat di sana terdapat salah satu sentra kuliner khas Kudus, yaitu Lentog Tanjung. 
Di samping itu, masyarakat Tanjungkarang juga dikenal ramah, tepa selira dan suka 
bekerja keras serta mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka. Jiwa bekerja 
keras, salah satunya, dapat dilihat dari para pedagang Lentog Tanjung yang sudah memulai 
aktivitas sehari-hari sejak sebelum adzan subuh dikumandangkan. Adapun mereka selesai 
berjualan sekitar pukul 12.00 atau 13.00 WIB karena biasanya pada waktu-waktu tersebut 
dagangan kuliner mereka sudah habis terjual. Sayangnya, potensi Desa Tanjungkarang 
sebagai sentra kuliner khas Kudus ternyata belum cukup dioptimalkan oleh Pemerintah 
Daerah setempat karena belum adanya diversifikasi panganan atau varian baru kuliner 
yang bisa ditawarkan oleh masyarakat setempat selain Lentog Tanjung. Penciptaan 
jenis makanan yang unik dan berbeda perlu segera direalisasi sebab dari tahun ke tahun 
jumlah orang yang mengunjungi Desa Tanjungkarang untuk menikmati Lentog Tanjung 
semakin bertambah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk 
memanfaatkan prospek baik dan potensi yang ada dengan memunculkan varian baru 
kuliner khas Kudus, mengingat di Desa Tanjungkarang sebenarnya cukup banyak terdapat 
bahan-bahan dasar makanan yang dapat diolah menjadi produk makanan yang sehat dan 
menarik, seperti pisang dan ikan asin. Oleh karena itu, diadakanlah pelatihan pembuatan 
jenis panganan yang berbeda untuk menciptakan varian baru kuliner khas Kudus kepada 
warga Desa Tanjungkarang. Tim Pengabdi telah memberikan sebuah pengabdian kepada 
masyarakat Desa Tanjungkarang berupa pelatihan pembuatan Rainbow Banana Satay 
(Sate Pisang Pelangi) dan Peda Tanjung kepada Warga RT 04/III Desa Tanjungkarang, 
Kecamatan Jati, Kudus.
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PELATIHAN PEMBUATAN BONWIS (BONEKA WISUDA) SEBAGAI USAHA BERKALA 
SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN DURROTU AHLUSSUNAH WAL JAMA’AH 

SEKARAN GUNUNGPATI SEMARANG

Nurfela Bariyatul Ulum, Naili Rohmah, Titik Khomsatun

Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tiap tahun Unnes mewisuda mahasiswa dua periodeyaitu bulan April dan 
Oktober.Periode kedua 8-9 Oktober 2013, Unnes mewisuda sebanyak 3.578 lulusan, 
Partisipasi pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar dari dua belas pilar daya saing 
nasional (National competitiveness).Mahasiswa yang lulus pada acara wisuda biasanya 
mengenakan toga dengan berbagai perlengkapannya yang memiliki makna agar ilmu dan 
pemilik ilmu tidak dianggap enteng. Unnes terletak di Desa Banaran yang letaknya sangat 
dekat dengan Pondok Pesantren Durrotu Ahlussunnah Waljama’ah yaitu Jl. Kalimasada 
Gang Abimanyu II Rt 02 Rw V Banaran Sekaran Gunungpati Kota Semarang. Santri 
yang menuntut ilmu agama sebagian besar merupakan mahasiswa Unnes sebanyak 318.
Peristiwa wisuda juga diselenggarakan di Ponpes Aswaja beriringan dengan kegiatan 
wisuda Universitas di Unnes. Peristiwa wisuda diselenggarakan Unnes dua periode pada 
tiap tahunnya, begitu pula di Ponpes aswaja.Kegiatan ini menjadi peluang pengembangan 
bisnis berkala bagi mahasiswa, khususya yang belajar di Ponpes Aswaja.Bisnis yang 
dikembangkan berupa pembuatan Bonwis (Boneka wisuda) yang dilakukan melalui 
pemberian pelatihan secara berkala.Bonwis dibuat dari kain flanel, prospek pemasarannya 
di Ponpes aswaja, kampus Unnes dan jejaring sosial. Tujuan pelatihan pembuatan Bonwis 
untuk memberikan pelatihan, mengembangkan bisnis, dan mempertahankan pelatihan 
pembuatan dan bisnis berkala. Diharapkan santri mengetahui bahan, alat, dan cara 
pembuatan Bonwis, mampu mengembangkan bisnis berkala di Unnes maupun di Ponpes 
Aswaja serta memberikan peluang usaha turun-temurun berupa Pembuatan Bonwis 
dan pengembangan bisnisnya. Kerja cerdas melalui kekuatan manajemen (management 
Power), kekuatan kreativitas dalam bekerja (Creativity power), dan bekerja cerdas dengan 
menggunakan daya ungkit (Leverage Power) santri putri Ponpes Aswaja akan mampu 
mencapai tujuan besar dengan modal seadanya yang diwujudkan melalui pengembangan 
usaha Bonwis. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada 
suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan 
yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.Boneka wisuda merupakan jenis boneka terbuat 
dari kain flannel yang menyerupai wisudawan, dilengkapi berbagai assesoris dengan mika 
tabung sebagai pembungkusnya. Usaha berkala merupakan kegiatan mengerahkan tenaga 
untuk mencapai pekerjaan dalam mencapai keuntungan secara berkala atau kadang-
kadang yaitu dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan. Metode yang 
digunakan dalam Pelatihan Pembuatan Bonwis dengan demonstrasi yang disampaikan 
oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat, selain itu metode praktik langsung diikuti oleh 
santri putri. Langkah yang dilakukan diantaranya tahap pra pelatihan, tahap pelatihan, 
teknik pelaksanaan serta pengiklanan dan pemasaran. Bonwis yang dihasilkan sebanyak 
74 hasil yang tidak sampai pada tahap pengemasan sebanyak 29 buah.Bonwis yang layak 
dijual sebanyak 56 sedangkan 18 yang belum layak untuk dijual. Pelaksanaan pelatihan 
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diawali tanggal 14-15 September 2013 yang bertempat di Aula Putri Ponpes Durrotu 
Aswaja.Pembuatan Bonwis permulaan dilakukan selama 2 jam mulai dari pembuatan 
pola, pengguntingan, penjahitan, penghiasan hingga pengemasan. Tiap santri putri 
diperkenankan membuat sebanyak 2 buah. Rencana tindak lanjut pengembangan usaha 
Bonwis ini diserahkan kepada pengurus putri Ponpes Durrotu Aswaja, dengan harapan 
peluang usaha ini akan berjalan tiap dua kali dalam setahun.

SIMADE (SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DESA) SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINTRASI PENDUDUK 

DI DESA PONGANGAN, GUNUNGPATI SEMARANG

Reza Akbar Syahputra, Abdul Muiz, Sugiyo 

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

SIMADE (Sistem Informasi dan Manajemen Desa) inovasi baru dalam bidang 
teknologi administrasi ke pendudukan yang merupakan sebuah jawaban atas tuntutan 
perkembangan jaman yang semakin canggih dan maju. Pengabdian kepada masyarakat 
ini memadukan unsur teknologi informatika dan administrasi manajemen kependudukan 
untuk meningkatkan performa dan kualitas layanan administrasi ke pendudukan. Dengan 
menggunakan teknologi web server dan database diharapkan dapat memperbaiki 
pelayanan perangkat desa dalam administrasi kependudukan seperti pengurusan KPT, 
surat keterangan, dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan semakin baik cepat dan 
mempunyai kualitas prima. SIMADE ini menggunakan teknologi website,suatu media 
komunikasi visual yang mengintegrasikan teks, gambar, suara, dan video menjadi satu. 
website untuk menyampaikan informasi atau pesan. Desain web melingkupi segala bidang 
yang membutuhkan penerjemahan bahasa verbal menjadi perancangan secara visual 
terhadap media audio visual pada berbagai media publikasi guna menyampaikan pesan-
pesan kepada komunikan seefektif mungkin. Semua itu dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan yang ada di lapangan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja staf kelurahan 
dalam pelayanan di kelurahan. Dewasa ini banyak pegawai yang berlatar belakang non 
TIK namun tuntutan di lapangan harus menggunakan komputer dan semacamnya, agar 
dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka pegawai/staf tersebut harus meneruskan 
sekolah lagi, mengikuti pelatihan, dan seminar. Salah satunya Pelatihan SIMADE (Sistem 
informasi dan manajemen desa). Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa 
tahap yaitu persiapan dan observasi, perizinan dan sosialisasi, pelaksanaan program dan 
evaluasi. Secara umum keberhasilan program ini sebesar 100%. Nilai tersebut diperoleh 
dari ketercapaian target luaran. Beberapa program belum mencapai target yang optimal, 
100%. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan penilaian terhadap wawancara peserta 
di peroleh data bahwa pelaksanaan berhasil 100% dan semua indikator ketercapaian 
program luaran yang lainnya sudah mencapai 100%.
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PELATIHAN TARI DOLANAN BOCAH PADA ANAK-ANAK 
DI DESA KARANG TENGAH GENUKSARI SEMARANG 

SEBAGAI UPAYA KONSERVASI BUDAYA

Alvina Noviantin, Anjarsari Putri Ningrumm, Nilam Cahyaningrum

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tari dolanan anak merupakan jenis tarian yang berkembang dan merupakan cirri 
khas suatu daerah tertentu yang didesain untuk anak-anak (alvina). Dalam Seminar 
Internasional “Pengembangan Seni untuk Industri Seni” karya Widodo BS yang berjudul 
Pengembangan Lelagon Dolanan Anak Sebagai Komoditas Seni dijelaskan bahwa dewasa 
ini lelagon dolanan anak dalam kondisi memprihatinkan, ibarat hidup segam mati tak 
mau. Pelatihan tari dolanan bocah ini nantinya akan memberikan suatu pengubahan pola 
perilaku yang akhir-akhir ini tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak yang meniru 
gaya budaya asing, sehingga mereka lupa akan budayanya sendiri. Penulis berharap 
pelatihan ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap anak-anak di wilayah 
Genuksari. Penulis juga berharap jika pelatihan ini nantinya dapat mengekspresikan ide, 
menyalurkan bakat anak-anak yang kreatif dan inovatif.

PELATIHAN RIAS DAN BUSANA TARI UNTUK ANGGOTA UNIT KEGIATAN 
MAHASISWA (UKM) TARI KREASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ardiansah, Puji Lestari, Heri Wijayanto 

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

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

“KELOM HIJAU” (KELOMPOK MASYARAKAT HIJAU): PENGOLAHAN PUPUK 
KOMPOS CAIR SEBAGAI UPAYA KONSERVASI LINGKUNGAN DI KELURAHAN 

SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG SEMARANG

Citra Tri Trisnawati, Wahyu Haryadi, Vivi Kusumahati

Jurusan PBSI, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Setiap rumah tangga pasti mempunyai sampah. Sampah rumah tangga memiliki 
kontribusi yang tinggi terhadap pasokan sampah. Sampah itu berupa sampah organik dan 
nonorganik. Sampah organik sebetulnya bisa diolah menjadi pupuk kompos yang dapat 
menambah nilai jual sehingga berpotensi meningkatkankan pendapatan masyarakat desa 
Sendangguwo. Hal itulah yang mendorong kami untuk melakukan program pelatihan dan 
pembentukan kelompok masyarakat hijau di desa Sendangguwo. Adapun tujuan program 
ini antara lain (1) memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan 
sampah organik, 2) memberi keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah sampah 
organik (3) membentuk kelompok masyarakat hijau di Kelurahan Sendangguwo. Metode 
yang digunakan antara lain (1) melakukan survey tempat perizinan, (2) melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak, (3) persiapan alat dan bhaan (4) pelaksanaan pelatihan 
, dan (5) pembentukan kelompok masyarakat hijau. Adapun hasil yang didaparkan adalah 
(1) masyarakat memilki keterampilan dalam membuat pupuk kompos, (2) terbentuk 
kelompok masyarakat hijau yang dapat meneruskan program ini menjadi peluang bisnis 
baru.

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS AKSARA JAWA MENGGUNAKAN 
KOMPUTER BAGI GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN REMBANG 

KABUPATEN REMBANG

Erik Dwi Kiswanto, Arjuna Jun A.A, Maulana Imam Fauzi

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang paling besar pemakaiannya, jumlah 
penuturnya sekitar 50% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Bahasa Jawa masih 
berkembang dengan baik, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Namun, tidak menutup kemungkinan di wilayah lain bahasa Jawa 
juga digunakan secara aktif. Bahasa Jawa memiliki keunikan karena memiliki aksara 
tersendiri yakni Aksara Jawa yang telah diajarkan secara manual dari zaman dahulu hingga 
sekarang. Kemajuan dalam bidang teknologi dan infomasi mempengaruhi cara penulisan 
aksara Jawa yang menghasilkan software berupa font hanacaraka pada komputer guna 
mempermudah pembelajaran. Meskipun software font aksara Jawa telah dipublikasikan 
melalui internet, kenyataannya tidak semua pendidik memanfaatkannya. Sosialisasi yang 
kurang dari pemerintah setempat menjadi kendala sehingga pendidik belum memahami 
penggunaan software font aksara Jawa. Oleh sebab itu. Perlu adanya pelatihan penggunaan 
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software font Aksara Jawa kepada guru−guru Sekolah Dasar, khususnya di SD 1 Pulo, 2 
Pulo, Ketanggi, Ngadem, dan 1 Sumberjo. Pelatihan peningkatan kemampuan menulis 
aksara Jawa menggunakan komputer bagi guru Sekolah Dasar mendapat respon yang 
baik dari guru setempat. Meskipun terdapat hambatan, kegiatan pelatihan dapat berajalan 
dengan lancar. Harapan pengabdi, guru yang mendapat pelatihan dapat menginformasikan 
kepada guru lainnya sehingga manfaatnya dapat berkelanjutan.

WORDS LADDER GAME SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN BARU UNTUK 
MENINGKATKAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS DI SD NEGERI SEKARAN 02, 

GUNUNGPATI SEMARANG

Ida Nurhayati, Neli Nur Asriningrum, Asih Wijayanti

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, bahasa Inggris 
menjadi bahasa Internasional yang wajib dipelajari oleh semua orang. Tak heran jika 
bahasa Inggris menjadi salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Pemahaman dan 
penggunaan bahasa Inggris dengan baik dan benar akan membutuhkan proses. Proses ini 
meliputi pemahaman tentang kosakata, struktur kalimat dan komponen bahasa. Kosakata 
dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah vocabulary yaitu kosakata yang terdiri dari 
kata kerja (verb), kata sifat (adjective), kata benda (noun), kata ganti (pronoun), dan 
kata keterangan (adverb) yang mempunyai fungsi berbeda-beda.Pengenalan kosakata 
bahasa Inggris bagi para siswa Sekolah Dasar tidaklah mudah, mengingat diusia ini para 
siswa lebih suka bermain. Melihat permasalahan tersebut, kami tergerak untuk membuat 
Metode pembelajaran baru yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa inggris adalah Words Ladder Game. Words Ladder Game merupakam metode 
pembelajaran baru menggunakan permainan tradisional engklek untuk meningkatkan 
kosakata dalam bahasa inggris.

PELATIHAN KALIGRAFI GUNA MENINGKATKAN KECINTAAN GAYA TULIS 
ARAB PADA KELOMPOK BELAJAR ANAK “AN-NASYA” RT 06/RW 04 SEKARAN, 

GUNUNGPATI, SEMARANG

Iqo Maulana Al Fatah, M. Mirza Rofiq, Danang Sedyo Laksono

Jurusan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kaligrafi menekankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf yang 
telah dimodifikasi sedemikian rupa agar bernilai estetis. Keindahan kaligrafi tidak hanya 
berlaku untuk atau dari asal jenis huruf tertentu. Sebagai contoh, kaligrafi tidak hanya 
berlaku untuk bentuk atau jenis huruf Arab (Hijaiyyah) saja, tetapi dapat juga berlaku 
untuk jenis-jenis huruf yang lain. Sehingga kaligrafi berlaku untuk umum, keindahan 
hurufnya bersifat umum, universal dan global. Oleh karenya dalam perkembangan Islam 
di Indonesia, meskipun perkembangan kaligrafi juga menghsdapi tantangan, kaligrafi 
yang bersifat universal mampu berkolaborasi dengan budaya asli, dari masa ke masa. 
Keterampilan menulis kaligrafi ini sangat diperlukan dalam kehidupan pribadi maupun 
dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, tim pengabdian bermaksud mengadakan pelatihan 
menulis kaligrafi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap gaya tulis Arab.
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KLOBOT JAGUNG NAIK PANGKAT: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA MUNENG, KECAMATAN CANDIROTO, TEMANGGUNG BERBASIS POTENSI 

LOKAL

Kuntarti, Pratiwi Kumalasari, Harina Amalia

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Klobot Jagung Naik Pangkat sebagai pengembangan bisnis kreatif yang berangkat 
dari permasalahan di masyarakat yang dipadupadankan dengan kreativitas mempunyai 
peluang usaha yang cukup besar karena saat ini industri kreatif tumbuh begitu pesat. 
Dengan keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan bisa menjadikan 
produk sebagai trandmark baru dalam mengembangkan usaha kreatif berbasis potensi 
lokal dan tanggung jawab sosial. Kulit jagung yang lebih dikenal masyarakat dengan 
klobot jagung sepintas memang bukan barang yang berharga dan tidak memiliki nilai jual 
lebih. Di Desa Muneng, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung yang mayoritas 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani selama ini juga mempunyai pandangan 
yang sama. Pascapanen jagung, klobot-klobot jagung tersebut dibiarkan begitu saja di 
sawah untuk kemudian menanti masa pembakaran masal. Jika pun dilakukan panen utuh, 
klobot-klobot jagung tersebut juga nantinya akan dibiarkan menjadi sampah oleh para 
penjual jagung bakar. Melalui berbagai referensi sejatinya klobot jagung dapat diolah 
menjadi sebuah kerajinan bernilai jual. Melalui teknik pemutihan menggunakan H2O2, 
klobot jagung bersih dapat dikreasikan dengan warna apapun sesuai dengan keinginan 
pengrajin. Klobot Jagung Naik Pangkat menawarkan beberapa produk di antaranya 
yaitu hiasan rumah berupa berbagai bunga, berbagai boneka pajangan, dan berbagai 
aksesoris. Produk-produk tersebut didesain sedemikian rupa sehingga mampu bersaing 
dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Strategi pemberdayaan masyarakat Desa 
Muneng adalah melalui program pelatihan pembuatan kerajinan berbasis potensi lokal, 
yaitu menggunakan bahan baku utama klobot jagung. Sasaran peserta dari program 
pengabdian ini adalah para Ibu rumah tangga dan remaja yang berkeinginan untuk belajar 
dan mengembangkan jiwa wirausahanya. Klobot jagung naik pangkat dipasarkan melalui 
akun media sosial, yaitu berupa laman (blog) dan facebook. Tim pengabdi membantu 
warga Desa Muneng untuk memasarkan produknya melalui akun media sosial tersebut.

PELATIHAN TEMBANG MACAPAT JAWA GUNA MENUMBUHKAN NILAI-NILAI 
KARAKTER DI DALAMNYA SEBAGAI SUMBER KEARIFAN BUDAYA LOKAL 

DI PONDOK PESANTREN DURROTU AHLISSUNNAH WALJAMAAH

M. Mirza Rofiq, Iqo Maulana Al Fatah, Fazat Azizah

Jurusan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tembang macapat merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki kandungan 
nilai-nilai karakter yang luar biasa. Macapat ini hanya salah satu dari sekian banyak 
warisan budaya yang ada di tanah Jawa. akan tetapi nasib mereka sama, ditinggalkan 
atau tidak dihiraukan oleh para pemiliknya saat ini. Kebudayaan tersebut mulai tersingkir 
oleh perkembangan zaman yang tidak lagi mendukung eksistensinya. Atas dasar itu, kami 
merasa pelaksanaan pelatihan tembang macapat sangat diperlukan. Selain sebagai upaya 
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agar tembang ini tidak asing bagi pemiliknya, pelatihan ini juga akan memberi banyak 
wawasan karena membedah nasihat para sesepuh dalam kandungan isinya. Dengan 
menguasai tembang macapat, secara otomatis generasi muda ikut serta dalam pelestarian 
budaya lokal. Tidak cukup hanya melestarikan, karena dengan memahami kandungan isi 
yang terkandung di dalamnya, tembang macapat bisa menjadi tambahan dasar berperilaku 
di zaman edan semacam sekarang ini.

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF OBAMA (OTAK-OTAK BANDENG MANIS) 
SEBAGAI SOLUSI MENGATASI PERMASALAHAN EKONOMI 

DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

Neli Nur Asriningrum, Mei Ambarwati, Chumi Datus Saripah

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam yang 
terdiri dari hasil pertanian dan perikanan. Hasil perikanan meliputi perikanan air laut 
dan air tawar. Hasil perikanan air laut ialah berbagai macam sumber daya alam yang 
ada dilaut misalnya cumi-cumi, kerang, rumput laut dan sebagainya. Sedangkan hasil 
perikanan air tawar ialah segala macam ikan hasil budidaya air tawar berupa ikan lele, 
gurami, nila, bandeng dan lain-lain.Bandeng merupakan salah satu lauk pauk favorit bagi 
masyarakat yang berada di daerah Pantai Utara Pulau Jawa terutama warga Pati yang 
merupakan daerah penghasil bandeng terbesar di Jawa Tengah. Hampir setiap hari warga 
Pati menyajikan bandeng sebagai pelengkap menu makan. Ikan bandeng mengandung 
berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, lemak hewani, kalsium, 
fosfor, dan zat besi. Selain itu, didalam ikan bandeng juga terkandung vitamin A dan 
vitamin B1. Biasanya bandeng disajikan dalam bentuk goreng, bakar, pepes, presto atau 
garang asem tanpa adanya bentuk variasi lain. Variasi baru dalam pengolahan bandeng 
adalah dengan memisahkan antara daging bandeng dengan durinya yang kita disebut 
OBAMA (Otak-otak Bandeng Manis) yang dapat bertahan selama 1 bulan. OBAMA dapat 
dijadikan sebagai industri kreatif yang dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia.

PELATIHAN KETRAMPILAN MENGOLAH RUMPUT LAUT DI DESA TELUK AWUR 
JEPARA GUNA MENINGKATKAN TARAF EKONOMI PETANI RUMPUT LAUT

Taufiqul Khoyr, Husein Erwinsyah, Imas Fatimah

Jurusan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Teluk Awur adalah daerah pesisir Jepara yang menjadi penghasil terbesar ke 2 
di Jepara. Meskipun daerah ini dapat menghasilkan rumput laut yang sangat banyak, 
akan tetapi dalam pengolahannya masih sangat kurang. Sdm masyarakat Teluk Awur 
khususnya golongan petani masih rendah. Selama ini, setelah panen para petani rumput 
laut langsung menjualnya kepada pengepul. Harga rumpul laut perkilo basah berkisar Rp 
9000, sedangkan yang kering Rp 9500. Kebiasaan dari petani rumput laut di Teluk Awur 
adalah mengeringkannya, setelah kering kemudian dijual dengan harga murah. Tidak 
jarang rumput laut yang dibuang, dikarenakan tidak laku atau menjamur dikarenakan 
terlalu lama disimpan dengan cara yang salah. Melihat kondisi seperti itu muncul sebuah 
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gagasan untuk membuat pelatihan mengolah rumput laut, setelah pelatihan ini diharapkan 
petani rumput laut yang ada di Teluk Awur Jepara mampu mengolah hasil panen rumput 
laut. Tidak menjualnya dalam keadaan kering maupun basah lagi. Diharapkan produk 
olahan rumput laut tadi dapat meningkatkan nilai ekonomi rumput laut tersebut.

SOSIALISASI POLITIK SEBAGAI WUJUD ISR MAHASISWA DALAM MENCEGAH 
GOLPUT BAGI SEGMENTASI PEMILIH PEMULA DI SMA KSATRIAN 1 SEMARANG

Arie Hendrawan, Anggun Wulan Sari, Eko Raismawati, Abdul Baist, Rizka Yulianingtyas

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Target pencapaian program ini, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
pemilih pemula terhadap pentingnya Pemilu demi pengembangan demokrasi. Selain 
itu, dimaksudkan sebagai peningkatan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula guna 
ikut serta di setiap tahapan-tahapan Pemilu. Hasil yang telah diperoleh yaitu pemilih 
pemula meningkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap mekanisme Pemilu dan 
urgenitasnya. Hal tersebut dibuktikan, dengan kenaikan nilai dari pre-test ke post-test 
secara signifikan. Kemudian Pemilih pemula meningkat kesadaran dan partisipasinya 
untuk dapat turut serta dalam tahapan-tahapan Pemilu. Hal tersebut, dibuktikan lewat 
rencana gerakan yang telah dibuat pemilih pemula dalam lembar portofolio. Program 
pengabdian masyarakat, yang rencanannya dilaksanakan di dalam dua pertemuan, 
akhirnya harus ‘difusi’ menjadi satu pertemuan sesuai rekomendasi pihak sekolah 
bersangkutan (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan). Meski demikian hal-hal lain 
tetap berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan terlaksana pada tanggal 26 Agustus 2013. 
Secara general prosentase dari kegiatan keseluruhan telah berjalan 100 persen. Hasil yang 
didapat dengan ‘merujuk’ kententuan ketiga indikator keberhasilan (kognitif, afektif, dan 
psikomotorik) menunjukkan, bahwa program sosialisasi politik berhasil. Masing-masing, 
dalam indikator kognitif, rata-rata nilai yang diperoleh oleh siswa adalah 85. Kemudian, 
pada indikator afektif, rata-rata nilai yang didapat siswa yaitu 78. Sedangkan di indikator 
psikomotorik, tidak jauh beda dengan hasil indikator afektif, nilai yang diperolah yakni 
78,5. Tingkat partisipasi siswa, pada kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMA Ksatrian 1 
Semarang yang mencapai prosentase 98 persen menjadi bukti konkret bahwa program 
sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan membawa dampak positif bagi aspek 
demokrasi praktis sekolah bersangkutan. Padahal, total dari pemilih sendiri sebanyak 850 
siswa. Calon Ketua OSIS pun bisa dikatakan cukup banyak yaitu dengan 7 orang kandidat. 
Hal tersebut menjadi bukti lain keberhasilan program yang ternyata mampu menstimulasi 
siswa untuk berani berkompetisi secara ‘fair’ dalam ajang yang bersifat demokratis. Perlu 
diketahui, bahwa ketua OSIS yang akhirnya terpilih ialah alumnus program sosialisasi 
politik yang dilaksanakan oleh tim pengabdi.
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PENGGUNAAN CITRA SATELIT UNTUK MENGANALISIS KEMACETAN 
LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN POLA JARINGAN JALAN

Emylia Rani Rahmawati, Erna Setyawati, Nia Kurniasari

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu 
lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. 
Banyak dijumpai kemacetan lalu lintas di beberapa titik yang terdapat di Kota Semarang. 
Permasalahan yang akan dikaji dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah, (1) Ketepatan 
Citra Satelit Quickbird untuk identifikasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. (2) 
Karakteristik titik-titik rawan kemacetan di Kota Semarang. (3) Pola jalan pada daerah 
rawan kemacetan lalu lintas di Kota Semarang dengan menggunakan Citra Satelit 
QuickBird. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) Mengetahui sejauh mana tingkat 
ketepatan Citra Quickbird untuk identifikasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. (2) 
Mengetahui karakteristik titik-titik rawan kemacetan di Kota Semarang. (3) Mengetahui 
pola jalan pada daerah rawan kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. Populasi dalam 
pelaksanaan kegiatan ini adalah jaringan jalan yang rawan kemacetan di Kota Semarang. 
Sampel dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah titik rawan kemacetan lalu lintas 
dilihat menggunakan Citra Satelit QuickBird. Variabel dalam pelaksanaan kegiatan ini 
panjang dan lebar jalan, Pola jaringan jalan, Land use, dan Kecepatan rata-rata arus lalu 
lintas. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah ketepatan Citra Satelit QuickBird untuk 
identifikasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang 86 %. Setelah menentukan titik 
kemacetan yang ada di Citra Satelit QuickBird, kemudian cek lapangan dan memperoleh 
titik kemacetan, dan membandingkan data dari Dinas Bina Marga dengan perhitungan 
menggunakan Citra Satelit. Karakteristik titik-titik rawan kemacetan di Kota Semarang 
berbeda-beda, diantaranya dipengaruhi oleh penggunaan lahan di sekitarnya. Penggunaan 
lahan di sekitar titik rawan bencana diantaranya terdapat kawasan perkantoran, jalan 
keluar/masuk tol, adanya aktivitas pendidikan, dan aktivitas pasar. Pola jaringan jalan 
titik-titik kemacetan di Kota Semarang adalah Grid Network, Radial Network, Linier 
Network, dan Modified Radial Network. Titik kemacetan di Kota Semarang sebagian 
besar memiliki pola jaringan jalan Radial Network, yaitu pola jalan yang menuju satu 
titik pusat yang menghubungkan ke beberapa jalan lainnya.
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MODEL PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK PUTUS SEKOLAH DI KAMPUNG 
DELIKSARI KOTA SEMARANG MELALUI PERTUNJUKAN SENI BONEKA WAYANG 

TOKOH SEJARAH

Hesti Arini, Desi Tri Susilowati, Fitri Nurhidayah

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Dampak negatif dari globalisai, telah menyebabkan etika pergaulan generasi 
muda zaman sekarang semakin pudar dari budaya-budaya tentang kesopanan, etika, 
nilai dan norma pergaulan. Kondisi ini semakin diperparah, tatkala di area perkotaan 
seperti Semarang banyak dijumpai kantong-kantong kemiskinan dan kawasan kumuh 
yang rentan terhadap rendahnya karakter dan etika pergaulan.Di sinilah peran strategis 
pembinaan karakter bangsa berbasis nilai-nilai sejarah untuk mengembangkan budaya 
dan karakter bangsa. Seiring dengan perjalanan sejarah mencatat bahwa seni pertunjukan 
wayang tidak diragukan memiliki arti penting bagi kehidupan bermasyarakat. Generasi 
muda bangsa Indonesia terutama yang putus sekolah secara khusus sedang dalam 
pembangunan moral dan karakter yang memerlukan dukungan untuk kebersamaan.Seni 
pertunjukan wayang dipandang sebagai media yang handal untuk berbagai kepentingan, 
termasuk di dalamnya untuk kepentingan penumbuhan nilai-nilai kesadaran sejarah 
seperti nasionalisme, persatuan dan kesatuan, kepahlawanan, patriotisme, dan lain-lain 
bagi anak putus sekolah. Oleh karena itu, inovasi dalam kemasan pertunjukan wayang 
dengan manampilkan tokoh-tokoh pahlawan nasional dan cerita sejarah itu sendiri dapat 
menjadi solusi alternatif. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan metode transfer 
ilmu sekaligus memberikan pembinaan dan pendampingan berbasis pembelajaran non 
formal mengenai nilai-nilai karakter yang terdapat dalam peristiwa sejarah yang dikemas 
melalui sarana seni pertunjukkan.

ANALISIS KESESUAIAN PERMUKIMAN TERHADAP BAHAYA LONGSORAN 
DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI GEOGRAFI 

DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Muhammad Faizal, Sigit Bayhu Iryanthony, Pungki Hartanto

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Proposal pengabdian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis kesesuaian 
permukiman terhadap bahaya longsoran dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi 
Geografi dalam perencanaan pengembangan wilayah untuk permukiman. Tujuan dari kini 
yakni mengetahui tingkat bahaya longsoran dan persebarannya di daerah pelaksanaan 
kegiatan serta mengetahui sejauh manakah kesesusuaian penggunaan lahan untuk 
permukiman terhadap bahaya longsoran di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Luaran 
yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa peta pemukiman terhadap bahaya 
longsoran. Dimana peta tersebut dapat digunakan untuk perencanaan daerah pemukiman 
di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Selanjutnya variabel yang digunakan dalam 
pelaksanaan kegiatan ini mencakup kondisi fisik medan dan variabel sosial ekonomi. 
Adapun variabel fisik yang diteliti mencakup: variabel lereng, variabel tanah, variabel 
batuan, variabel proses geomorfologi, variabel kondisi hidrologi, variabel kondisi lahan, 
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variabel curah hujan, variabel stabilitas lereng. Adapun variabel sosial ekonomi yang 
diteliti mencakup dua unsur yang berupa: aspek kependudukan, jumlah penduduk, dan 
aspek harta benda. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode 
survei (observasi langsung di lapangan) yaitu megadakan pengamatan dan pengukuran 
di lapangan pada parameter medan yang menjadi variabel pelaksanaan kegiatan, yang 
dilanjutkan dengan kerja laboratorium untuk menganalisa sifat-sifat tanah yang menjadi 
sampel. Serta metode dalam penentuan tingkat bahaya longsoran, stabilitas lereng dan 
tingkat risiko longsoran di daerah pelaksanaan kegiatan adalah cara kualitatif dan cara 
kuantitatif. 

MODIFIKASI PEMBUATAN LRBR (LUBANG RESAPAN BIOPORI RAYAP) 
UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR DI WILAYAH GUNUNGPATI SEMARANG

Agus Ernawati, Nur Janah, Anisa Nuraini

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Program pengabdian masyarakat tentang Modifikasi Pembuatan Lubang Resapan 
Biopori Rayap bertujuan untuk mewujudkan Biopori Rayap sebagai alternatif dalam 
penanggulangan banjir di Gunungpati Semarang, dapat mengetahui keunggulan dari 
Biopori Rayap sebagai alternatif dalam penanggulangan banjir di Gunungpati semarang, dan 
memberikan pengetahuan sekaligus pelatihan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan 
Rayap sebagai agen Biopori dalam rangka menanggulangi banjir dan tanah longsor. 
Sasaran pengabdian dalampembuatan biopori dilakukan di tempat- tempat umum (fasilitas 
milik bersama) seperti, tempat ibadah, sekolah post paud, TPQ dan TK Ummul Quro. 
Pelaksanaan dilakukan pada bulan Oktober- November 2013. Modifikasi yang digunakan 
dalam pembuatan Biopori adalah rayap Macrotermes gilvus sebanyak 200 ekor yang 
dimasukan pada masing- masing lubang biopori. Hasil Kegiatan Menunjukan pembuatan 
Biopori rayap berjalan dengan lancar yang ditunjukan dengan terselesaikannya program 
pembuatan biopori di wilayah patemon Gunungpati Semarang dan antusias warga 
dalam ikut serta membantu berjalannya kegiatan pengabdian.

USAHA PENGOLAHAN MAKANAN RINGAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
KESEJAHTERAAN PETANI SELAMA MASA TUNGGU PANEN 

DI DESA JOHOREJO KENDAL

Ahmad Khairul Ihsan, Prasetyo Listiaji, Eddi Murdoko

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kemiskinan menjadi masalah serius yang nyata bagi negeri ini. Negeri yang 
memiliki kekayaan alam melimpah, namun petaninya masih dibelenggu kemiskinan. 
Pertanian adalah kultur sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Sebagian besar warga 
pedesaan menyambung hidupnya dengan cara bertani. Bertani dinilai sebagai cara yang 
paling relevan bagi mereka, mengingat rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya 
kemampuan yang dimiliki warga desa. Selain itu bertani merupakan keahlian turun 
menurun yang diwariskan oleh orang tua mereka. Berdasarkan data BPS tahun 2002, 
bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk 
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meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto. Desa 
Johorejo merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Ada 
berbagai macam tanaman dan produk dari hasil pertanian, diantaranya adalah padi, jagung, 
kacang hijau, bawang merah, kacang tanah, sayur-sayuran, dan tembakau. Dari hasil 
pertanian tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga lain yang tidak berprofesi 
sebagai petani. Misalkan saja keberhasilan yang dicapai Indonesia swasembada beras 
ketika jaman orde baru dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Hal itu merupakan hasil kerja keras para petani. Dalam pertanian 
dikenal istilah masa tunggu panen. Masa ini merupakan masa tunggu untuk memanen hasil 
pertanian yang telah ditanam. Pada masa ini tingkat kesejahteraan petani berada pada titik 
terendah. Untuk itu diperlukan solusi kreatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah 
satunya adalah memberikan alternatif usaha bagi petani selama masa tunggu panen.

“CANS CARVING CRAFT” PEMANFAATAN LIMBAH KALENG BEKAS SEBAGAI 
BAHAN BAKU KREATIF PEMBUATAN KERAJINAN UKIRAN 

DI DESA BANDENGAN KABUPATEN JEPARA

Andri Fitriani, Zumala Nilasari, Aji Purnomo

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Setiap hari jumlah sampah semakin meningkat dan menggunung sesuai dengan 
tingkat konsumsi manusia yang semakin meningkat pula. Sampah yang jumlahnya 
melimpah tersebut sebenarnya merupakan suatu sumberdaya yang dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu sampah yang dapat dimanfaatkan 
adalah sampah kaleng bekas. Kaleng termasuk dalam kategori sampah anorganik yang 
tidak mudah terurai di lingkungan. Kehadiran kaleng yang tersedia banyak di lingkungan 
saat ini hanya menjadi gunungan sampah yang malah mencemari lingkungan terutama 
tanah. Oleh karena itu, perlu suatu inovasi untuk mengembangkan sampah kaleng bekas 
yang tersedia banyak di lingkungan menjadi suatu produk kerajinan yang bernilai jual 
dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan sentuhan kreativitas, sampah 
seperti kaleng bekas pun dapat dijadikan bahan baku bagi kerajinan ukiran. Berdasarkan 
strukturnya, kaleng bekas minuman ringan sangat potensial untuk dijadikan bahan baku 
kerajinan ukiran. Struktur lunak tetapi kuat membuat bahan tersebut mudah diukir serta 
mudah dibentuk dalam proses pengukiran. Ketersediaan bahan bakunya pun sangat 
terjamin, bisa didapatkan dengan gratis maupun dengan membeli dari pengepul kaleng 
bekas dengan harga sekitar Rp. 3.000/kg. Jepara sebagai kota yang terkenal dengan 
kerajinan ukirnya dapat memanfaatkan limbah kaleng bekas menjadi bahan baku kerajinan 
ukirannya. Apalagi kayu yang dahulunya menjadi bahan baku ukiran sudah sangat sulit 
diperoleh, kalaupun ada harganya sangat mahal. Hal tersebut mengakibatkan banyak 
pengrajin ukir di Jepara yang gulung tikar. Melimpahnya sumberdaya sampah kaleng 
bekas di TPA-TPA di Jepara dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang usaha 
dan akhirnya sampah kaleng bekas dapat disulap menjadi produk kerajinan ukiran yang 
artistik dan bernilai jual tinggi. Metode pembuatan ukiran kaleng bekas ini meliputi tiga 
tahap, antara lain: (1) pembuatan sketsa, (2) pengukiran pada medium kaleng, dan (3) 
finishing. Pengolahan kaleng bekas ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan kelestarian lingkungan. Mendaur-ulang dan 
mengolah sampah kaleng menjadi produk kerajian ukiran merupakan salah satu upaya 
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konservasi lingkungan terhadap ancaman banyaknya sampah kaleng yang tidak mudah 
teruraikan di lingkungan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KARABAN KECAMATAN GABUS 
KABUPATEN PATI MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN BIOBRIKET KULIT BUAH 

RANDU ( KLOTHOK) SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Anik Setyowati, Eny Atminiati, Reny Fatikhatin Nikmatun Khasanah

Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Krisis BBM merupakan krisis yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. 
Banyak yang kemudian beralih ke biogas, kompor listrik, LPG dan lain-lain. Akan 
tetapi pilihan penggunaan bahan bakar tersebut belum dapat terjangkau seluruh lapisan 
masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah. Salah satu upaya untuk menangani 
masalah tersebut adalah dengan membuat bahan bakar ramah lingkungan yang berbahan 
dasar limbah yang tidak terpakai. Kulit buah randu atau yang lebih dikenal oleh sebagian 
besar masyarakat Pati dengan sebutan klothok sangat melimpah ruah. Klothok merupakan 
hasil samping dari pengolahan dan budidaya kapuk yang kadang hanya dibuang dan di 
jual dengan harga yang murah. Padahal klothok tersebut bisa dimanfaatkan sebagai 
bahan bakar alternatif alami yang ramah lingkungan yaitu dibuat biobriket. Tujuan dari 
progam pengabdian mahasiswa ini adalah memberikan pengetahuan dan ketrampilan 
tentang cara pemanfaatan dan pengaplikasian klothok dalam bentuk briket sebagai bahan 
bakar alternatif ramah lingkungan kepada masyarakat desa Karaban Kecamatan Gabus 
Kabupaten Pati. Dan Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat mampu 
dan trampil membuat briket klothok sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. 
Dengan ketrampilan tersebut masyarakat dapat membuat industri rumah tangga (home 
industry) sehingga terbentuk lapangan pekerjaan baru. Metode yang digunakan dalam 
Program pengabdian mahasiswa ini adalah dengan transfer ilmu sekaligus memberikan 
pelatihan bagaimana cara membuat biobriket dari kulit buah randu ( klothok). Progam 
ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap 
evaluasi hasil. Hasilnya adalah masyarakat mampu mengetahui bagaimana pemanfaatan 
limbah klothok serta pengembangannya menjadi peluang usaha baru. Selain itu harapannya 
masyarakat menjadi sadar akan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.

PELATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 
SEBAGAI UPAYA MENGURANGI RISIKO BENCANA DI DAERAH RAWAN LONGSOR 

KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Cecep Yudistira, Arifah, Sundari Sukoco

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kecamatan Gunungpati merupakan daerah rawan longsor. Hutan sebagai penopang 
tanah pun terancam keberadaannya karena semakin luasnya pemukiman warga. Dukuh 
Deliksari Kelurahan Sukorejo merupakan dukuh dari sekian dukuh yang ada di kecamatan 
gunungpati yang rawan bencana. Pernah terjadi bencana tanah longsor di tempat ini. 



148 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2013

Menyadari akan pentingnya upaya untuk mengurangi resiko bencana, maka penulis ingin 
memberikan program pelatihan kesiapsiagaan bencana dan pendidikan lingkungan hidup. 
Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan melalui pelatihan 
kesiapsiagaan bencana dan pendidikan lingkungan hidup kepada siswa agar ke depan 
masyarakat semakin cerdas dalam menanggulangi bencana, siaga terhadap bencana dan 
memberikan kesadaran agar lebih mencintai lingkungan. Dari kegiatan yang telah dilakukan 
antusias siswa sangat besar. Materi yang diberikan pada pertemuan pertama berupa materi 
kebencanaan. Siswa diberi pemahaman tentang bermacam-macam bencana yang ada, 
cara mengurangi terjadinya bencana dan apa yang dilakukan saat bencana itu terjadi. Ada 
beberapa kompetensi yang muncul dalam diri siswa. Kompetensi tersebut dapat dilihat dari 
hasil evaluasi berupa tes kognitif dan afektif siswa. Dari materi kebencanaan tersebut 
siswa memiliki kompetensi serta manfaat berupa: (1) dapat mengembangkan kemampuan 
berpikir dan bertindak cepat, tepat dan akurat dalam menghadapi sebuah bencana, dan (2) 
menumbuhkan rasa empati tehadap orang lain yang terkena bencana, sehingga tumbuh 
keinginan untuk menyelamatkan diri dan menolong orang lain.

EDUKASI MENGENAI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG BAIK TERHADAP 
REMAJA SEHINGGA DAPAT MEREDUKSI DAMPAK NEGATIF PENGGUNAANNYA

Desy Rahmawati, Istiqomah Kurniasari, Franky Martion

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial network 
atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (sumber : Wikipedia). Blog, jejaring 
sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan 
oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perkembangan media sosial terasa 
begitu amat pesat pada kurun waktu terakhir ini. Media sosial merupakan salah satu sarana 
untuk memperluas pergaulan dan mendapatkan banyak informasi. Media ini membantu 
seseorang untuk bertemu teman lama dan mengenal teman baru. Mendekatkan jarak dengan 
teman yang berada di daerah yang berbeda. Keberadaan media sosial sangat berpengaruh 
dalam kehidupan. Selain dampak positif, dampak negatif yang ditimbulkan dari media 
sosial juga beragam. Berbagai macam modus kejahatan di media sosial banyak ditemukan 
terutama pada remaja seperti kekerasan, pelecehan, bahkan tindak kriminal seperti 
penipuan, pemerasan, dan sebagainya. Maka diadakanlah program “Edukasi Mengenai 
Penggunaan Media Sosial Yang Baik Terhadap Remaja Sehingga Dapat Mereduksi 
Dampak Negatif Penggunaannya”. Program ini diadakan dengan dua metode, yaitu metode 
online dan offline. Sasaran program ini adalah siswa sekolah menengah pertama yang ada 
di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
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DOMINIC (EDUCATION CHEMISTRY CLINIC) SEBAGAI WAHANA REINFORCEMENT 
PEMBELAJARAN KIMIA BERPENDEKATAN POGIL (PROCESS ORIENTED GUIDE 
INQUIRY LEARNING) BAGI SISWA SMA DI KELURAHAN PATEMON KECAMATAN 

GUNUNG PATI KOTA SEMARANG

Dewangga Oky Bagus A, Aziz Amrullah, Rina Mulyaningsih

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pembelajaran kimia di sekolah memiliki jam paling banyak dibandingkan dengan 
mata pelajaran lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kebosanan pada siswa dalam belajar. 
Oleh karena itu, direkomendasikan program “Dominic (Education Chemistry Clinic) 
Sebagai Wahana Reinforcement Pembelajaran Kimia Berpendekatan Pogil (Process 
Oriented Guide Inquiry Learning) Bagi Siswa SMA Di Kelurahan Patemon Kecamatan 
Gunung Pati Kotasemarang”. Tujuan dari program ini adalah Memberikan alternatif wahana 
reinforcement pembelajaran kimia berpendekatan POGIL (Process Oriented Guide Inquiry 
Learning) bagi siswa SMA yang bermasalah di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung 
Pati Kota Semarang dan Mensosialisasikan deskripsi pelaksanaan DOMINIC (Education 
Chemistry Clinic) sebagai wahana reinforcement pembelajaran kimia berpendekatan POGIL 
(Process Oriented Guide Inquiry Learning) bagi siswa SMA yang bermasalah di Kelurahan 
Patemon Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Program ini terbagi menjadi tiga tahap 
yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Pada tahap sosialisasi ini 
dilaksanakan dengan memberikan angket kepada 63 responden pelajar MA Al Asror. Hasil 
dari pelaksanaan program adalah Dari 52 responden pelajar MA Al Asror Desa Patemon 
Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang yang datang, sebanyak 55 responden atau 
87,3 % bersedia melaksanakan program DOMINIC untuk meningkatkan pemahaman dalam 
belajar kimia. Kesimpulan dari pelaksanaan program adalah DOMINIC merupakan solusi 
yang tepat bagi pelajar SMA Desa Patemon Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang 
karena sebanyak 63 responden atau 100% mempunyai keinginan belajar kimia secara 
menyenangkan. dan 55 responden atau 87,3% bersedia melaksanakan program DOMINIC 
untuk meningkatkan pemahaman dalam belajar kimia.

PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA MANDIRI (KUM) PRODUKSI KRUPUK 
LABU KUNING (CUCURBITA MOSCHATA DURCH.) BERBASIS KOMODITAS HASIL 

PANEN LABU LOKAL DESA SUMBEREJO KABUPATEN BLORA

Dian Mahendra, Silvy Okta Erviana, Ahmad Zuliyanto

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pemerintah kabupaten Blora sejak tahun 2011, telah menjadikan desa Sumberjo 
sebagai desa lumbung padi demi menjaga ketahanan pangan masyarakat Blora. Tak 
mengherankan jika potensi pertanian desa Sumberejo sangat menjanjikan. Selain padi 
sebagai tanaman utamanya, labu kuning atau waluh merupakan komoditas pangan yang 
tersedia dalam jumlah melimpah. Pada musim panen harga labu kuning hanya berkisar 
antara Rp 500,-/buah hingga Rp 1000,-/buah. Labu kuning termasuk salah satu jenis 
tanaman makanan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan cukup lengkap, 
karena mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, B, C, magnesium, fosfor dan 
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kalori (Sudarto 1993). Melihat kandungan gizi labu kuning yang lengkap dan harganya 
yang relatif murah, maka labu kuning dapat dikembangkan sebagai alternatif pangan dan 
lahan usaha masyarakat. Masyarakat desa Sumberjo belum memiliki keterampilan untuk 
mengolah labu kuning menjadi produk olahan yang khas sehingga dapat dijadikan usaha 
mandiri masyarakat guna peningkatan kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu, tim kami 
ingin melakukan pengolahan khusus pascapanen buah labu kuning untuk meningkatkan 
nilai ekonomis buah tersebut dalam usulan program pengabdian ini.

PELATIHAN PEMBUATAN DAN PENGOLAHAN TEPUNG LABU BAGI IBU-IBU PKK 
DESA NAMAR, BAWEN

Dita Dewi Indriyani, Muhammad Ghufron Faza, Endah Sulystyaningrum

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Mahalnya harga tepung terigu sebagai salah satu bahan makanan pokok membuat 
anggaran belanja bulanan rumah tangga membengkak. Untuk itu perlu dicari alternatif 
pengganti tepung terigu yaitu dengan tepung labu kuning. Di samping mudah didapatkan, 
harga labu kuning jauh lebih murah dan yang lebih penting lagi labu kuning mengandung 
berbagai macam vitamin, mineral dan serat yang diperlukan oleh tubuh. Warna kuning 
alami dari tepung labu kuning juga menguntungkan konsumen karena tidak perlu memakai 
pewarna buatan. Labu kuning (Cucurbita moschata) mengandung berbagai macam zat gizi 
seperti: Karbohidrat, vitamin (A, B1 dan C), mineral (kalsium, fosfor, zat besi, kalium, 
magnesium, natrium, potasium, dan sodium), serat dan air. Tujuan dari kegiatan ini antara 
lain: Menciptakan tepung dari labu kuning dan mensosialisasikan penggunaan tepung 
labu kuning sebagai alternatif pengganti tepung terigu serta pengolahan dalam produk 
lain di Desa Namar. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi, pelatihan dan pengolahan 
serta pendampingan kewirausahaan kepada ibu-ibu PKK. Hasil kegiatan sosialisasi tentang 
manfaat labu kuning sebagai alternatif pengganti tepung terigu untuk berbagai bahan 
produk makanan di Desa Namar yakni: Sosialisasi yang kami laksanakan mendapat 
tanggapan positif dari Ibu-ibu PKK desa Namar. Banyak Ibu-ibu yang tertarik dengan 
sosialisasi yang kami adakan. Kegiatan ini menghasilkan produk tepung labu kuning yang 
dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu untuk memasak aneka jenis kue dan 
jajanan.

PENGGUNAAN APLKASI ILMU PENDIDIKAN KIMIA DALAM MASYARAKAT 
DI DESA PLALANGAN KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Ektosim Solikul, Ardiyana Pratono 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu 
pendidikan kimia kepada masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang. Metode yang digunakan yaitu pengajaran mata pelajaran kimia kepada MA 
Desa Plalangan, pembuatan produk kimia secara baik dan benar sesuai materi sosialisasi 
dan membuat arang batok kelapa serta pupuk kompos bagi masayarakat Desa Plalangan. 
Program yang telah dilaksanakan yaitu hasil pengajaran mata pelajaran kimia yang diikuti 
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oleh 20 dari 25 siswa kelas XI dengan materi stuktur atom, sistem periodik dan ikatan 
kimia sesuai dengan silabus KTSP pada tanggal 12 Agustus sampai 8 September tahun 
2013 di MA Plalangan. Sosialisasi pembuataan produk kimia kepada ibu-ibu PKK telah 
dilaksanakan 25 Agustus 2013 yang diikuti 28 orang. Sosialisasi kepada bapak-bapak 
tentang pembuatan arang batok dari kelapa dan pupuk kompos telah dilaksanakan tanggal 
26 Agustus 2013 yang diikuti oleh 20 warga petani. Pembuatan pupuk kompos telah 
dilaksanakan pada tanggal 27 agustus 2013 dengan peserta 15 warga petani. Program 
pembuatan produk olahan kimia secara sampel kepada ibu-ibu PKK sudah dilaksanakan 
pada tanggal 27 Agustus 2013.

PENGENTASAN BANJIR DI KAWASAN KELURAHAN KROBOKAN 
DENGAN KONSERVASI LINGKUNGAN

Eris Mulyaningsih, Pradana Adi Wibowo, Frian Violita Daraninggar

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengentasan banjir di kawasan kelurahan Krobokan dengan konservasi lingkungan 
dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi tepat guna, yaitu dengan memanfaatkan 
sumur resapan dan lubang biopori. Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber resapan air pada saat musim hujan 
sebagai upaya menanggulangi banjir di kelurahan krobokan, sekaligus sebagai sumber 
cadangan air bersih pada saat musim kemarau. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran 
penduduk tentang arti penting sumur resapan dan lubang biopori sebagai upaya konservasi 
air tanah dan mencegah banjir, serta pengetahuan dan keterampilan membuat sumur 
resapan dan lubang biopori yang berdaya guna tinggi, murah, dan mudah dikerjakan oleh 
penduduk merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat 
ini., Pelatihan dan sosialisasi pembuatan sumur resapan dan lubang biopori dilakukan 
dengan metode demonstrasi. Metode demonstrasi diperlukan untuk memperjelas proses 
pembuatan sumur resapan. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai di Jurusan Fisika dan 
dana pendukung dari LP2M merupakan pendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian 
Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat 
tentang sumur resapan dan lubang biopori karena latar belakang pendidikan yang 
bermacam-macam, mahalnya biaya operasional pembuatan sumur resapan dan biopori, 
dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian air tanah. Beberapa manfaat 
yang dapat diperoleh masyarakt dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah dapat 
Mengurangi resiko kekeringan dimusim kemarau dan bahaya banjir dimusim penghujan, 
khususnya untuk warga masyarakat kelurahan krobokan.

“NATA LO” MINUMAN NATA RASA LOE) SEBAGAI MINUMAN NATA KREASI 
DARI FILTRAT LIMBAH SINGKONG DAN UBI

Farida Nur Aziza, Arum Septiosari, Meilina Rahayu U

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Nata merupakan minuman fermentasi yang sehat dan kaya serat. Nata biasanya 
digunakan sebagai makanan diet penderita diabetes dan juga kandungan seratnya yang 
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tinggi banyak digemari masyarakat sebagai makanan sehat dan rendah kalori. Orang 
mungkin mengenal nata sebagai penganan hasil fermentasi air kelapa yang disebut nata 
de coco. Namun seiring dengan bertambahnya permintaan pasar, kebutuhan air kelapa 
untuk pembuatan nata semakin tak terpenuhi sehingga perlu adanya alternatif bahan baku 
nata baru yang murah, mudah didapat, dan potensial. Dusun Gentang dengan mayoritas 
penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang memiliki sebuah industri rumah 
tangga berupa pembuatan keripik singkong dimana limbahnya belum termanfaatkan. 
Kami melihat potensi yang cukup besar pada limbah tersebut untuk dijadikan minuman 
nata yang sehat sekaligus ramah lingkungan karena adanya kandungan glukosa di 
dalamnya yang merupakan bahan utama dalam pembuatan selulosa (nata) sehingga 
tercetuslah untuk membuat nata baru dari filtrate singkong dan ubi. Adapun tujuan utama 
dari program pengabdian ini adalah memberikan bentuk pengabdian kepada masyarakat 
sekitar khususnya untuk perhatian terhadap lingkungan (menangani limbah). Program 
pengabdian ini dilakukan pada bulan juni hingga September dengan 1 bulan pertama 
sebagai tahap persiapan, 3 bulan untuk tahap pelaksanaan dan evaluasi dan 1 bulan untuk 
penyusunan laporan. Dari hasil pelaksanaan program didapatkan hasil 89,28% bersedia 
untuk membuat Nata Lo dan 100% bersedia untuk belajar dalam pembuatan Nata Lo.

MENYULAP LIMBAH CAIR SINGKONG MENJADI NATA DE CASSAVA

Feri Zakaria, Eli Purwanti, Diyah Fibriyani 

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Desa Timbang, Kabupaten Purbalingga merupakan penghasil singkong. Masyarakat 
banyak menggantungkan kehidupan dari pemanfaatan singkong disegala bidang sebagai 
usahanya, baik itu home industri maupun pabrik tapioka. Namun demikian pemanfaatan 
singkong masih kurang optimal, limbah cair sisa produksi masih mencemari lingkungan 
karena tidak ada penampungan. Dari banyaknya limbah cair singkong yang dihasilkan 
oleh pabrik tapioka ini, muncul suatu terobosan baru untuk membantu meminimalisir 
limbah cair yang dialirkan ke sungai. Nata de cassava diproduksi dengan memanfatkan 
fermentasi bakteri Acetobacter Xylinum. Pertumbuhan Acetobacter Xylinum dalam 
medium yang cocok menghasilkan massa berupa selaput tebal pada permukaan medium. 
Lapisan ini merupakan hasil akumulasi polisakarida ekstraseluler (Nata). Produk ini 
dibuat melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah perlengkapan produksi, pada 
tahap ini kami menyiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya tahap 
yang kedua adalah pembuatan bibit nata atau starter. Yaitu denganmenambahkan asam 
asetat 25%, 200 mL, gula pasir 250 g, dan urea/ZA 40 g pada 20 L limbah cair singkong 
kemudian mendidihkannya selama 15 menit. Mendinginkan substrat hingga suhunya di 
bawah 40 0C dan dibiarkan selama 2-3 hari agar terbentuk selulosa yang optimal. Langkah 
yang ketiga adalah pembuatan Nata de Cassava, 20 L limbah cair singkong yang akan 
digunakan sebagai medium tumbuh bakteri diinkubasi diinkubasi dengan A. xylinum 
MGCa 10.5 sebanyak 2 L. Mengaduk substrat agar tercampur secara merata dengan 
bibit nata kemudian menuangkannya ke dalam nampan dengan kedalaman setebal 2 cm. 
Menutup nampan dengan kertas koran yang steril kemudian diinkubasi pada suhu kamar 
selama 8 hari agar diperoleh nata setebal 1,25-1,5 cm.
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ISTANA PRESTASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DEMI 
TERWUJUDNYA MASYARAKAT CERDAS DI KELURAHAN BLADO KECAMATAN 

BLADO KABUPATEN BATANG

Franky Martion, Istiqomah Kurniasari, Tri Sutrisno

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang 
(2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang 
mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 
20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan 
dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya 
tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program 
(DP). Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah 
efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah 
pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia 
pendidikan yaitu: rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan 
guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya 
relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. Di Kelurahan Blado, 
belum terdapat tempat untuk menunjang kegitan belajar mengajar di sekolah. Padahal 
proses belajar di sekolah yang ditunjang dengan kegiatan diluar sekolah dengan dapat 
mengasah keterampilan siswa sejak dini. Keterampilan ini nantinya akan membentuk 
mutu pendidikan siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebagai dasar 
persiapan menuju kemasyarakat cerdas. Berdasarkan alasan tersebut, kami mengusulkan 
beberapa program antara lain: Program Istana Prestasi, dimana mencakup kegiatan 
laboratorium sederhana, menghitung, menulis, program bimbingan belajar, dan kompetisi 
cerdas cermat. Program kedua yaitu Istana Membaca yang akan menyediakan taman 
baca bagi anak-anak usia sekolah. Sasaran kegiatan Pengabdian masyarakat ini adalah 
seluruh masyarakat di Kelurahan Blado Kecamatan Blado. Adapun langkah-langkah dalam 
melaksanakan program ini adalah sebagai berikut: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 
tahap pelaksanaan, penyusunan laporan, kesinambungan kegiatan.

MENUMBUHKAN JIWA WIRAUSAHA (ENTREPRENEURSHIP) MASYARAKAT 
DESA PLOSO KABUPATEN BLORA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN 

HANDICRAFT BERBAHAN DASAR KAIN FLANEL

Ita Martini, Silvy Okta Erviana, Nimas Arum

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Desa Ploso merupakan salah satu desa dengan tingkat urbanisasi tertinggi di 
kecamatan Randublatung. Usia produktif di desa ini adalah penyumbang terbanyak 
arus urbanisasi. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan di desa ini yang cenderung 
statis, karena warga usia produktifnya memilih urbanisasi sebagai jalan pemenuhan 
taraf hidup yang lebih layak. Adanya arus urbanisasi yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun, menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah untuk mencari 
solusinya. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi arus urbanisasi adalah 
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dengan menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan warga pada usia produktif. Jiwa 
wirausaha dapat ditumbuhkan dengan adanya keterampilan serta motivasi warga untuk 
berwirausaha. Dan keterampilan serta motivasi dapat ditumbuhkan salah satunya melalui 
pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang berkesinambungan berbasis praktikal. Artinya 
dalam pelatihan tersebut tidak hanya diberi materi dalam bentuk ceramah, namun peserta 
dilibatkan langsung dalam rencana bisnis yang akan dijalankan. Rencana usaha dapat 
dirancang melalui usaha yang sederhana, tidak memerlukan modal besar, namun dapat 
mendatangkan keuntungan yang menggiurkan. Salah satu rencana usaha yang masuk 
dalam kriteria tersebut adalah usaha handicraft berbahan dasar kain flannel. Pembuatannya 
yang relatif mudah merupakan alasan kuat kerajinan ini sangat diminati golongan usia 
produktif. Pangsa pasar yang dibidik adalah anak remaja usia sekolah hingga ibu rumah 
tangga. Tak heran jika kini handicraft dari kain flannel semakin dilirik masyarakat dan 
juga para pelaku usaha kecil menengah karena prospeknya yang cukup menjanjikan.

PENGOLAHAN TEH HERBAL KEMBANG MAWAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
NILAI GUNA MAWAR TABUR (ROSA SP.) DI DUSUN AMPELGADING 

KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Mutia Imtihana, Silvy Okta Erviana, Iffa Faiza Khoirunnisa

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Bandungan merupakan salah satu sentra pertanian di Semarang. Kawasan ini 
menjadi salah satu kawasan yang hijau di wilayah Semarang karena lokasinya yang 
berada di lereng Gunung Ungaran. Daerahnya subur sehingga dari sisi geografis ini 
sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Pada umumnya petani 
di Dusun Ampelgading Kecamatan Bandungan, menanam bunga mawar tabur pada setiap 
tepi lahan mereka. Apabila tanaman ini sudah berbunga, bunga tersebut selalu dipanen 
kemudian dijual kepada pembeli bunga. Akan tetapi hal ini terkadang merugikan petani 
karena harga bunga mawar tabur ini sangat fluktuatif dan tergantung musiman serta 
permintaan pembeli. Mawar tumbuh subur di daerah beriklim sedang walaupun beberapa 
kultivar yang merupakan hasil metode penyambungan (grafting) dapat tumbuh di daerah 
beriklim subtropis hingga daerah beriklim tropis. Selain sebagai bunga potong, mawar 
memiliki banyak manfaat, antara lain antidepresan, antiviral, antibakteri, antiperadangan, 
dan sumber vitamin C. Kandungan vitamin C pada kelopak atau helai bunga mawar (petal) 
tidak kalah dengan kandungan vitamin C pada buah jeruk. Oleh karena itu, akan sangat 
bermanfaat sekali apabila masyarakat Bandungan menjadikan mawar tabur ini sebagai 
olahan berupa teh kembang mawar, terutama pada saat harga mawar sedang menurun. 
Program ini bertujuan agar bunga mawar tabur yang semula belum dimanfaatkan dengan 
maksimal dapat menjadi lebih bermanfaat dengan diolah menjadi teh kembang mawar. 
Selain itu, masyarakat dapat memiliki keterampilan dan usaha baru yaitu pengolahan 
teh kembang mawar sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat melalui usaha 
pengolahan teh kembang mawar. Tahap pelaksanaan program ini berupa sosialisasi dan 
pelatihan kepada masyarakat mengenai pembuatan dan prospek teh mawar, pengemasan, 
serta pemasarannya.
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PENGEMBANGAN “PLEUROTUS CLUB” SEBAGAI FORUM DISKUSI BUDIDAYA 
JAMUR TIRAM DAN PELATIHAN PEMBUATAN BAGLOG JAMUR TIRAM 

BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN MENDEN KABUPATEN BLORA

Panji, Fikry Noor Sofwan, Dian Mahendra

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Keterbatasan pengetahuan dalam pembuatan baglog merupakan faktor yang 
membuat pembudidaya jamur tiram di desa Sumberejo sangat tergantung pada stok 
baglog dari kabupaten Blora. Pengembangan Klinik Pleurotus merupakan solusi yang 
dapat ditawarkan. Klinik Pleurotus merupakan sebuah wadah/forum diskusi bagi 
masyarakat desa yang terfokus untuk membahas masalah-masalah terkait budidaya 
jamur tiram. Selain itu, forum ini juga akan memberi pelatihan tentang pembuatan 
baglog jamur tiram. Harapan kami dengan forum ini, usaha budidaya jamur tiram di desa 
akan semakin berkembang pesat sehingga mampu bersaing dengan pembudidaya jamur 
tiram di daerah lain. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian ini meliputi; 
tahap persiapan program, tahap pelaksanaan program serta tahap kegiatan pascaprogram. 
Tahap kegiatan pascaprogram akan difokuskan pada monitoring budidaya jamur tiram 
serta penanganan pascapanen jamur tiram. Program ini diharapkan akan menghasilkan 
produk-produk olahan berbahan dasar jamur tiram sehingga akan menambah nilai jual 
jamur tiram produksi desa ini. Secara keseluruhan tahap-tahap tersebut dijadwalkan akan 
dilaksanakan selama tiga bulan. Kegiatan pangabdian ini dikatakan berhasil jika (1) 
sekurang-kurangnya 75% peserta pelatihan mampu mempraktekan pembuatan baglog 
jamur tiram, (2) sekurang-kurangnya peserta pelatihan mampu memproduksi 375 baglog, 
serta (3) sekurang-kurangnya 75% dari baglog yang telah dibuat peserta pelatihan tumbuh 
menjadi jamur tiram.

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN CORE TERHADAP KEMAMPUAN 
BERPIKIR REFLEKTIF SISWA KELAS X MATERI TRIGONOMETRI

Yoga Wicaksana

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir 
reflektif peserta didik dengan implementasi model pembelajaran CORE mencapai KKM 
klasikal dan mengetahui apakah kemampuan berpikir reflektif peserta didik dengan model 
pembelajaran CORE lebih baik dibandingkan kemampuan berpikir reflektif peserta didik 
dengan model pembelajaran langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik 
kelas X SMA N 1 Magelang tahun pelajaran 2012/2013. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode dokumentasi, tes, dan observasi. Dengan teknik cluster 
random sampling, terpilih sampel yaitu peserta didik kelas X-7 sebagai kelas kontrol yang 
diterapkan pembelajaran dengan model pembelajaran langsung dan kelas X-8 sebagai kelas 
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eksperimen yang diterapkan model pembelajaran CORE berbantuan media prezi. Dari hasil 
uji ketuntasan klasikal, diperoleh ketuntasan belajar dalam kemampuan berpikir reflektif 
peserta didik pada kelas eksperimen. Dari hasil uji kesamaan rata-rata, diperoleh rata-rata 
kemampuan berpikir reflektif peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 
kontrol. Simpulan yang diperoleh yaitu rata-rata kemampuan berpikir reflektif dengan 
pembelajaran model CORE mencapai KKM klasikal dan rata-rata kemampuan berpikir 
reflektif peserta didik pada model CORE lebih tinggi dari pada rata-rata kemampuan 
berpikir reflektif peserta didik pada pembelajaran dengan model pembelajaran langsung.

PELATIHAN PEMBUATAN BIOGAS DARI KOTORAN TERNAK DAN LIMBAH 
ORGANIK SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS SDM DI DESA SITILUHUR 

KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

Yunita Wulansari, Maulidiawati, Maulida Fitriana

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Salah satu permasalahan nasional yang kita hadapi dan harus dicarikan jalan 
keluarnya pada saat ini adalah masalah energi, baik untuk keperluan rumah tangga 
maupun untuk industri dan transportasi. Sejalan dengan hal itu pemerintah juga terus 
mendorong upaya-upaya untuk penggunaan sumber energi alternatif lainnya yang 
dianggap layak dilihat dari segi teknis, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam rangka 
pemenuhan keperluan energi rumah tangga khususnya di pedesaan, dipandang perlu 
adanya upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menerapkan berbagai alternatif energi 
yang layak bagi masyarakat. Sekaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya terobosan 
yang dilakukan adalah melaksanakan program sosialisasi pelatihan pemanfaatan biogas 
skala rumah tangga sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan di desa 
Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Pelaksanaan program sosialisasi pelatihan 
pemanfaatan biogas skala rumah tangga juga terkait dengan upaya-upaya pengembangan 
agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan 
ramah lingkungan. Desa Sitiluhur memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai 
sentra pengembangan biogas, sebab ketersediaan bahan kotoran ternak sapi yang memadai. 
Maka dari itu, sebagai wujud upaya konservasi di masyarakat LP2M UNNES mendukung 
adanya program sosialisasi pelatihan pembuatan biogas dari kotoran ternak dan limbah 
organik di desa Sitiluhur yang diajukan oleh mahasiswa dalam rangka wujud pengabdian 
terhadap masyarakat. Target peserta sosialisasi ini adalah pemuda karang taruna, dimana 
nantinya mereka akan diharapkan membantu tim pengabdi dalam menyalurkan aspirasi 
kepada warga masyarakat terutama para peternak dan petani.

PELATIHAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM (QUANTUM TEACHING IN 
ACTION) BERBASIS TIK BAGI GURU MA NU NURUSSALAM KUDUS

Hudi Hermawan, Achmad Farchan, Arina Nur Ifadaniyati

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Kenyataan dilapangan, kreativitas kerja guru masih belum optimal, hal ini dapat 
dilihat berdasarkan fakta yang ada seperti masih ada guru dalam menyajikan materi 
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pelajaran hanya terbatas pada apa yang ada dalam buku teks, metode pembalajaran yang 
digunakan umumnya masih bersifat konvensional (ceramah), kurang mengaplikasikan 
materi pelajaran dengan fakta kondisi nyata di masyarakat atau lingkungan sekitar. Tujuan 
dari progam ini adalah Memberikan tambahan wawasan baru bagi guru Ma Nu Nurussalam 
Kudus tentang penerapan model pembelajaran QT berbasis TIK (pemanfaatan dan 
penggunaan Ms.Power Point dan animasi flash dengan swihsmax). Metode pelaksanaan 
meliputi persiapan (pembuatan modul,insturmen pelakasanaan, dsb), pelaksanaan 
pelatihan (model teori, demonstrasi, praktik dan evaluasi projek akhir) dan terakhir adalah 
evaluasi. Hasil dari progam ini selama empat bulan yaitu guru yang mengikuti progam 
sampai selesai dapat menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching sesuai dengan 
kurikulum 2013 didalam kelas sehingga membuat kelas lebih menyenangkan. Bapak 
ibu guru juga dapat membuat projek akhir berupa media pembelajaran berbasis animasi 
sesuai mata pelajaran yang diampunya. Projek akhir tersebut bisa langsung digunakan 
untuk mengajar di kelas dan hasilnya semangat siswa untuk mengikuti pelajaran lebih 
meningkat. MA NU Nurussalam Kudus kedepan siap untuk menjadi pusat percontohan 
pelakasanaan kurikulum 2013 dan pusat multimedia pembuatan media pembelajaran, 
hal tersebut sudah mulai dirintis dengan menggandeng sekolah-sekolah tetangga untuk 
mengadakan pelatihan di sekolah tersebut.

PENINGKATAN BRANDING WISATA SEJARAH DAN RELIGI MELALUI MEDIA 
WEBSITE DI DI DESA SEMEDO KECAMATAN KEDUNGBANTENG 

KABUPATEN TEGAL

Tahroni, Amirudin Baharsyah, Etika Mulyawati

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal merupakan desa 
yang terpencil, namun terdapat potensi wisata, yaitu situs purbakala semedo dan makam 
mbah semedo. Dari segi ekonomi desa semedo tergolong dalam ekonomi rendah karena 
pendapatan masyarakat yang tidak menentu, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani 
ladang hutan. Selain faktor pekerjaan juga faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang 
sulit dan belum berkembang di desa semedo. Salah satu solusi tepat yang dapat diterapkan 
antara lain menampung semua potensi yang ada baik dari situs purbakala semedo, candi 
semedo maupun seni dan budaya yang ada dalam sebuah wadah promosi yang berbasis 
internet sehingga jangkauan promosi lebih luas dan menjangkau semua kalangan. Wadah 
tersebut dikelola dan dikembangkan seiring perkembangan dan penambahan konten yang 
ada.Wadah ini diisi dengan video dan foto-foto fosil, museum, candi semedo, kegiatan 
seni budaya, dan kegiatan- kegiatan yang lainya yang dikemas sedemikian rupa sebagai 
media promosi. Program pengabdian masyarakat LP2M Unnes yang kami ajukan berjudul 
Peningkatan Branding Wisata Sejarah Dan Religi Melalui Media Website Di Desa 
Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Program Pengabdian Masyarakat 
ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) 
tahap monitoring.
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PEMBUATAN WEBSITE WISATA MERAPEN SEBAGAI SEBUAH STRATEGI 
PENGEMBANGAN PARIWISATA API ABADI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 

DI DESA MANGGARMAS,KECAMATAN GODONG, KABUPATEN GROBOGAN

Yahya Nur Ifriza, Muhammad Sam’an, Novi Ermawati

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Sumber Api Abadi Mrapen di Desa Manggarmas sering menjadi tujuan wisata 
karena juga terdapat juga kolam air mendidih Sendang Dudo yang dipercaya dapat 
mengobati penyakit kulit dan reumatik. Air Sendang Dudo memiliki keunikan karena 
yang tadinya bersih dan bening dapat berubah menjadi keruh dan selalu mendidih tetapi 
tidak panas. Air ini juga bisa terlihat keruh tetapi bila dimasukkan ke dalam sebuah 
gelas maka dapat berubah menjadi bening. Selain itu, ada pula keunikan lain yang dapat 
mencobanya yaitu dari gelembung air yang mengambang apabila disulut dengan api 
maka dapat menyala di atas permukaan air. Hal itu dimungkinkan karena air tersebut 
mengandung mineral dan zat kimia. Sayangnya, potensi wisata Api Abadi Mrapen 
tersebut ternyata belum cukup dioptimalkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
daerah setempat karena belum adanya sebuah wahana informasi pariwisata up to date 
yang dapat disajikan oleh pengelola wisata. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah website 
wisata sebagai strategi pengembangan pariwisata Api Abadi Mrapen berbasis Information 
Technology. Oleh karena itu, upaya pengembangan pariwisata, terutama objek wisata Api 
Abadi Mrapen, merupakan tindakan yang mutlak adanya untuk menyemarakkan pariwisata 
di Indonesia dan membangkitkan kembali gairah kebudayaan lokal. Kami merumuskan 
beberapa tujuan dalam pelaksanaan program pengabdian ini yaitu pertama, memaparkan 
cara mengembangkan website wisata bagi masyarakat Desa Manggarmas, Kecamatan 
Godong, Kabupaten Grobogan. Kedua, mengetahui keuntungan yang dapat diperoleh 
oleh masyarakat Desa Manggarmas dengan adanya website wisata. Ketiga, menjelaskan 
kendala-kendala yang sekiranya akan muncul selama pengembangan website wisata dan 
solusinya. Harapan Tim Penulis untuk memasyarakatkan objek wisata Api Abadi Mrapen 
ternyata bersambut baik dengan adanya keinginan dari Masyarakat Desa Manggarmas 
yang sedang berusaha memperkenalkan dan mengembangkan potensi wisata maupun 
warna kearifan lokal yang ada di daerah setempat.

“GEMAR” SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN TENTANG BAHAYA NARKOBA 
PADA ANAK USIA DINI DI SEKOLAH DASAR

Lalan Falatansah, Risa Nur Amalia, Astri Yunita P, Erlinda Rahmatin

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

“GEMAR” Merupakan kependekan dari “Game Efektif Materi Narkoba” yang 
merupakan media pembelajaran tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya 
(NAPZA), dimana melalui media tersebut diharapkan para siswa Sekolah Dasar dapat 
lebih mengerti dan menangkap materi yang disampaikan terkait hal-hal yang berhubungan 
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dengan NAPZA. Media ini dibuat sendiri dengan menggabungkan beberapa media game 
komputer yang nantinya digunakan sebagai salah satu media untuk para siswa untuk lebih 
memahami materi yang diberikan yang sebelummnya dijelaskan dengan slide mengenai 
narkoba. Game ini dimainkan oleh semua siswa yang menjadi sasaran kegiatan, di 
dalam game berisi pertanyaan yang menjadi salah satu bentuk penilaian pada indikator 
penilaian berupa pengetahuan dan sikap yang dapat menggambarkan para siswa dengan 
baik memerima apa yang telah disampaikan. NAPZA telah menjadi masalah serius di 
bumi nusantara, terlihat dari beberapa kejadian kasus penyalahgunaan napza terutama 
dikalangan muda mudi indonesia. Penyalahgunaan napza itu merupakan akibat dari 
kurangnya pemahaman mereka tentang bahaya napza itu sendiri, sehingga dalam hal ini 
perlu ditanamkan pendidikan berkaitan bahaya-bahaya napza dan cara-cara menghindarinya 
terutama bagi para anak-anak usia sekolah agar mereka mengenal apa itu napza dan pada 
akhirnya mereka akan dapat menhindarkan diri mereka dari bahaya napza. Kecamatan 
Parakan merupakan satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung yang 
memiliki kejadian kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Jawa Tengah, sehingga kami 
menjadikan kecamatan Parakan menjadi sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 
terutama pada anak-anak usia Sekolah Dasar, dengan harapan dapat memberikan 
kontribusi dalam meminimalisir kejadian kasus penyalahgunaan Napza pada tahun-
tahun atau masa-masa mendatang, karena mau tidak mau mereka yang sekarang duduk 
di Sekolah Dasar nantinya akan beranjak menjadi individu remaja yang sangat berpotensi 
menjadi sasaran para pengedar napza. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di SDN Mandisari 
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, dan mendapat sambutan hangat dan apresiasi 
yang tinggi dari Kepala Sekolah beserta para staf guru sekolah tersebut. Bahkan dalam 
kegiatan tersebut, bapak Kepala Sekolah serta beberapa guru ikut andil dan terjun langsung 
untuk mengkondisikan peserta agar 35ias mengikuti kegiatan dengan baik. Dengan bekal 
pengetahuan yang memadai terkait bahaya penyalahgunaan Napza nantinya diharapkan 
para remaja dapat membentengi diri dari maraknya penyalahgunaan Napza di zaman 
modern ini, sehingga kasus-kasus kematian akibat zat-zat berbahaya itu dapat sedikit 
demi sedikit diminimalisir. Dengan bekal pengetahuan juga diharapkan mereka akan dapat 
mengingatkan dan peduli terhadap ligkungan atau teman-teman yang ada di sekitarnya 
sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dari ancaman zat berbahaya Napza.

PENGENALAN PENDIDIKAN PENDAHULAUN BELA NEGARA PADA SISWA - SISWI 
SMK N I JAMBU KABUPATEN SEMARANG

Moh. Fani, Rizky Dian B, Dewi Mulya C, Siti Sangadah

Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Pengenalan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (P3BN) adalah Kegiatan yang 
disusun dan dirancang dengan tujuan untuk mengenalkan nilai-nilai cinta tanah air sehingga 
teracapai sikap dan sifat kepemimpinan dan cinta tanah air (NKRI Harga Mati). Kegiatan 
ini pertama kali diadakan oleh Anggota Resimen Mahasiswa Mahadipa Satuan 902 Unnes 
pada tahun 2010 yang awal tujuannya untuk menampung dan memberikan inspirasi 
bagi para pelajar SMA/MA sederajat Se-kota Semarang tentang penanaman pendidikan 
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karakter. Didalam kegiatan tersebut diselipkan penanaman nilai-nilai kejuangan, disipiln, 
semangat bela negara, cinta tanah air, dan bangga terhadap NKRI. Sehingga harapan 
kami dengan kegiatan ini kami ingin mengabdikan ilmu. Latar belakang masalah: 1). 
Bagaimana upaya menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan Siswa-siswi SMK N 1 
Jambu Kabupaten Semarang. 2). Bagaimana upaya menanamkan sikap cinta tanah air di 
lingkungan keluarga Siswa-siswi SMK N 1 Jambu Kabupaten Semarang 3). Bagaimana 
upaya menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan masyarakat Siswa-siswi SMK N 1 
Jambu Kabupaten Semarang. Tujuan Pengabdian Program Masyarakat: 1). Meningkatkan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2). Penanaman nilai-nilai kejuangan, disipiln, 
semangat bela negara, cinta tanah air, dan bangga terhadap NKRI. 3). Memupuk dan 
mempertebal jiwa patriotisme, Nasionalisme, kesetiakawanan di kalangan siswa-siswi 
Panti Asuhan Iskadariyah baik di kalangan Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Program 
pengabdian Masyarakat ini menggunakan Metode membuat sebuah rangkaian kegiatan 
yang sudah terjadwal dan tersusun dengan rapi, sehingga para peserta dari awal kegiatan 
sampai akhir kegiatan terprogram untuk melaksanakan kegiatan. Populasi peserta siswa-
siswi SMK N 1 Jumo berjumlah 60 orang. Simpulan penelitian adalah: 1). Dengan 
kegiatan Program pengabdian masyarakat (P3BN) dapat menanamkan sikap cinta tanah 
air di lingkungan Siswa- siswi SMK N 1 Jambu Kabupaten Semarang 2). Dengan kegiatan 
Program pengabdian masyarakat (P3BN) dapat menanamkan sikap cinta tanah air di 
lingkungan keluarga Siswa-siswi SMK N 1 Jambu Kabupaten Semarang 3). Dengan 
kegiatan Program pengabdian masyarakat (P3BN) dapat menanamkan sikap cinta tanah 
air di lingkungan masyarakat Siswa-siswi SMK N 1 Jambu Kabupaten Semarang. Saran 
: Kepada Pemerintah semoga program semacam ini mohon untuk di dukung sepenuhnya 
dan dikembangkan di seluruh Universitas seluruh indonesia sehingga mahasiswa dapat 
mengabdikan limu yang didapat sehingga bisa di tularkan kepada yang membutuhkan.

MEMASYARAKATKAN OLAHRAGA SENAM AEROBIK DI KALANGAN IBU-IBU PKK 
DI PULAU KARIMUNJAWA

Muchamad Rizki Raharjo, Nurhuda, Dwi Agus Setiawan 

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

karimunjawa adalah salah satu wilayah di daerah jawa tengah yang letaknya di 
kabupaten jepara, merupakan daerah terpencil yang berjarak 45 mil atau kurang lebih 
83 km arah barat laut kabupaten jepara dan hanya bisa di tempuh mengunakan kapal 
montor Verry selama 6 jam perjalanan dan Kapal Cepat Exspres 2 jam Perjalanan dari 
kabupaten jepara dan 30 menit perjalanan melalui jalur udara dari bandara Ahmad Yani 
semarang. Dengan jarak yang terpaut jauh dari kabupaten maka masyarakat karimunjawa 
minim akan pengetahuan tantang olahraga khususnya cabang senam aerobik. Pengabdi 
ingin memberikan pelatihan dan wawasan tentang pentingnya berolahraga melalui senam 
aerobik luaran yang kami harapkan setelah masyarakat mengetahui dan memeahami 
tentang pentingnya berolahraga, maka masyrakat memiliki kegiatan posistif yang dapat 
di lakukan oleh ibu – ibu PKK beserta masyarakat sekitar yang ada di pulau karimunjawa.
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PEMBERDAYAAN SISWA PEMANTAU JENTIK DENGAN METODE BERGILIR 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN ANGKA BEBAS JENTIK DI SEKOLAH DASAR 

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN 2013

Nurul Siti Fatonah, Khairuz Zakiyah, Ayu Andini

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang berbahaya karena 
dapat menyebabkan kematian secara cepat. Penyakit ini juga sering menimbulkan KLB 
karena perilaku menggigit vektornya yang menggigit secara berulang-ulang (Multiple 
Bites) sehingga DBD dapat menular dan menyebar secara cepat (Depkes RI, 2010). 
Sekolah merupakan salah satu tempat potensial terjadinya penularan DBD karena siswa 
sekolah berasal dari berbagai wilayah yang berbeda yang kemungkinan membawa virus 
dengue dengan serotip berbeda. Anak-anak merupakan umur yang susceptible terserang 
DBD. Sedangkan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor utamanya aktif menggigit pada 
jam 09.00-10.00 dan 16.00-17.00, dimana anak sekolah dasar sedang aktif belajar di 
sekolah. oleh karena itu lingkungan sekolah harus terbebas dari nyamuk penular DBD 
(Depkes RI: 2010). Oleh karena itu penting dilakukan upaya pemberantasan sarang 
nyamuk dengan memantau jentik di lingkungan sekolah agar dapat memutus penularan 
DBD. Kegiatan siswa pemantau jentik dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap awal yang 
terdiri dari perijinan dan koordinasi, tahap pelaksanaan yang terdiri dari pembentukan, 
pelatihan, dan pelaksanaan siswa pemantau jentik, dan tahap akhir yang terdiri dari 
monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Sasaran pelaksanaan pengabdian ini adalah siswa 
sekolah dasar di SDN Sampangan 01, SDN Bendungan, SDN Gajahmungkur 01, dan SD 
Kemala Bhayangkari. Hasil dari pengabdian ini adalah telah terbentuk siswa pemantau 
jentik di SDN Sampangan 01, SDN Bendungan, SDN Gajahmungkur 01, dan SD Kemala 
Bhayangkari, pengetahuan siswa mengenai DBD dan cara pemantauan jentik meningkat, 
angka bebas jentik > 95 %, pelaksanaan kegiatan siswa pemantauan jentik sudah rutin 
dilaksanakan sampai saat ini masih dilanjutkan oleh masing-masing sekolah secara 
mandiri. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa dengan adanya siswa pemantau 
jentik dapat menurunkan risiko penularan DBD yang dapat dilihat dari angka bebas jentik 
yang dicapai yaitu > 95 %. Saran yang diberikan adalah agar kegiatan pemantauan jentik 
dilakukan secara mandiri di setiap sekolah dasar terutama di Kecamatan Gajah Mungkur.

MEMBENTUK GENERASI REMAJA SADAR KESEHATAN REPRODUKSI 
DENGAN METODE PERMAINAN ULAR TANGGA PADA SISWA SMP ISLAM AL-

AZHAR DI SEKITAR LOKALISASI ARGOREJO

Risa Nur Amalia, Ulya Rais Abdillah, Mohamad Amrul Faruq, Nur Zulaikhah Latifah

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Permasalahan kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja dari waktu ke waktu 
semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.Survei Kesehatan Reproduksi 
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Remaja Indonesia 2002-2003 menyebutkan, remaja yang mengaku memiliki teman yang 
pernah berhubungan seksual sebelum menikah pada usia 14-19 tahun mencapai 34,7 
persen untuk perempuan dan 30,9 persen untuk laki-laki. Hal serupa didapat dari data 
Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2008. Sebanyak 62,7 persen remaja SMP tidak 
perawan dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi. Pemberian informasi mengenai 
kesehatan reproduksi merupakan salah satu strategi dalam membentuk generasi remaja 
yang sadar akan kesehatan reproduksi. Bertambahnya pengetahuan tentang kespro, 
tentu tidak dimaksudkan agar para remaja mencoba melakukan hubungan seks namun 
justru agar mereka memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab. Dalam 
meningkatkan tingat pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi peneliti menggunakan 
metode permainan ular tangga, dimana dalam permainan ular tangga tersebut berisi 
informasi–informasi mengenai kesehatan reproduksi. Metode ini akan diterapkan pada 
siswa SMP Islam Al–Azhar yang berada di sekitar lokalisasi argorejo, Semarang. Hasil 
menunjukkan rata-rata tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi siswa SMP Al – Azhar 
sebelum pelaksanaan permainan ular tangga yaitu 6,1 sedangkan untuk hasil rata-rata 
setelah pelaksanaan yaitu 6,4. Sedangkan untuk sikap, sebelum pelaksanaan permainan 
ular tangga rata–rata sebesar 10,4 sedangkan untuk hasil rata-rata setelah pelaksanaan 
yaitu 11,1. Hal ini menunjukkan metode permainan ular tangga dapat meningkatkan 
tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi.

SOCIOPRENEURSHIP BAGI KELOMPOK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA (PKK) KELURAHAN CEPOKO KECAMATAN GUNUNGPATI 

KOTA SEMARANG MELALUI DIVERSIFIKASI KETELA POHON MENJADI 
DONAT KEPO

Imam Nur Syihab, Nupita Indriyani, Rizky Kartika Idayatni

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Penguatan pangan berbasis kearifan lokal perlu menjadi program nasional 
dengan mengedepankan pada diversifkasi pangan. Konsep diversifikasi pangan ini dapat 
dikembangkan melalui sociopreneurship yang berdasarkan pada potensi masyarakat dan 
hasil pangan di sekitar masyarakat. Melalui sociopreneurship ini diharapkan masyarakat 
lebih mengembangkan keanekaragaman pangan dengan memperhatikan potensi daerah 
sekitar sehingga sociopreneurship ini mampu mendorong kegiatan perekonomian khususnya 
pada masyarakat kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Metode 
pelaksanaan pengabdian terdiri dari empat tahapan yaitu sosialisasi dan simulasi awal, 
praktek secara langsung, pendampingan program, dan evluasi. Metode sosialisasi digunakan 
kapada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang latar belakang dan tujuan 
pelaksanaan kegiatan, metode praktik secara langsung digunakan untuk mempraktikan 
berbagai tahapan dalam simulasi awal, metode pendampingan program digunakan untuk 
memberikan arahan kepada masyarakat terhadap keberlangsungan program, metode 
terakhir yaitu evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat minat masyarakat kelurahan 
Cepoko untuk mengolah ketela pohon menjadi donat kepo, mengevaluasi pendapat-
pendapat dari masyarakat, menganalisisnya dan memperbaiki atau menyempurnakan hasil 
program. Hasil kegiatan program pengabdian masyarakat mulai dari sosialisasi sampai 
pelaporan sudah berjalan hingga 100% dengan ketercapaian berupa sudah dilaksanakannya 
pengabdian yang dapat memberikan ilmu baru kepada anggota PKK di kelurahan Cepoko 
dan dapat dipraktikkan untuk menambah nilai ekonomis dari ketela pohon menjadi donat 
“Kepo”.
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PELATIHAN E-LEARNING BERBASIS MULTIPLE INTELEGENSI MELALUI BLOG 
INDIVIDU GURU SD SE-KELURAHAN SEKARAN

Raeni, Khoerunisa Fitriani, M. Zachim Alfan

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Teknologi informasi saat ini telah mengikuti perkembangan yang begitu pesat. Murid 
SD saat ini telah familiar dengan komputer. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
perlu mendapatkan perhatian penting. Apalagi anak Sekolah Dasar yang rata-rata berusia 7-12 
tahun perlu mendapatkan bimbingan yang intensif dalam penggunaan komputer. E-learning 
merupakan salah satu metode pembelajaran yang memanfaatkan akses internet. Blog sebagai 
salah satu media e-learning. Pelatihan E-learning ini berbasis Multiple Intelegensi agar 
guru juga dapat mengeksplorasi multiple intelegensi yang dimiliki siswa sehingga dapat 
berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki ke arah yang baik. Tujuan dari pelatihan ini 
adalah meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif melalui blog individu guru SD 
Se-Kelurahan Sekaran dan meningkatkan pemahaman guru terkait multiple intelegensi pada 
pelatihan e-learning. Metode yang digunakan adalah pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan, 
dan pasca kegiatan. Kontribusi pelaksanaan ini adalah dapat meningkatkan kualitas guru 
sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui generasi bangsa 
yaitu siswa.

PEMBERDAYAAN IBU – IBU RUMAH TANGGA DI DUSUN KERENGAN 
KABUPATEN TEMANGGUNG MELALUI KOMERSIALISASI PRODUK NASI 

JAGUNG INSTAN SEBAGAI USAHA SAMPINGAN

Yuliyanto, Gambang, Syaiful

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Jagung merupakan salah satu hasil panen petani di Dusun Kerengan Kabupaten 
Temanggung. Jagung mempunyai potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai 
olahan. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan petani menjadikan jagung belum 
mempunyai nilai tambah. Disisi lain, potensi olahan jagung secara tidak langsung sudah 
ditunjukkan oleh ibu–ibu rumah tangga di Dusun Kerengan, hanya saja belum dikemas 
dan dikomersilkan. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
dan pelatihan terkait dengan komersialisasi nasi jagung instan. Metode pelaksanaan 
terdiri dari kegiatan sosialisasi, pendampingan, hingga pemasaran. Hasil yang telah 
dicapai dalam program pengabdian ini diantaranya sosialisasi dilakukan pada tanggal 24 
Agustus 2013. Peserta sosialisasi ini adalah ibu–ibu rumah tangga di Dusun Kerengan 
yang terdiri dari 4 RT. Setiap RT diwakilkan oleh ketua dan pengurus yang terdiri dari 
5 orang. Sosialisasi dilakukan di rumah ibu Badiah yang berada di lingkungan RT 1. 
Pendampingan dilaksanakan seminggu sekali yaitu minggu pertama dilakukan pada tanggal 
31 Agustus 2013, 8 September, 15 September, 22 September, 29 September, 6 Oktober, 
dan 13 Oktober 2013. Kegiatan pendampingan yang dilakukan meliputi proses sortir 
jagung, penjemuran, penyelepan, perendaman, penyelepan akhir, proses akhir menjadi 
nasi jagung instan, pengemasan serta pemasaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu 
– ibu rumah tangga di Dusun Kerengan, Desa Kramat, Kecamatan Kranggan, Kabupaten 
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Temanggung mampu memberikan nilai tambah pada hasil panen Jagung, ibu–ibu rumah 
tangga di Dusun Kerengan, Desa Kramat, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung 
mampu menginovasi produk olahan berbahan dasar Jagung menjadi nasi Jagung instan, 
dan ibu–ibu rumah tangga di Dusun Kerengan, Desa Kramat, Kecamatan Kranggan, 
Kabupaten Temanggung mampu meningkatkan keterampilan dalam pengemasan dan 
pemasaran pada produk nasi Jagung instan. Terkait dengan permasalahan yang terjadi 
maka Perlunya legalisasi produk ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan 
serta mengurus ijin usaha agar produk nasi jagung instan lebih diterima oleh masyarakat 
luas serta perlunya melakukan pengembangan kemasan agar lebih menarik.






