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KATA PENGANTAR

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Abstrak 
Hasil Penelitian Tahun 2014 dapat diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Abstrak hasil penelitian yang terbit kali 
ini merupakan suntingan hasil-hasil penelitian Dosen UNNES pada tahun anggaran 2014 
yang dibiayai dari dana DIPA PNBP Unnes, DIPA Eks. Rutin, Ditlitabmas dan sumber dana 
yang lain.  Abstrak hasil penelitian ini memuat hasil-hasil penelitian para dosen dari semua 
fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang : FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIK, FE dan 
FH. Ada beberapa tulisan yang tidak dapat disajikan karena alasan teknis dalam buku sari 
penelitian ini.
 Harapan kami kiranya civitas akademika yang berminat dalam penelitian, dapat 
menggunakan sari hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi dalam 
melakukan penelitian. Selain itu kiranya abstrak hasil penelitian ini dapat pula meningkatkan 
pengetahuan dan wawasan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 Kami menyadari bahwa dalam penyuntingan abstrak hasil penelitian ini masih ada 
kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan pada edisi-edisi 
berikutnya.
 Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Unnes, Dosen yang hasil penelitiannya 
dapat diterbitkan pada edisi ini, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 
penyuntingan akhir. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang,       Maret 2015

Penyusun
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PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

APLIKASI METODE GAYABERAT MIKRO ANTAR WAKTU UNTUK PEMANTAUAN 
INTRUSI AIR LAUT DI KAWASAN SEMARANG UTARA

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

Penelitian Kompetensi Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa intrusi air laut yang terjadi 
di beberapa wilayah kota Semarang ternyata sudah meresep ke sumur gali yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari – hari, seperti mencuci, mandi 
dan sebagainya. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Hendrayana (2002), 
diketahui bahwa daerah utara Semarang, intrusi air laut semakin meningkat sejak 
beberapa tahun terakhir, terutama pada daerah pemukiman pusat perkotaan, dan di 
beberapa wilayah industri di bagian utara, misalnya daerah sekitar Muara Kali Garang, 
Tanah Mas, Pengapon, dan Simpang Lima. Data intrusi air laut tersebut berdasarkan 
hasil pemantauan dari beberapa sumur gali penduduk dan kualitas sumur bor di beberapa 
tempat. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wilayah utara 
kota Semarang yang diperkirakan sudah terintusi air laut dengan menggunakan metode 
Gayaberat mikro antar waktu. Metode ini diawali dengan (a) pemodelan respon anomali 
gayaberat akibat intrusi air laut, (b) melakukan pengukuran gayaberat dua kali dalam 
setahun di titik yang sama. Pengukuran gayaberat dilakukan secara berulang setiap 
tahun pada bulan Mei dan Oktober di 120 titik yang tersebar merata di kawasan utara 
kota Semarang. Peralatan utama yang digunakan adalah gravimeter Scintrex Autograv 
CG-3 dan GPS, (c) pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah 
ada seperti MS. Excell, Grav2D, Grav3D, Sufer 8,0 dan (d) interpretasi secara kualitatif 
dan kuatitatif hasil pengolahan data. Selain itu untuk keperluan interpretasi dilakukan 
pula pengukuran geolistrik di lokasi yang teridentifikasi mengalami intrusi air laut. Hasil 
pemodelan intrusi air laut dengan menggunakan parameter kedalaman akuifer dan lithologi 
untuka kawasan utara kota Semarang dengan perangkat lunak Grav3D menujukkan 
bahwa intrusi air laut memberikan respon anomali gaya berat mikro antar waktu sebesar 
0,12 s.d 0,18 miliGal, kontras densitas 0,15 s.d 0,30 gr/cm3 pada kedalaman 30 m s.d 
100 m. Berdasarkan penelitian gayaberat mikro antar waktu periode 2012, 2013 dan 2014 
dapat disimpulkan bahwa gayaberat mikro antar waktu dapat menghasilkan perubahan 
gayaberat dan perubahan kontras densitas yang nilainya positif (+) dan atau negatif (-). 
Nilai positif (+) apabila adanya penambahan fluida atau intrusi air laut, nilai negatif (-) 
apabila adanya pengurangan fluida. Hasil dari pemodelan kedepan (forward modeling) 
menunjukkan perubahan nilai gayaberat akibat intrusi air laut sebesar 0,13 mGal sampai 
0,18 mGal dan perubahan kontras densitas sebesar 0,15 g/cm3 sampai 0,3 g/cm3 
akibat adanya intrusi air laut. Korelasi dari hasil pemodelan kedepan dengan data hasil 
pengukuran, didapatkan daerah yang telah mengalami penambahan intrusi air laut adalah 
daerah Pelabuhan Tanjung Mas, daerah SPBE Bandarharjo, Kuningan, Pasar Boom 
Lama dan daerah Johar dengan nilai perubahan gayaberat antara 0,12 mGal sampai 
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0,18 mGal dan perubahan kontras densitasnya sebesar 0,15 g/cm3 sampai 0,28 g/cm3 
. Daerah yang mengalami pengurangan fluida adalah Puri Anjasmoro, Kenconowungu 
dan Puspowarno dengan nilai perubahan gayaberat antara -0,06 mGal sampai - 0,18 
mGal. Hasil pengukuran geolistrik menunjukkan bahwa daerah yang mengalami intrusi 
air laut sebagai berikut: kedalaman 0-5 meter (Widoharjo dan sekitarnya), kedalaman 
6-10 meter (Widoharjo dan sekitarnya, perumahan Tlogosari dan sekitarnya), kedalaman 
11-15 meter (Widoharjo dan sekitarnya), kedalaman 16-20 meter (tidak terjadi intrusi 
air laut), kedalaman 21-25 meter (Widoharjo dan sekitarnya), dan kedalaman 26-30 
meter. Selain itu jika dilihat hasil pengukuran di beberapa tempat di Kaligawae, Kemijen, 
Kenconowungu, Purwogondo dan Tawang) yang meperlihatkan bahwa pada tempat-
tempat tersebut telah terjadi intrusi air laut, dimana harga resistivitasnya antara 0,01 
s.d 0,33 ohm meter. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran gaya berat maka ada 
kecenderungan bahwa tempat yang mengalami intrusi air laut pada daerah yang sama.

STRATEGI PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN PENGUATAN EKONOMI SEKTOR 
PARIWISATA DAN PERTANIAN MELALUI PROGRAM SARJANA MENDIDIK  

DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL (SM-3T)

Tri Marhaeni Puji Astuti, Dewi Liesnoor Setyowati, Isti Hidayah, Grace Maranatha
Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Indonesia memiliki wilayah luas dan heterogen secara geografis maupun sosiokultural, 
sehingga memerlukan upaya mengatasi berbagai persoalan terutama pendidikan pada 
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (kawasan 3T). Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan membuat program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T), dengan harapan 
peningkatan pendidikan dapat meningkatkan ekonomi daerah, memperkokoh ketahanan 
nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia. Tujuan penelitian pada tahun pertama: 
(1) Mengevaluasi pelaksanan program SM-3T di Kabupaten Ende; (2) Memetakan dampak 
sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan SM-3T; (3) Menganalisis kebutuhan sumberdaya 
terkait sektor pariwisata dan pertanian; (4) Membuat strategi penguatan ekonomi dengan 
memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Pada tahun kedua: (5) Penguatan sektor 
pariwisata dan pertanian/pangan; (6) Mengembangkan inovasi teknologi berbasis sumber 
daya lokal untuk mengembangkan pariwisata dan pertanian/pangan. Pada tahun ketiga: 
(7) Menghitung kelayakan usaha dari kegiatan penguatan ekonomi program SM-3T; (8) 
Menyusun rencana pengembangan perluasan akses yang terkait dengan potensi sektor 
pariwisata dan petanian/pangan. Lokasi penelitian di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan research and development. 
Data diambil dengan teknik dokumentasi, observasi, wawancara, dan kuesioner. Data 
dianalisis mempergunakan metode interaktif, cost and benefit analysis, diskriptif persentase 
dan frontier. Hasil utama penelitian tahun pertama berupa pemetaan dampak sosial, 
ekonomi, budaya kegiatan SM3T dan rumusan strategi penguatan ekonomi berbasis lokal. 
Pada tahun kedua dihasilkan penguatan sumberdaya SM3T berbasis ekonomi lokal dan 
bentuk inovasi teknologi berbasis pariwisata dan pertanian, artikel jurnal internasional dan 
HAKI. Pada tahun ketiga akan dihasilkan kelayakan program penguatan ekonomi kawasan 
3T dan rencana kerjasama dengan stakeholder, artikel jurnal, dan buku ajar. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa Program Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan tertinggal 
(SM-3T) telah memberikan dampak positif dalam peningkatan pendidikan di Kabupaten 
Ende,melalui program ini semangat belajar peserta didik meningkat. Program SM3T juga 
telah meningkatkan kompetensi pedagogik, professional, sosial, dan kepribadian peserta 
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SM3T. Dampak sosial yang muncul dari program SM3T tidak begitu mencolok, karena 
adanya keterbukaan masyarakat menerima peserta SM3T. Dampak ekonomi mulai nampak 
di lokasi penelitian, hal ini karena peserta SM3T secara aktif membantu masyarakat dalam 
penguatan ekonomi masyarakat. dampak budaya terlihat jelas dimana terjadi pertukaran 
budaya antara masyarakat dan peserta SM3T, masyarakat mulai mengetahui budaya 
penggunaan alat-alat elektronik, dan sebagainya. Evaluasi program SM3T dan Evaluasi 
potensi wilayah, menunjukan bahwa perlunya singkronisasi antara potensi wilayah 
dan pendidikan peserta SM3T, sehingga ketika diterjunkan peserta SM3T akan dapat 
mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di masyarakat. kebutuhan utama sumberdaya 
manusia di Kabupaten Ende adalah bagaimana mengolah hasil pertanian agar memiliki nilai 
jual lebih. Selain itu bagaimana sumberdaya manusia dapat memasarkan potensi wisata 
yang ada. Strategi penguatan ekonomi berbasis lokal dapat dilakukan jika masyarakat dan 
peserta SM3T dapat berkolaborasi.

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN UKM TEKSTIL (BATIK) 
DI KOTA PEKALONGAN MENUJU KOTA KREATIF DUNIA

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

Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Tujuan penelitian tahun pertama adalah mengembangkan model pengelolaan 
lingkungan UKM tekstil (batik) di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian dan pengembangan Borg & Gall (1983). Dalam penelitian dan 
pengembangan ini dilakukan penyederhanaan langkah, dari sepuluh langkah menjadi 
tiga tahap, yaitu studi pendahuluan, pengembangan model, dan validasi model. Penelitian 
ini dilakukan pada UKM tekstil (batik) yang berada di Kota Pekalongan, yang terbagi 
dalam 2 (dua) boundary: kampung batik Kelurahan Jenggot dan Kelurahan Kauman Kota 
Pekalongan. Subjek penelitian adalah para pengusaha dan karyawan, serta masyarakat 
yang bermukim di boundary UKM tekstil (batik). Hasil penelitian menunjukkan kinerja 
pengelolaan lingkungan UKM tekstil (batik) di Kota Pekalongan masih harus ditingkatkan. 
Pembangunan dan pengoperasian UPL (Unit Pengolah Limbah) di Kelurahan Jenggot 
dan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) di Kelurahan Kauman relatif efektif. Hasil 
pengujian air limbah pada outlet UPL menunjukkan, parameter COD (109 mg/l) masih 
melampaui baku mutu (100 mg/l), sedangkan 6 parameter yang lain (TSS, BOD5, Cr 
Total, Phenol, pH, dan amonia) di bawah/berada pada interval baku mutu yang ditetapkan. 
Hasil pengujian air limbah pada outlet IPAL menunjukkan, semua parameter kunci di 
bawah/berada pada interval baku mutu yang ditetapkan. Hasil pengujian air sumur 
penduduk di Kelurahan Jenggot menunjukkan konsentrasi Cr Total <0,003 mg/l. Cr Total 
dengan konsentrasi <0,003mg/l juga ditemukan pada pengujian air sungai Asam Binatur 
di Kelurahan Jenggot dan sungai Pekalongan di Kelurahan Kauman. Hasil pengujian 
air sungai Asam Binatur menunjukkan, konsentrasi COD (50 mg/l) dan BOD5 (17,5 
mg/l) melampaui baku mutu (25 mg/l dan 3 mg/l). Konsentrasi BOD5 (5,2 mg/l) pada 
pengujian air sungai Pekalongan berada di atas baku mutu (3 mg/l). Hasil penelitian 
juga menunjukkan, persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan lingkungan relatif 
baik sehubungan telah terjadinya simbiosis mutualistik, dalam bentuk kesempatan kerja 
dan zakat lingkungan. Dari ke-2 hal tersebut, model pengelolaan lingkungan UKM tekstil 
(batik) yang dikembangkan relatif baik, melalui sinergi antara pemkot, pengusaha, dan 
masyarakat.
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INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PENGUATAN INDUSTRI GARAM NASIONAL  
SEBAGAI BAHAN DASAR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI 

UPGRADING OF VALUE CHAIN MANAGEMENT DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

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

Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Penelitian bertujuan mengkaji : (1) rantai manajemen industri garam ; (2) 
mengidentifiasi saluran distribusi beserta kendalanya; (3) memperbaiki teknologi budidaya 
dan kualitas garam; (4) menganalisis profit margin yang dinikmati masing-masing pelaku 
usaha; serta (5) meningkatkan nilai jual. Penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif dengan situs sentra produksi garam di Pati, Rembang, dan Sumenep. 
Data diambil dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, FGD, dan rekayasa 
teknologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa rantai distribusi garam bahan baku 
memiliki 2 pola. Pertama : petani – tenggkulak/pedagang - pabrik industri. Kedua : petani 
– tengkulak/pedagang - distributor. - pabrik konsumsi / pabrik industri / konsumen akhir. 
Garam olahan diproduksi oleh pabrik dan didistribusikan melalui 2 pola. Pertama : pabrik 
pengolahan - industri kemasan – distributor - pabrik industri. Kedua, pabrik pengolahan 
– industri kemasan konsumsi – distributor – subdistributor – retail - konsumen akhir. 
Budidaya garam rakyat bersifat konvensional sehingga kualitasnya rendah. Dengan 
mempergunakan teknologi geomembran diperoleh garam yang kualitasnya bagus. 
Margin pemasaran Rp. 1.750.000,-/ton untuk kualitas 2 dan Rp. 2.150.000,-/ton untuk 
kualitas 1. Tehnik pengeringan dan pengemasan yang baik akan meningkatkan nilai jual 
garam. Keuntungan terbesar dinikmati pabrik sebesar 30%. Kendala di tingkat industri 
adalah mahalnya harga yodium, biaya standarisasi produk serta banyaknya garam impor 
kebutuhan industri merembes ke pasar garam konsumsi, sedangkan kendala di tingkat 
petani adalah lemahnya akses petani terhadap teknologi, permodalan serta sarana 
transportasi. Rekomendasi yang diberikan : pertama, sebaiknya petani berkelompok 
membentuk badan hukum sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi; kedua, integrasi 
kebijakan antar stakeholder yang terkait industri garam; ketiga, perbaikan sistem produksi 
agar diperoleh garam berkualitas.

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP DAYA SAING DAN EFISIENSI  
PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DI JAWA TENGAH

P. Eko Prasetyo & Ketut Sudarma, Adang S Syamsudin
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Industri yang tidak efisien dan berdaya saing rendah dalam jangka panjang akan 
berdampak buruk dalam perekonomian suatu Negara.Tujuan riset ini untuk mengukur 
daya saing dan efisiensi serta mengkaji dampak kebijakan ekonomi terhadap kinerja 
industri TPT di Jawa Tengah. Metode analisis daya saing yang digunakan adalah; 
Revealed Comparative Advantage (RCA),Indeks Spesialiasasi Perdagangan (ISP), Intra 
Industrial Trade (IIT) dan metode Policy Analysis Matrix (PAM) serta analisis sensitivitas.
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa implikasi kebijakan untuk peningkatan 
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daya saing dan efisiensi khususnya pada industri TPT di Jawa Tengah. Hasil penelitian 
menunjukkan,bahwa industri TPT di Jawa Tengah telah memiliki keunggulan komperatif, 
tetapi belum memiliki keunggulan kompetitif,serta belum memiliki proteksi yang kuat, 
sehingga masih sangat rentan terhadap gejolak internal dan eksternal termasuk 
acaman dari AEC (Asean Economic Community) 2015 mendatang.Tingkat efisiensi 
secara finansial cukup baik, namun secara umum dan ekonomi masih memiliki tingkat 
efisiensi rendah, sehingga berdampak pada tingkat produktivitas dan daya saing industri 
TPT tetap rendah.Karena itu diperlukan kebijakan yang lebih baik dan efisien, mampu 
meningkatkan kemampuan proteksi industri serta dapat mengurangi subsidi dan mampu 
meningkatkan nilai tambah industri TPT. Berdasarkan hasil analisis kebijakan model 
PAM, direkomendasikan kebijakan yang lebih baik dan adil karena memenuhi syarat 
tersebut di atas, yaitu; kebijakan dengan cara menaikan upah tenaga kerja sesuai aturan 
pemerintah dan pemberian bantuan alat mesin sebagai permodalan yang lebih mampu 
meningkatkan daya tahan dan kemandirian industri di masadatang.

MODEL “FREEZING-FRYING” DALAM PENGOLAHAN BUAH - SAYUR PASCA 
PANEN BERJANGKA PANJANG DAN POLA PEMBERDAYAAN SINERGIS PETANI – 

INDUSTRI

Sucihatiningsih DWP, Nina Bintari, Fafurida, Himawan Arif Sutanto
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian MP3EI Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Upaya pengembangan agroindustri sangat penting dilaksanakan dalam 
mendukung kesejahteraan masyarakat.Salah satu produk pertanian yang memiliki potensi 
untuk dikembangkan ke arah skala industri adalah buah dan sayur. Selama ini, petani 
hanya menjual produk buah dan sayur dalam bentuk produk mentah, dan kurang dalam 
sentuhan diversifikasi produk. Selama ini petani juga hanya menjadi price taker, dimana 
mereka tidak memiliki kekuatan dalam penentuan harga. Hal tersebut menyebabkan 
petani terkadang dipermainkan oleh tengkulak, terutama saat panen melimpah. Oleh 
karena itu diperlukan usaha dan inovasi untuk mengolah buah dan sayuran agar lebih 
tahan lama, memiliki nilai ekonomis tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan 
petani. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi keberdayaan masyarakat 
petani buah dan sayur;(2) menganalisis tingkat efisiensi pengolahan produk buah dan 
sayur; (3) membuat metode baru freezing-frying pengolahan buah dan sayur yang tahan 
lama; (4) membuat model pemberdayaan sinergis petani-industri, (5) mengidentifikasi 
acceptabilitas pasar; (6) mengidentifikasi pasar internasional. Sebanyak 200 petani buah-
sayur diambil sebagai sampel simple random sampling dan sebanyak 15 key person 
terdiri dari mitra, tokoh masyarakat dan pemerintah.Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan mix method kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat keberdayaan sebagian besar petani sayuran dan buah salak masih relatif rendah. 
Untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan harga pada saat panen dapat dilakukan 
dengan melakukan inovasi pengolahan produk yang berjangka panjang dengan Freezing 
Frying. Selain itu juga dapat dilakukan pemberdayaan sinergis antara petani dan industri 
dengan kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan demikian diharapkan industri 
dapat menyerap hasil produk pertanian yang berlimpah pada saat panen tiba sehingga 
dapat menstabilkan harga serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya.
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PENGEMBANGAN MODEL DAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS EMPAT 
PILAR PENDIDIKAN PADA PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP  

UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MASYARAKAT PEDESAAN

Tri Suminar, Titi Prihatin, M. Ibnan Syarif, Sungkowo Edy Mulyono
Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Tujuan umum jangka panjang penelitian ini adalah meningkatkan daya saing 
wirausaha produk unggulan lokal masyarakat desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah 
melalui pengembangan model dan perangkat pembelajaran berbasis empat pilar 
pendidikan pada program pendidikan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan 
unggulan lokal. Target khususnya adalah: (1) analisis kebutuhan pengembangan model 
pembelajaran pada program pendidikan kecakapan hidup yang terintegrasi dengan 
pendidikan kewirausahaan, (2) menemukan model pembelajaran berbasis empat 
pilar pendidikan pada program pendidikan kecakapan hidup dan desain perangkat 
pembelajarannya, (3) menghasilkan produk model dan perangkat pembelajaran berbasis 
empat pilar pendidikan pada program pendidikan kecakapan hidup di desa yang efektif, 
(4) menciptakan kawasan wirausaha produk unggulan lokal yang memiliki daya saing 
baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Penelitian dirancang dengan 
menggunakan pendekatan Research and Development (R & D), yakni penelitian yang 
ditindaklanjuti dengan pengembangan dan desiminasi suatu produk/prototipe/model. 
Penelitian ini dilakukan dengan langkah: (1) pengumpulan data (2) pengorganisasian 
data; (3) analisis dan perumusan; (4) penyusunan model; (5) program aksi (implementasi 
model); (6) evaluasi/refleksi; (7) replikasi dan inovasi; dan (8) produk model final dan 
desiminasi. Penelitian ini bersifat multiyears, dirancang dalam tiga tahap kegiatan. Tahap 
pertama, telah dilakukan analisis kebutuhan pengembangan model pembelajaran pada 
program pendidikan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan dan disusun desain 
model pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan dengan perangkatnya. Analisis 
5 elemen model pembelajaran secara faktual menunjukkan sintaksis pembelajaran 
metode demonstrasi keterampilan vokasi, belum melibatkan potensi pengalaman 
peserta didik, sistem sosial komunikasi searah, partisipasi peserta didik kurang aktif, 
sistem pendukung sarana dan prasarana pembelajaran belum dikelola dengan baik 
dan dampak pembelajaran terbatas aspek psikomotorik keterampilan, Desain model 
pembelajaran secara konseptual disusun berdasarkan atas hasil model faktual dan kajian 
teori pembelajaran, yakni model pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan Tahap 
kedua, dilakukan uji validasi ahli terhadap model konseptual pembelajaran berbasis 
empat pilar pendidikan dengan produk buku panduan pembelajaran berbasis empat pilar 
dan perangkat pembelajarannya yang terdiri atas silabus, buku ajar program pendidikan 
kecakapan hidup berbasis kewirausahaan di desa. Indikator validasi mencakup ketepatan 
substansi isi, keterkaitan antar unsur, penggunaan bahasa dan layout rerata termasuk 
pada kategori cukup baik. Uji validitas praktis dengan indikator kejelasan isi, kemudahan 
diterapkan, kemanfaatan, penggunaan bahasa dan layout pada kategori cukup baik. 
Tahap ketiga, dilakukan desiminasi model dan perangkat pembelajaran berbasis 
empat pilar pendidikan, menyusun model membangun kemitraan dengan stakeholder 
wirausaha, dilakukan pendampingan merintis wirausaha produk unggulan lokal di desa 
yang memiliki daya saing.
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PENGEMBANGAN MATERI AJAR BAHASA INDONESIA BERBASIS MULTIKULTURAL 
DALAM MEREDUKSI KONFLIK SOSIAL PADA GENERASI MUDA

Ida Zulaeha, Eko Handoyo, Ahmad Syaifudin
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah menemukan model 
pengembangan materi ajar bahasa Indonesia berbasis multikultural dalam mereduksi 
konflik sosial pada generasi muda. Model yang dihasilkan selanjutnya direkomendasikan 
sebagai rujukan dan acuan bagi guru, siswa, kepala sekolah, komite sekolah, dan 
dinas pendidikan setempat. Melalui kajian ini, materi ajar bahasa Indonesia berbasis 
multikultural tentunya dapat menjadi bentuk resolusi konflik yang bermuara pada 
pencapaian budaya damai dan perilaku anti kekerasan hingga pada gilirannya tahun 
Indoneisa emas pada tahun 2045 benar-benar terwujud. Apalagi dalam kurikulum 2013, 
penekanan pembelajaran dituntut pada penanaman nilai-nilai karakter. Jadi, konflik-
konflik sosial khususnya yang mengarah pada kekerasan komunal dapat direduksi. Untuk 
mencapai sasaran penelitian tersebut pendekatan yang diterapkan dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan reseach and development (R& D). Model panduan 
dirumuskan secara kolaboratif antara peneliti, pakar/ahli, masyarakat desa, dan instansi 
terkait melalui FGD (Focus Group Discussion). Penelitian ini direncanakan dalam tiga 
tahun dengan subjek penelitian adalah guru, siswa, kepala sekolah, komite sekolah, 
dan dinas pendidikan yang dijadikan lokasi penelitian. Temuan penelitian ini adalah (1) 
materi ajar bahasa Indonesia yang digunakan dalam pembelajaran di SMA terangkum 
dalam buku teks siswa dengan judul Bahasa Indonesia: Ekspresi Diri dan Akademik. 
jika dikaitkan dengan materi ajar berbasis multikultural dalam pereduksian konflik sosial 
pada generasi muda masih terdapat kriteria yang dinilai kurang. Aspek penilaian yang 
dinyatakan kriteria kurang terdapat pada indikator penilaian pada aspek kelayakan isi 
dan penyajian. Aspek bahasa dan kegrafikaan dinilai tidak ditemukan penilaian kurang 
tetapi lebih dominan dinlai baik dan bahkan sangat baik. Aspek kelayakan isi yang dinilai 
kurang menyangkut dua indikator, yakni (i) relevansi materi ajar dengan konflik sosial 
dalam kehidupan nyata generasi muda (peserta didik SMA), dan (ii) kesesuaian materi 
ajar dengan nilai-nilai multikultural dalam pereduksian konflik sosial pada generasi muda 
(peserta didik SMA). Selanjutnya, aspek penyajian yang dinilai kurang terdapat pada 
indikator kejelasan pencantuman tujuan pembelajaran. Mengingat pembelajaran bahasa 
Indonesia berbasis teks, materi ajar berbasis multikultural dalam pereduksian konflik 
sosial dapat diintegrasikan pada berbagai jenis teks. Jenis teks yang dimaksud meliputi 
anekdot, negosiasi, cerita pendek, pantun, cerita ulang, ulasan/reviu film/drama, cerita 
sejarah, berita, editorial/opini, cerita fiksi dalam novel. Keseluruhan jenis ini merupakan 
teks-teks yang tersebar pada KI dan KD pada kelas X, XI, dan XII; (2) rancangan 
pengembangan materi ajar berbasis multikultural dalam pereduksian konflik sosial 
disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan, yakni (i) prinsip pengembangan, (ii) ketentuan 
pengembangan, dan (iii) langkah/prosedur pengembangan. Prinsip pengembangan 
yang digunakan dalam materi ajar berbasis multikultural dalam pereduksian konflik 
sosial didasarkan pada prinsip keterpaduan, relevansi, konsistensi, dan kecukupan. 
Ketentuan pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan buku teksnya harus 
memperhatikan acuan pengembangan, isi materi, organisasi materi, pengembangan 
materi, penyajian, dan evaluasi. Sementara itu, langkah-langkah dalam penyusunan 
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materi ajar berbasis multikultural dalam pereduksian konflik sosial meliputi menganalisi KI 
dan KD, menentukan indikator pencapaian, mengidentifikasi dasar teori yang digunakan, 
menyusun buku teks, menyunting buku teks, dan verifikasi kelayakan.

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

Dewi Liesnoor Setyowati, Nana Kariada Tri Martuti
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

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

MENJADI MATERIAL FUNGSIONAL BARU

Eva Banowati, Eko Handoyo, Sunyoto
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Penelitian tindakan dilaksanakan di Kota Semarang. Tujuan umum penelitian ini 
adalah mengatasi persoalan kemiskinan di perkotaan. Tujuan kusus untuk: 1) mendesain 
model pengentasan kemiskinan kota, 2) mensosialisasikan dan mengimplementasikan 
Sub Model Pelatihan Deduktif dan Sub Model Pemagangan Induktif pada dua desa di 
Kota Semarang dan Kota Pati, dan 3) mengajak kelompok PKK sebagai pelopor untuk 
mengatasi kemiskinan melalui pengolahan sampah sesuai tujuan penelitian pertama dan 
kedua. Kebijakan dan model pengentasan kemiskinan di kota, dan pengolahan sampah 
menjadi sumber energi atau material fungsional baru. Penelitian dilakukan menggunakan 
gabungan metode surve dan tindakan (action reserach) dengan paradigma deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk miskin, pengambilan sampel digunakan 
tekniksnow ball. Observasi terhadap kondisi Tempat Pembuangan Sampah Sementara 
(TPS), perilaku trainees selama pemagangan, data dijelaskan dan dianilis secara 
kuantitatif digunakan untuk mengkaji karakteristik masyarakat miskin dalam merespon 
pelatihan dan pemagangan menggunakan analisa keruangan dan tabel silang. Analisis 
kualitatif, kebermaknaan hasil analisis dilakukan dengan wawancara mendalam (indept-
interview) sebagai kros cek jawaban sehingga dapat digunakan untuk menggeneralisasi 
(Effendi dan Manning, 1989; Yunus, 2005). Membuat kompos mudah dilakukan, tahap awal 
mencacah bahan dan dicampur laruta nefektifmikroorganisme (EM) untuk mempercepat 
penguraian, dilanjutkan pembalikan untuk pengaturan aerasi, dan pematangan. Proses 
pengolahan sekitar 14 hari, di harike 15 sudah didapatkan kompos hasil pengolahan 
sampah hari pertama dan hari kedua, demikian seterusnya. Usaha membuat kompos 
dari sortiran sayuran didapatkan nilai B/C sebesar1,098, dan dari dedaunan kering lebih 
rendah yakni 1, 082 karena biaya operasional lebih tinggi. Keduanya bermakna usaha 
efisien dan menguntungkan.Uji pertumbuhan optimal tanaman cabe pada media tanam 
tanah tipe pasir dibutuhkan kompos > 30% berfungsi sebagai perekat sehingga tanah 
menjadi lebih solid. Sedangkan sebagai media tanam dibutuhkan komposisi 1 : 2 dapat 
memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air serta zat-zathara 
lain. Produk kompos efektif meningkatkan pendapatan penduduk miskin di perkotaan.
Out comes artikel dan buku ajar. 
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DISEMINASI MODEL PEMBELAJARAN KEBENCANAAN ALAM BERVISI SETS 
TERINTEGRASI DALAM MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RAWAN BENCANA  

DI LUAR PULAU JAWA

Ani Rusilowati, Achmad Binadja, Supriyadi, Arif Widiyatmoko
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Pemberdayaan masyarakat terhadap bencana, salah satunya dapat dilakukan 
melalui pembelajaran di sekolah, yaitu dengan mengintegrasikan materi kebencanaan 
ke dalam beberapa mata pelajaran. Penelitian ini bertujuan: menentukan: kecocokan 
model, keefektifan, kepraktisan, dan keberterimaan pendekatan Action Learning 
berbasis fasilitasi untuk mendesiminasikan model pembelajaran kebencanaan alam 
bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah daerah rawan bencana di 
luar Jawa. Penelitian eksperimen ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan 
(R&D) yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Instrumen penelitian berupa lembar 
pengamatan, kuesioner, dan tes tertulis. Teknik analisis data secara deskriptif dan uji 
gain ternormalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Action Learning 
berbasis fasilitasi cocok untuk mendiseminasikan model pembelajaran kebencanaan 
alam bervisi SETS terintegrasi dalam mata pelajaran diterapkan di sekolah daerah rawan 
bencana di luar Jawa. Pendekatan tersebut juga efektif untuk meningkatkan pemahaman 
dan keterampilan peserta menerapkan model pembelajaran kebencanaan bervisi SETS, 
namun diperlukan waktu adaptasi yang lebih lama dan pembiasaan untuk menerapkan 
model pembelajaran yang inovatif. Desiminasi model pembelajaran dengan pendekatan 
Action Learning terbukti praktis diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 
terhadap keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP dan respons fasilitator 
terhadap kemudahan implementasi sintaks pembelajaran. Respons guru/peserta 
pelatihan terhadap pendekatan Action Learning dan model pembelajaran kebencanaan 
bervisi SETS berada pada kategori postif, Hal ini menunjukkan pendekatan pelatihan 
dan model pembelajaran dapat diterima oleh guru-guru di luar Jawa.

REKAYASA BATIK DENGAN TEKNIK WET ON WET

Rodia Syamwil, Soesanto, Siti Nurrohmah
PKK Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Batik dengan Teknik Wet on Wet (WOW) sebagai inovasi baru ditujukan untuk 
meningkatkan kreativitas pengrajin di industri batik. Tujuan jangka panjang penelitian 
ini adalah melakukan proses kreatif secara berkesinambungan di industri batik sebagai 
industri kreatif berbasis kearifan dan keunikan lokal. Penelitian tahap ketiga ini bertujuan 
menerapkan teknik batik WOW di industri batik. Hasil penelitian tahap I berupa standar 
proses dan hasil penelitian tahap II berupa alat batik WOW digunakan dalam implementasi 
pada tahap III. Pernerapan teknik batik WOW di industri berbeda dengan produksi dalam 
skala laboratorium. Kreativitas motif yang berbasis pada harapan konsumen menjadi 
salah satu faktor penting yang menjadi bagian dari penelitian. Tujuan penelitian tahap 
III adalah membangun sebuah model implementasi yang sustainable di industri batik. 
Keefektifan model dicapai melalui ujicoba teknik batik WOW dalam skala kecil di 
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industri batik mitra, dan juga dalam skala lebih luas. Variabel yang diukur adalah: (1) 
produktivitas dan efisiensi; (2) aspek ekonomis; dan (3) dampak lingkungan; serta (4) 
kualitas produk. Pengumpulan data dilakukan melalui perhitungan matematis, observasi, 
angket, dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif. Model implementasi dilakukan secara blok, didahului modelling, 
dan pendampingan. Implementasi teknik batik WOW hanya hanya mengambil porsi 
10%-25% produksi rutin, dengan kemungkinan untuk ditingkatkan secara bertahap. Hasil 
implementasi batik WOW dalam skala kecil menunjukkan kecepatan pewarnaan 3,75 
piece per jam, lebih cepat dibandingkan batik coletan rata-rata 1 piece per jam. Efisiensi 
pewarnaan dengan teknik WOW dari aspek jumlah pewarna yang digunakan tidak jauh 
berbeda dengan coletan, lebih tinggi teknik WOW sebesar 5,40%. Teknik WOW lebih 
rendah biaya produksinya sebesar 21,90% berdasarkan perhitungan matematis, dan 
menghasilkan warna yang unik, sehingga diperkirakan lebih menguntungkan secara 
ekonomis, namun hasil penjualan belum dapat dibuktikan. Teknik WOW mendapatkan 
apresiasi dari pengrajin karena dipandang dapat menjadi alternatif motif, dapat diterapkan 
menggunakan zat warna sintetis maupun zat warna alam, serta mengembangkan proses 
batik baru yang unik, efisien dan ecofriendly. Implementasi dalam skala kecil dan skala 
lebih luas menunjukkan bahwa teknik WOW cukup efisien, namun karyawan memerlukan 
waktu untuk meningkatkan keterampilannya. Namun analisis dampak lingkungan 
menunjukkan proses WOW dapat menekan angka limbah cair. Penggunaan air dapat 
dihemat apablia teknik pembasahan kain tidak menggunakan perendaman, tetapi cukup 
penyemprotan secara merata pada permukaan kain. Masih diperlukan waktu untuk 
menentukan dampak ekonomis, namun analisis preferensi konsumen menunjukkan 
bahwa 22,0% konsumen sangat menyukai dan 40,5% konsumen menyukai desain dan 
efek WOW yang dihasilkan.

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

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

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

Penelitian ini merupakan penelitian strategi nasional tahun ke 3 yang dilaksanakan 
dan merupakan keberlanjutan hasil penelitian tahun pertama dan kedua tentang 
Industri kreatif pelengkap busana dari limbah mebel dalam kajian estetika konservasi 
dan ekonomi. Karya dari hasil penelitian yang terdahulu berupa karya elemen interior. 
Sedangkan penelitian 3 tahun ini lebih konsen ke karya pelengkap busana dan berorientasi 
memberi pemahaman baru pada perajin dan masyarakat Jepara bahwa limbah industri 
dapat dimaksimalkan dibuat produk yang mempunyai nilai estetis, artistik, konservasi 
dan ekonomi. Melalui pemberdayaan perajin dan penciptaan sehingga meningkatkan 
kesadaran dan ketrampilan perajin untuk menciptakan karya pelengkap busana dari limbah 
mebel. Penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengembangkan industri kreatif 
dan pemasaran produk yang berfokus pada karya pelengkap busana berupa sepatu, 
anting, gelang, kalung, cincin dan bross yang sangat prospektif. Penelitian dirancang 
secara bertahap dengan R&D didahului dengan research dan dilanjutkan metode Action-
Research, yaitu setelah penelitian dilanjutkan pemberdayaan dan pengembangan 
produk dan produksi massal, dengan tindakan melalui proses Aksi-Refleksi-Evaluasi 
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dalam siklus yang sistematis. Pelaksanaan penelitian dimulai melalui Eksplorasi untuk 
pencarian sumber ide, Identifikasi bahan, Pemilihan bahan, pembuatan desain, penyiapan 
alat dan bahan dan penciptaan serta pemberdayaan perajin, pembuatan pelengkap 
busana, revisi disain dan produk, penentuan disain dan SDM terpilih, produksi massal 
serta pembuatan web dan kerjasama untuk pemasaraan. Hasil penelitian terdahulu 
menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia masyarakat yang turun tumurun 
dibidang ukir, ketersediaan bahan baku limbah mebel, potensi wisata di Jepara, prospek 
yang baik pelengkap busana untuk di produksi dan dikembangkan berdasar analisis 
kebutuhan. Hasil penelitian yang diperoleh berdasar kajian produk, lokasi dan Sumber 
daya manusia menunjukkan adanya prospek produk dan potensi Sumberdaya untuk 
dikembangkan menjadi lokasi sentra industri kreatif pelengkap busana. Berdasarkan 
analisis potensi sumber daya dan model pemberdayaan yang telah dilakukan, produksi 
massal pemanfaatan limbah mebel sebagai bahan pelengkap busana dikembangkan di 
wilayah Industri mebel dan suvenir tepatnya di desa Krapyak dan Mulyoharjo Jepara. 
Revisi produk dan pemilihan produk terpilih dilakukan untuk menentukan jenis bahan dan 
disain pelengkap busana sebelum dilakukan produksi massal oleh perajin industri kreatif. 
Dari hasil eksperimen serta pengembangan secara keseluruhan disain karya pelengkap 
busana berupa sol sepatu dan asesories merupakan karya terbaik untuk produk massal 
dan memiliki prospek ekonomi lebih tinggi. Produk sandal dan sepatu semula memiliki 
tingkat argonomis yang kurang karena bahan yang terlalu berat, sol tidak tepat di telapak 
kaki, dan berbahan dasar kayu jati. Revisi Produk baik Disain dan bahan baku produk 
pelengkap busana dilakukan dengan pemilihan bahan yang lebih ringan menggunakan 
kayu durian dan bahan dioven sebelum dibuat serta dengan menyiapkan pola alas 
sepatu yang standar dengan no 38, 39 dan 40. Proses produksi secara keseluluruhan 
telah mengedepankan aspek estetis, konservasi dan ekonomi. Esstetis mengedepankan 
pada keserasian bahan dengan motif dan warna. Aspek konservasi selain ditekankan 
dengan bahan limbah kayu juga menggunakan inspirasi disain motif produk sol sepatu 
maupun asesories mengangkat ciri khas seni ukir Jepara sebagai potensi unggulan 
daerah dan masyarakat Jepara. Aspek ekonomi mengedepankan pada proses produksi 
terutama beaya langsung baik ukir dan finishing, waktu pengerjaan, kemasan dan label 
mempengaruhi harga. Keberlanjutan proses produksi sepatu dan asesories di industri 
kreatif pelengkap busana dari limbah mebel dapat membuka lapangan kerja karena 
banyak melibatkan perajin dan masyarakat sebagai pemula perajin pelengkap busana 
sehingga dapat meningkatkan perokonomian dan pengentasan kemiskinan. Produk 
pelengkap busana dikenalkan dan dipasarkan melalui pameran, seminar, show room 
dan melalui web. www.ikendfaningtri.com. Berdasar evaluasi hasil pameran pelengkap 
busana dari limbah mebel pameran selama 15 hari di Gedung PRPP Semarang Jawa 
Tengah, dan pameran di hotel Patra Jasa Semarang serta melalui web pemasaran 
mendapat penilaian kepuasan konsumen pada produk pelengkap busana dari limbah 
mebel menunjukkan keseluruhan produk yang dihasilkan unik, kreatif dari aspek estetika 
memiliki kriteria baik meliputi bentuk, warna, motif, komposisi bahan, teknik, kerapihan 
dan daya tarik. Dari kajian fungsional baik keamanan, kenyamanan, kesempatan dan 
manfaa juga baik. Dari kajian konservasi berkriteria baik dari budaya, bahan, unik, ciri 
khas ukir dan warna. Dari kajian ekonomi meliputi minat beli dan nilai jual juga mendapat 
penilaian cukup baik. Simpulan penelitian menunjukkan adanya komitmen, dukungan 
dan motivasi yang kuat dari masyarakat Jepara khususnya perajin untuk mencipta dan 
mengembangkan produk pelengkap busana berbagai model asesories busana (kalung, 
gelang, cincin, bross, giwang) dan sepatu maupun sandal dengan ciri khas alas sepatu 
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(sol) dengan sentuhan ukir Jepara (ceplok, kerang, coret) mendorong terwujudnya 
sentra industri kreatif pelengkap busana di Mulyoharjo Jepara. Keseluruhan produk baik 
asesories dan sepatu yang telah dikembangkan secara keseluruhan memiliki kualitas 
baik. Pada aspek fungsional dan keindahan khususnya pemilihan bahan harus betul-
betul kering atau dapat dilakukan pengovenan sebelum dibuat dan bahan harus ringan 
serta perajin harus konsisten dengan ukuran pola (mal )sepatu maupun sandal sehingga 
lebih nyaman saat dikenakan. Dari aspek ekonomis produk sepatu termasuk mahal 
disebabkan untuk mengukir 1 pasang sepatu dibutuhkan waktu 1 hari sehingga perlu 
pembiasaaan dan peningkatan ketrampilan mengukir sol sepatu untuk mengurangi 
beaya produksi sehingga harga produk terjangkau. Maka disarankan perlu keberlanjutan 
pendampingan pada perajin dan pemberian dukungan baik moril maupun materiil dari 
berbagai pihak untuk mengembangkan industri kreatif pelengkap busana dari limbah 
mebel yang sudah dirintis menjadi berkembang.

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

PERUNDANG-UNDANGAN BENCANA ALAM DI JAWA TENGAH

Tri Sulistiyono, Rodiyah, Waspiah
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional Sumber Dana Ditlitabmas Dikti Tahun 2014

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

Nugroho Trisnu Brata
Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan jangka panjang penelitian ini mengkaji persoalan tenaga kerja di sektor 
pertambangan yang banyak terdapat di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan 
untuk menggali dan mendeskripsikan budaya kerja masyarakat penambang minyak bumi 
di area Tambang Minyak Rakyat. Target khusus penelitian ini untuk; mendeskripsikan 
teknologi tepat guna yang dipakai oleh masyarakat untuk menambang minyak bumi, 
mendeskripsikan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat bekerja di area 
Tambang Minyak Rakyat, mendeskripsikan dampak bekerja di Tambang Minyak Rakyat 
terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan mendeskripsikan model atau 
struktur kerja di area Tambang Minyak Rakyat. Hasil akhir dari penelitian ini berupa 
konservasi atau pelestarian pola-pola kerja masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai lokal 
masyarakat. Penelitian ini memberikan dua kontribusi positif, yaitu kontribusi teoritis dan 
kontribusi praktis. Dari aspek teoritis penelitian dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
untuk dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 
Kajian Konservasi Budaya Kerja. Sedangkan dari aspek praktis maka hasil penelitian 
ini diharapkan bisa menjadi acuan bagai peneliti untuk penemuan selanjutnya dalam 
mencari solusi pemecahan masalah kegagalan kerja yang sering terjadi pada masyarakat 
penambang minyak bumi khususnya, dan masyarakat penambang galian pada umumnya. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Data 
dikumpulkan melalui observasi, partisipasi observasi, depth interview, pencatatan, dan 
perekaman. Lokasi penelitian di Desa Hargomulyo, Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur. 
Orientasi baru terletak pada penjelasan ilmiah tentang pola-pola budaya kerja masyarakat 
penambang minyak bumi, sehingga bisa memberi pengayaan keilmuan dalam bidang 
antropologi pembangunan pada umumnya dan antropologi kerja (anthropology of work) 
pada khususnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tempat bekerja memiliki 
karakter sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungan bekerja tersebut. Karakter terjadi 
karena pengaruh dari lingkungan, atau sebaliknya karakter dibentuk sebagai wujud 
strategi adaptasi terhadap lingkungan. Contoh karakter kerja adalah adanya unsur-
unsur; sopir, nimbel, ajok, nyuling, kelompok pengelola, dan pemborong di dalam sistem 
kerja tambang minyak rakyat. Konservasi terhadap budaya kerja yang berbasis pada 
nilai-nilai lokal yang tercermin pada struktur kerja atau yang mengacu pada folklor (mitos, 
legenda, dongeng), religi setempat, dan ajaran-ajaran tradisi lokal yang tersimpan dalam 
ungkapan-ungkapan lokal dapat menjadi cara penanggulangan kemiskinan masyarakat 
terhadap sumber daya alam secara komunal berdasarkan sistem pengetahuan lokal 
(local knowledge) masyarakat. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara 
harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, conservation yang artinya pelestarian 
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atau perlindungan. Konservasi terhadap budaya kerja yang berbasis pada nilai-nilai 
masyarakat yang tercermin pada struktur kerja atau yang mengacu pada folklor (mitos, 
legenda, dongeng), religi setempat, dan ajaran-ajaran tradisi lokal yang tersimpan dalam 
ungkapan-ungkapan lokal dapat menjadi cara penanggulangan kemiskinan masyarakat 
melalui akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang secara legal dikuasai negara 
tetapi kuasa itu kemudian dialihkan kepada masyarakat secara komunal berdasarkan 
sistem pengetahuan asli/lokal (local knowledge) masyarakat. Dalam proses seperti ini 
wirausahawan atau pengusaha ala masyarakat pedesaan (rural entrepreneur) juga 
dapat lahir dari kalangan orang-orang setempat yang bekerja informal dengan motivasi 
mewujudkan kesejahteraan. Negara atau lembaga-lembaga lain tidak harus memberikan 
pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pengentasan 
kemiskinan. Setiap masyarakat memiliki sistem pengetahuan dan kearifan lokal untuk 
lepas dari kemiskinan dan melakukan strategi adaptasi terhadap lingkungan, yang 
secara tradisi diwariskan oleh generasi pendahulu yang tersimpan di dalam ungkapan 
bahasa, cerita rakyat, religi, mitos, legenda, dongeng, atau nyayian rakyat. Budaya kerja 
yang berdasar pada kearifan lokal ini perlu dilakukan konservasi oleh masyarakat. Tugas 
negara adalah membuka akses masyarakat terhadap sumber daya melalui kebijakan 
negara dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Disarankan, sebaiknya budaya kerja 
yang hidup di dalam masyarakat untuk dijaga kelestariannya atau dilakukan konservasi 
supaya ketahanan masyarakat dalam menyikapi kebutuhan ekonomi bisa terjamin. 
Budaya kerja masyarakat tradisional seperti mereka yang bekerja di lapangan TMR 
secara tradisional dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi masyarakat yang bersangkutan atau 
lebih popular dengan istilah kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal dapat menjadi 
basis masyarakat dalam melakukan strategi adaptasi terhadap kemiskinan, seperti yang 
terjadi pada masyarakat di Desa Hargomulyo.

PENGARUH POLIMORFISME GEN ENZIM GLUTAMATE CYSTEINE-LIGASE SUB UNIT 
MODIFIER (GEN GCLM) TERHADAP KADAR GLUTATION DAN F2 ISOPROSTANE 

PASIEN TUBERKULOSIS PARU

Ari Yuniastuti
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Glutation (GSH) adalah salah satu antioksidan yang berperan melindungi sel 
dari pengaruh toksik radikal bebas, berperan sebagai scavenger hidroksil (•OH) dan 
superoksida (O2). Pada pasien tuberkulosis paru, glutation merupakan antioksidan 
yang melindungi sel paru dari inflamasi, serta memilki efek antimikroba secara langsung 
dengan meningkatkan kekebalan tubuh dan menghambat pertumbuhan Mycobacterium 
tuberculosis. Glutation disintesis oleh enzim glutamate-cysteine ligase (GCL), yang 
memiliki heterodimer sub unit katalitik yang disandi oleh gen GCLC dan sub unit 
modifier yang disandi oleh gen GCLM. Polimorfisme pada gen penyandi enzim yang 
mensintesis glutation tersebut mengakibatkan ekspresi dan aktivitas enzim tersebut 
berkurang secara signifikan dan menunjukkan keparahan penyakit. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui pengaruh polimorfisme gen enzim Glutamate Cysteine Ligase 
Sub Unit Modifier (Gen GCLM) terhadap Kadar Glutation dan F2isoprostane Pasien 
Tuberkulosis Paru. Desain penelitian cross sectional, serta populasi sampel penderita 
TB di BBKPM dan RS Jejaring yang sesuai dengan criteria inklusi dan eksklusi di kota 
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Makassar, sebanyak 50 sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan 
urutan kedatangan pasien (consecutive sampling). Pasien TB paru diperiksa sampel 
darahnya pada awal sebelum pemberian obat anti tuberkulosis (OAT) kemudian riwayat 
pasien diikuti selama 2 bulan selama mengkonsumsi OAT. Pada akhir setelah konsumsi, 
OAT pasien diperiksa kembali sampel darahnya. Semua sampel diambil darah sebanyak 
5 ml kemudian dilakukan pemeriksaan kadar glutation dan F2-isoprostane menggunakan 
Elisa (Enzyme-Linked Immunoassay). Selanjutnya dilakukan isolasi dan identifikasi DNA 
gen GCLM menggunakan metode PCR-RFLP dengan enzim restriksi MspI serta sekuen 
gen GCLM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel pasien TB paru teridentifikasi 
polimorfisme genotip C/C sebesar 68% dan C/T sebesar 32%. Rerata kadar glutation 
sampel pasien TB paru genotip C/C sebesar 0,0500±0,0371mM dan genotip C/T % 
sebesar 0,0482±0,0351. Terdapat perbedaan signifikan kadar glutation genotip C/C 
dan C/T. Rerata kadar F2isoprostane sampel pasien TB paru genotip C/C sebesar 
342,9229±525,1811, dan kadar F2isoprostane genotip C/T sebesar 517,4242±816,4992, 
tidak terdapat perbedaan signifikan kadar F2isoprostane antara genotip C/C dan C/T. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh polimorfisme gen GCLM terhadap 
kadar Glutation, tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar F2isoprostane.

GENERALISASI PEWARNAAN TITIK DAN BILANGAN KROMATIK  
PADA GRAF FUZZY

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

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Sebuah Graf G(V,E) dapat merepresentasikan obyek-obyek dan hubungan 
antar obyek dalam suatu jaringan. Permasalahan pewarnaan graf merupakan masalah 
pemasangan warna ke titik-titik sebuah graf sehingga dua buah titik yang bertetangga 
dipasangkan dengan warna yang berbeda. Sedangkan bilangan kromatik graf merupakan 
bilangan yang menyatakan banyaknya warna minimal yang digunakan dalan pewarnaan 
graf. Pewarnaan graf merupakan salah satu topik dalam teori graf yang banyak kaji 
oleh para peneliti. Namun demikian, model pewarnaan yang sudah diteliti kebanyakan 
masih menggunakan graf crisp, dalam hal ini hubungan dua buah titik dalam sebuah graf 
dinyatakan secara tegas dengan bertetangga atau tidak. Pada kenyataannya hubungan 
antar obyek dalam sebuah jaringan tidak dapat dinyatakan secara tegas (mengandung 
ketidakpastian), sehingga diperlukan sebuah graf yang dapat merepresentasikan sebuah 
jaringan yang memuat ketidakpastian. Demikian pula diperlukan model pewarnaan yang 
dapat mengatasi hubungan ketidakpastian diantara obyek-obyek dalam sebuah jaringan. 
Hal ini merupakan salah satu alasan dikembangkannya teori graf fuzzy dan masalah 
pewarnaan graf perlu digeneralisasi ke pewarnaan graf fuzzy. Perkembangan penelitian 
tentang pewarnaan titik pada graf fuzzy dapat diklasifikasikan dalam dua tipe. Tipe 
pertama, pewarnaan titik graf fuzzy dengan menggeneralisasi fungsi C:V->N. Sedangkan 
tipe kedua pewarnaan titik graf fuzzy dengan mempartisi himpunan titik graf fuzzy menjadi 
himpunan-himpunan independen. Sejauh kajian yang telah penulis lakukan, sebagian 
besar metode pewarnaan graf fuzzy masih menghasilkan bilangan kromatik crisp. Hal 
ini yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang generalisasi 
metode pewarnaan titik pada graf fuzzy yang menghasilkan bilangan kromatik fuzzy. 
Pada proposal ini digunakan dua notasi graf fuzzy, yaitu graf fuzzy 𝐺 ̃(𝑉, 𝐸 ̃) yang terdiri 
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dari himpunan titik crisp V dan himpunan sisi fuzzy 𝐸 ̃ dengan fungsi keanggotaan µ:V-
>V->[0,1], serta graf fuzzy 𝐺 ̃(𝑉, 𝐸 ̃) yang terdiri dari himpunan titik fuzzy 𝑉 ̃dengan 
fungsi keanggotaan σ:V->[0,1] serta himpunan sisi fuzzy 𝐸 ̃ dengan fungsi keanggotaan 
µ:V->V->[0,1]. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: menggeneralisasi 
bilangan kromatik pada graf fuzzy 𝐺 ̃(𝑉, 𝐸 ̃), menggeneralisasi pewarnaan titik dan 
bilangan kromatik pada graf fuzzy 𝐺 ̃(𝑉 ̃, 𝐸 ̃); menggeneralisasi sifat-sifat bilangan 
kromatik graf crisp ke graf fuzzy. Manfaat penelitian ini diantaranya: memberi kontribusi 
baru dalam topik penelitian tentang teori pewarnaan graf fuzzy; memberi wacana baru 
bagi penelitian terapan untuk meneliti aplikasi dari metode pewarnaan graf fuzzy dengan 
warna fuzzy yang dihasilkan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari 
penelitian disertasi penulis. Penelitian ini dikerjakan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
mengkonstruksi bilangan kromatik fuzzy pada graf fuzzy 𝐺 ̃(𝑉, 𝐸 ̃) melalui bilangan 
kromatik-𝛿, menggeneralisasi konsep himpunan titik independen fuzzy-𝛿 dan bilangan 
kromatik-𝛿 pada graf fuzzy 𝐺 ̃(𝑉 ̃, 𝐸 ̃), mengkonstruksi bilangan kromatik fuzzy pada graf 
fuzzy 𝐺 ̃(𝑉 ̃,𝐸 ̃); mengkonstruksi algoritma untuk menentukan bilangan kromatik fuzzy 
pada graf fuzzy 𝐺 ̃(𝑉 ̃, 𝐸 ̃); menggeneralisasi sifat-sifat bilangan kromatik graf crisp ke 
graf fuzzy. Luaran yang diharapkan dari penelitiannya ini adalah dihasilkan teori baru 
dalam masalah pewarnaan graf fuzzy yang ditulis dalam artikel ilmiah. Artikel tersebut 
dipublikasikan pada seminar internasional atau jurnal internasional.

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERORIENTASI BRAIN-BASED 
LEARNING BERBANTUAN WEB UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

MATEMATIS TINGKAT TINGGI DAN SELF EFFICACY MAHASISWA

Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi)
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Learning in Integral Calculus subject is not only memmorizing nor simply applying 
a given mathematics formula but also requiring high order mathematical thinking ability 
which will be useful for students. The high order mathematical thinking ability includes 
mathematical problem solving ability, mathematical reasoning ability, mathematical 
communication ability, and mathematical connection ability. Mathematics learning at 
university also needs self efficacy which would be useful for students in making decision 
to solve problems. Self efficacy of an individual will affect action, effort, persistence, 
flexibility in difference, and realization of individual purpose, thus self efficacy related 
to individual ability often determine the outcome before the action done. Web-assisted 
brain-based learning is an integration of brain-based learning and the use of website 
as its media. Brain-based learning can optimize the human brain performance. The 
empowerment of computer and website in mathematics learning is also useful, not only 
as a tool to solve mathematics problems, but also to assist in delivering mathematics 
material and to provide the way to deliver questions which regards the difference of 
individual ability of the students. Web-assisted brain-based learning is expected to be 
able to develop the students’ self efficacy and high-order mathematical thinking optimally.
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FRACTIONAL INTEGRATED RECURRENT NEURAL NETWORK (FIRNN) FOR 
FORECASTING TIME DATA WITH APPLICATION ON NATIONAL ELECTRICAL LOAD

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

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

RNN as a hybrid model that is often used to predict and estimate issues related 
to electricity, can be used to decipher the cause of the swelling nature of the electrical 
load in the PLN. Several studies related to the short-term electric power can be seen in 
Chen (1995), Husen (2001), Taylor (2003), Taylor, Menezes and McSharry (2006). In 
particular, the forecasting modeling will be discussed much more focused on nonlinear 
time series models of long memory using RNN approach. Furthermore RNN models 
the nonlinear long memory models in this study will be called by the term Fractional 
Integrated Recurrent Neural Networks (FIRNN). This research was conducted with 
literature studies, simulations and applications to real cases in memory of long time 
series data, by taking the case of load power usage in Indonesia. The computer program 
used in the study is a simulation program R, Minitab and Matlab. This research aims to 
study and develop models Fractional Integrated Recurrent Neural Networks (FIRNN) 
for forecasting time series data with applications to the National Electrical Load. RNN 
models used in this study is a model of the recurrent Elman neural network (Elman-RNN). 
The results showed that forecasting using FIRNN much better in compare with ARIMA 
model. Seen on the value of Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Root of Mean 
Square Error (RMSE) showed that the prediction accuracy results with FIRNN better than 
the results using ARIMA forecasts.

MODELLING DAN SIMULASI ADSORPSI FORMALDEHIDA MENGGUNAKAN 
KARBON AKTIF TERMODIFIKASI NANO Ag DAN Cu

Wara Dyah Pita Rengga
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Formaldehida merupakan polutan gas di dalam ruangan yang menyebabkan 
gangguan kesehatan sampai tingkat penyakit kanker nasofaring dan kematian. Ambang 
batas formaldehida yang diijinkan adalah kurang dari 2 ppm. Bambu Petung dari sisa 
industri furnitur dapat ditingkatkan nilai ekonominya menjadi karbon aktif dengan 
aditif nano Ag atau Cu sebagai pengontrol udara di ruangan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan karbon aktif dari bambu dengan aditif nano Ag (nano Cu sebagai 
pembanding), menguji karakteristik dari produk karbon aktif, mendapatkan kemampuan 
adsorpsi karbon aktif terhadap formaldehida di udara dalam sistem batch dan profil 
konsentrasi adsorpsi formaldehida pada sistem kontinyu serta mendapatkan model 
dan hasil simulasi proses dinamika adsorpsi di ruangan. Karakterisasi karbon aktif 
termodifikasi menggunakan BET, SEM-EDX, XRD, FTIR, FESEM, dan TEM. Pada sistem 
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batch, uji kapasitas adsorpsi terhadap formaldehida dilakukan dalam botol gelas. Aplikasi 
adsorpsi dilanjutkan dengan sistem kontinyu menggunakan fixed bed yang berisi karbon 
aktif dengan tinggi unggun 3 cm. Konsentrasi formaldehida sebagai umpan dan sesudah 
adsorpsi dianalisa dengan GC/FID. Hasil penelitian pembuatan karbon aktif menunjukkan 
bahwa aktivasi kimia memberikan luas permukaan karbon aktif yang lebih tinggi (753 
m2/g) dibandingkan dengan aktivasi fisika. Penambahan logam nano menurunkan luas 
permukaan menjadi 685 m2/g karena bagian logam nano dapat menutup pori pada karbon 
aktif. Luas permukaan karbon aktif dengan aditif Ag lebih tinggi dibandingkan Cu. Pada uji 
adsorpsi isotermal sistem batch menunjukkan bahwa karbon aktif dengan aktivasi kimia 
yang ditambah partikel nano Ag memberikan adsorpsi 2,5 kali lebih tinggi dari karbon 
aktifnya. Hal ini mengindikasikan bahwa energi interaksi antara formaldehida dan logam 
cukup tinggi. Hasil kesetimbangan adsorpsi dengan menggunakan sistem batch dipadu 
dengan sistem kontinyu direpresentasikan dengan Model Langmuir memberikan korelasi 
yang baik dengan kapasitas maksimal 111,45 mg/g pada konsentrasi kesetimbangan 1000 
ppm. Kurva breakthrough pada sistem kontinyu direpresentasikan dengan menggunakan 
Model Thomas, Yoon-Nelson dan Adams-Bohart. Waktu breakthrough (50%) mencapai 
7 jam pada 100 ppm formaldehida dengan laju alir 500 mL/menit dan kapasitas adsorpsi 
mencapai saturasi pada 70 g/L. Model Thomas dan Yoon-Nelson (simpangan <4%) lebih 
mendekati eksperimen adsorpsi kontinyu dibandingkan dengan Model Adams-Bohart.

MODEL PENGEMBANGAN KESENIAN KENTRUNG SEBAGAI USAHA PENINGKATAN 
INDUSTRI PARIWISATA BUDAYA DI KABUPATEN BLORA

Agus Yuwono, Sukadaryanto
Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Pada sejumlah negara industri maju, pengkajian gejala pariwisata telah 
dikembangkan secara akademis dan melembaga. Artinya pengembangan aspek teoretik 
yang memiliki implikasi pula secara praktis pada keseniannya. Kajian yang demikian tentu 
tidak berlebihan jika diterapkan pada kesenian Kentrung. Kesenian Kentrung merupakan 
kesenian khas Kabupaten Blora dan art show yang komplek yang terdiri dari beberapa 
sub unsur antara lain naratif cerita, musik, drama, dan busana atau kostum. Tujuan dan 
program penelitian ini adalah mengembangkan model kesenian Kentrung sebagai usaha 
peningkatan industri pariwisata budaya di Kabupaten Blora. Target penelitian ini adalah 
terdiskripsikannya: (a) Bentuk kesenian Kentrung di Kabupaten Blora, (b) Fungsi dan 
Makna Kentrung di Kabupaten Blora, dan (d) Model pengembangan kesenian Kentrung 
sebagai aset insdustri pariwisata budaya khususnya naratif cerita. Untuk mencapai target 
tersebut penelitian dirancang dengan pendekatan Research and Development, yaitu 
suatu program penelitian yang ditindaklanjuti dengan program pengembangan melalui 
langkah-langkah sistematis dalam bentuk proses aksi, refleksi, evaluasi, dan inovasi 
dengan mengaplikasikan metode penelitian pengamatan, pengembangan, eksperimen, 
dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesenian kentrung ditinjau dari wujudnya 
berupa pentas tutur yang dimainkan seorang dalang yang sekaligus sebagi pemain music. 
Unsur-unsur pembangun kentrung tersebut meliputi dalang, musik pengiring, dan cerita. 
(2) Sebagai kebudayaan suatu kolektif, keberadaan kentrung setidaknya ada tujuh fungsi 
dalam kemasyarakatan Blora, yakni sebagai berikut. (3) Model pengembangan cerira 
meliputi pengembangan narasi, pengembangan dialog, dan pengembangan parikan. 



25Abstrak Hasil Penelitian 2014

Penelitian Desentralisasi

Sebagai saran atas simpulan penelitian ini adalah perlunya penelitian lanjutan berkait 
dengan penelitian lebih jauh terkait dengan bentuk kentrung salah yang berkait dengan 
bentuk naratif, bentuk dialog dan bentuk pantun.

SATUAN-SATUAN LINGUAL PENGUNGKAP KEARIFAN LOKAL  
DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN

Hari Bakti Mardikantoro, Endang Kurniati
Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

This study aims to reveal the type of lingual unit as the proof of local wisdom in 
preserving environment towards society of Javanese Talk and the function of lingual unit 
as the proof of the local wisdom in preserving environment towards society of Javanese 
Talk. The data on the study are filtered used simak method which is combined with 
sadap method as the base technique and simak libat cakap technique, simak bebas 
libat cakap technique, rekam technique, and catat technique. The data analyses on the 
study are conducted through two procedures; they are the analysis on the process of 
collecting data and the analysis after the data are collected. The result of the study is the 
type of lingual unit which is used to reveal the local wisdom in preserving environment 
towards society of Javanese Talk consisting of lingual unit of word, phrase, sentence, 
and expression. Meanwhile, the function of lingual unit consists of the function in giving 
name, commanding/advising, praying, and tenet formed sesorah.

STRATEGI PELESTARIAN SASTRA LISAN BANYUMASAN SEBAGAI ASET BUDAYA 
DAN ASET PARIWISATA

Rustono, Rahayu Pristiwati
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah terpeliharanya sastra lisan Banyumasan 
sebagai aset budaya dan aset pariwisata. Target khusus yang hendak dicapai adalah 
teridentifikasinya semua bentuk dan jenis sastra lisan Banyumasan serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. Melalui berbagai strategi pengungkapan, bentuk-bentuk dan 
nilai-nilai sastra lisan Banyumasan itu dituangkan dalam kemasan pelestarian sebagai aset 
budaya dan asset pariwisata yang dapat dengan mudah dikenali oleh warga pendukung 
dan peminat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini berupa 
bentuk-bentuk dan jenis-jenis sastra lisan yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. 
Sumber data adalah informan dengan kualifikasi pewaris aktif sastra lisan Banyumasan, 
yaitu tukang cerita, dalang, guru, tokoh masyarakat, dan juru kunci. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik rekam. Analisis data 
dilakukan dengan mengikuti teknik Parry dan Tuloli (1990:22) yang meliputi transkripsi, 
terjemah, klasifikasi, analisis nilai dan aspirasi. Bentuk sastra Banyumasan yang 
ditemukan dalam penelitian ini meliputi sastra tulis dan sastra lisan. Jenis sastra lisan 
Banyumasan yang berupa puisi yang ditemukan dalam penelitian ini mencakupi pantun, 
syair, seloka, parikan, dan geguritan; sedangkan yang berupa prosa lisan meluputi 
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legenda, mite, peribahasa, pepatah, perumpamaan, pemeo, dan kata-kata arif. Nilai-
nilai yang terdapat dalam sastra lisan Banyumasan adalah (1) gotong royong atau kerja 
sama, (2) religius, (3) kesantunan, (4) kewaspadaan, (5) saling menghormati, (6) tolong-
menolong, (7) kesederhanaan, dan (8) musyaawarah. Strategi pelestarian sastra lisan 
Banyumasan sebagai aset budaya meliputi: (1) memasukkan ke dalam kurikulum muatan 
lokal untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah di wilayah Banyumas, (2) melakukan 
kajian, (3) melakukan pementasan dan pertunjukan, (4) mengkonservasi sastra lisan 
Banyumasan, (5) mencetak sastra lisan Banyumasan dalam bentuk buku, (6) melakukan 
penelitian tentang bentuk dan jenis sastra lisan Banyumasan, (7) menyebarluaskan 
sastra lisan Banyumasan ke wilayah lain di Indonesia, (8) menyebarluaskan sastra lisan 
Banyumasan ke mancanegara. Strategi pelestarian sastra lisan Banyumasan sebagai 
aset pariwisata meliputi: (1) membentuk paguyuban pencinta sastra lisan Banyumasan, 
(2) membentuk sanggar-sanggar pertunjukan sastra lisan Banyumasan, (3) melakukan 
promosi sastra lisan Banyumasan ke tingkat nasional, (4) melakukan promosi sastra 
lisan Banyumasan ke tingkat internasional, (5) memproduksi cd pentas sastra lisan 
Banyumasan untuk diperjualbelikan, (6) mencetak leaflet sastra lisan Banyumasan, 
(7) membuat web sastra lisan Banyumasan, (8) memberikan sumbangan kepada 
sanggar pertunjukan sastra lisan Banyumasan agar tetap hidup dan dapat dinikmati 
wisman domestic dan mancanegara. Sementara itu, media pelestarian sastra lisan 
Banyumasan meliputi papan cerdas penghias kota, cetak buku berbagai bentuk sastra 
lisan Banyumasan, dan cd pertunjukan sastra lisan Banyumasan. Berdasarkan simpulan 
itu, berikut ini dikemukakan saran. Semua warga pendukung sastra lisan Banyumasan 
hendaknya terus-menerus menjaga dan memelihara sastra lisan Banyumasan. 
Pemerintah Kabupaten Banyumas hendaknya menyediakan anggaran yang memadai 
bagi program pelestarian sastra lisan Banyumasan baik sebagai aset budaya maupun 
sebagai aset pariwisata. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek hendaknya memberikan 
dukungan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas dalam program pelestarian sastra 
lisan Banyumasan.

MUSIK LESUNG SEBAGAI SARANA EKSPRESI DAN KREASI MUSIK DI SEKOLAH 
SD LEDOK BLORA

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

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mencari konsep-konsep yang ada baik musikal 
maupun sosial budaya sehingga bisa digunakan untuk mengkonservasi musik ini dengan 
maksud untuk mempertahankan dan mengembangkanya agar tetap diterima di masyarakat. 
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnomusikologi. Hasil penelitian menunjukkan konsep musik dan fungsi musik lesung 
di desa Ledok saat ini telah berubah di banding 15 tahun yang lalu. Ini disebabkan peran 
lesung sendiri telah bergeser yang tidak lagi fungsional baik secara ekonomi maupun 
sosial budaya lagi. Usia lanjut yang dari para pemain dan sebagian sudah meninggal 
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dunia membuat musik lesung sudah tidak lagi dimainkan baik dalam acara penyambutan 
tamu para wisatawan maupun acara ritual desa. Salah satu yang memungkinkan untuk 
dikembangkan adalah di dunia pendidikan. Pengenalan melalui pelajaran di sekolah sangat 
mungkin dilakukan. Peneliti telah menerapkan model pelestarian di dunia pendidikan yaitu 
dengan mengenalkan di SD N Ledok 1. Kegiatan berupa pemberian pengetahuan di kelas 
maupun pelatihan di luar kelas. Penambahan instrumen Demung dan Peking membuat 
permaianan lebih menarik karena rasa harmonisasi musik juga bertambah kaya. Saran dari 
penelitian ini adalah agar sekolah bisa meneruskan kegiatan ini melalui kegiatan ekstra 
kurikuler maupun program, sekolah lain. Perhatian pihak pemerintah daerah maupun 
desa Ledok agar memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian melalui pendidikan ini. 
Pelestarian melalui jalur pendidikan ini diyakini akan menumbuhkan kembali akan cinta 
buda tradisi milik sendiri yaitu musik lesung 

PENGEMBANGAN MODEL PENDEKATAN PRAKTIKUM KIMIA DAN PERFORMANCE 
ASSESSMENT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PRAKTISI LABORATORIUM

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

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model pendekatan praktikum kimia 
yang berkarakter ekaplanasi aplikatif dari materi acara praktikum, dan instrumen 
penilaian unjuk kerja (performance assessment) yang inovatif sesuai dengan model 
pendekatan praktikumnya. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai menemukan 
model pendekatan praktikum dan model performance assessment yang tepat dan teruji 
secara empirik dan merupakan satu paket produk yang berupa model pembelajaran 
di laboratorium. Implementasi model pendekatan praktikum dan model performance 
assessment diharapkan dapat meningkatkan kinerja praktisi laboratorium, dan 
berdampak pada peningkatan sikap mahsiswa terhadap kimia yang berwawasan green 
chemistry. Prosedur penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan adaptasi 
metode penelitian pengembangan oleh Borg & Gall (1983) yang dimodifikasi dengan 
pengembangan desain instruksional oleh Cenamo dan Kalk (2005). Proses penelitian 
ini dilakukan melalui dua tahap. Tahun pertama untuk memperoleh model pendekatan 
praktikum yang berkarakter eksplanasi aplikatif dari materi acara praktikum yang teruji.
Tahun kedua untuk memperoleh model performance assessment yang tepat dan teruji 
secara empirik melalui tahap-tahap: (1) kajian praktikum kimia analisis dasar, (2) desain 
model performance assessment, (3) uji coba instrumen performance assessment, (4) 
analisis data ujicoba, (5) penyempurnaan desain performance assessment, (6) verifikasi 
desain hasil penyempurnaan, (7) implementasi instrumen performance assessment, (8) 
analisis data implementasi, (9) model instrumen performance assessment teruji. (10) 
tahap akhir penelitian tahun kedua diperoleh satu paket produk yang berupa model 
pembelajaran di laboratorium dan model performance assessment yang teruji diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja praktisi laboratorium, serta berdampak pada peningkatan 
sikap mahsiswa terhadap kimia yang berwawasan green chemistry. 
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OPTIMASI METODE MIKROPROPAGASI FERONIA LIMONIA (L.) SWINGLE 
(KAWISTA) MELALUI KULTUR FOTOAUTOTROFIK DAN MEDIUM AKLIMATISASI 

DENGAN PENAMBAHAN MIKORIZA

Enni Suwarsi Rahayu, Noor Aini Habibah
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Metode mikropropagasi tanaman, terutama pada tanaman berhabitus pohon, 
yang dilakukan selama ini mengalami kendala pada tingginya kontaminasi dan rendahnya 
daya hidup planlet dalam proses aklimatisasi. Tujuan jangka panjang penelitian adalah 
mengembangkan metode mikropropagasi yang efektif dan efisien pada tanaman 
berhabitus pohon, khususnya Feronia limonia (L.) Swingle (kawista) yang merupakan 
tanaman langka. Target khusus yang ingin dicapai adalah menentukan formulasi 
medium mikropropagasi melalui multiplikasi tunas secara fotoautotrofik dan menentukan 
komposisi medium aklimatisasi dengan penambahan mikoriza. Penelitian dilakukan 
selama 2 tahun. Fokus penelitian yang akan dikaji dalam tahun pertama adalah 1) 
pengaruh kadar CO2 dalam tabung kultur dan kadar sukrosa dalam medium terhadap 
multiplikasi tunas kawista, dan 2) kadar CO2 dan sukrosa yang paling optimal untuk 
multiplikasi tunas kawista. Penelitian tahun pertama dilakukan secara eksperimental 
menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor (4x4). Faktor-faktor 
dan aras masing-masing adalah 1) konsentrasi sukrosa dalam medium, yaitu 0%, 10%, 
20%, dan 30%; dan 2) kadar CO2, yaitu 0,0; alamiah; 0,6 dan 6 g/m3. Setiap kombinasi 
perlakuan dilakukan dengan ulangan 5 kali. Unit percobaan berupa 1 botol kultur yang 
masing-masing ditanami dua cotyledonary node dari kecambah kawista yang diperoleh 
secara in vitro. Variabel yang diamati adalah kecepatan penumbuhan tunas, jumlah 
tunas yang tumbuh per eksplan, tinggi tunas, panjang ruas dan jumlah daun majemuk 
per tunas setelah 4 bulan. Data dianalisis dengan Analisis Varians (Anava) dua arah 
dan Duncan’s Multiple RangeTest (DMRT) menggunakan program analisis statistik SAS 
System for Windows 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi sukrosa dalam 
medium, kadar CO2 dalam ruang kultur dan interaksinya berpengaruh terhadap terhadap 
multiplikasi tunas kawista. Medium yang mengandung sukrosa 20% dalam ruang kultur 
dengan 0.03% CO2 merupakan perlakuan terbaik karena menghasilkan jumlah tunas/
eksplan terbanyak, tunas tertinggi, dan jumlah DM relatif banyak. Dalam kultur F. limonia 
dengan eksplan cotyledonary node, pemberian cahaya merah dan biru pada siang hari 
dan putih pada malam hari serta suhu 25 ± 2oC; CO2 dapat menggantikan sebagian 
sukrosa sebagai sumber karbon.

ANALISIS POLIMORFISME SEKUEN GEN GH MENGGUNAKAN ENZIM MSP I 
TERHADAP NILAI ADDITIVE PERTUMBUHAN PUYUH (COTURNIX COTURNIX 

JAPONICA)

Ning Setiati, Tuti Widianti
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara polimorfisme sekuen 
gen GH (Growth Hormone) hasil PCR-RFLP dengan nilai additive pertumbuhan puyuh. 
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Hasil penelitian berupa sekuen (urutan basa) yang dapat digunakan sebagai penanda gen 
GH berdasarkan berat badan dengan besaran nilai additive pertumbuhan puyuh dalam 
pelaksanaan seleksi. Di lapangan bahwa populasi puyuh pada umur sama memiliki sifat 
pertumbuhan yang sangat bervariasi, sehingga puyuh mempunyai keragaman berat badan 
antar individu cukup tinggi. Dengan memanfaatkan keragaman tersebut dapat dilakukan 
upaya memperoleh polimorfisme sekuen gen GH sebagai penanda untuk perbaikan mutu 
genetik melalui seleksi divergen berat badan. Polimorfisme panjang fragmen restriksi 
secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai marker genetik jika terpaut dengan QTL, 
oleh karena itu penentuan kontribusi (langsung/sebagai marker) RFLP pada sifat-sifat 
produksi untuk peta seleksi adalah sangat penting. Target tersebut dapat dicapai dalam 
waktu dua tahun. Tahun pertama yang telah dilaksanakan yaitu dengan menggunakan 
metode PCR-RFLP memperoleh polimorfisme gen GH berdasarkah hasil pemotongan 
enzim restriksi Msp I menjadi 3 profil yaitu ditunjukkan dengan hasil digesti produk PCR 
berukuran 776 bp menjadi 3 profil yaitu profil 1 genotipe AA berukuran 536 bp dan 237 
bp, genotipe BB berukuran 776 bp dan genotipe AB berukuran 776 bp, 536 bp dan 
237. Nilai aditive pertumbuhan yang terukur adalah genotipe AA: 26,04; BB: 25,53 dan 
AB: 25,02. Tahun kedua yaitu dengan ditemukannya polimorfisme gen GH pada tahun 
pertama penelitian dilanjutkan untuk analisis sekuen gen GH induk maupun anakannya. 
Hasil analisis sekuen polimorfisme gen GH indukan dan anakan sama yaitu sepanjang 
776 bp. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dari sekuen tersebut 
terlihat ada titik polimorfik (polimhorphic site) dari dua haplotipe indukan yang diperoleh 
pada sekuen nomor 481. Haplotipe 1 memiliki sekuen C (citosin) sedangkan haplotipe 2 
memiliki sekuen G(guanin) pada posisi yang sama yaitu 481. Sekuen DNA yang diperoleh 
dari penelitian ini telah diregistrasi di GenBank dengan nomor akses DQ402436.1.

ESTIMASI PARAMETER DALAM MODEL MIXTURE WEIBULL UNTUK ANALISIS 
CURE RATE PENDERITA KANKER PAYUDARA

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

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Cure models merupakan model survival yang dikembangkan untuk estimasi 
proporsi pasien yang sembuh dalam studi klinik. Model ini selain digunakan untuk 
mengestimasi proporsi pasien yang sembuh (cure) juga digunakan untuk mengestimasi 
probabilitas survival pasien yang tak sembuh (uncure) sampai pada batas waktu 
yang diberikan. Oleh karena itu, model ini dinamakan model mixture. Model ini telah 
dikembangkan untuk analisis cure rate berdasar distribusi life time Weibull, sehingga 
analisis dilakukan berdasar model mixture Weibull. Kendala yang dihadapi adalah 
menentukan estimator parameter dalam model mixture Weibull, karena penyelesaian 
persamaan yang diperoleh dari turunan pertama pada ekspektasi fungsi log-likelihood 
dalam bentuk not close form. Untuk menyelesaikan persamaan ini diperlukan iterasi 
yang tidak bisa dikerjakan secara manual karena melibatkan variabel yang banyak, 
sehingga dibutuhkan software untuk melakukan algoritma yang akurat. Software ini 
belum tersedia, sehingga perlu dikembangkan program dengan memanfaatkan software 
yang sudah ada. Penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan target (1) menemukan 
estimator dalam model mixture Weibull untuk analisis cure rate penderita kanker payudara 
(PKPD), (2) untuk jangka panjang, prosedur yang ditemukan ini dapat berfungsi sebagai 
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panduan dalam merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, khususnya studi klinik 
yang berkaitan dengan ketahanan hidup (life time) PKPD. Untuk mencapai target di atas, 
dalam penelitian ini dikembangkan program iterasi Newton Raphson terintegrasi dengan 
algoritma EM berbantuan software Matlab. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari studi klinik dan rekam medis PKPD yang 
berobat ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sesuai ketentuan five year survival. Data 
diverifikasi untuk analisis cure rate PKPD. Draft program Matlab yang dikembangkan 
diujicobakan dan didiskusikan dalam peer group dengan para peneliti Pusat Penelitian 
Sains dan Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 
dan Kelompok Bidang Keilmuan Statistika Jurusan Matematika FMIPA UNNES sebagai 
expert judgment untuk memperoleh feed back dan penyempunaan. Program Matlab 
telah dikembangkan selanjtnya digunakan untuk estimasi parameter dalam model. 
Program yang ditemukan dimantapkan dengan melakukan sosialisasi terbatas dan 
dideseminasikan di LPPM UNNES dan DP2M Dikti Kemendiknas, serta dipresentasikan 
pada Konferensi Nasional Himpunan Matematikawan Indonesia dan dipublikasikan pada 
jurnal nasional terakreditasi “Matematika” Universitas Padjajaran. Model mixture berdasar 
data penderita kanker payudara yang berobat di di RSUP Dr. Sardjito – Yogyakarta 
tahun 2004-2009 adalah model mixture Weibull. Untuk mengestimasi parameter dalam 
model digunakan algoritma EM berbantuan program Matlab yang telah dikembangkan. 
Berdasar hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa ada algoritma EM, log-likelihood untuk 
incomplete data mengalami kenaikan setelah dilakukan setiap iterasi dari algoritmanya. 
Barisan log-likelihood ini konvergen jika log-likelihood terbatas ke bawah.

SINTESIS DAN KARAKTERISASI SMART MATERIAL M(FE,NI)-N-TIO2 TERAKTIVASI 
CAHAYA TAMPAK UNTUK FOTOLISIS AIR 

Sigit Priatmoko, Sri Wahyuni, Edy Cahyono
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian tentang Pengembangan Fotokatalis M(Ni,Fe)-N-TiO2 Teraktivasi 
Cahaya Tampak Untuk Dekomposisi Air Menjadi Hidrogen dan Oksigen akan dilakukan. 
Tujuan jangka panjang penelitian adalah untuk mengkaji karakteristik dan aktivitas 
padatan M(Ni,Fe)-N-TiO2 hasil sintesis melalui metode sol-gel untuk mendekomposisi air 
secara fotokatalitik dengan bantuan gelombang cahaya tampak. Target utama penelitian 
adalah dihasilkannya smart material padatan berbasis TiO2 untuk produksi hidrogen 
dengan bahan utama air yang teraktifkan oleh cahaya tampak. Sebagaimana telah 
diketahui, sinar matahari hanya mengandung sekitar 4% gelombang ultra violet, 45% 
sinar tampak dan sisanya merupakan gelombang elektromagnetik lain. Oleh karenanya 
diperlukan beberapa upaya untuk memperluas jangkauan gelombang elektromagnetik 
yang dapat diserap oleh semikonduktor fotokatalitik agar dapat bekerja secara efisien. 
Rekombinasi antara hole dan elektron yang tercipta dalam mekanisme fotokatalitik, 
merupakan masalah tersendiri untuk meningkatkan efektivitas fotokatalitik. Beberapa 
cara dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut, antara lain dengan metode 
doping unsur non logam maupun logam. Dalam penelitian ini akan dikaji doping unsur Ni 
dan Fe yang dipadukan dengan unsur N pada semikonduktor TiO2. Pada tahun pertama, 
telah dilakukan doping N dan Fe ke dalam struktur TiO2. Pemilihan nitrogen sebagai 
dopan dikarenakan karakter atom N yang memiliki elektronegatifitas dekat dengan 
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oksigen, sedangkan penetapan ion Fe+3 sebagai dopan lainnya dikarenakan ion Fe+3 
dapat mempersempit celah pita energi TiO2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doping 
tunggal unsur N dan Fe ke dalam struktur TiO2 mampu menurunkan celah pita energi TiO2 
berturut-turut sebesar 0,12 eV dan 0,09 eV dari celah pita energi TiO2 murni sebesar 3,19 
eV. Sedangkan celah pita energi TiO2 yang telah terdoping Fe dan N secara bersama-
sama mampu menurunkan celah pita energi TiO2 0,23 eV. Hal ini berarti kehadiran dopan 
dalam TiO2 memberikan level energi baru diantara pita valensi dan pita konduksi TiO2 
sehingga celah pita energi hasil sintesis mengalami penurunan. Adanya efek sinergis 
dari tingkat energi baru di atas pita valensi dan di bawah pita konduksi TiO2 akibat 
adanya dopan ion Fe+3 maupun unsur nitrogen menyebabkan material TiO2 terdopan 
ganda Fe dan N memiliki celah pita energi paling kecil. Dengan menurunnya celah pita 
energi, maka rentang serapan cahaya yang dapat diserap material TiO2 bisa menjangkau 
pada gelombang sinar tampak. Masuknya dopan Fe dan N ke dalam struktur TiO2, juga 
berakibat berubahnya kristalinitas TiO2, luas permukaan padatan dan bergesernya spektra 
IR TiO2. Pada tahun kedua, dilanjutkan dengan doping logam Ni dan N ke dalam struktur 
TiO2. Doping dengan logam Ni dimaksudkan untuk meningkatkan proses pembentukan 
gas H2. Sebagaimana diketahui, Ni merupakan katalis yang sering dipakai dalam industri 
yang melibatkan proses hidrogenasi. Di samping itu doping Ni diharapkan tidak menyisip 
ke dalam struktur TiO2. Dan hanya menempati posisi di bagian luar partikel nano yang 
terbentuk. Penelitian dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek kosentrasi dopan, suhu 
kalsinasi dan metode doping yang digunakan. Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui 
berbagai parameter penting antara lain: kristalinitas, morfologi, topografi, ukuran 
partikel, dan band gap yang dimiliki padatan. Fotokatalis M(Ni,Fe)-N-TiO2 selanjutnya 
diuji aktivitasnya, untuk mendekomposisi air menggunakan cahaya tampak dan sinar uv 
sebagai pembanding. 

PENINGKATAN KERAGAMAN GENETIK KORO BENGUK (MUCUNA PRURIENS) 
MELALUI IRRADIASI SINAR GAMMA CO-60 

Y. Ulung Anggraito, Krispinus Kedati Pukan
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Koro benguk (Mucuna pruriens) berpotensi sebagai bahan substitusi kedelai. 
Keragaman genetik koro benguk termasuk kategori rendah, sehingga perlu ditingkatkan 
keragaman genetiknya terutama pada faktor-faktor produksi. Tujuan penelitian 
adalah mendapatkan informasi mutasi mikro pada koro benguk generasi M1 setelah 
diradiasi dengan sinar gamma dari Cobalt-60. Benih koro benguk diperoleh dari Balai 
Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BP2TPH) Ngipiksari, 
Sleman, Yogyakarta. Radiasi sinar gamma dilakukan di PAIR BATAN Pasar Jumat, 
Jakarta. Dosis radiasi gamma yang digunakan adalah 0; 25 Gy, 50 Gy; 100 Gy; 150 Gy, 
200 Gy, dan 250 Gy. Eksperimen dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK). Parameter yang diamati adalah umur berbunga, jumlah polong, jumlah biji, berat 
100 biji tanaman generasi M1. Data dianalisis menggunakan Anava, dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata Duncan (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dosis 
radiasi sinar gamma akan memperpanjang hari munculnya bunga dan berat biji, namun 
menurunkan jumlah polong dan jumlah biji pada tanaman generasi M1.
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STRATEGI PENGENDALIAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 
TERHUBUNG JARINGAN LISTRIK TERPADU DENGAN BATERAI PENYIMPAN

Subiyanto, Djoko Adi Widodo
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

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

PENGEMBANGAN MODEL HARMONISASI AKUNTANSI BERBASIS ETAP PADA UKM 
DI JAWA TENGAH

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

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memang tidak bisa dipungkiri 
menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Terkait signifikansi 
peran UKM tersebut,pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap 
pertumbuhan UKM ini. Walaupun demikian, UKM dalam perkembangannya masih 
seringkali menghadapi berbagai macam hambatan. UKM secara umum menghadapi 
dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial. Masalah 
finansial di satu sisi sebenarnya sudah banyak pihak perbankan atau institusi lainnya yang 
menyediakan fasilitas peminjaman modal bagi UKM. Namun, di sisi lain masih banyak UKM 
yang tidak bisa mendapatkan akses terhadap modal tersebut, hal ini disebabkan karen 
, mayoritas UKM juga tidak melakukan pengelolaan dan pencatatan keuangan dengan 
baik. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya, dimana 
pada tahun sebelumnya telah diperoleh hasil sebuah model harmonisasi akuntansi bagi 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang dikembangkan dari Model Penerimaan 
Teknologi (Technology Acceptance Model / TAM. Kontribusi penelitian ini adalah peneliti 
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akan mengidentifikasi berbagai pelatihan yang diperlukan bagi para pelaku UKM untuk 
dapat memahami dan selanjutnya mengimplementasikan pencatatan akuntansi dalam 
pengelolaan keuangannya, sehingga dapat disusun laporan keungan UKM yang andal 
dan akuntabel. Selain itu, output dari penelitian ini adalah berupa modul pelatihan 
implementasi akuntansi bagi UKM. Harapannya dengan disusunnya laporan keuangan 
yang andal dan akuntabel dari UKM akan dapat menjadi solusi permasalahan utama 
dari UKM yaitu UKM tidak bisa mendapatkan akses terhadap modal dari perbankan, 
sehingga UKM tidak dapat berkembang secara optimal.

PENGEMBANGAN MODEL SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KOPERASI 
SIMPAN PINJAM DI KOTA SEMARANG

Kusmuriyanto, Lyna Latifah, Indah Anisykurlillah
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Koperasi memiliki peran strategis dalam tata perekonomian Indonesia. Sebagai 
tonggak perekonomian nasional, koperasi harus terus bertumbuh menjadi kuat, sehat, 
mandiri dan memiliki daya saing dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan 
global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Namun koperasi sering menghadapi 
kendala yang mengakibatkan kerugian bagi badan usaha tersebut. Penyelewengan 
yang dilakukan oleh karyawan merupakan problem yang sering dihadapi oleh koperasi. 
Beberapa kasus yang muncul belakangan ini adalah misalnya kasus kredit macet di 
koperasi simpan pinjam juga mengindikasikan kurangnya manajemen resiko yang 
dilakukan. Ketersediaan suatu sistem dan prosedur yang dapat mengendalikan dan 
mengelola risiko merupakan kebutuhan mendasar bagi koperasi agar terhindar dari 
kerugian, baik kerugian materi maupun non materi. Penelitian ini dilakukan di koperasi 
Simpan Pinjam di kota Semarang. Menurut data yang diperoleh dari koperasi, terdapat 76 
koperasi simpan pinjam. Data yang diperoleh sementara ini adalah: 1. Terdapat koperasi 
yang telah memiliki sistem yang baik, dengan software sistem akuntansi yang dimiliki, 
namun ada beberapa koperasi yang masih menggunakan manual. 2. Pengendalian 
intern yang ada di koperasi simpan pinjam sangat bervariasi. Ada sebagian kecil koperasi 
yang sudah memiliki SOP dan SOM, namun masih banyak yang belum menyusun SOP 
dan SOM. 3. Terdapat kredit macet di setiap koperasi, berkisar 5-10% dari keseluruhan 
pinjaman. 4. Terdapat kesulitan didalam pengawasan lapangan terutama kolektor.

PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Budiyono, Haryono, Heri Triluqman BS
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui implementasi gagasan tim pengembang 
teknologi pendidikan di sekolah, terutama mengenai kompatibilitas gagasan dengan 
konteks dan kondisi riil di sekolah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif serta model research and development (R & D), penelitian ini dilaksanakan 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Semarang dan sekitarnya. Hasil 



34 Abstrak Hasil Penelitian 2014

Penelitian Desentralisasi

penelitian menunjukkan bahwa gagasan prototipe tim pengembang teknologi pendidikan 
di sekolah kompatibel dengan konteks dan kondisi sekolah. Problem kualitas guru dalam 
mengembangkan rencana pembelajaran, media belajar, termasuk keberlanjutan program 
peningkatan kualitas guru, manajemen sekolah, dan tiadanya divisi pengembangan 
sumber daya manusia, dapat diatasi oleh tim pengembang teknologi pendidikan. Fakta 
di lapangan memang menunjukkan beberapa sekolah tempat uji implementasi gagasan 
tersebut tidak dapat maksimal dalam penerapannya, namun hal tersebut bukan disebabkan 
oleh kualitas gagasan, melainkan faktor sosiokultural sekolah itu sendiri. Komposisi tim 
pengembang teknologi pendidikan di sekolah yang masih mahasiswa S1 diidentifikasi 
menjadi faktor penghambatnya. Walau begitu, secara umum dapat disimpulkan bahwa 
implementasi gagasan tim pengembang teknologi pendidikan di sekolah telah berhasil 
dengan baik.

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SD YANG INTEGRATIF 
KOMUNIKATIF BERBASIS FOLKLORE LISAN SEBAGAI WUJUD KONSERVASI 

BUDAYA

Endang Kurniati
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mendesiminasi dan menguji keefektifan desain 
pembelajaran bahasa Jawa SD yang integratif komunikatif berbasis folklore lisan sebagai 
wujud konservasi budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa SD di Semarang dan Banyumas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa desain pembelajaran ini efektif. Hasil belajar siswa kelas 
eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol dan kinerja siswa kelas eksperimen 
selama pembelajaran lebih aktif, antusias, dan kreatif. Menurut pendapat guru, 
pembelajaran ini selain membelajarkan bahasa, sastra, dan budaya, juga membelajarkan 
karakter. Di samping itu, pembelajaran ini sebagai alternatif pelestarian budaya Jawa.

PEMANFAATAN UNGKAPAN TRADISIONAL DALAM MATERI AJAR KETERAMPILAN 
RESEPTIF BAHASA JAWA SMP SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER

Esti Sudi Utami BA, Teguh Supriyanto
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Sesuai tuntutan kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus mengintegrasikan 
pendidikan karakter, tidak terkecuali mata pelajaran Bahasa Jawa SMP. Ungkapan 
tradisional sebagai produk budaya Jawa sarat nilai-nilai luhur yang dapat dimanfaatkan 
sebagai wahana pendidikan karakter. Namun dalam pembelajaran bahasa Jawa selama 
ini, siswa hanya dituntut untuk menghafal ungkapan tradisional tersebut, tanpa dikemas 
dalam suatu wacana. Dengan demikian siswa kesulitan memahami pesan yang ada dalam 
ungkapan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengembangkan materi ajar 
yang memanfaatkan ungkapan tradisional. Materi ajar tersebut berupa wacana untuk 
pembelajaran keterampilan reseptif yang meliputi membaca dan mendengarkan. Tujuan 
penelitian ini adalah mengembangkan materi ajar pembelajaran bahasa Jawa SMP yang 
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memanfaatkan ungkapan tradisional sebagai wahana pendidikan karakter. Penelitian 
ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Research and Development. Subjek 
penelitian adalah siswa dan guru SMP wilayah Kebumen, Salatiga, Pekalongan, dan Pati. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data 
penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
(1) Kebutuhan siswa terhadap materi pembelajaran keterampilan reseptif adalah materi 
yang dikemas dalam bentuk cerita baik untuk mendengarkan maupun membaca. Cerita 
yang dikembangkan menggunakan bahasa dialek dengan tokoh manusia. (2) Kebutuhan 
guru adalah materi keterampilan reseptif yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan 
karakter spiritual dan sosial. Materi bersumber dari ungkapan tradisional Jawa. Materi 
tersebut dapat dipergunakan sebagai pemodelan dan rangsangan pembelajaran bahasa 
Jawa yang mengintegrasikan kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 yaitu spiritual, sosial, 
pengetahuan, dan keterampilan. (3) Produk materi ajar keterampilan berbahasa reseptif 
yang dihasilkan berupa buku cerita pendek dan CD film pendek. Buku cerpen berjudul 
Ula Marani Gebug dan Jujur Mujur. Film Pendek berjudul Esuk Dhele Sore Tempe dan 
Becik Ketitik Ala Ketara. Wacana cerita disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (a) 
bersadar kurikulum, (b) berbentuk cerita, (c) bertema ungkapan tradisional Jawa, (d) 
memuat pendidikan karakter, dan (e) menggunakan bahasa dialek. (4) Hasil penilaian 
produk termasuk kategori baik, yaitu skor rata-rata 4,35 untuk materi ajar keterampilan 
membaca dan 4,5 untuk materi ajar keterampilan mendengarkan. Skor maksimal adalah 
5. Saran yang diajukan adalah materi yang telah dihasilkan perlu diujicobakan dalam 
pembelajaran di sekolah.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KANJI MELALUI TEKNIK 
ROUNDTABLE COOPERATIVE LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

JUKUGO

Lispridona Diner, Dyah Prasetiani
Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Bagi pembelajar Indonesia, yang bahasa ibunya tidak bersistem simbol, bahasa 
Jepang merupakan bahasa yang sulit dipelajari karena memiliki empat jenis huruf yaitu 
hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Di antara keempat huruf tersebut yang tersulit 
adalah huruf kanji karena memiliki karakteristik yang unik sehingga sulit untuk dipelajari 
dan dihapalkan oleh pembelajar asing. Karakteristik tersebut antara lain memiliki hitsujun 
atau stroke order yang harus diikuti dengan benar ketika menulis, kakusuu atau jumlah 
coretan yang jumlahnya banyak, serta yomikata atau cara baca yang terdiri dari lebih 
dari satu. Disamping itu satu huruf kanji melambangkan satu makna sehingga jumlah 
huruf kanji yang harus dihapalkan sangat banyak. Kesulitan seperti di atas juga dialami 
mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Hasil observasi dan wawancara informal 
dengan mahasiswa semester III Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri 
Semarang menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam cara menulis, 
menghafal makna, dan membaca huruf Kanji. Penyebab dari kesulitan di atas adalah 
materi yang harus dipelajari terlalu banyak. Dalam satu pertemuan mahasiswa harus 
menghapal sekitar 10 huruf kanji dasar dan 40 kanji gabungan atau kosakata (jukugo). 
Karena itu pembelajaran kanji di kelas hanya cukup untuk melakukan latihan membaca 
kanji. Latihan menulis dilakukan di rumah sedangkan latihan menerapkan huruf kanji 
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dalam kalimat kurang dilakukan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, penulis berencana 
mengembangkan model pembelajaran roundtable cooperative learning dengan 
menggunakan kartu kanji sebagai media. Diharapkan teknik ini dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif belajar huruf kanji dalam kelompok, meningkatkan kemampuan 
kerjasama dan disiplin, serta dapat meningkatkan kemampuan menguasai jukugo. 
Produk yang dihasilkan dari penelitian ini nantinya berupa model pembelajaran kanji. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode Research and Development.

PERANCANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERTEMA SUSTAINABLE 
ENVIRONMENT BAGI REMAJA

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah multimedia interaktif yang 
dapat dimanfaatkan oleh remaja sebagai media untuk mendapatkan informasi yang 
memadai mengenai konsep sustainable environment. Informasi yang disampaikan dalam 
multimedia interaktif ini difokuskan pada konsep sustainability yang diterapkan pada 
perilaku kehidupan sehari-hari serta berbagai pemaparan permasalahan lingkungan 
akibat perilaku yang tidak berkelanjutan. Adapun konten materi yang disampaikan meliputi 
energi, air dan pengelolaan sampah. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan Research and Development (R&D), melalui tahap studi pendahuluan dan 
pengembangan serta diikuti dengan tahap evaluasi. Penelitian ini terdiri dari dua tahap 
pelaksanaan selama dua tahun. Tahap pertama dilakukan untuk analisis kebutuhan, 
studi pustaka dan observasi lapangan terkait permasalahan lingkungan. Hasil analisis 
digunakan sebagai dasar perancangan dan pengembangan prototype multimedia 
interaktif. Tahap berikutnya yang dilakukan pada tahun kedua adalah penyempurnaan 
prototype multimedia interaktif yang telah dikembangkan setelah melalui beberapa 
tahapan uji coba efektivitas media baik dalam skala terbatas maupun skala luas. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah media informasi yang memuat konsep sustainable 
environment dalam bentuk narasi dan divisualisasikan melalui animasi sederhana yang 
dapat diakses oleh pengguna baik secara online maupun offline dalam bentuk aplikasi 
multimedia interaktif. Untuk memudahkan akses dan distribusi media dalam cakupan 
luas digunakan web browser berjudul www.pedulibumi.com seta media pendamping 
melalui jejaring sosial facebook. Target keseluruhan dari penelitian ini diharapkan media 
yang dikembangkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran 
remaja mengenai pentingnya penerapan konsep sustainability di lingkungan tempat 
tinggal melalui multimedia interaktif.
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PENGEMBANGAN MATERI AJAR MATA KULIAH KEAHLIAN PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN SENI MUSIK BERDASARKAN IDENTIFIKASI KOMPETENSI GURU 

DALAM KONTEKS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
BERBASIS ACTION LEARNING

Udi Utomo, Suharto, Abdul Rachman
Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Pembelajaran seni musik berbasis action learning sebagai alternatif relevan 
dengan karakteristik standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran seni musik 
di sekolah umum yang menekankan pada kompetensi berapresiasi, berekspresi, dan 
berkreasi musik. Ketiga kompetensi tersebut secara komprehensif hanya dapat tercapai 
apabila guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang secara langsung dapat 
memberikan pengalaman kepada siswa (learning by doing). Oleh karena itu, sebagai 
salah satu upaya pengembangan profesionalitas para calon guru seni musik, penelitian 
ini mengembangkan materi ajar mata kuliah keahlian Program Studi Pendidikan Seni 
Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Upaya ini dilakukan 
karena berdasarkan analisis terhadap materi perkuliahan yang ada diantaranya masih 
perlu kajian dan pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan karakteristik 
produk dan efisiensi proses pengembangan materi perkuliahan yang dilakukan, penelitian 
ini mengadaptasi desain penelitian model spiral yang dikembangkan oleh Cennamo 
dan Kalk ( 2005). Dari lima tahap yang ada peneliti mengadaptasi ke dalam tiga tahap 
kegiatan pokok yakni: (1) tahap pengembangan produk (develop); (2) tahap peragaan 
produk (demonstrate); dan (3) tahap menyampaikan produk (deliver). Penelitian ini 
dilaksanakan selama dua tahun. Pada tahun pertama telah dihasilkan struktur materi 
materi ajar (blueprint) mata kuliah: (1) musik pendidikan; (2) strategi belajar mengajar; 
dan (3) perencanaan pembelajaran yang berdasarkan karakteristiknya dapat menunjang 
dalam pencapaian kompetensi para calon guru Pendidikan Seni Musik dalam konteks 
pelaksanaan pembelajaran berbasis action learning. Sedangkan pada tahap II (tahun ke 
2) ini dihasilkan produk akhir yang berupa materi materi ajar (hand out) yang secara rinci 
mata kuliah musik pendidikan terdiri atas lima bab, mata kuliah strategi belajar mengajar 
terdiri atas 11 bab, dan mata kuliah perencanaan pembelajaran terdiri atas delapan bab. 
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PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN APRESIASI SENI TARI DAERAH SETEMPAT 
PADA GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: (1) Mendiskripsikan model pelatihan 
apresiasi seni tari daerah setempat yang selama ini dilaksanakan untuk guru sekolah 
dasar, (2) Mendeskripsikan desain model dan paket pelatihan apresiasi seni tari 
daerah setempat yang efektif diterapkan bagi guru sekolah dasar, (3) Mendeskripsikan 
model final pelatihan apresiasi seni tari daerah setempat seperti apakah yang efektif. 
Penelitian ini menggunakan metode pengembangan Research dan Development (R&D). 
Pendekatan ini dipilih karena R & D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 
tersebut. Rancangan model R & D menurut Borg dan Gall (1983:775-776) ada 10 langkah. 
Berdasarkan sepuluh langkah tersebut oleh Sukmadinata (2006:176) dimodifikasi menjadi 
3 langkah penelitian pengembangan, tahap penelitian yang dikembangkan yaitu: (1) 
Tahap studi pendahuluan sebagai needs and contens analysis; (2) Tahap pengembangan 
sebagai design, development, and evaluation; (3) Tahap pengujian efektifitas produk 
sebagai semi-sumative evaluation. Diharapkan tahapan tersebut bisa berfungsi sebagai 
hasil penelitian, pengembangan dan fungsi validasi. Model yang dipakai pada pelatihan 
guru sekolah dasar yaitu model sistem paket yang ada di PPPPTK-SB yang meliputi: 
penyusunan materi pelatihan, paket diklat, dan karya tari. Berdasarkan hasil angket 
kebutuhan, diketahui bahwa kondisi kebutuhan pelatihan apresiasi seni tari daerah 
setempat pada guru sekolah dasar di Semarang sangat tinggi dengan rerata skor 4,33.
Berdasarkan model yang dikembangkan dan hasil angket kebutuhan maka dihasilkan 
spesifikasi model yang dikembangkan meliputi perencanaan pelatihan tiga kegiatan, 
perencanaan pelatihan tiga kegiatan dan evaluasi pelatihan dua kegiatan. Hasil penilaian 
pakar dan praktisi terhadap model pelatihan ASTDS rerata skor 4,54, dan paket pelatihan 
rerata skor 4,04. Hasil validasi pakar terhadap model pelatihan apresiasi seni tari daerah 
setempat meliputi: perencanaan pelatihan tiga kegiatan, pelaksanaan pelatihan lima 
kegiatan, dan evaluasi pelatihan dua kegiatan. Inovasi yang dikembangkan pada model 
pelatihan apresiasi seni taridaerah setempat terletak pada pelaksanaan pelatihan dan 
paket pelatihan. Dikembangkan paket pelatihan meliputi buku panduan pelatihan dan 
VCD Pembelajaran.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR PENGAYAAN BAHASA ARAB BERDASARKAN 
KURIKULUM 2013 DAN PENDIDIKAN KARAKTER KELAS IV MI DAN SD ISLAM  

DI KOTA SEMARANG

Zukhaira, Singgih Kuswardono
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan buku ajar 
pengayaan berdasarkan kurikulum 2013 dan pendidikan karakter sebagai pedoman 
pembelajaran bahasa Arab MI dan SD Islam Kelas IV di kota Semarang, untuk mengetahui 
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validitas pengembangan buku ajar, dan untuk mengetahui keefektifan pengembangan 
buku ajar pengayaan berdasarkan kurikulum 2013 dan pendidikan karakter sebagai 
pedoman pembelajaran bahasa Arab MI dan SD Islam Kelas IV di kota Semarang. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan prosedur penelitian 
pengembangan menurut Borg dan Gall dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 
Melakukan Analisis produk yang akan dikembangkan, (2) mengembangkan produk awal, 
(3) validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk, (5) Uji coba 
lapangan skala besar dan produk akhir. Dari hasil penelitian yang dipaparkan, dapat 
diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 1) Pemberlakuan kurikulum 2013 ini belum 
didukung dengan perangkat pembelajaran yang baik, termasuk ketersedian buku ajar 
bahasa Arab berdasarkan kurikulum 2013, 2) Pihak sekolah yakni guru bahasa Arab MI 
dan SD Islam menggunakan buku ajar yang ada, yakni buku ajar berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 3) Prototipe pengembangan Buku Ajar Pengayaan 
Berdasarkan Kurikulum 2013 dan Pendidikan Karakter Sebagai Pedoman Pembelajaran 
Bahasa Arab MI dan SD Islam Kelas IV di Kota Semarang ini terdiri dari keterampilan 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang telah disesuaikan dengan KI dan 
KD kurikulum 2013, 4) Rata-rata validasi dari aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 
penyajian, dan aspek kelayakan bahasa dari penilaian terhadap prototipe buku ajar 
yang disusun 4.89 dan termasuk kategori baik sekali, 5) Hasil validasi dari para ahli dan 
guru pembelajaran bahasa Arab terhadap prototipe buku ajar pengayaan Bahasa Arab 
berdasarkan kurikulum 2013 dan Pendidikan Karakter siswa MI dan SD Islam kelas IV 
layak digunakan. Berdasarkan simpulan penelitian di atas, saran yang diberikan oleh 
peneliti adalah sebagai berikut: 1) Proses pembelajaran Bahasa Arab khususnya untuk 
anak MI dan SD Islam diperlukan kreatifitas yang lebih tinggi terutama dari segi metode, 
yeknik dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, 2) Buku ajar yang peneliti 
susun ini masih terbatas pada satu kelas saja yakni kelas IV MI, sehingga diharapkan 
peneliti-peneliti lain atau guru-guru MI dan SD Islam dapat melanjutkan penelitian ini.

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

Tsabit Azinar Ahmad, Ibnu Sodiq, Andy Suryadi
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui 
guru dalam menganalisis upaya-upaya yang dilakukan guru dalam pembelajaran 
sejarah kontroversial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil 
penelitian di SMA-SMA Negeri di Kota Semarang. Analisis yang dilakukan menggunakan 
model analisis model in-teraktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada tiga hal 
yang mendorong pelaksanaan pembelajaran sejarah kontroversial, yakni sekolah, 
kemandirian guru dan kemampuan peserta didik. Kendala-kendala yang ditemui, yakni 
kendala pada saat perencanaan, kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran dan 
pendukung. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni (1) faktor intern 
berupa perubahan corak historiografi Indonesa dan (2) faktor ekstern, yakni dari lam 
praksis pembelajaran. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala terbagi menjadi dua, 
yakni upaya pada aspek perencanaan dan upaya pada aspek pelaksanaan pembelajaran.
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MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA 
BERBASIS ARENA PRODUKSI KULTURAL DALAM UPAYA MENCIPTAKAN 

KELUARGA MANDIRI SEJAHTERA DI PROVINSI JAWA TIMUR

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujaun (1) menemukan pengembangan model Pemberdayaan 
Keluarga TKW berbasis arena produksi kultural dalam upaya menciptakan keluarga TKW 
yang mandiri dan sejahtera. (2) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam 
menerapakan model pemberdayaan keluarga TKW berbasis arena kultural dalam upaya 
mencipatakan TKW yang mandiri dan sejahtera. (3) Mengetahui efisiensi dan efektifitas 
Pemberdayaan Keluarga TKW berbasis arena kultural dalam upaya menciptakan 
keluarga TKW yang mandiri dan sejahtera. (4) Melakukan uji coba model pemberdayaan 
keluarga TKW Indonesia berbasis produksi kultural. Penelitian ini dilakukan melalui 
dua tahap, tahap pertama, penelitian terfokus pada identifikasi berbagai masalah yang 
dihadapi keluarga TKW dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap kedua terfokus pada 
pengembangan model pemberdayaan terhadap keluarga TKW dengan pendekatan 
penelitian pengembangan atau Research and Developmet. Lokasai penelitian adalah 
Jawa Timur, dengan mengambil sampel daerah Ponorogo. Wilayah ini diambil dengan 
pertimbangan wilayah tersebut merupakan daerah pemasuk terbesar TKW di Jawa Timur. 
Model Pemberdayaan TKW dapat dikatakan valid, sehingga layak untuk dijadikan sebagai 
Model Pemberdayaan Keluarga TKW. Faktor penghambat dalam penerapan model 
pemberdayaan keluarga TKW. Pertama, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan 
pemberdayaan keluarga TKW. Kedua, Instruktur yang belum dipersiapkan terlebih dahulu. 
Ketiga, Heterogonitas para peserta pemberdayaan juga menjadi kendala. Berdasarkan 
temuan secara kuantitaif dan kualitatif dapat disimpulkan model pemberdayaan keluarga 
TKW berbasis arena produksi kultural dalam upaya menciptakan keluarga yang mandiri 
dan sejahtera efektif sebagai model pemberdayaan. Selanjutnya Model Pemberdayaan 
ini, bisa digunakan untuk memberdayakan keluarga TKW tidak hanya di Kabupaten 
Ponorogo, tetapi bisa digunakan di Propinsi Jawa Timur pada umumnya maupun di 
Propinsi lain di Indonesia. Saran yang bisa disampaikan berdasarkan temuan penelitian 
adalah (1) Kegiatan pemberdayaan terhadap keluarga TKW perlu dilembagakan dan 
dijadikan program oleh lembaga pemerintah. (2) Pemerintah dan lembaga non pemerintah 
perlu bekerjasama secara intesif dalam bentuk kemitraan. (3) Instruktur sebagai penyaji 
materi dalam kegiatan pemberdayaan, perlu dipersiapkan terlebih dahulu. (4) Perlu 
dilakukan pemetaan terlebih dahulu tentang keberadaan peserta pemberdayaan. (5) 
Lembaga pemerintah di tingkat desa, seyogyanya menjadi pelopor dalam pemberdayaan, 
mengingat lembaga desa yang secara langsung bersentuhan dengan keluarga TKW.
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MODEL EVALUASI PEMANFAATAN LAHAN BERKELANJUTAN BERBASIS MULTI 
DIMENSIONAL SCALING (MDS) DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) 

KAWASAN PERBUKITAN-PEGUNUNGAN

Juhadi, Heri Tjahyono, Riza Arifudin
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan utama penelitian ini adalah membangun model evaluasi keberlanjutan 
pemanfaatan lahan pada kawasan perbukitan-pegunungan berbasis MDS (multi 
dimensional scaling dan SIG (Sistem Informasi Geografis). Tujuan khusus: (1). 
mengembangkan model evaluasi lahan keberlanjutan yang terintegrasi antara model MDS 
dan SIG; (2). melakukan uji coba model; (3). publikasi model melalui jurnal internasional 
dan jurnal terakriditasi nasional, seminar serta pembuatan buku petunjuk operasional 
model, dan karya ilmiah skripsi mahasiswa; Metode penelitian utama adalah survey, 
riset dan pengembangan (research and developmen). Lokasi penelitian di kawasan 
DAS Kreo Semarang Jawa Tengah. Unit analisis satuan bentuk lahan dan rumahtangga 
tani. Variabel penelitian terdiri atas aspek geobiofisik lahan, aspek sosioekonomi, aspek 
sosiobudaya dan aspek teknologi. Sampel diperoleh secara acak proposional pada 
setiap satuan bentuk lahan. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengukuran, 
pemetaan, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisis menggunakan model 
RApALU yakni model analisis MDS (multi dimensional scaling) dan SIG (Sistem Informasi 
Geografis). Hasil penelitian menunjukkan (1) model RApALU terbukti dapat digunakan 
untuk mengevaluasi dan menentukan status keberlanjutan pemanfaatan lahan di wilayah 
penelitian yang kompleks; (2) model RApALU mampu menyajikan data dan informasi 
secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dilengkapi dengan tabel dan grafik/diagram, 
serta disajikan dalam format informasi geospasial berbasis sistem informasi geografis 
(SIG).

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI STRATEGI PENGEMBANGAN 
KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN PEMETAAN POTENSI AGRARIS WILAYAH 

(STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN GROBOGAN)

Mochammad Arifien, Fafurida, Shanty Oktavilia
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menganalisis kondisi usaha tani padi, jagung, 
dan kedelai di kabupaten Grobogan; 2) Untuk Menganalisis faktor-faktor produksi apa 
sajakah yang mempengaruhi produksi usahatani padi, jagung dan kedelai di Kabupaten 
Grobogan; 3) Untuk Menganalisis tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi 
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usahatani padi, jagung, dan kedelai di Kabupaten Grobogan; 4) Menyusun strategi 
pengembangan komoditas unggulan pertanian (padi, jagung, kedelai) di Kabupaten 
Grobogan berdasarkan pendekatan efisiensi usahatani. Adapun metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan teknik 
analisis frontier dan analisis AHP. Dari penelitian diperoleh beberapa hasil antara lain 
antara lain adalah variabel luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk TSP, pupuk phonska, 
obat-obatan jenis 1, obat obatan jenis 2, dan tenaga kerja. Usahatani padi, jagung, 
dan kedelai masih belum efisien baik secara teknis, harga dan ekonomi. Strategi 
pengembangan usahatani padi, jagung, dan kedelai berdasarkan urutan prioritas 
kriteria pengembangan adalah sebagai berikut: Untuk komoditas padi stategi prioritas 
pengembangannya adalah aspek faktor produksi, pasca panen, budidaya, kelembagaan, 
dan kebijakan pemerintah; sedangkan untuk komoditas jagung aspek prioritasnya adalah 
aspek faktor produksi, budidaya, pasca panen, kebijakan pemerintah dan terakhir aspek 
kelembagaan; sedangkan untuk komoditas kedelai aspek yang menjadi prioritas utama 
adalah aspek faktor produksi, aspek budidaya, aspek pasca panen, aspek kelembagaan 
dan aspek kebijakan pemerintah. Adapun saran dari penelitian ini antara lain diharapkan 
pemerintah dan pihak yang berkepentingan berkenan untuk mengaplikasikan kebijakan 
berdasarkan hasil penelitian ini.

KOMUNITAS DAN HABITAT FAUNA SEBAGAI UPAYA KONSERVASI 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI TAMAN KEHATI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Taman Kehati Unnes merupakan salah satu kawasan yang dirancang sebagai 
kawasan konservasi tanaman lokal Jawa Tengah.Penelitian tahun sebelumnya telah 
dilakukan analisis keanekaragaman jenis fauna di Taman Kehati Unnes. Penelitian 
sebelumnya (2013) menunjukan di Taman Kehati Unnes tercatat sebanyak 24 jenisburung, 
63 jenis kupu-kupu, dan 26 jenis herpetofauna (amfibi dan reptil) berhasil diidentifikasi. 
Keanekaragaman fauna juga ditentukan oleh kondisi habitatnya, oleh karena itu tujuan 
penelitian ini adalah melakukan analisis profil habitat Pengambilan data vegetasi dilakukan 
menggunakan metode garis berpetak berukuran 20 x 20 m untuk tingkat pohon, 10 x 10 
m untuk tingkat tiang, 5 x 5 m untuk pancang, 2 x 2 untuk semai, dan 1 x 1 untuk.Profil 
vegetasi dibuat dari struktur vertikal penutupan tajukdengan membuat petak ukuran 
pemanfaatan 40 x 20 m. Pengukuran dilakukan terhadap kedudukan vegetasi, penutupan 
tajuk, arah tajuk, tinggi tajuk, tinggi bekas cabang vegetasi, dan diameter batang. Hasil 
penelitian dari 52 petak sampel vegetasi di Taman Kehati Unnes menunjukkan sebanyak 
32 jenis tumbuhan herba atau perdu, 13 jenis Pancang, 12 jenis tiang dan 7 jenis pohon 
dapat diidentifikasi. Jenis rumput yang paling mendominasi adalah Imperata cylindrica 
(Alang-alang) dengan nilai INP 37.85 tanaman tersebut adalah jenis gulma yang biasa 
terdapat ditempat terbuka dan terganggu.Jenis tanaman yang paling mendominasi dari 
kelas pohon, pancang dan tiang adalah Leucaena leucocephala (Mlandingan). Hasil 
analisis menunjukan Taman Kehati Unnes memiliki tumbuhan yang sangat seragam, hal 
ini dapat dilihat dari dominasi Mlandingan (Leucaena leucocephala).
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IMPLEMENTASI AUTHENTIC ASSESSMENT PADA PEMBELAJARAN BERBASIS 
PROJEK (PROJECT BASE LEARNING) UNTUK PENINGKATAN LIFE SKILL 

MAHASISWA

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Pembelajaran berbasis projek (PBL) merupakan model pembelajaran yang mampu 
meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, 
pengambilan keputusan, menginterpretasi data dan mensintesis informasi dengan cara 
bermakna. PBL berorientasi pada produk dan tugas oleh sebab itu diperlukan penilaian 
hasil belajar harus dilakukan dengan assessment yang tepat. Authentic assessment 
merupakan penilaian yang tepat pembelajaran yang berbasis projek. Namun authentic 
assessment akan menyita sebagian besar dari dosen, padahal tugas dosen tidak hanya 
melaksanakan evaluasi. Oleh sebab itu pelibatan mahasiswa dalam penilaian hasil belajar 
akan dapat mengatasi hambatan tersebut (self assessment). Penilaian oleh mahasiswa 
disamping mampu mengefektifkan waktu penilaian juga akan mampu memberikan 
feedback bagi mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Namun demikian self 
assessment dapat menjadi bias ketika tidak ada kontrol yang ketat. Oleh sebab itu self 
assessment perlu dibarengi dengan peer assessment. Peer assessment juga seringkali 
menimbulkan ketidaknyamanan. Penilai lebih merasa nyaman ketika menilai sebagai 
anonim. Dengan memanfaatkan teknologi informasi , ketidaknyamanan mahasiswa dalam 
penilaian bisa diatasi. Komputer memiliki kemampuan untuk melakukan pengacakan 
dan menyembunyukan identitas dari assessor. Melalui penelitian ini akan dikembangkan 
system penilaian online melalui self and peer assessment. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan model PBL sehingga bisa menjadi prototype pembelajaran di Program 
Studi Kimia UNNES. Sedangkan instrument yang digunakan untuk mengukur pencapaian 
hasil belajar menggunakan authentic assessment dan performance assessment. Jadi 
secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menciptakan instrument baku authentic 
assessment dan sistem aplikasi (software) untuk penerapan online self and peer 
assessment.

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

WARNA DALAM LARUTAN AIR 

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pada berbagai industri akan 
menghasilkan limbah padat abu layang dalam jumlah cukup besar yang dapat 
membahayakan lingkungan jika tidak dimanfaatkan. Di lain pihak air limbah industri 
tekstil banyak mengandung sejumlah kontaminan seperti zat warna, asam, basa, padatan 
terlarut, dan senyawa toksik lainnya. Keberadaan zat warna yang terkonsentrasi akan 
menghalangi penetrasi cahaya ke dalam perairan sehingga mengganggu proses biologis 
dalam kehidupan akuatik. Dalam penelitian ini teah dilakukan proses transformasi 
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limbah abu layang batubara menjadi zeolit “A” dan modifikasinya menggunakan 
surfaktan HDTMA (hexadecyl trimethyl ammonium) untuk decolorisasi zat warna dalam 
larutan air. Secara umum, tujuan penelitian adalah memanfaatkan kembali (reuse) abu 
layang batubara untuk pembuatan zeolit A termodifikasi surfaktan dan aplikasiny pada 
pengolahan air. Adapun tujuan khususnya adalah (1) diperolehnya metode transformasi 
abu layang menjadi zeolit A yang spesifik, (2) diperolehnya proses modifikasi zeolit A 
yang efektif dengan surfaktan HDTMA, (3) diperolehnya parameter proses yang optimal 
pada decolorisasi (pengurangan konsentrasi) zat warna dalam larutan air. Pada tahun 
pertama dilakukan pengambilan sampel serta uji kualitatif dan kuantitatif abu layang 
batubara. Selanjutnya dilakukan sintesis zeolit A secara alkalihidrotermal dalam suatu 
reaktor steinlesssteel dengan melibatkan pengaruh komposisi campuran, temperatur 
dan waktu reaksi. Karakteristik produk zeolit A ditentukan berdasarkan parameter (a) 
kristalinitas, (b) luas permukaan dan (c) struktur mikroskopi berdasarkan spektroskopi 
IR, XRD dan SEM. Zeolit A ini selanjutnya dimodifikasi menggunakan surfaktan HDTMA. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa abu layang batubara dapat diubah menjadi zeolit A 
spesifik seperti zeolit A produk komersial, baik dari segi kristalinitas, spektra Inframerah 
(IR) maupun morfologi permukaan (image SEM). Pada tahun kedua dilakukan aplikasi 
zeolit A termodifikasi surfaktan yang diperoleh untuk decolorisasi zat warna melalui pada 
proses adsorpsi. Optimalisasi proses adsorpsi dilakukan dengan melalui variasi pH, 
waktu kontak dan konsentrasi zat warna. Konsentrasi zat warna ditentukan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis. Transformasi abu layang batubara melalui proses peleburan 
alkali hidrotermal dapat menghasilkan zeolit A yang selektif. Penggunaan NaOH support 
granulated menghasilkan Zeolit A spesifik (single kristal), sedangkan penggunaan 
NaOH menghasilkan zeolit A yang tidak spesifik. Karakteristik zeolit A hasil sintesis 
sesuai dengan karakteristik zeolit A komersial produk Wako, baik dari segi kristalinitas 
(difrektogram), spektra Inframerah (IR) maupun morfologi permukaan (image SEM). 
Modifikasi permukaan zeolit A dengan menambahkan surfaktan HDTMA sebesar 2 kali 
KTK adalah efektif menghasilkan adsorben yang dapat digunakan untuk decolorisasi zat 
warna. Untuk adsorben SMZA decolorisasi zat warna Congo Red berada pada kisaran 
83,89 sampai 47,54%, sedangkan untuk Crystal Violet 53,84 sampai 30,48%. Modifikasi 
permukaan menggunakan surfaktan HDTMA mempengaruhi sifat adsorpsi zeolit A. 
Dengan modifikasi permukaan menggunakan HDTMA, Zeolit A termodifikasi mampu 
mengadsorpsi baik spesies zat warna anionik Congo Red maupun kationik Crystal Violet, 
sedangkan bila tidak dimodifikasi hanya efektif terhadap spesies kation. Adsorpsi zat 
warna Congo Red pada zeolit A termodifikasi paling cocok memenuhi model kinetika 
pseudo orde dua dan isoterm Langmuir. Adsorpsi zat warna Crystal Violet pada zeolit 
A memenuhi model isotem Freundlich, sedangkan pada adsorben zeolit A termodifikasi 
surfaktan memenuhi model isoterm Langmuir. Adsorpsi PNP (para nitro phenol) mencapai 
maksimum pada waktu 90 menit, pH 6, dan konsentrasi awal 10 mg/L.
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PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN INNOMATTS UNTUK MENINGKATKAN 
KOMPETENSI DAN KARAKTER GURU MATEMATIKA 

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

This research is a development research which aims to develop a training model 
which is able to improve mathematics teachers’ competence and character. This research 
was implemented into two year phase. The first year focused on the exploration study and the 
model validation. This phase successfully identified the need of the mathematics teachers 
and generated a valid training model called the Innovative Mathematics Teaching Study 
(INNOMATTS). The second year focused on the implementation and dissemination of the 
model. This article aims to describe the practicality and the effectiveness of INNOMATTS 
training model in improving mathematics teachers’ competence and character as it was 
developed based on the mathematics teachers’ need, containing mathematics learning 
innovation and having orientation toward character education. The research follows the 
Research and Development (R & D) of Gall. The evaluation of the model implementation 
quality used three criteria: validity, practicality, and effectiveness. The result suggests 
that the INNOMATTS training model is practical based on the percentage response of 
the planning, implementation and evaluation. The model is also effective based on the 
evaluation of lesson plan produced during the training, the learning implemented, and the 
result of teacher’s competence test.

PENERAPAN BUKU AJAR MICROTEACHING BIOLOGI BERBASIS KOMPETENSI 
DAN KARAKTER KONSERVASI UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI 

PERSONAL DAN PROFESIONAL CALON GURU

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengembangkan kurikulum berbasis 
kompetensi dan konservasi. Pengembangan Kurikulum Unnes 2012 memberikan 
rambu-rambu bagi program studi untuk mengembangkan kurikulumnya. Perangkat 
pembelajaran pada setiap mata kuliah perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan 
tuntutan kurikulum. Pada tahun 2013 telah dikembangkan buku ajar microteaching 
biologi berbasis Kompetensi dan Karakter Konservasi (KKK) yang telah divalidasi 
oleh ahli, serta dinyatakan sangat layak untuk digunakan. Tujuan penelitian ini adalah 
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mendeskripsikan efektivitas penerapan buku ajar Microteaching Biologi berbasis KKK 
dalam mengembangkan kompetensi personal dan profesional calon guru biologi. Penelitian 
ini merupakan penelitian pre-experimental design dengan menggunakan rancangan 
the one-shot case study. Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa peserta mata kuliah 
microteaching biologi semester genap tahun 2013/2014. Sampel penelitian berjumlah 
46 orang. Data yang dikumpulkan meliputi data keterbacaan buku, data kompetensi 
personal dan profesional guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbacaan buku 
ajar menurut mahasiswa mencapai kriteria baik dan sangat baik. Penerapan buku ajar 
Microteaching berbasis KKK mendorong berkembangnya kompetensi personal calon 
guru dengan persentase 82 dan 87 dengan kriteria baik dan sangat baik, sedangkan 
kompetensi profesional guru dengan persentase 86 dan 88 dengan kriteria sangat baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa buku ajar microteaching berbasis kompetensi 
dan karakter konservasi memiliki keterbacaan baik dan sangat baik serta efektif dalam 
mengembangkan kompetensi personal dan profesional calon guru Biologi.

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

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini menggunakan bahan semikonduktor organik CuPc untuk membuat 
OFET (Organic Field-Effect Transistor) berbasis film tipis untuk aplikasi sensor gas. 
Tujuan jangka pendek penelitian ini adalah membuat OFET dengan struktur battom-
contact berukuran (1,5 x 1) mm dan karakteristiknya untuk mendeteksi gas beracun. 
Eksperimen pendahuluan dengan melakukan deposisi film tipis CuPc di atas substrat, 
kemudian dikarakterisasi dengan XRD dan SEM. Hasil dari karaketisasi X-RD dan 
SEM digunakan untuk menentukan film tipis optimum dalam proses pembuatan OFET. 
Pembuatan OFET dengan panjang channel yang bervariasi, yaitu: 100 μm, 200 μm dan 
300 μm dengan metode vacuum evaporator (VE), sedangkan proses perencanaan dengan 
teknik lithography. Tahapan pembuatan OFET, sebagai berikut: permulaan dilakukan 
pencucian substrat Si/ SiO2 dengan etanol dalam ultrasonic cleaner, kemudian dilakukan 
deposisi elektroda source dan drain di atas substrat dengan metode vacuum evaporator. 
Selanjutnya deposisi film tipis diantara source/drain dan diakhiri dengan deposisi gate. 
OFET kemudian karakterisasi dengan El-Kahfi 100 untuk menentukan karakteristik 
keluaran dan mobilitas pembawa muatan. Karakterisasi OFET diperoleh bahwa daerah 
aktif untuk VD adalah (2,79 V sampai dengan 3,43 V) dan arus ID ( 0,577 10-5 A sampai 
dengan 0,0013 A). Sedangkan untuk daerah saturasi OFET pada tegangan VD dari 3,43 
V sampai dengan 9 V dan ini merupakan daerah cut off. Panjang channel pada OFET 
berpengaruh terhadap yang dihasilkan. Semakin pendek channel OFET semakin besar 
arus (ID) yang dihasilkan. OFET dengan panjang channel yang berbeda : 100 μm, 200 
μm dan 300 μm mempunyai mobilitas pembawa muatan, berturut-turut: 0,10121664 cm2 

V-1s-1, 0.030546453 cm2 V-1 s-1 dan 0.000307692 cm2 V-1 s-1. Tujuan penelitian jangka 
panjang adalah merancang dan membuat alat uji sensor gas untuk menguji kelayakan 
OFET sebagai sensor gas beracun. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pembuatan 
alat uji sensor gas, meliputi: glass chamber, electrometer, tabung gas CO2, tabung gas 
N2, flowmeter Regulator gas CO2, Regulator gas N2, Gas CO2, Gas N2, Valve, Meja 
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eksperimen, selang/pipa, konektor dan alat pendukung lain. Pengujian kelayakan sensor 
gas adalah menentukan: waktu respon (response time) dan waktu pulih (recovery time). 
Respon time pada OFET terhadap gas uji CO2 untuk panjang channel: 100 μm, 200 μm 
dan 300 μm berturut-turut: (60, 90 dan 135) detik, sedangkan recovery time berturut-
turut: (90, 105 dan 150) detik.

FABRIKASI MATERIAL KOMPOSIT BERPORI DARI LIMBAH KACA  
UNTUK FILTER AIR

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Porous composites from waste glass were synthesized by simple heating process. 
The ability in the control of pore size was controlled by adjusting the time of melting point. 
In this study, the time of melting process was used a pore-forming agent in composite 
from waste glass. The composites from waste glass had been synthesized at 750oC with 
controllable of time 1, 2, and 3 hours. The characterization was showed by BET method. 
The composites from waste glass have decreased value of surface area. The composites 
with controllable of time 1, 2, and 3 hours, each other have 0.820 m2/g, 0.734 m2/g, and 
0.445 m2/g. Porous composites from waste glass could be used in various applications, 
such as water filter.

WAVELET NEURAL NETWORKS UNTUK PENGENALAN EKSPRESI WAJAH

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Di dalam kehidupan sehari hari, khususnya dalam komunikasi interpersonal, 
wajah sering digunakan untuk berekspresi. Melalui ekspresi wajah, maka dapat dipahami 
emosi yang sedang bergejolak pada diri individu. Saat ini teknologi menggunakan 
biometrika telah banyak sekali diaplikasikan. Teknologi biometrika diterapkan dengan 
menggunakan karakteristik pembeda. Secara umum karakteristik pembeda itu sendiri 
dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik fisiologis atau fisik, dan karakteristik perilaku. 
Ekspresi wajah merupakan salah satu karakteristik perilaku. Penggunaan sistem teknologi 
biometrika dengan karakteristik ekspresi wajah memungkinkan untuk mengenali mood 
atau emosi seseorang. Pengenalan ekspresi wajah sendiri merupakan salah satu bidang 
ilmu yang selalu aktif dikaji sepanjang waktu. Beberapa metode pengenalan ekspresi 
wajah telah banyak dikembangkan. Beberapa penelitian terkait pengenalan ekspresi 
wajah banyak yang telah mengaplikasikan neural network (NN) yang dikombinasikan 
beberapa metode. Faktor kunci penggunaan NN adalah karena sifatnya yang mampu 
melakukan pembelajaran dan generalisasi, pemetaan nonlinear, dan komputasi paralel. 
Pada umumnya pendekatan pemecahan masalah menggunakan NN membutuhkan 
sejumlah neuron. Selain itu, NN kadang terjebak pada sebuah lokal minimum error 
sehingga tingkat konvergensi jaringan menjadi lambat. untuk mengatasi kelemahan 
yang dimiliki NN, pendekatan yang sesuai adalah dengan fungsi wavelet yang diterapkan 
pada struktur NN. Fungsi wavelet disini digunakan sebagai fungsi aktivasi pada lapisan 
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tersembunyi dari NN. Kombinasi antara neural networks dan wavelet menghasilkan 
model hybrid yang dikenal dengan dengan wavelet neural networks (WNN). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk membuat sistem pengenalan ekspresi wajah menggunakan 
wavelet neural networks. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui 
prosedur penentuan arsitektur jaringan yang optimal untuk wavelet neural network, dan 
mengetahui tingkat pengenalan yang dihasilkan oleh sistem yang menggunakan wavelet 
neural networks. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, untuk menentukan 
arsitektur yang optimal, pertama dilakukan inisialiasi parameter dan beberapa parameter 
dilakukan variasi. Dari percobaan awal ditentukan jumlah neuron pada wavelet layer 
divariasi 5 dan 10 buah neuron, dengan jumlah epoch = 1000, target error = 0,001, 
dan learning rate divariasi 0,25 dan 0,5. Berdasarkan hasil pengujian sistem diperoleh 
tingkat pengenalan ekspresi wajah dengan ektraksi ciri hasil dekomposisi wavelet sangat 
tinggi yakni diatas 90%, sementara nilai recognition rate dengan ekstraksi ciri hasil 
dekomposisi wavelet + LDA sekitar 46%. Dari analisis pada matrik konfusi menunjukkan, 
hampir semua ekspresi mampu dikenali dengan tingkat pengenalan di atas 90%, kecuali 
ekspresi takut yang hanya mampu dikenali sebesar 81%.

REKAYASA ADSORBEN BERBASIS LIMBAH PADAT PLTU DAN APLIKASINYA 
SEBAGAI ADSORBEN DALAM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI 

ELEKTROPLATING

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Bertambahnya industri kelistrikan yang menggunakan batubara sebagai sumber 
energi mengakibatkan penumpukan limbah abu layang yang belum termanfaatkan 
dengan baik. Abu layang ini tersusun atas unburned carbon dan mineral yang tersusun 
atas oksida, terutama SiO2 dan Al2O3 yang mempunyai situs aktif sehingga berpotensi 
sebagai adsorben. Penelitian ini bertujuan melakukan rekayasa adsorben berbasis 
limbah padat PLTU yang murah, namun memiliki kemampuan adsorpsi tinggi sehingga 
dapat diterapkan untuk pengolahan limbah cair elektroplating. Pada tahun ke-1 telah 
dipelajari pengaruh keberadaan unburned carbon terhadap kemampuan adsorpsi abu 
layang melalui pengurangan dan peningkatan kadar unburned carbon. Oksidasi dengan 
asam sulfat pada berbagai konsentrasi, suhu dan waktu reaksi, serta pembakaran pada 
berbagai suhu dilakukan untuk mengurangi kadar unburned carbon. Selain itu juga telah 
dilakukan peningkatan kadar unburned carbon melalui penghilangan mineral non karbon 
berukuran kecil, yang lolos ayakan 100 mesh. Abu layang hasil perlakuan tersebut 
selanjutnya diuji karakter dan kapasitas adsorpsinya untuk limbah elektroplating artificial, 
yang mengandung logam berat Pb yang bersifat kation. Selanjutnya, pada tahun ke-2 
ini dilakukan uji kapasitas adsorpsi untuk logam berat Cr yang bersifat anion dan limbah 
multikomponen. Pembuatan prototype untuk adsorpsi kontinyu juga akan dilakukan pada 
tahun ke-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan unburned carbon dapat 
meningkatkan luas permukaan spesifik dan ukuran pori abu layang, tetapi kapasitas 
adsorpsinya untuk logam berat, baik Pb maupun Cr berkurang. Hal ini karena adsorpsi 
logam berat dominan terjadi di situs aktif dan keberadaan unburned carbon justru dapat 
menutup situs aktif yang terletak di permukaan mineral abu layang. Oleh karena itu, 
jika akan digunakan untuk menjerap limbah electroplating maka kandungan unburned 
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carbon dalam abu layang harus dihilangkan. Sementara, untuk adsorpsi multikomponen 
masih dalam tahap analisis sedangkan pembuatan prototipe sudah mencapai 50%.

PENGEMBANGAN METODE ANALISIS KINERJA SIMPANG-4 TAK-BERSINYAL

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan penelitian adalah untuk menyusun metode analisis kinerja simpang tak-
bersinyal dengan memperhitungkan kondisi arus lalu lintas heterogen. Untuk mencapai 
tujuan penelitian dikembangkan model-model untuk kecepatan dan tundaan di simpang 
tak bersinyal dengan menggunakan arus-arus lalu lintas yang berkonflik sebagai prediktor. 
Pada tahun pertama telah dihasilkan model kecepatan dan tundaan untuk simpang-3 
tak bersinyal. Pada tahun kedua ini penelitian difokuskan pada pengembangan model 
kinerja untuk simpang-4 tak bersinyal. Data diambil dari simpang-4 yang berlokasi di jalan 
HR Hadijanto – Kradenan – Dewi Sartika di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 
Pengambilan data dilakukan selama periode puncak dengan merekamnya dengan 
video kamera. Data lalu lintas yang berupa tipe kendaraan, waktu kedatangan, waktu 
keberangkatan, arah gerakan dan waktu meninggalkan simpang diekstrak dari rekaman 
video dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Analisis data dilakukan dengan 
teknik analisis regresi. Dari penelitian ini dihasilkan model kecepatan di simpang-4 
tak bersinyal sebagai fungsi dari arus lalu lintas dan model tundaan di simpang-4 tak 
bersinyal sebagai fungsi dari arus lalu lintas. Kendaraan ringan dan sepeda motor 
mempunyai perilaku kecepatan dan tundaan yang berbeda. Perilaku kecepatan dan 
tundaan kendaraan ringan lebih sensitif terhadap perubahan arus lalu lintas simpang. 
Besarnya pengaruh arus lalu lintas terhadap kecepatan dan tundaan kendaraan ringan 
di simpang dua kali lipat dibandingkan pengaruhnya terhadap kecepatan sepeda motor. 
Model kecepatan dan model tundaan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan 
sebagai perangkat untuk analisis kinerja simpang-4 tak bersinyal

STRATEGI PENGEMBANGAN KECAKAPAN SOFT SKILLS  
BAKAL CALON GURU SMK

I Made Sudana, Winarno Dwi Rahardjo, Eko Supraptono
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Vocational education curriculum 2013 that applied nationally in the academic 
year 2014/2015 mandated that religious subject added character educational in which 
contactwith aspects of soft skills. This needs to be addressed by LPTK as producer 
vocational teacher candidate, so that future graduates are able to fulfill the mandate of 
the curriculum. Curriculum vocational teacher candidates who applied seems also still 
focused on providing hard skills competencies, so that graduates do not have adequate 
soft skills competence. On the other hand in the world of work has been going on trend 
shift in terms of hard skills to soft skills.Research and development is designed to go 
through stages and multi-year to produce soft skills development strategy for prospective 
teachers of vocational school. Development strategy departs from theoretical studies and 
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mapping needs soft skills aspects of relevant research, analysis and LPTK vocational 
curriculum, soft skills needs and job requirements of future trends, soft skills required by 
vocational teachers, teaching soft skills already there, done to map the needs and later 
for further development until the hypothetical model generated Late models. Subjects 
were LPTK lecturers, teachers of vocational productive industrials. Data were obtained 
by observation and interviews, review of documents that the results were analyzed with 
descriptive qualitative and quantitative techniques. There are several aspects of the soft 
skills required candidates vocational school teachers, among others: (1) self-discipline, 
(2) responsibility, (3) the spirit of the work, (4) problem solving, (5) collaboration, (6) the 
ability of communication, (7) personality, (8) social attitudes, (9) critical thinking, (10) 
creative thinking and innovative, (11) confidence and (12) self-motivation. Soft skills 
development strategy skills prospective teachers through extra-curricular with gradual 
pattern through four stages, namely: (1) the development of talent themselves, (2) 
environmental adaptation, (3) involvement in the organization and (4) development of 
social life and soul of educational. There needs to be a policy of the leaders of institutions 
to incorporate soft skills as part of the curriculum and study for the development of the 
model and test to kwoning the effectiveness of the model.

MODEL PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BATIK DI REJOMULYO SEMARANG  
DALAM UPAYA PELESTARIAN & MELINDUNGI KARYA CIPTA  

MELALUI HUKUM HAK CIPTA

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah: menghasilkan karya batik yang ada di Rejomulyo 
Semarang yang inovatif dan mempunyai nilai ekonomi tinggi serta karya motif batik 
tersebut memiliki hak cipta dengan memdaftarkanya. Hasil dari penelitian ini, untuk 
tahun pertama adalah penciptaan motif. untuk memperkaya aneka motif yang ada 
agar variatif dan dinamis, penelitian dilaksanakan dengan pemetaan motif, invenstaris 
motif dan penciptaan motif. Untuk tahun kedua terciptanya produk batik, artikel berkala 
ilmiah nasional dan hak cipta. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut penelitian ini 
menggunakan metode: studi pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, eksperimen 
untuk menciptakan motif baru ke dalam produk batik, dan uji kelayakan ke konsumen. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian sentra batik 
Rejomulyo Semarang. Penelitian ini telah dilaksanakan, selama dua tahun, pada tahun 
pertama meliputi: studi pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, pemahaman ke 
pengrajin dan mendokumentasikan data tentang pengrajin batik Rejomulyo Semarang 
meliputi: proses perwujudan, investarisasi macam-macam motif yang ada, dilanjutkan 
menganalisis data, menciptakan motif dan menyunsun laporan. Pada tahun ke dua 
menguji kelayakan ke konsumen; mengadakan pameran; mensosialisasikan kepada 
pengrajin hasil penelitian kepada para pengrajin batik dan instansi terkait; menyusun 
buku referensi, artikel ilmiah, hak cipta dan laporan. Saran yang direkomendasikan harus 
adanya pembelajaran penciptan motif yang inovatif dan menarik dengan metode yang 
terukur, terarah dan fokus. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah yang terkait 
dengan akademisi, seniman, desainer pengrajin batik dan pengusaha sesuai kapasitas 
dan potensi masing-masing untuk pengembangan serta pelestarian batik Rejomulyo 
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Semarang. Perlu adanya usaha sosialisasi, publikasi batik Rejomulya pada masyarakat 
yang lebih luas dengan berbagai metode dan tahapan yang tepat serta diharapkan 
adanya dukungan baik matrial, sosial dan penanaman nilai-nilai budaya yang juga dapat 
mempengaruhi aspek ekonomi pada masyarakat setempat sebagai warisan yang perlu 
dilestarikan.

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

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Krisis energi mendorong dilakukannya pengembangan produksi energi terbarukan 
serta perancangan teknologi proses yang berorientasi pada konservasi energi. Biodiesel 
merupakan bahan bakar terbarukan yang prospektif karena biodegrable dan nontoxic, 
emisi polutan rendah, serta kandungan energi dan angka cetane tinggi. Produksi biodiesel 
umumnya dilakukan secara batch. Proses ini sederhana, tetapi hanya cocok untuk skala 
kecil. Untuk skala besar, proses batch tidak ekonomis karena tingginya konsumsi tenaga 
kerja dan waktu per unit produk. Selain itu, proses batch menggunakan konfigurasi 
konvensional yang terdiri atas reaktor dan unit pemurnian secara terpisah. Agar lebih 
efisien, perlu dikembangkan teknologi proses kontinyu hemat energi, yang memadukan 
reaksi dan pemisahan dalam satu unit. Pada penelitian ini dilakukan inovasi berupa 
pengembangan teknologi konservasi energi pada produksi biodiesel yang beroperasi 
secara kontinyu dengan reactive distillation. Teknologi ini mengintegrasikan reaksi dan 
pemisahan dalam satu kolom sehingga memberikan keunggulan: pengurangan capital 
cost, beaya operasi dan energi lebih murah, serta menghemat waktu dan tenaga operasi. 
Bahan baku yang digunakan adalah asam lemak bebas yang banyak terkandung dalam 
minyak nabati non-pangan. Penelitian mencakup optimasi parameter utama pada proses 
melalui eksperimen maupun simulasi yang dapat digunakan untuk memprediksi unjuk 
kerja reactive distillation pada skala industri. Penelitian pada tahun pertama menggunakan 
katalis cair asam sulfat untuk sintesis biodiesel dengan reactive distillation. Pada tahun 
kedua ini digunakan katalis padat yang bersifat lebih ramah lingkungan, reusable, dan 
mudah dipisahkan dari produk, yaitu tin klorida komersial dan sulfated-zirkonia yang 
diembankan pada zeolit. Sulfated-zirkonia/zeolite disintesis di laboratorium dan hasilnya 
telah dikarakterisasi dengan menggunakan SEM-EDX dan BET untuk mengetahui sifat 
fisis dan kimianya. Pada penelitian ini katalis tin kloride telah digunakan untuk sintesis 
biodiesel etanol secara batch untuk mempelajari kinetika reaksinya esterifikasi asam 
lemak bebas dengan metanol dan etanol. Data kinetika reaksi ini akan digunakan untuk 
perancangan proses pada kolom RD. Selanjutnya, dilakukan optimisasi proses sintesis 
biodiesel dengan katalis tin klorida dengan menggunakan proses reactive distillation. Hasil 
proses batch dengan katalis tin klorida memberikan kondisi optimum pada rasio molar 
metanol terhadap asam lemak bebas sebesar 120:1, suhu reaksi 60 oC, dan konsentrasi 
katalis 10%. Konversi 77,20%. Adapun proses dengan reactive distillation memberikan 
kondisi optimum pada rasio molar metanol terhadap asam lemak bebas sebesar 60:1, 
suhu reaksi 60 oC, dan konsentrasi katalis 3%. Konversi 75%. Studi kinetika menunjukkan 
bahwa model kinetika homogen semu reversibel order dua merupakan model terbaik 
dengan nilai energi aktivasi (Ea) 64,50 kJ/mol untuk reaksi ke kanan. Keberhasilan 
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penelitian ini ditunjukkan dengan terciptanya prototipe teknologi konservasi energi pada 
produksi biodiesel yang beroperasi secara kontinyu dengan reactive distillation. Adapun 
tujuan jangka panjang adalah scale-up dan aplikasi proses pada skala komersial.

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

DAN HUMIDITY UDARA

Ulfah Mediaty Arief, Agus Suryanto, Saptriana Suryanto
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Celery (Apium gravoelens Celery, Linn) is a herbal plant that are produced from 
smallholdings. The main problem faced by farmers celery is at harvest time, the celery 
will overflow resulting in a decrease in the sale value of vegetables celery. Based on 
these problems so that the necessary drying technology are useful for maintaining 
product stability celery until ready for consumption. Fluctuating temperatures and 
humidity will cause poor quality of products produced in the drying process celery. The 
purpose of this research is to produce a device that can control the drying temperature 
and humidity resulting in an increase in product quality and increased energy efficiency 
celery drying results celery. Steps being taken in this study is a design tool celery drying 
using temperature and humidity control, to test the characteristics of the tools and test 
products is dried celery with variables selected in the experiment weighs 50 grams and 
100 grams of the type of material (leaves and stalks celery ) as well as the operating 
temperature drying (40, 50, 60, 70 ° C). The results showed that the drying applications 
that use temperature and humidity control, energy efficiency of the electricity generated 
at 70 ° C for 60 seconds 90.7%. To test the products celery with initial moisture content 
- initially 80% (wet basis) to 10% to 20% for the leaves and stems on trial 50 grams. For 
the experiment 100 g obtained final moisture content to 15% to 30% for the leaves and 
stems. The efficiency of the dryer for 15-90 minutes is 70% for the leaves, 60% for the 
stem.

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

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penyakit HIV/AIDS semakin lama semakin mengkhawatirkan baik dari sisi kuantitatif 
maupun kualitatif. Pekerja Seks Komersial (PSK) atau WPS merupakan kelompok yang 
berisiko tinggi terkena IMS dan berisiko tinggi tertular HIV/AIDS. Di Indonesia, diprediksi 
lebih dari 50% WPS adalah menderita PMS. Penggunaan kondom merupakan salah satu 
strategi pencegahan penularan IMS dan HIV pada kelompok berisiko termasuk WPS 
dan pelanggannya. Di lokalisasi Banyu Putih Batang, program kondom 100% masih sulit 
dicapai. Hal ini diduga karena WPS kurang memiliki power dan daya tawar yang kuat 
ketika menghadapi pelanggan. Konsep pemberdayaan bagi WPS menjadi pilar utama, 
agar program ini tidak hanya menjadikan WPS menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek 
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yang dapat merubah perilaku di komunitasnya. Namun sekarang ini, masih jarang sekali 
dilakukan. Dalam penelitian ini akan menerapkan inovasi Pengembangan Model Pendidik 
Komunitas dan Sistem Poin “RP” (Reward-Punishment) untuk upaya pencapaian Condom 
Use 100%. Penelitian tahun kedua ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Desain 
yang digunakan adalah eksperimen semu (eksperimen kuasi) dengan rancangan one 
group pretest postest design. Penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh 
WPS yang tinggal di lokalisasi Banyuputih yaitu 69 orang WPS. Pasca intervensi pada 
penelitian tahun pertama (tahun 2013), penggunaan kondom di lokalisasi Banyuputih 
meningkat khususnya pada kelompok intervensi (82,9% dari 35 WPS kelompok 
intervensi selalu menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan pelanggan). 
Namun pada kelompok kontrol, praktik penggunaan kondom masih tergolong rendah. 
Jika dilihat secara keseluruhan dari WPS yang ada di lokalisasi Banyuputih pada 3 bulan 
terakhir ini yaitu sejumlah 69 orang WPS, 33 orang WPS (47,8%) menyatakan selalu 
menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan pelanggan, dan 36 orang WPS 
(52,2%) menyatakan tidak selalu menggunakan kondom. Faktor yang mempengaruhi 
adalah persepsi kerentanan terkena HIV/AIDS, persepsi tentang keparahan PMS dan 
HIV/AIDS, persepsi manfaat penggunaan kondom serta faktor dukungan bapak/ibu 
asuh. Model integrasi pendidik komunitas dan sistem poin “RP” (reward-punishment) di 
lokalisasi cukup efektif dalam meningkatkan praktik penggunaan kondom pada WPS. 
Sebelum diterapkannya model tersebut, dari 69 WPS yang diteliti, 47,8% menyatakan 
selalu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seks dengan pelanggannya, 
dan setelah diterapkannya model tersebut, WPS yang menggunakan kondom meningkat 
menjadi 85,5% (p value = 0,000 atau p<0,05). Model integrasi pendidik komunitas dan 
sistem poin “RP” (reward-punishment) di lokalisasi juga memberi dampak terhadap 
peningkatan pengetahuan WPS, perubahan sikap WPS terhadap kondom sebagai 
pencegah penularan PMS dan HIV//AIDS serta terjadi peningkatan skill WPS dalam 
melakukan negosiasi kondom kepada pelanggannnya.

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MODERASI 
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Arief Yulianto, Kiswanto
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Analisis teknikal dan Fundamental yang dipergunakan investor seringkali tidak 
akurat dalam memprediksikan perubahan harga saham. Hal itu disebabkan karena 
perilaku insiders yang oportunis dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan. 
Persektif teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan untuk mengurangi 
diperlukan mekanisme tata kelola yang baik (GCG). Oleh karena itu dalam penelitian 
ini memberikan model pelengkap analisis teknikal dan fundamental untuk pengambilan 
keputusan investor Sumber data penelitian ini adalah 26 perusahaan yang termasuk 
dalam kategori Survey Indonesia Most Trusted Company selama tahun 2008-2011. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya GCG, nilai perusahaan yang diproksikan 
dengan harga saham akan mengalami trade-off dari negatif ke positif saat proporsi 
kepemilikan 9.3%. Namun dengan moderasi GCG berdampak kepada penurunan nilai 
perusahaan. Implikasinya adalah investor dalam melakukan keputusan investasi perlu 
melakukan (1) pemetaan kepemilikan manajerial (2) hindari saham dengan kepemilikan 
mayoritas yang lebih dari 40%. 
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PENGEMBANGAN MATERI BAHAN AJAR KOMPUTER AKUNTANSI  
DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN BERBASIS ACTION LEARNING  

UNTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU

Indah Anisykurlillah, Lyna Latifah, Jarot Tri Bowo Santoso
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

As one teacher professional development efforts accounting computer, this 
research will develop teaching materials accounting computer, Department of Economics, 
Faculty of Economics Education, State University of Semarang. This work is done 
because it is based on an analysis of the existing course materials of which still need 
further research and development. Based on consideration of product characteristics and 
the efficiency of the process of the development of course materials that will be done, this 
research will be to adapt the research design spiral model developed by Cennamo and 
Kalk (2005). From the existing five-stage researchers will adapt to the three stages of the 
main activities: (1) the stage of product development (develop); (2) product demonstration 
phase (demonstrate); and (3) the stage of delivering the product (deliver). This study was 
conducted over two years. In the first year has been carried out: (1) analysis of the context 
and the formulation of objectives; (2) the determination of alternative solutions; and (3) 
the development of teaching materials structure (prototype). The results that have been 
achieved in the first year of the study is the structure of teaching materials (blue print) 
accounting computer based identification of teacher competence in the implementation 
of action-based learning learning, which includes courses teaching planning, teaching 
and learning strategies and accounting computer. All three courses are a reference in the 
development of teaching materials accounting computer in subsequent studies (second 
year).

PENGUATAN PANGAN KELUARGA MELALUI BUDIDAYA SAYURAN ORGANIK  
PADA LAHAN SEMPIT 

Margunani, Nana Kariada Tri Martuti, Y. Titik Haryati
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan Penelitian mengetahui: (1) usaha pangan berbasis keluarga; (2) teknologi 
budidaya sayuran organik di lahan sempit; dan (3) tingkat efisiensi ekonomis faktor-
faktor produksi. Tujuan jangka pendek: (1) mengintegrasikan program konservasi Unnes; 
(2) mencukupi pangan untuk kebutuhan sayuran yang sehat dan higeinis untuk keluarga; 
(3) memanfaatkan lahan pekarangan sekitar rumah yang tidak dipergunakan; dan (4) 
menangkap peluang usaha budidaya melalui semangat gotong-royong masyarakat. Studi 
yang bersifat spesifik dan holistic. Spesifik pada subyek penelitian kelompok keluarga dan 
holistik pada kajian penelitian tidak saja menyangkut aspek teknologi pertanian, tetapi 
juga ekonomi pertanian. Situs penelitian Kecamatan Gunungpati. Peneliti dan yang diteliti 
interaktif dalam waktu dan konteks tertentu. Produk sayuran organik dihasilkan kelompok 
wanita tani untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumsi sayur sesuai selera, higenis, 
sehat, dan segar. Budidaya sayuran untuk menopang kemandirian pangan keluarga 
dan mengarah pada semi komersial kebutuhan masyarakat sekitar. Kebutuhan pangan 
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keluarga berupa sayuran yang diperlukan untuk konsumsi harian antara 5 – 10 ribu 
rupiah dapat dipenuhi oleh kaum wanita yang melakukan budidaya sayuran organik pada 
lahan sempit. Kaum wanita yang tergabung dalam kelompoktani ”Sri Rejeki” melakukan 
budidaya secara subsisten artinya guna memenuhi kebutuhan rumah-tangga dan semi 
komersial dimana jika panen sayuran berlebih dijual ke pasar. Kelompok berusahatani 
menciptakan kesenangan, kepuasan batin dan usaha produktif dengan semangat gotong 
royong saling belajar dan berbagi dan menggeser kebiasan kegiatan non produktif yang 
dilakukan kelompok tani yaitu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan 
“ngrumpi” dan sangat lama melihat TV. 

PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA 
PADA SEKOLAH DASAR

Nina Oktarina, Widiyanto, Sukardi
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

The purpose of this study to recognize the evaluation of character education and 
to improve it based on character for elementary school. Using the R & D with qualitative 
methods paradigm as the research the model will be improved. The elementary school 
as the first formal education has to plant the good and strong character for the children. 
Every nation has a good culture as a base for character building. This research will be 
executed two years, for the first years will recognize the pattern of character learning 
in elementary school and to improve it based on school culture; The second years will 
evaluate the effective models which already established in first years.

SISTEM INTEGRASI E-GOVERNMENT UNTUK PENYELARASAN DUNIA PENDIDIKAN 
DAN DUNIA KERJA DI KOTA SEMARANG

Palupiningdyah, Vitradesie Noekent, Nury Ariani Wulansari
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Latar Belakang - Studi mendalam mengenai tata kelola Perguruan Tinggi yang 
baik (good university governance) telah mengalami perkembangan yang signifikan pada 
tiga dasawarsa terakhir karena dukungan dukungan teknologi komputer dan komunikasi. 
Agar dapat menjalankan perannya secara optimal, para pemangku kepentingan utama 
pendidikan (perguruan tinggi/ academics, korporasi/ business dan pemerintah/ goverment 
atau biasa disebut Triple Helix) harus terhubung secara informatif melalui sebuah sistem 
informasi guna memotong distorsi akibat asimetri informasi. Tujuan Riset – memberikan 
bukti empiris secara kualitatif atas praktik perencanaan strategik sistem informasi pada 
penyusunan rencana strategik sistem informasi pada Prodi Manajemen FE Unnes yang 
menselaraskan kebutuhan data perguruan tinggi, dunia kerja dan institusi pemerintah. 
Disain ini akan menjadi prototype sebuah sistem informasi bernama e-triple helix. 
Metode yang digunakan – metodologi yang digunakan adalah intepretif dan kualitatif 
menggunakan studi kasus pada lima Program Studi Manajemen di Kota Semarang. 
Hasil dan kontribusi penelitian – menggunakan Segar 6 Dimension dalam mengevaluasi 
praktik sistem informasi pada ABG, penelitian ini berhasil menyajikan penjelasan 
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bahwa: 1) sistem informasi belum dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan 
keputusan strategis, ini terbukti dari belum adanya dokumen perencanaan dan organisasi 
formal yang bertanggung jawab; 2) informasi yang ditampilkan belum menggambarkan 
seluruh mata rantai aktivitas organisasi, kurang update; 3) keberterimaan pengguna 
terhadap sistem informasi belum mampu mendukung pelaksanaan tugasnya. Orisinalitas 
penelitian–penelitian ini memberikan input bagi perencanaan stratejik sistem informasi 
yang melibatkan keterpaduan data ABG yang nampaknya belum ditemukan pada 
berbagai sistem informasi lainnya dan memiliki hak cipta dengan nama e-triple helix.

ANALISIS DAYA SAING DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHATANI KENTANG  
DI DATARAN TINGGI DIENG PROVINSI JAWA TENGAH

Y. Titik Haryati, Karsinah, Avi Budi Setiawan
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tingginya impor akan komoditas kentang merupakan representasi dari konsumsi 
besar rakyat Indonesia dan implikasi dari era globalisasi yang membawa dampak pada 
liberalisasi perdagangan. Kawasan dataran tinggi dieng yang membentang dari Kabupaten 
Wonosobo dan Banjarnegara Provinsi Jawa tengah merupakan sentra kentang nasional. 
Sebagian besar produksi kentang nasional dihasilkan dari kawasan ini. Sehingga fokus 
penelitian diarahkan ke daerah ini karena merupakan sentra kentang nasional. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat bagaimana daya saing komoditas kentang lokal yang dalam 
hal ini komoditas kentang dieng di tengah pasar kentang global. Setelah diketahui 
kondisi peta budidaya kentang lokal dieng maka langkah selanjutnya adalah menyusun 
strategi peningkatan daya saing komoditas kentang serta peningkatan kapasitas 
produksi kentang untuk mengurangi ketergantungan akan impor. Dalam penghitungan 
daya saing digunakan analisis PAM yang didalamnya mencakup analisis sensitivitas 
keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Dari hasil analisis PAM langkah 
selanjutnya adalah penyusunan strategi peningkatan dayasaing komoditas kentang 
dengan melakukan analisis AHP dan FGD. Diketahui bahwa komoditas kentang sudah 
memiliki daya saing maka bangunan strateginya adalah peningkatan kapasitas produksi 
kentang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengurangi ketergantungan akan impor 
kentang. Apabila kentang dieng ternyata telah berdaya saing, maka dapat dipetakan pola 
usahataninya sehingga membuat kentang dieng berdaya saing tinggi, dengan harapan 
dapat diaplikasikan di daerah lain guna peningkatan daya saing komoditas kentang lokal. 

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

PERUNDANG-UNDANGAN BENCANA ALAM DI JAWA TENGAH

Tri Sulistiyono, Rodiyah, Waspiah
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini mengkaji, menemukan model percepatan hak perlindungan dampak 
bencana alam berbasis pada kearifan nilai lokal melalui harmonisasi perundang-
undangan bencana alam di Jawa Tengah. Argumennya meliputi sosial, empirik, politik 
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dan normatif. Penelitian ini adalah kelanjutan penelitian tahun 2012 tentang Model 
Pembentukan Kebijakan Berbasis Konservasi Budaya dalam Pemberdayaan Lembaga 
Perempuan pada Pendampingan Anak dan penelitian model penangana bencana alam 
di Kabupaten Temanggung. Fokus penelitian pada percepatan hak perlindungan dampak 
bencana alam berbasis pada kearifan nilai lokal. Tujuannya adalah menemukan mode 
percepatan hak perlindungan dampak bencana alam berbasis pada kearifan nilai lokal 
melalui harmonisasi perundang-undangan bencana alam di Jawa Tengah. Penelitian 
ini menggunakan bahan hukum utama yaitu UUD 1945, UU penanganan bencana 
alam, PP, Perpres dan Perda terkait penanganan bencana alam, dengan bahan hukum 
empiris secara sosiologis adalah stakeholder penanganan bencana alam, pembentuk 
kebijakan, pakar penanganan bencana alam, dan pakar HAM. Output target Penelitian 
adalah terciptanya model dalam bentuk penyusunan Perda dan mematenkan model, 
buku ajar serta publiksi jurnal internasional. Proses penelitian menggunakan paradigma 
konstruktivisme, pendekatan kualitatif-hermeunitik dengan penelitian yuridis-sosiologis. 
Analisis data dengan menggunakan kerangka berpikir Teori Josept Golstein dalam 
interaksi analysis model konstruktivisme pada tehnik analisis R&D. Penelitian dilakukan 
pada lembaga Negara Basarnas, Basarda, Pemda, budaya masyarakat Jawa Tengah 
pada masyarakat di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Magelang dan Daerah Mijen 
Kabupeten Demak. Penelitian ini dilakukan dua tahun. Tahun pertama, difokuskan pada 
database empiris urgensi dan model percepatan hak memperoleh perlindungan dampak 
bencana alam berbasis kearifan nilai lokal melalui harmonisasi perundang-undangan 
bencana alam di Jawa Tengah. Tahun kedua difokuskan pada uji coba kelayakan, 
pengembangan model percepatan hak memperoleh perlindungan dampak bencana alam 
berbasis kearifan nilai lokal melalui harmonisasi perundang-undangan bencana alam di 
Jawa Tengah sekaligus mengimplementasikannya dengan menggunakan monev yang 
valid. Hasil penelitian Tahun pertama menunjukan urgensi normatif, empirik, sosiologis 
harmonisasi perundang-undangan menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana 
untuk mewujudkan hak memperoleh percepatan perlindungan. Model percepatan hak 
memperoleh perlindungan dampak bencana alam berbasis kearifan nilai lokal melalui 
harmonisasi perundang-undangan bencana alam di Jawa Tengah menggunakan 
harmonisasi vertikal dengan secara kearifan lokal menggunakan konsep sister village 
dan gotong royong masyarakat merapi di Kecamatan Muntilan Kabupeten Magelang dan 
melalui vocal point Desa Mijen -Demak yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama 
dan para pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna. unsur masyarakat. 
Hasil penelitian kedua menunjukan bahwa perlu adanya pembentukan naskah akademik 
yang disusun berdasarkan pada sistematika lampiran UU No. 12 Tahun 2014. Substansinya 
pembentukan naskah akademik berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat untuk 
mendapat perlindungan dampak bencana dengan sinergitas kecepatan tanggap darurat 
penanganan oleh lembaga yang terkait bekerjasama dengan masyarakat berdasarkan 
pada regulasi tanggap benacana alam yang tepat tidak tumpang tindih, sehingga 
harus penelusurannya menggunakan IRR (integratif Regulatory Impact Assessment) 
dan Regulatory Mappig. Capaian penelitian sudah mempunyai draf Naskah Akademik 
Tanggap darurat Kebencanaan dan presentasi internasional serta diterbitkan dalam 
international journal of bussiness, economics and law. Simpulan urgensi harmonisasi 
perundangan secara vertikal dan sister village serta pemberdayaan vocal point adalah 
dua hal yang menjadi instrumen percepatan hak memperoleh perlindungan dampak 
bencana alam. Oleh karena itu sister village harus dikembangkan dengan berdasarkan 
kemampuan masyarakat yang mendapat dukungan sepenuhnya dalam pelaksanaan oleh 
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pemerintah melalui BPBN dan BPBD. Vocal point dikembangkan dengan menggunakan 
nilai gotongroyong keagamaan di lokasi pasca bencana Mijen-Demak.

MODEL PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING KOMPREHENSIF  
DI SEKOLAH MENENGAH

Anwar Sutoyo, DYP. Sugiharto, Suwarjo
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan penelitian ini menghasilkan model program bimbingan dan konseling 
komprehensif. Merupakan penelitian pengembangan. Alat pengumpulan data berupa 
kuesioner untuk uji ahli model dan kuesioner untuk ujicobe model. Teknik analisis data 
yang digunakan analisis kualitatif untuk data berupa kualitatif dan teknik analisis data 
statistik deskriptif untuk data berupa angka Hasil penelitian menunjukkan (1) validasi 
ahli melibatkan pakar yang menekuni bimbingan dan konseling perkembangan dan 
komprehensif hasil validasi menunjukkan tidak banyak revisi dan dinyatakan layak untuk 
diujicoba, (2) uji coba program dilakukan dengan cara mengumpulkan data awal melalui 
asesmen kebutuhan. Hasil analisis data tentang kondisi awal kompetensi siswa, dari 
144 siswa yang menjadi subyek penelitian diperoleh 33 siswa atau 22,92% dengan 
kriteria tinggi, dan 111 siswa atau 72,08% kriteria sedang. Hasil analisa kebutuhan 
sebagai dasar perancangan layanan meliputi menentukan strategi layanan yang terbagi 
dalam empat komponen yaitu layanan dasar, layanan perencanaan invidividual, layanan 
responsif dan dukungan sistem. Hasil standar kompetensi siswa setelah implementasi 
program bimbingan dan konseling komprehensif mununjukkan kompetensi siswa pada 
kategori tinggi dengan 72,5% siswa sudah memiliki kompetensi, artinya siswa memiliki 
kemampuan yang baik dalam sikap belajar dapat diartikan pula bahwa siswa telah 
memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan karir. (3) Telah disusun pedoman 
penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif.

PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
BERMUATAN NILAI BUDAYA UNTUK SISWA PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN 

KURIKULUM 2013 

Subyantoro
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan 
buku pengayaan bahasa dan sastra Indonesia bermuatan nilai budaya untuk peserta 
pendidikan dasar berdasarkan kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan. Instrumen yang digunakan meliputi: pedoman wawancara, angket, 
dan instrumen penilaian ahli. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan 
berdasarkan persepsi guru dan peserta didik dibutuhkan buku pengayaan yang 
disesuaikan dengan pemahaman peserta didik SD, divariasikan dengan materi yang 
menarik dan lengkap, bahasa yang mudah dipahami, dan aspek kegrafikaan yang sesuai 
dengan peserta didik SD. Adapun prinsip-prinsip penyusunan buku pengayaan terdiri 
atas komponen isi buku, penyajian materi, kebahasaan, dan kegrafikaan. Bagian-bagian 
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draf buku meliputi sampul buku pengayaan, bentuk buku pengayaan, cara penggunaan 
buku, materi atau isi buku, dan penyajian materi buku yang disusun berdasarkan prinsip 
penyusunan draf buku pengayaan.

INOVASI PEMBELAJARAN HUMANISTIK BERBASIS KONSTRUKTIVISME  
DAN PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI  

DAN KARAKTER 

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

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan Model Pembelajaran 
Humanistik berbasis Konstruktivisme dan Problem Solving untuk meningkatkan 
kemampuan Literasi dan Karakter. Model ini diharapkan akan menjadi acuan bagi guru-guru 
dalam melaksanakan pembelajaran Humanistik berbasis Kronstruktivisme dan Problem 
Solving untuk meningkatkan kemampuan literasi dan karakter. Penelitian direncanakan 
dalam tiga tahap (tahun) dengan subjek penelitian adalah guru-guru matematika di 
pendidikan dasar dan menengah. Pada tahap pertama telah dilakukan evaluasi diri 
dan dideskripsikan karakteristik pembelajaran matematika di tingkat SD, SMP dan SMA 
ditinjau dari guru, peserta didik, perangkat. Pada tahun kedua dirancang, dikembangkan 
perangkat/bahan ajar dan diimplementasikan model (hipotetis) pengembangan dan 
implementasi Pembelajaran Matematika Humanistik berbasis Konstruktivisme dan 
Problem Solving yang melibatkan guru matematika, peserta didik, dan stakeholders di 
lingkungan sekitar yang dapat mendukung pembelajaran matematika dijadikan kelompok 
model. Pada skala terbatas kelompok model itu merancang dan mengimplementasikan 
model pengembangan dan impelementasi pembelajaran matematikaHumanistikberbasis 
Kontruktivisme dan Problem Solving didampingi kelompok imbas. Pada tahun 
ketiga dalam rangka validasi, kelompok model dan kelompok imbas merancang 
dan mengimplementasikan model pengembangan dan implementasi pembelajaran 
Matematika Humanistikberbasis Kontruktivisme dan Problem Solving dalam cakupan 
lebih luas. Penelitian akan dilakukan menggunakan desain research and development, 
dengan pengembangan dan evaluasi model dan perangkat pembelajarannya dilakukan 
melalui tahap investigasi awal, tahap perancangan, tahap realisasi, dan tahap pengujian, 
evaluasi dan revisi serta tahap implementasi, dilakukan melalui ujicoba skala terbatas 
dan validasi pada kelompok model dan kelompok imbas. Pada tahun pertama telah 
berhasil dipetakan kisi-kisi dan rubrik aspek konstruktivistik, humanis, dan karakter untuk 
beberapa tingkatan sekolah untuk beberapa topic materi pelajaran. Pada tahap ini juga 
telah berhasil dirinci masing masing kisi ke dalam rubric yang dipakai untuk memvalidasi 
masing – masing instrument pada pakar di bidangnya. Pada tahun pertama juga sudah 
dipotret kemampuan literasi dan karakter di SMK NU Ungaran, SMN1 Mayong Jepara, 
SMK Roudlotus Saidiyyah Semarang, SMP N 1 Tulis Kabupaten Batang, SMP Islam 
Al Azhar 14 Semarang, SMA Negeri 1 Kramat, Tegal, dan SMA N 1 Pegandon Kendal 
termasuk juga sudah dianalisis tentang perangkat dan pembelajaran di masing-masing 
sekolah tersebut berdasar aspek humanis dan konstruktivis serta karakter. Dari hasil 
analisis perlu disusun perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 
literasi dan karakter. Pembelajaran dan perangkat pembelajaran matematika yang dapat 
meningkatkan kemampuan tersebut sangat perlu disusun yang berbasis kontruktivis dan 
humanistik.
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MODEL PEMBELAJARAN TERPADU TIK DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMP 
BERBASIS ”ATONG”

Supartono, Y.L Sukestiyarno
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Pemberlakuan kurikulum 2013 di sekolah, mendapat berbagai macam tanggapan 
dari para guru bidang studi. Karena para guru memiliki persepsi yang berbeda dan tidak 
memiliki sumber informasi yang memadai. Lebih-lebih dengan dihilangkannya mata 
pelajaran TIK, seolah-olah para guru memiliki beban berlebih dalam membelajarkan 
bidang studinya. Penelitian ini mencoba menyusun bahan ajar bidang studi IPA dan 
IPS yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan TIK khususnya bagi pendidikan 
dasar baik di Sekolah Dasar maupun di SMP kelas 7, sebagai prototipe bahan ajar 
yang memadukan pendidikan karakter dan TIK. Ada lima peneliti S2 yang telah berhasil 
mengembangkan bahan ajar yang didalamnya mengintegrasikan pendidikan karakter 
dan TIK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut valid dan setelah 
diujicobakan pada skala terbatas terbukti efektif dan praktis didalam pembelajarannya. 
Uji skala lebih luas sedang diupayakan sehingga kelak prototipe bahan ajar tersebut 
dapat menjadi model bagi para guru di pendidikan dasar.

PENGEMBANGAN MODEL PENGUATAN KARAKTER BERBASIS PADEPOKAN 
KARAKTER

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pembangunan karakter yang 
terselenggara saat ini, mengembangkan desain model padepokan karakter sebagai 
lokus praktik penguatan pembangunan karakter yang ideal, dan menguji kelayakan 
padepokan karakter sebagai lokus penguatan pembanguan karakter yang ideal. 
Pendekatan penelitian adalah penelitian & pengembangan. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan 
teknik trianggulasi sumber dan alat pengambil data. Analisis data dilakukan dengan model 
interaktif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret pembangunan karakter saat ini dilakukan 
dengan mengintegrasikan karakter pada mata pelajaran. Model pengembangan karakter 
yang ditawarkan telah teruji sangat efektif baik berdasar penilaian para ahli/praktisi 
maupun uji lapangan terbatas yaitu dengan mendirikan padepokan karakter beserta 
perangkat yang menyertainya. 
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CLIL PLUS KARAKTER: PENGEMBANGAN MODEL CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING (CLIL) YANG KONTEKSTUAL DAN MENDIDIK KARAKTER 

UNTUK PEMBELAJARAN KELAS BILINGUAL DI PERGURUAN TINGGI

Moh Yasir Alimi, Ali Formen, Ahmad Nurkhin
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Content and Language Integrated Learning (CLIL) merupakan model pembelajaran 
inovatif dengan menggunakan bahasa Inggris untuk kelas-kelas bilingual atau kelas yang 
dipersiapkan menjadi kelas internasional. Strategi, model dan teknik dalam pembelajaran 
CLIL sangat efektif dalam merangsang thinking skill siswa dari Low Order Thinking Skills 
(LOTS) sampai ke High Order Thinking Skilss (HOTS), penggunaan bahasa target secara 
bertahap, kesadaran kebudayaan, penguasaan materi pembelajaran dan kemampuan 
komunikasi dalam bahasa target. Berbagai metode yang sudah dikembangkan dalam 
CLIL sangat membantu pembelajaran di kelas. Ada beberapa masalah yang dihadapi 
diantaranya adalah bagaimana menggunakan CLIL dalam konteks perguruan tinggi 
karena CLIL lebih banyak dipraktekkan dan dikembangkan untuk pendidikan dasar 
dan menengah? Bagaimana CLIL menjawab tantangan untuk mengintegrasikan 
karakter dalam pembelajaran. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan ini dengan 
penerapan pembelajaran dikelas. Penelitian dilakukan di kelas bilingual Jurusan 
Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Semarang. Penelitian menunjukkan bahwa 
CLIL dapat secara efektif diterapkan di perguruan tinggi dengan tiga pendekatan, yaitu 
text strategies, reading writing strategies dan ritual performance. Text strategies adalah 
cara menyampaikan materi dalam bahasa inggris melalui tahapan text selection, text 
orientation, language orientation dan karakter orientation. Setelah dipilih teksnya, dapat 
dikembangkan maksud kabahasaan dan nilai karakter yang relevan. Strategi kedua 
adalah reading and writing strategies. Karena dalam perguruan tinggi sangat penting 
untuk bisa memahami teks dan kemudian menggunakannya sebagai rujukan dalam karya 
ilmiah, reading strategies membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi main ideas dan 
argument yang dikembangkan oleh penulis. Writing strategies membantu mahasiswa 
mengungkapkan ide dan perasaannya sendiri dalam pembejaran. Pengungkapan melalui 
tulisan ini dikaitkan dengan pengungkapan nilai dan pemahaman muatan pembelajaran. 
Strategi yang ketiga adalah ritual performance yaitu upaya pemahaman nilai-nilai yang 
berkembang dalam masyarakat melalui pertunjukan ritual. Dengan melaksanakan ritual 
mahasiswa akan merasakan dan mengalami ritual sebagai pendidik karakter dan nilai 
yang ada dalam masyarakat.
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CATALYTIC ACTIVITY OF MODIFIED ZEOLITE BETA ON THE β-CYCLODEXTRIN 
ACETYLATION

Edy Cahyono, Dani Sigit Saputra, Sigit Priatmoko
Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Acetylation ofβ-cyclodextrin (β-CD) with acetic acid anhydride catalyzed by modified 
zeolite beta in the solvent DMF and pyridine was done. Catalysts Fe3+-zeolitebeta and Zr4+ 

-zeolitebeta were prepared by ion exchange method with a solution of 0.1 M FeCl3 and 
ZrCl4 respectively. The acidity of the catalyst was measured by the method of adsorption 
of pyridine-FTIR to determine the Bronsted and Lewis acidity. Acetylation performed at 
room temperature for 36 hours with DMF and pyridinesolvent. The results showed that 
the ion exchange has role toincrease of Brosted acidity catalysts. Total acidity of Fe3+ 
and Zr4+ -zeolite beta was greater than zeolite beta acidity. Based on the IR spectra of 
β-CD acetylation products showedthat the catalytic activities of Fe3+-zeolitebeta and Zr4+ 

-zeolitebetaβ-CD acetylation almost the same and catalytic activity also influenced by 
the solvent used. IR spectra of acetylated β-CD showed that acetylation better in DMF 
solvent than it was in pyridine. 1H-NMR spectra supported that acetylation was accurs, 
but no enough data to shows regioselectivity of acetylation.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERMUATAN PENDIDIKAN 
KARAKTER DAN EKONOMI KREATIF BERBANTUAN ALAT PERAGA BARANG 

BEKAS DENGAN ASESMEN KINERJA

Masrukan, Rochmad, Bambang Eko Susilo, Suhito
Matematika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

The abstraction concept of mathematics cause some student’s mental conflict for 
a long time period in teaching and learning mathematics at junior high school. Moreover, 
the focus of learning mathematics is only on cognitive domain with very low attention 
in attitude and skill. Unfortunately, this mathematics learning method can’t support the 
students to gain their creativity. That’s why mathematics need improvement to increase 
the students creativity with new model called Four-K model. In model of Four-K, it 
entangling creativity that can grow the students character, creativity, conservation, and 
performance. Especially in teaching and learning mathematics at junior high school which 
is helped by teaching aid that made from seconds things (ex-using). So, the students will 
enjoy the mathematical environment or contextual problems.
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KAJI TINDAK PEMANFATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI (TIK) LEMBAGA PENYULUH PERTANIAN UNTUK 

MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Djuniadi, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, Etty Soesilowati
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kecenderungan umum yang terjadi adalah bahwa kebijakan pemerintah daerah 
beberapa tahun terakhir kurang pro terhadap kegiatan terkait penyuluh pertanian sehingga 
kinerja penyuluhan pertanian menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga penyuluh pertanian di 
Propinsi Jawa Tengah (2) memformulasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi (3) 
Melakukan ujicoba penerapanTeknologi informasi di daerah sampel (4) Mengaplikasikan 
Teknologi Informasi untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian (5) Menghitung 
biaya transaksi untuk merevitalisasi sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam 
kegiatan penyuluh pertanian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten Magelang 
dan Grobogan dengan focus penelitian produksi, harga, pasar kedelai, saluran distribusi 
komoditas padi & sayur, jumlah petani, program Dinas Pertanian, biaya yg ditimbulkan, 
serta teknologi informasi yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
menjawab masalah 1-4 dan pendekatan kuantitatif untuk menjawab permasalahan 5. 
Data diambil melalui observasi, wawancara, kuesioner dan FGD. Data dianalisis dengan 
teknik interaktif dan transaction cost. Hasil penelitian Tahun I menunjukkan bahwa (1) 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pertanian di Jawa Tengah masih 
relatif rendah, (2) Telah selesainya pembuatan Sistem informasi produk dan komoditas 
pertanian (Sipaktani) yang di buat berbasis web dengan alamat www.sipaktani.com 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PROGRAM PRODUKTIF SMK  
UNTUK MEMBENTUK KARAKTER KEWIRAUSAHAAN LULUSAN

Samsudi, Aris Budiyono, Margunani
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembelajaran program produktif 
SMK mencakup materi ajar, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar yang efektif 
dalam membentuk karakter kewirausahaan lulusan. Desain yang diterapkan dalam 
penelitian ini adalah Research and Development (R&D). Subyek penelitian adalah model 
pembelajaran program produktif SMK di kota Semarang bidang keahlian Pariwisata, 
Bisnis dan Manajemen, dan Teknologi dan Rekayasa. Langkah-langkah dalam penelitian 
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ini adalah: (1) mendeskripsikan model pembelajaran program produktif SMK yang 
berlangsung saat ini, utamanya terkait dengan pembentukan dan pengembangan 
karakter kewirausahaan lulusan; (2) pengembangan desain model pembelajaran, yang 
mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik evaluasi; (3) validasi 
desain model melalui forum diskusi terfokus (FGD) untuk dihasilkan model hipotetis; 
(4) implementasi model hipotetis pada SMK bidang keahlian Pariwisata, Bisnis dan 
Manajemen, dan Teknologi dan Rekayasa. Target yang diharapkan adalah ditemukannya 
model pembelajaran yang mencakup materi ajar, metode pembelajaran, dan sistem 
evaluasi yang efektif dalam membentuk karakter kewirausahaan lulusan. Ukuran hasil 
implementasi model dinilai pada dua hal, yakni: (1) keterlaksanaan model pembelajaran 
dalam membentuk karakter kewirausahaan lulusan; dan (2) berkembangnya karakter 
kewirausahaan lulusan SMK dengan indikasi meningkatnya lulusan SMK yang berminat 
menciptakan peluang kerja baik untuk dirinya dan/atau untuk orang lain.

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER ENTREPREUNEUR BAGI MAHASISWA BOGA 
UNTUK PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS SDM

Saptariana, Noor Hudallah, Titin Agustina
Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Produktivitas SDM mahasiswa di bidang entrepreneur belum berkembang 
secara baik, hal ini dapat dilihat dari mahasisiwa boga masih sedikit yang berwirausaha, 
padahal mahasiswa boga sudah diberikan materi entrepreneur melalui perkuliahan yang 
ada di bidang boga seperti perkuliahan kewirausahaan dan pengelolaan usaha boga. 
Oleh karena itu perlu dirintis model pendidikan karakter entrepreneur bagi mahasiswa 
boga untuk meningkatkan produktivitas SDM. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian 
ini adalah 1) untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 
pembelajaran pengelolaan usaha boga dalam upaya penanaman karakter entrepreneur 
dan pengembangan produkrivitas SDM, 2) untuk mengetahui model pendidikan karakter 
entrepreneur bagi mahasiswa boga untuk pengembangan produktivitas SDM. Penelitian 
dilakukan selama dua tahun, dimana pada tahun pertama, ada tiga tahap penelitian yang 
dilakukan, yaitu: (1) melakukan pengumpulan informasi dan fakta empiris sebagai upaya 
untuk menentukan dan memastikan masalah yang perlu didalami. (2) mengembangkan 
bentuk model awal (draft) internalisasi pendidikan karakter entrepreneur lewat mata 
kuliah Pengelolaan Usaha Boga, (3) uji coba dan revisi model yang divalidasi ahli 
(expert). Hasil penelitian A) analisis kebutuhan pada pembelajaran pengelolaan usaha 
boga dalam upaya penanaman karakter entrepreneur dan pengembangan produkrivitas 
SDM adalah 1) Perkuliahan Pengelolaan usaha boga berupa teori dan praktik 2) Materi 
praktik pada mata kuliah pengelolaan usaha boga berupa: snack box, lunch box, makanan 
sepinggan, lauk pauk, inside dan outside catering, cafeteria dan restoran 3) Standar 
kompetensi pada perkuliahan Pengelolaan Usaha Boga belum tercapai secara maksimal 
karena jiwa entrepreneur (minat berwirausaha) rendah. B) Pembuatan model pendidikan 
karakter entrepreneur berupa buku ajar Pengelolaan Usaha Boga yang menekankan 
pendidikan arakter entrepreneur (jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri dan tanggung 
jawab). Saran dari penelitian ini adalah: 1) Perlu dilanjutkan penelitian untuk menerapkan 
buku ajar mata kuliah pengelolaan usaha boga yang di dalamnya memuat pendidikan 
karakter, dengan tujuan membentuk karakter entrepreneur dan sumber daya manusia 
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yang berentrepreneur. 2) Perlu dukungan dari pihak jurusan Teknologi Jasa dan Produksi 
serta Fakultas Teknik untuk membantu pelaksanaan kegiatan usaha di bidang boga bagi 
mahasiswa dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berentrepeneur.

KINERJA AERATOR DALAM MENGURANGI GEJALA KAVITASI PADA ALIRAN 
SUPERKRITIK DI DASAR SALURAN CURAM

Yeri Sutopo, Budi Santoso Wignyosukarto, Sasmito Soekarno, Istiarto
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Penelitian ini menitikberatkan pada tiga hal, yaitu: (1) lokasi awal pemasukan 
udara hasil eksperimen paling mendekati lokasi awal pemasukan udara; (2) distribusi 
konsentrasi gelembung udara buatan pada kemiringan dasar saluran 25º di titik 7,2 m; dan 
(3) efektifitas kinerja aerator dalam mengurangi gejala kavitasi pada aliran superkritik di 
dasar saluran curam yang berkemiringan 25°. Tiga fokus penelitian dicapai menggunakan 
metode eksperimen yang dilaksanakan di Laboratorium Hidraulika Jurusan Teknik Sipil 
dan Lingkungan (JTSL) Fakultas Teknik UGM. Pada penelitian ini digunakan saluran 
curam yang mempunyai panjang 10 m, lebar 0,2 m, tinggi 0,4 m dengan kemiringan 
berubah-ubah mulai 15º, 20º, dan 25º, yang menyatu dengan dinding bak air. Debit 
divariasikan mulai dari 9,4 l/s, 11,5 l/s dan 20,9 l/s. Lokasi awal pemasukan udara 
selama eksperimen dibandingkan dengan penentuan lokasi awal pemasukan udara hasil 
perhitungan menggunakan empat persamaan, yaitu (1) Wood, Ackers, dan Loveless 
(1983); (2) Feranndo dan Rico (2002); (3) Hager dan Blaser (1998), serta (4) Bauer 
(1954). Distribusi konsentrasi gelembung udara alamiah hasil eksperimen dibandingkan 
dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan Chanson (1995) serta Straub dan 
Anderson (1958). Distribusi konsentrasi gelembung udara buatan hasil eksperimen 
dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan Chanson (1995). 
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) lokasi awal pemasukan udara hasil eksperimen 
paling mendekati lokasi awal pemasukan udara hasil perhitungan menggunakan metode 
Hager dan Blaser (1998) dibandingkan dengan tiga metode lain; (2) distribusi konsentrasi 
gelembung udara buatan pada kemiringan dasar saluran 25º di titik 7,2 m dari inlet flume 
dan di wilayah free surface aeration, adalah Gaussian atau normal; (3) pada kemiringan 
dasar saluran 25°, di titik 7,2 m dari inlet flume pada kondisi pemasukan udara buatan 
di down stream flow region setelah satu unit aerator yang pertama terpasang tidak 
diperlukan lagi unit aerator baru.
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REGULASI DIRI (SELF REGULATION) MASYARAKAT ADAT SAMIN  
DALAM KETAATAN TERHADAP HUKUM ADAT DAN UPAYA MENJAGA 

KELESTARIAN ALAM SEBAGAI PERWUJUDAN KEARIFAN LOKAL

Rahmawati Prihastuty, Rofi Wahanisa, Siti Nuzulia
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Muda Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi diri Masyarakat Samin 
dalam mematuhi ketentuan yang diatur dalam hukum adat dan untuk mengetahui dan 
menganalisa kaitan antara regulasi diri Masyarakat Samin dengan upaya pelestarian 
alam sebagai perwujudan kearifan lokal. Penelitian ini termasuk penelitian sosiolegal 
dengan pendekatan psikologi dan hukum. Pengumpulan data menggunakan data 
primer (keterangan dari informan penelitian) dan data sekunder (dokumen yang relevan 
dan aktivitas warga yang terkait penelitian). Analisis data menggunakan analisis 
kualitatif dengan interactive model of analysis. Lokasi penelitian berada di lingkungan 
masyarakat adat samin. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa hukum adat 
dipertahankan karena mempunyai tujuan yang baik dengan diikuti kewajiban untuk 
mematuhinya. Masyarakat samin sangat menjaga alam karena memberikan manfaat 
bagi kehidupan. Masyarakat samin memegang teguh prinsip gotong royong dan tidak 
menolak bekerjasama dengan pihak lain untuk menjaga kelestarian alam. Regulasi diri 
masyarakat Samin dalam upaya mematuhi hukum adat dan melestarikan kearifan lokal 
dalam hal ini melestarikan lingkungan muncul melalui dua mekanisme yaitu pembelajaran 
observasional dan regulasi diri. Masyarakat samin diharapkan untuk tetap menjaga dan 
melestarikan kearifan lokal yang sudah ada selama ini. Selain itu, pemerintah diharapkan 
untuk menghormati dan menjaga kearifan lokal yang ada dimasyarakat samin dengan 
tetap menjamin hak-hak masyarakat samin dan mendorong kepada masyarakat lainnya 
untuk senantiasa menjaga kearifan lokal sebagai bagian kekayaan budaya bangsa.

KAWIN CAMPUR DI KALANGAN PEREMPUAN TELUK AWUR (FAKTOR PENYEBAB 
DAN DAMPAK PERKAWINAN PEREMPUAN LOKAL DENGAN PRIA EKSPATRIAT  

DI DESA TELUK AWUR, KECAMATAN TAHUNAN, KABUPATEN JEPARA)

Kuncoro Bayu Prasetyo, Asma Luthfi, Yasinta Kurnianing Tyas
Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Muda Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara adalah salah satu desa 
sentra kerajinan ukir dan mebel kayu jati yang telah mendunia, sehingga banyak kaum 
ekspatriat atau pekerja asing yang tinggal di desa tersebut untuk berbagai keperluan 
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terkait bisnis ekspor impor mebel dan ukiran kayu jati. Keberadaan kaum ekspatriat di 
wilayah tersebut juga menimbulkan bentuk interaksi yang beragam dengan masyarakat 
sekitar, termasuk dengan adanya fenomena perkawinan antara mereka dengan para 
perempuan lokal di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai 
faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut beserta implikasi yang muncul akibat 
adanya perkawinan campur terhadap kehidupan para perempuan pelaku, kerabatnya 
dan masyarakat di sekitarnya.

PENGEMBANGAN MODEL KERJASAMA PERGURUAN TINGGI  
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN YANG BAIK

Saru Arifin,Ristina Yudhanti
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Muda Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung selama kurun waktu 
15 tahun, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem tata kelola 
pemerintahan di Indonesia. Diletakkannya otonomi daerah di tingkat Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mempercepat artikulasi aspirasi masyarakat 
lokal dalam desain kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, otonomi daerah juga 
dimaksudkan agar pemerintah daerah cepat merespon berbagai persoalan yang timbul 
di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kerjasama Perguruan 
Tinggi dengan Pemerintah Daerah, dampak yang dicapai dan model pengembangan 
kerjasama PT-Pemda dalam kaitannya dengan penguatan tata kelola pemerintahan 
yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, di Kota Semarang kerjasama antara 
perguruan tinggi dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang telah berjalan dalam aspek 
Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, secara praktis pelaksanaan kerjasama antara 
Perguruan Tinggi dengan Pemkot Semarang tersebut, khususnya dilingkungan eksekutif 
tidak bisa berkembang dengan leluasa, dikarenakan adanya hambatan yuridis yang 
membatasi materi kerjasama, terutama dalam aspek capacity building. Sebab, aturan 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pelatihan atau 
training bagi aparatur Pemda harus menyangkut tugas pokok dan fungsinya. Sementara 
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemungkinan kerjasama dalam konteks capacity 
building dimungkinkan melalui mekanisme workshop dan training pendalaman tugas 
bagi mereka. Adapun dampak kerjasama yang selama ini berjalan bersifat simbiosis-
mutualistik bagi kedua belah pihak dalam pengembangan tugas pokok dan fungsinya 
masing-masing. Terkait dengan realitas tersebut, maka pengembangan kerjasama 
Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah, relevan dikembangkan menggunakan 
model kemitraan dalam baik dalam aspek capacity building khususnya dalam konteks 
penguatan pengetahuan dibidang tupoksinya dan internasilasi nilai-nilai subtantif dari 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maupun pembangunan kota dan 
masyarakat.
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EFEKTIVITAS PERAN HAKIM AD HOC DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI DI JAWA TENGAH

Sonny Saptoajie W, Anis Widyawati
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Muda Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Dari pemeriksaan Komisi Yudisial, terungkap bahwa ketua majelis hakim memang 
tidak mau melaksanakan musyawarah dengan tiga hakim lainnya. Dari tujuh anggota 
Komisi Yudisial menyimpulkan ketua majelis hakim terhadap perkara ini telah melakukan 
tindakan yang sangat merugikan kepentingan peradilan pada umumnya. Kresna Menon 
dinilai tidak memanfaatkan kesempatan untuk musyawarah dalam perbedaan pendapat 
yang terjadi di antara majelis hakim. Atas dasar pemikiran yang diuraikan dalam latar 
belakang mengenai peran hakim ad hoc dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, 
maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran 
hakim ad hoc terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor 
Semarang? 2. Bagaimana efektifitas hakim ad hoc dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang? Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Peran hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki persamaan 
dengan hakim-hakim yang lainnya, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Dimana tugasnya menerima perkara yang diberikan oleh KPN, menjalankan 
tugas dalam susunan majelis, menyidangkan perkara, memeriksa, mengadili, memutus, 
dan menandatangani putusan. Baik dalam persidangan pun peran hakim ad hoc tetap 
sama apabila proses pemeriksaan alat bukti dan saksi hakim ad juga turut memeriksa 
dan memberikan pertanyaan kepada saksi utuk mengungkap kebenaran dan juga dalam 
hal putusan hakim ad hoc juga sama perannya. Memang peran yang paling mencolok 
sebenarnya adalah memberikan masukan kepada hakim karier apabila ada hal yang 
tidak sesuai dengan apa yang ada dipersidangan sehingga apa yang menjadi pedoman 
majelis dalam menegani perkara sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan, namun 
apabila yang diberi masukan tidak mau menerima, hakim ad hoc tidak bisa memaksa dan 
berbuat apa-apa karena hakim ad hoc hanya diberikan kewenangan dalam mengadili 
dan memeriksa dalam musyawarah. Melihat fungsinya sebagai penyeimbang dengan 
hakim karir lainnya ,Pada dasarnya hakim ad hoc memang sangat membantu dalam 
pemberantasan kasus korupsi. Untuk dibilang efektif memang efektif. Sejak adanya 
hakim ad hoc ditipikor Semarang dari 2010 sampai 2014 ini saya rasa peran hakim 
ad hoc sudah mulai terasa keefektifannya dengan sudah berjalannya waktu hampir 
4 tahunan ini pengalaman para hakim ad hoc sudah bisa terlihat khususnya didalam 
persidangan sudah dapat menyesuaikan. Sebenarnya sama saja namun setelah ada 
hakim ad hoc penanganan kasus jadi lebih hati-hati karena mungkin hakim ad hoc 
memiliki visi yang lebih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Saran 
yang bisa disampaikan dari hasil penelitian adalah Menempatkan aparatur hukum 
pada posisi netral dan tidak dibebani komitmen politik, Dibutuhkan kotrol internal dan 
eksternal terhadap lembaga peradilan dan Mendorong responsibilitas dan akuntabilitas 
peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang manusiawi, bermartabat 
dan berkeadilan.
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EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN 
KHUSUS (ABK) DI PROVINSI JAWA TENGAH

Haryono, Ahmad Syaifudin, Sri Widiastuti
Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi manajemen komponen-komponen 
pelaksanaan pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dirancang 
dengan model CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Subjek penelitian ini 
meliputi guru, wali murid, kepala sekolah, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini 
bervariasi sesuai dengan variabel yang diungkap. Instrumen penelitian yang digunakan 
antara lain kuesioner, panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. 
Temuan penelitian ini dinyatakan bahwa melalui sistem instrumen akreditasi pendidikan 
inklusif, manajemen komponen pendidikan inklusi di Provinsi Jawa Tengah umumnya 
dinilai kategori C (jumlah skor=24–43) dan bahkan tidak terakreditasi (jumlah skor=<24). 
Sementara itu, akreditasi sekolah SLB di Jawa Tengah umumnya dinilai kategori B 
(jumlah skor 44–63).

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS PENDIDIKAN NON 
FORMAL MELALUI OPTIMALISASI POSDAYA SEBAGAI STRATEGI PENGENTASAN 

KEMISKINAN DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Tri Joko Raharjo, Tri Suminar, Emmy Budiartati
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan program optimalisasi 
pemberdayaan keluarga nelayan di kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada bidang 
ksehatan, pendidikan, sosial budaya dan ekonomi serta mendeskripsikan keefektifannya 
dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan 
praktis (practical action research). Lokasi penelitian adalah Posdaya di wilayah Kecamatan 
Wedung Kecamatan Demak. Sumberdaya primer adalah keluarga nelayan yang terlibat 
dalam sasaran posdaya, tokoh masyarakat informal dan nonformal. Pengumpulan data 
dengan wawancara dan observasi. Keabsahan data dengan kepercayaan, ketekunan, 
dan kejujuran. Analisis data penelitian kualitatif dengan model interaktif.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberdayaan keluarga nelayan dengan program bank sampah, 
parenting anak usia dini, penyuluhan keluarga sadar gizi, pelatihan manajemen 
pemasaran produk ikan dendeng melalui pengemasan dan kualitas produk, dinilai efektif 
memberdayakan keluarga nelayan. Keluarga nelayan memiliki peluang berpartisipasi 
dalam pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan nilai sosial budaya 
bersih dan sehat, sehingga mereka dapat memperbaiki pola hidup bersih dan sehat, 
menjadi keluarga yang mandiri dan dapat meningkatkan penghasilannya.
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REKAYASA BAHASA DALAM PENGUATAN KONSERVASI LINGKUNGAN  
PADA MASYARAKAT PESISIR JAWA MELALUI PENDEKATAN EKOLINGUISTIK

Fathur Rokhman, Ahmad Syaifudin, Mulyono
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Artikel ini bertujuan mengurangi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dengan 
kekuatan bahasa. Pendekatan yang digunakan adalah reseach and development (R& D). 
Model rekayasa bahasa dalam pembudayaan konservasi lingkungan dirumuskan secara 
kolaboratif antara peneliti, pakar/ahli, masyarakat, pemerintah derah, dan stakeholder 
melalui FGD (Focus Group Discussion). Temuan penelitian ini adalah (1) potensi bahasa 
masyarakat pesisir dimanifestasikan dalam bentuk bahasa sastra pesisiran dinyatakan 
dalam bentuk puisi dan prosa, (2) bentuk rekayasa bahasa masyarakat pesisir Jawa dalam 
penguatan konservasi lingkungan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yakni modifikasi 
dan alih wahana, (3) signifikansi rekayasa bahasa masyarakat pesisir dalam penguatan 
konservasi lingkungan difungsikan sebagai medium utama untuk mendekatkan diri 
kepada pencipta (Tuhan).

PENGOLAHAN LIMBAH ANORGANIK KACA MENJADI FILTER AIR  
MELALUI REKAYASA KOMPOSIT BERPORI

Sulhadi, Mahardika Prasetya Aji, Putut Marwoto
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Komposit berpori berbahan dasar limbah kaca telah dihasilkan dengan proses 
pemanasan. Komposit berpori dibuat dengan mencampurkan serbuk limbah kaca dan 
perekat. Pori dibentuk dengan mengatur parameter proses temperatur pemanasan yaitu 
550oC, 600oC, 650oC, 700oC, 750oC, 800oC dan 850oC selama 2 jam. Disamping itu, 
waktu pemanasan divariasi selama 1 jam, 1.5 jam, 2 jam, 2.5 jam, 3 jam dan 3.5 jam 
pada temperatur pemanasan 750oC. Perubahan struktur komposit berpori akibat proses 
pemanasan diamati dari sifat mekaniknya yaitu kuat tekan (compressive strength). Hasil 
pengukuran kuat tekan teramati bahwa kuat tekan komposit berpori dari limbah kaca 
meningkat dengan kenaikan temperatur pemanasan dan mencapai kuat tekan optimum 
s = 5.21 MPa pada temperatur pemanasan 700oC untuk komposisi serbuk limbah kaca 
dan perekat 80:20 persen berat dan temperatur pemanasan 650oC untuk komposisi 
serbuk limbah kaca dan perekat 75:25 persen berat memiliki kuat optimum s = 2.93 
MPa. Kenaikan temperatur yang lebih tinggi menyebabkan kuat tekan komposit berpori 
cenderung menurun. Hasil ini bersesuaian dengan kuat tekan komposit berpori dengan 
variasi waktu pemanasan dimana kuat tekan menurun dengan semakin meningkatnya 
waktu pemanasan. Tempertur pemanasan yang semakin tinggi dan waktu pemanasan 
yang semakin lama menyebabkab bulir-bulir dari serbuk kaca meleleh dan membentuk 
kaca kembali sehingga kuat tekannya menurun. Perubahan kuat tekan akibat perubahan 
struktur komposit berpori dari limbah kaca dapat menjadi pinjakan untuk mendaur ulang 
dan memanfaatkan limbah kaca menjadi produk yang bernilai guna.
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MODEL KOMPETENSI BERBASIS SINKRONISASI KOMPETENSI PRODUKTIF 
PROGRAM KEAHLIAN PERMESINAN SMK DENGAN DUNIA USAHA  

DAN DUNIA INDUSTRI

Ramelan, Heri Yudiono

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui jenis-jenis kompetensi produktif hasil 
sinkronisasi kompetensi produktif program keahlian permesinan SMK dengan industri; 
2) mendesain model kompetensi berbasis sinkronisasi kompetensi produktif program 
keahlian permesinan; serta 3) mendesain profil kompetensi berbasis sinkronisasi 
kompetensi produktif program keahlian permesinan SMK dengan industri. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sampel sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil 
kepala sekolah bidang kerja sama, ketua jurusan program keahlian permesinan serta 
dunia usaha/dunia industri rekanan. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan 
Model Miles dan Huberman yang mencakupi data reduction, data display dan verification 
yang dilakukan pada saat dan setelah selesai pengumpulan data selesai secara terus 
menerus sampai tuntas. Sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan uji 
kredibilitas (credibility test) dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: profil 
kompetensi permesinan secara generatif terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok 
Dasar Kompetensi Kejuruan dan kelompok Kompetensi Kejuruan yang dikembangkan 
berdasarkan Standar Kompetensi Kerja. Model kompetensi produktif permesinan 
didesain sebagai proses sinkronisasi kompetensi produktif dapat memberikan gambaran 
capaian kompetensi secara terintegrasi, berjenjang dan berkelanjutan. Komponen profil 
kompetensi terdiri dari: 1) kode unit; 2) judul unit; 3) uraian unit; 4) sub kompetensi; 5) 
kriteria unjuk kerja; 6) kondisi unjuk kerja; dan 7) acuan penilaian. Beberapa hal yang 
dapat disarankan dari penelitian pengembangan ini adalah perlunya kebijakan dari 
pemangku kebijakan sebagai dasar regulasi pelaksanaan dan komitmen yang kuat dari 
semua pihak dalam mengidentifikasi dan mengembangkan model kompetensi produktif 
permesinan.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PEMBINAAN GURU PASCA 
SERTIFIKASI MELALUI TEACHING CLINIC PADA GURU – GURU SD  

DI SEMARANG BARAT

Widiyanto, Nurmiyono, Arief Yulianto 
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Terapan Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Tujuan penelitian ini utamanya untuk menemu kenali faktor – faktor yang dominan 
dalam memberikan kepuasan pembinaan guru pascasertifikasi melalui teaching clinic 
pada guru-guru SD. Kegunaan penelitian adalah dengan ditemukannya faktor – faktor 
dominan maka dapat digunakan sebagai input untuk memperbaiki program – program 
pembinaan guru pascasertifikasi yang telah diselenggarakan. Penelitian ini dilaksanakan 
di kota Semarang khususnya Wilayah Semarang Barat, dan yang dijadikan obyek 
adalah Guru-Guru SD Negeri yang sudah tersertifikasi dan menerima pembinaan. 
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Jumlah SD Negeri yang ada di Semarang Barat Sebanyak 47 SD, dengan Total Guru 
sebanyak 372 orang dan yang tersertifikasi sebanyak 85 orang yang akan menjadi 
responden dalam penelitian ini Faktor –faktor yang mempengaruhi kepuasan guru dalam 
keberhasilan pembinaan guru pascasertifikasi melalui teaching clinic pada guru-guru 
SD di Kecamatan Semarang Barat sudah sesuai dengan variable yang disusun dalam 
kerangka berpikir, hal ini teruji dari hipotesa partial untuk setiap variable yang digunakan 
yaitu diatas 0.05. Hanya variable eksogen elemen emosi yang tidak memiliki hubungan 
dengan Teaching Clinic. Oleh karena itu jika mau di susun lagi maka hanya 4 variabel 
yang mempengaruhi Teaching. Clinic Hasil penelitian menunjukan seluruh variable 
eksogen bisa tetap digunakan untuk menganalisa factor pengaruh yang ada, untuk lebih 
memperkuat pnelitian ini perlu ditambah jumlah variable lain, atau bisa dikembangkan 
melalui indicator.

PENERAPAN KETEL UAP (STEAM BOILER) PADA INDUSTRI PENGOLAHAN TAHU 
UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KUALITAS PRODUK

Sudarman, Suwahyo, Sunyoto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Teknologi Tepat Guna Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Tujuan kegiatan ini adalah untuk merancang dan membuat ketel uap untuk 
diterapkan pada mitra industri kecil pembuatan tahu. Sebagai tim pelaksana kegiatan 
ini melibatkan dosen dan mahasiswa Teknik Mesin dengan bidang keahlian yang sesuai 
dengan kebutuhan lapangan. Pembuatan alat dilakukan melalui tahapan perancangan/
pembuatan gambar, perhitungan kekuatan, pembuatan komponen, perakitan, dan uji 
coba penggunaan alat. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 1) Telah dihasilkan satu set 
ketel uap (Steam Boiler) untuk industri tahu yang diterapkan pada industri mitra dan telah 
berfungsi dengan baik, 2) Ketel uap yang dihasilkan terbukti lebih efisien dan mempunyai 
banyak kelebihan, antara lain lebih hemat waktu (lebih singkat), hemat biaya (bahan 
bakar lebih sedikit) dan hemat tenaga dan kapasitas produksi lebih banyak, 3) Tahu yang 
diproduksi dengan bantuan ketel uap terbukti lebih berkualitas, yaitu rasa tahu lebih enak 
(tidak sangit) dan lebih higienis, dan 4) Biaya produksi tahu dengan bantuan ketel uap 
lebih rendah, maka untuk jumlah produksi yang sama akan diperoleh keuntungan yang 
lebih besar.

PEMBUATAN MESIN PERAJANG JERAMI UNTUK MASYARAKAT PETERNAK 
KABUPATEN KENDAL

Widi Widayat, Boenasir, Wirawan Sumbodo
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Teknologi Tepat Guna Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Tujuan kegiatan program penerapan dan pengembangan teknologi ini adalah: (a) 
menghasilkan desain mesin perajang jerami yang sesuai kebutuhan Kelompok Ternak 
Kecamatan Pegandon Kendal, (b) meningkatkan kualitas hasil produksi dari mesin 
perajang jerami, (c) melakukan pelatihan penerapan dan pengembangan teknologi 
tepat guna Kelompok Ternak Kecamatan Pegandon Kendal. Produk penerapan dan 
pengembangan teknologi ini adalah mesin perajang jerami dengan kapasitas 400 kg/jam. 
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Metodologi dalam kegiatan ini menggunakan metode perancangan CADCAM dari Ibrahim 
Zeid untuk perancangan mesin, metode kerjasama dengan menerapkan pola kemitraan, 
dan metode eksperimen untuk uji coba hasil. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah: (a) 
dihasilkan desain mesin perajang jerami dengan kapasitas 400 kg/jam, menggunakan 
motor bensin 5,5 HP, menggunakan 1 pisau potong tetap serta 3 pisau potong putar 
dengan sudut potong pisau 10º, serta memiliki dimensi panjang 1m, lebar 0,7m, dan 
tinggi 0,9m, (b) Kualitas hasil produksi meningkat dengan didapatkan hasil potongan 
jerami rata-rata sebesar 1,5cm dengan kapasitas produksi 400 kg/jam, jika sebelumnya 
potongan menggunakan alat manual sebesar 10-15 cm dengan kapasitas 40 kg/jam, (c) 
pelatihan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi Kelompok Ternak 
Kecamatan Pegandon Kendal terdiri dari pelatihan pengolahan pelatihan pengolahan 
jerami menjadi pakan fermentasi dan pelatihan pengoperasian serta perawatan mesin 
perajang jerami. Rekomendasi dalam kegiatan ini adalah agar pemanfaatan jerami 
limbah pertanian kabupaten Kendal dapat optimal, maka sebaiknya para petani atau 
peternak dapat mengolah jerami menjadi pakan ternak fermentasi.

OUTLET CINTA SUNAH RASUL: PEMBANGUN KEBIASAAN YANG SANTUN  
DAN SEHAT MELALUI INDUSTRI KREATIF REMAJA MODERN 

Andika Eko Prasetiyo, Lutfina Ilma Annisa
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kewirausahaan bagi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 
182.570.000 atau sebesar 85 persen dari seluruh jumlah penduduknya. Namun, etika 
masyarakat Indonesia belum mencerminkan umat Islam yang sesuai dengan ajaran-
ajaran sunah rasul. Apalagi pada zaman sekarang ini menuntut aktivitas manusia untuk 
serba modern. Seperti misalnya, resepsi yang menyuguhkan jamuan dengan menikmati 
hidangan sambil berdiri. Ditambah dengan iklan-iklan yang menampilkan aktivitas 
sehari-hari yang tidak mencerminkan sunah rasul seperti makan, minum, dan buang air 
kecil sambil berdiri, menguap tanpa menutup mulut, tidur dengan posisi sembarangan, 
dan lain-lain. Padahal kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menyebabkan penyakit yang 
berbahaya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis menawarkan 
“Outlet Cinta Sunah Rasul” sebagai Pembangun Kebiasaan yang Santun dan Sehat 
melalui Industri Kreatif Remaja Modern. “Outlet Cinta Sunah Rasul” adalah usaha yang 
bergerak dalam industri kreatif modern yang berfungsi sebagai media dakwah sunah rasul 
khususnya yang berhubungan etika dan kesehatan manusia melalui berbagai produk 
dan jasa yang ditawarkan yang juga berbasis profit dan socialresponsibility. Outlet ini 
menawarkan beberapa produk yaitu kaos, mug, gantungan kunci, dan lain-lain. Produk-
produk tersebut didesain sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dengan produk 
sejenis yang ada di pasaran. Perumusan masalah yang diangkat antara lain: (1) Apa 
sajakah model-model produk “Outlet Cinta Sunah Rasul”? (2) Apakah keunggulan ”Outlet 
Cinta Sunah Rasul”? (3) Bagaimana strategi pemasaran dan hasil penjualan ”Outlet Cinta 
Sunah Rasul”? Pembahasan yang diperoleh yakni: (1) konsep dan keunggulan usaha 
(konsep usaha, keunggulan usaha). (2) mitra bisnis. (3) hasil pemasaran dan laporan 
keuangan. (4) prospek ke depan yang meliputi ukuran dan kondisi pasar, produk yang 
lebih inovatif dan kreatif, dan permasalahan dan penyelesaian. Simpulan dari pembahasan 
tersebut yaitu: “Outlet Cinta Sunah Rasul” memiliki keunggulan desain-desain yang 
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mengikuti tren, edukatif dan menarik, media dakwah yang unik yang memberikan 
pembelajaran secara tidak langsung dalam hal implementasi sunah-sunah rasul yang 
berhubungan dengan etika dan kesehatan manusia dengan harga yang terjangkau oleh 
semua sasaran konsumen yang dilakukan melalui media marketing pasar dan promosi 
langsung. Saran yang dapat direkomendasikan yaitu: (1) Kepada pihak pemerintah 
melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi agar membantu pemerolehan hak paten 
atas kreasi dan inovasi mahasiswa seperti “Outlet Cinta Sunah Rasul” ini.(2) Kepada 
Kelompok Pengusaha (misal melalui KADIN) agar mengupayakan pendampingan dan 
bantuan dana lunak guna pengembangan perusaahaan baru terutama yang dilakukan 
mahasiswa agar muncul motivasi mahasiswa lain untuk berkreasi dan berwirusaha. (3) 
Pemerintah pusat dan daerah agar secara terbuka mengadakan kompetisi, kegiatan 
pelatihan, dan networking yang mendorong usaha baru para pemuda dan mahasiswa 
serta mendekatkan usaha baru tersebut pada pasar yang lebih luas.

HIASAN INTERIOR “ ISFA LAVA LAMP” BERBAHAN DASAR BOTOL DAN KACA 
BEKAS, PRODUK KREATIF KONSERVATIF YANG BERNILAI JUAL TINGGI

Mustofa, M. Ghulam Dhofier M
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kewirausahaan bagi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Lampu hias merupakan komponen penting di dalam desain interior rumah, benda 
ini memberikan kontribusi yang besar untuk menciptakan keindahan ruangan. lampu-
lampu ruangan di dalam rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penerangan ruangan 
tetapi semakin berkembang fungsinya yaitu sebagai bagian yang memberikan warna 
dan keindahan ruangan, sehingga tidak jarang rumah-rumah menggunakan lampu yang 
berwarna-warni sehingga memberikan efek elegan dan megah. Bahan yang digunakan 
di dalam pembuatan lava lampini adalah barang bekas yang sudah tidak bernilai. Dengan 
mengkreasikan botol dan kaca bekas menjadi lava lampberbagai bentuk dan warna akan 
menambah nilai ekonomis barang tersebut dibandingkan hanya sekedar sebuah botol 
dan kaca bekas, ini yang dinamakan penambahan value added terhadapa barang tidak 
berguna menjadi sebuah barang yang bernilai jual tinggi yaitu nilai lava lamp. Tujuan 
usaha yang hendak dicapai adalah: 1. Meningkatkan nilai konservasi dan kreatifitas. 2. 
Menghasilkan nilai komersial dari hal-hal yang tidak bernilai dimata masyarakat, sehingga 
masyarakat lebih perhatian pada lingkungan. 3. Mendirikan usaha dalam skala besar 
dan mempunyai brand tersendiri. Strategi pemasaran yang digunakan dalam usaha Isfa 
lava lamp memiliki analisis bauran sebagai berikut: 1. Kebijakan Produk, 1. Kebijakan 
Harga, 3. Kebijakan Promosi, 4. Kebijakan Distribusi.

SAWANG (SARUNG WAYANG) SEBAGAI SARANA MENDONGENG  
DAN MENANAMKAN CINTA BUDAYA JAWA MASYARAKAT JAWA TENGAH

Rosi Dwi Budiastuti
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kewirausahaan bagi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Sawang merupakan modifikasi kain batik bergambar wayang digunakan sebagai 
pengenalan budaya dan sebagai media mendongeng. Hasil usaha sawang antara lain 
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Sarung Bantal, Sarung Meja, Sarung Kulkas, dan Sarung botol minuman. Harga produk 
sawang sangat terjangkau dengan target pasar semua kalangan dari semua usia. Strategi 
usaha yang baik dilakukan untuk menjangkau pangsa pasar agar semakin meluas. Garis 
besar rencana usaha Sawang selanjutnya yaitu akan terus ditingkatkan produksi sarung 
wayang untuk memenuhi permintaan pasar dan untuk memperluas pemasaran sarung 
wayang.

“KLARAS BAGS MODE” TAS GAUL BERNILAI JUAL TINGGI  
HASIL OLAHAN DAUN JAGUNG

Ahmad Setyo Aji Js, Rizal Nur Rochman
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kewirausahaan bagi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Fashion merupakan hal yang menjadi sebuah kebutuhan manusia dewasa ini. 
Baik perempuan maupun laki-laki meraka sangat sensitif memperhatikan penampilan. 
Menurut Biyan, desainer senior indonesia seperti yang dikutip Okezone.com, menyatakan 
bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun perkembangan dunia fashion tanah air sangat 
berarti. Hal itu dilihat dari semakin banyaknya desainer-desainer muda yang mulai masuk 
di dunia fashion seakan memberikan sinyal bahwa dunia fashion sangat menjanjikan. 
sebuah ide bisnis yang masih jarang orang menyentuhnya atau masih di bagian star 
dalam bagan BCG (Boston Consulting Group) yaitu pembuatan tas gaul berbahan dasar 
klaras jagung. Bahan yang sangat murah dan mudah didapat dalam jumlah besar karena 
bahan ini merupakan barang yang bisa dikatakan limbah dari para petani jangung. Sangat 
jarang barang ini digunakan kecuali untuk sebagian kecil kebutuhan bungkus makanan-
makanan tradisional dibeberapa daerah tertentu. Dalam menjalankan usaha ini ada 
beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya: 1. Daya imajinasi yang masih terbatas. 
Hal itu kami siasati dengan terus memperlajari beberapa literatur baik buku maupun lewat 
internet. Dengan memperbanyak literatur membaca kami semakin terbuka dengan banyak 
hal yang sedang berkembang di masyarakat sehingga kami bisa memberikan produk 
yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat terkini. 2. Sistem kerja yang belum 
teratur, Antisipasi yang dilakukan adalah dengan pembimbingan secara bersama-sama 
saling mengajari dan setahap demi setahap dilakukan pembagian kerja dan tanggung 
jawab yang dibebankan kepada masing-masing anggota. Dan sesekali mengundang para 
ahli untuk melakukan pembimbingan. 3. Kemitraan masih sedikit. Antisipasinya adalah 
dengan terus melakukan biding ke mitra. 4. Branding yang belum kuat. Anternatif yang 
dipakai untuk menghadapi ini adalah dengan terus melakukan promoso baik di media 
elektronik maupun di media cetak. Kesimpulan yang bisa ditarik dari usaha ini adalah 
bahwa bidang usaha tas “klaras bag” sangat masih terbuka dan menjanjikan. Report 
usaha ini dapat dijabarkan dalam beberapa point sebagai berikut: 1. Sebagai usaha yang 
terbilang baru, pasti banyak kendala yang dihadapi. Seperti dari faktor internal dan faktor 
eksternal. Oleh sebab itu harus dilakukan dan dijalankan antisipasi yang telah ditemukan 
di atas. 2. Kadang target pasar yang diharapkan tidak tercapai seratus persen, sehingga 
harus terus berusaha agar tercapai apa yang ditargetkan. 3. Harus membuat rencana 
strategis kedepan agar setelah habis masa pendanaan dari Dina Pendidikan Jawa 
Tengah usaha ini akan terus berkembang. 4. Setiap personel harus solid, semangat, dan 
kreatif agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan baik.
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 “CERSIE CHOCOLATE” PRODUK COKELAT KERSEN INOVATIF BERKHASIAT 
SEBAGAI OBAT ASAM URAT

Sofyan Afri Mafari, Suyadi, Vera Ayu Riandini, Ari Tri Winarno
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kewirausahaan bagi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Kersen biasa tumbuh di jalan-jalan, ladang, pekarangan, halaman, dekat trotoar 
bahkan didekat-dekat sungai sehingga pohon ini tak banyak dimanfaatkan. Bahkan 
dilingkungan rencana usaha kersen sangat banyak, tetapi tidak dimanfaatkan. Padahal 
Setiap 100 gram kersen buah kersen mengandung: air(77,8 gram),protein (0,384 gram), 
lemak (1,56 gram), karbohidrat (17,9 gram), serat (4,6 gram), abu (1,14 gram), kalsium 
(124,6 mg), fosfor (84 mg), besi (1,18 mg), karoten (0,019g), tianin (0,065g), ribofalin 
(0,037g), niacin (0,554 g) dan kandungan vitamin C (80,5 mg) nilai energi yang dihasilkan 
adalah 380KJ/100 gram dan buah ini berkasiat sebagai obat asam urat.

EFEKTIVITAS MEDIA CD PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA PEMBELAJARAN 
TEMATIK BERBASIS KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR

Ummu Kholifatul Khasanah, Yunia Tiara Riski, Dandiyu Seno
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Program Penelitian Inovatif Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan Kurikulum 2013 pada 
pendidikan jenjang Sekolah Dasar. Penerapan Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk 
memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia agar lebih baik. Pada kurikulum 2013 
diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan memiliki motivasi belajar, 
sedangkan guru sebagai fasilitator untuk siswa belajar. Maka dari itu guru dituntut untuk 
melakukan pembelajaran aktif agar siswa lebih antusias belajar, salah satu cara yang 
dapat dilakukan guru yaitu dengan penerapan CD interaktif. Penelitian ini diterapkan pada 
30 siswa kelas 4 SDN Purwoyoso 3. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis 
afektifitas penggunaan CD interaktif pada pembelajaran tematik materi tema 4 untuk 
kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh bahwa 
ketrampilan guru dalam mengelola kelas dinyatakan sangat baik dengan persentase 
81,25 %. Aktifitas belajar siswa secara klasikal dinyatakan baik. Siswa berperan aktif 
dalam proses pembelajaran. Hasil analisis ketuntasan klasikal diperoleh hasil yaitu 
sebanyak 28 siswa lulus KKM dengan demikian persentase ketuntasan kalsikal yang 
diperoleh adalah 93%. Berdasarkan hasil dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 
penerapan CD interaktif pada pembalajaran tematik dinyatakan efektif digunkaan pada 
pembelajaran tema 4 kelas 4 jenjang sekolah dasar.
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”KARTU TAKUR” SUATU INOVASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA  
UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA SD

Adystiana Rully Hapsari, Desy Rahmawati, Pradini Indah Nurbaety
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Program Penelitian Inovatif Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui inovasi pembelajaran matematika 
yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa SD; (2) mengetahui apakah 
kartu takur dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa SD. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan). 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif, 
artinya menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-kejadian yang menjadi pusat 
perhatian secara kualitatif dan berdasar data kualitatif. Dalam penelitian ini yang akan 
diteliti adalah bagaimana minat siswa SD dalam pembelajaran matematika. Salah satu 
inovasi pembelajaran matematika yang menyenangkan adalah menggunakan media alat 
peraga. Media yang digunakan adalah kartu “TAKUR”. Kartu “TAKUR” merupakan alat 
peraga yang membantu guru dalam mengajarkan materi penjumlahan dan pengurangan 
pada siswa kelas 1 SD. Kartu “TAKUR” dapat meningkatkan minat belajar matematika 
siswa kelas 1 SD.

PENERAPAN METODE POE-GQM (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN-GOOD QUESTION 
AND MODELING)DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

SEKOLAH DASAR

Dhidik Joko Purnomo, Andini Lis Indriawati, Cintya Putri Permata
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Program Penelitian Inovatif Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yang dihadapi di daerah-daerah 
selalu sama, yaitu mata pelajaran matematika masih dianggap sebagai pelajaran 
yang sulit dan menakutkan. Hal ini dikarenakan karena dalam proses pembelajaran 
matematika guru umumnya terlalu berkonsentrasi pada latihan menyelesaikan soal 
yang lebih bersifat prosedural dan mekanistis dari pada menanamkan pemahaman.
Tujuan Penelitian ini memperlihatkan Model pembelajaran POE-GQM lebih baik dari 
konvensional dan meningkatkan pembelajaran matematika. Model pembelajaran POE-
GQM memiliki tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap penutup. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dimana populasi yang 
digunakan adalah siswa kelas V SD Wonolopo 01. Berdasarkan data dari penelitian nilai 

, sehingga data memiliki 
rata-rata yang berbeda signifikan. Terlihat rata-rata (mean) untuk kelas Eksperimen 
adalah 73,05 dan untuk kelas kontrol adalah 64,86, artinya bahwa rata-rata nilai hasil 
belajar dengan metode POE-GQM lebih tinggi daripada rata-rata nilai hasil belajar dengan 
pembelajaran konvensional. Artinya rata-rata hasil belajar yang menggunakan model 
POE-GQM lebih baik daripada rata-rata hasil belajar yang menggunakan pembelajaran 
konvensional.
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PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM TERAKTIVASI AMMONIUM NITRAT (NH4NO3)  
UNTUK DESALINASI AIR SUMUR PAYAU

Farida Nur Aziza, Arum Septiosari, Endah Suci A
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Program Penelitian Inovatif Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Daerah terintrusi air laut merupakan daerah yang bermasalah sebab sumber 
airnya tidak dapat digunakan karena mengandung kadar garam yang tinggi. Solusi untuk 
menangani masalah tersebut adalah dengan metode desalinasi menggunakan zeolit 
teraktivasi asam dengan larutan pengaktif NH4NO3. Zeolit teraktivasi NH4NO3 ini digunakan 
pada proses desalinasi air payau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi 
optimum NH4NO3 untuk aktivasi zeolit serta untuk mengetahui komposisi optimum antara 
zeolit teraktivasi dengan sampel air payau. Penelitian dilakukan dengan mengaktivasi 
zeolit menggunakan larutan pengaktif NH4NO3 variasi konsentrasi 1N; 1,5N; 2N; 2,5N; 
3N dan diperoleh hasil bahwa zeolit teraktivasi NH4NO3 2N merupakan zeolit terbaik 
untuk proses desalinasi dengan % desalinasi sebesar 99 %. Tahap selanjutnya adalah 
mencari komposisi optimum antara massa ZAA 2N dengan volume sampel air payau. 
Penentuan komposisi dilakukan dengan menambahkan 2, 4, 6, 8, dan 10 gram zeolit 
alam teraktivasi NH4NO3 2N ke dalam 20 ml air payau. Komposisi optimum diperoleh 
pada penambahan 6 gram zeolit ke dalam 20 ml air payau dengan % desalinasi sebesar 
99,5%. 

PENGOLAHAN SAMPAH DAUN MENJADI PIGMEN PEWARNA  
UNTUK FILM KACA MOBIL

Riza Aryawijayanti, Agus Yulianto, Mahardika Prasetya Aji
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Program Penelitian Inovatif Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Pigmen pewarna telah dihasilkan dari sampah daun. Pigmen dengan warna 
hitam diperoleh dengan cara membakar sampah daun dengan kondisi oksigen yang 
rendah yang digunakan sebagai pewarna untuk kaca film. Pigmen dari sampah daun 
dicampurkan dengan perekat dari jenis polyvinyl alcohol (PVA). Kaca film diperoleh 
dengan melapiskan paduan pigmen dan perekat yang telah homogen dengan variasi 
massa serbuk karbon 1.5 g, 3 g, 4,5 g, 6 g , 7.5 g dan 9 g. Sedangkan teknik pelapisan 
dilakukan dengan metode semprot, oles dan celup. Hasil pengukuran intensitas cahaya 
untuk kaca film yang telah dilapisi menunjukan bahwa intensitasi cahaya menurun 
dengan banyaknya jumlah serbuk karbon. Intensitas cahaya terendah ~13 lux dengan 
massa karbon 9 g dengan teknik pelapisan celup. Dengan teknik ini, permukaan kaca 
film lebih rata. Efektifnya kaca film dalam mereduksi intensitas cahaya menunjukan 
secara sederhana bahwa pigmen dari sampah daun memiliki nilai guna yang tinggi dan 
membuka pemanfaatan yang lebih luas.
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MESIN PENGOLAH LIMBAH SAMPAH PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR 
ALTERNATIF

Hendra Prasetyo, Wisnu Adi Nugroho, Rudhiyanto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Rancang Bangun Teknologi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Sampah plastik merupakan masalah lingkungan berskala global, sampah plastik 
sangat sulit untuk diuraikan. Menurut data survei Tim konservasi UNNES tahun 2010, 
jumlah volume sampah yang ada di wilayah sekaran dan sekitarnya adalah 20 m3/
hari, dan 3 % dari jumlah tersebut merupakan sampah plastik yang sangat sulit terurai. 
Selama ini penanganan sampah plastik dilakukan dengan cara pembakarann, padahal 
cara tersebut hanya akan menghasilkan polutan-polutan yang bisa merusak lingkungan, 
seperti NOx,SOx,CO, dan lain-lain. Oleh Karena itu perlu adanya sebuah solusi yang 
lebih menjanjikan dan berprospek ke depan yaitu mengolah limbah sampah plastik 
menjadi bahan bakar alternatif. Metode yang kami gunakan dalam progam ini adalah 
mengidentifikasi masalah dan solusinya. Identifikasi masalah yang kami simpulkan 
adalah bahwa perlunya sebuah desain alat pengolah limbah sampah plastik menjadi 
bahan bakar alternatif yang bisa mengurangi polusi lingkungan. Kemudian, kami 
melakukan pembuatan alat dan merakitnya. Setelah itu, kami melakukan pengujian 
dan analisa serta menarik kesimpulan. Mesin ini dibuat dengan kapasitas produksi 0,5 
liter/30 menit, dengan ukuran panjang 1 m, lebar 0,35 m, tinggi 1,35 m. Keuntungan dari 
adanya mesin ini adalah ramah lingkungan, aman, dan kapasitas yang besar sehingga 
bisa mengurangi limbah sampah plastik yang menyebabkan pencemaran lingkungan di 
TPS Banaran dan sekitarnya

“SEBUAH ALAT PENGUKUR DAYA KENDARAAN PORTABLE YANG RINGKAS, 
MURAH DAN COCOK UNTUK INDUSTRI, BENGKEL DAN DUNIA PENDIDIKAN”

Kuswantoro, Shochichul Iman, Aditya Revaldo 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Rancang Bangun Teknologi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai 
macam alat pemenuh kebutuhan, mulai dari yang konvensional sampai yang penuh 
dengan sistem otomatis. Banyaknya peralatan dan perkembangan yang ada tentunya 
memerlukan suatu media yang mampu mengukur dan memberi informasi tentang kondisi 
alat-alat tersebut, sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Alat-alat ukur dalam 
bidang otomotif diantaranya yaitu pengukur putaran (tach o meter), pengukur tekanan 
(pressure gauge), pengukur daya mesin (dynamometer chasis) dan lain sebagainya. 
Pengukur daya sepeda motor mampu meniru keadaan-keadaan beban yang dialami oleh 
sepeda motor (dynamometer chasis) ketika berada di jalan serta dapat menunjukkan hasil 
pengukuran yang lebih akurat. Industri maupun bengkel otomotif seharusnya mempunyai 
dynamometer chasis sebagai alat pengukur daya, namun pada kenyataannya, pengujian 
daya sepeda motor hanya dilakukan dengan pengujian pada jalan (road test) dengan 
mengandalkan perkiraan (feelling). Senada dengan hal tersebut diatas ternyata dunia 
pendidikan pun bernasib sama, baik di sekolah-sekolah kejuruan, kelompok teknologi 
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maupun universitas. Siswa maupun mahasiswa kebanyakan hanya mempelajari konsep 
daya secara teoritis karena tidak adanya dynamometer chasis. Sehubungan dengan 
hal tersebut kelompok kami bermaksud merancang dan membuat Dynamometer 
chasis portable yang ringkas dan murah dengan memanfaatkan prinsip kerja planetary 
differential sebagai penerus putaran dan pengatur variasi beban pada sepeda motor. 
Sehingga dapat digunakan untuk industri, bengkel dan dunia pendidikan.

BECAK HIDROLIK BOOSTER (BHB) : KENDARAAN KONSERVASI DI DAERAH 
PERBUKITAN BERBASIS SISTEM REM HIDROLIK PADA KENDARAAN PENUMPANG

Muhammad Aji Susilo, Muhammad Edi Laksono, Dadang Fidiyanto, Didik Prasetyo 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Rancang Bangun Teknologi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Semarang 
Abstrak: Booster rem melipatgandakan daya penekanan pedal, sehingga, daya 
pengereman yang lebih besar dapat diperoleh.(Team Toyota, 2003, 5-58).Banyak daerah 
di Kota Semarang berupa bukit yang membuat warganya malas untuk bersepeda dan 
lebih menggunakan kendaraan bermotor. Salah satunya adalah lingkungan masyarakat 
Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang yaitu desa dimana Universitas 
Negeri Semarang bertempat. Konsep ini sebenarnya hanya menggabungkan teknologi 
sistem rem dan becak sebagai kendaraan yang ramah lingkungan untuk daerah perbukitan 
dan becak merupakan kendaraan transportasi yang kapasitasnya lebih besar daripada 
sepeda. Dari pengujian yang didapatkan bahwa penggambungan teknologi sistem rem 
mampu menambah kekuatan becak saat berjalan di kondisi jalan menanjak. Tetapi dari 
segi kapasitas belum mampu mengangkut jumlah orang yang diharapkan

AC NON-FREON “DESAIN AIR CONDITIONER TANPA REFRIGERANT  
YANG RAMAH LINGKUNGAN”

Shochichul Iman, Kuswantoro, Aditya Revaldo 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Rancang Bangun Teknologi Mahasiswa Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014

Saat ini topik mengenai pemanasan global dan penipisan lapisan ozon sedang 
mejadi perbincangan yang sangat ramai di dunia internasional. Salah satu penyebabnya 
adalah penggunaan bahan kimia perusak ozon yang secara intensif di berbagai kegiatan 
rumah tangga dan industri. Berbagai jenis freon (CFC dan HCFC) digunakan sebagai 
bahan pendingin dalam berbagai peralatan refrigerasi, serta bahan pendorong (propelan) 
dalam tabung spray. Freon memiliki Global Warming Potential (GWP) 510 kali lebih 
besar daripada CO2. Selain itu, membuat pendingin rumah tangga lebih boros energi 
25-40% dari konsumsi yang seharusnya. Melalui AC Non Freon ini menjadi salah satu 
solusi untuk mengurangi pemanasan global, karena AC Non Freon tidak menggunakan 
freon sebagai zat pendinginnya. Selain itu AC Non Freon mudah dan hemat dalam 
penggunaannya, sehingga AC Non Freon “Desain Air Conditioner Tanpa Refrigerant 
yang Ramah Lingkungan” ini dapat digunakan untuk mengganti AC mobil dan ruangan. 
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AC Non Freon merupakan sebuah alat prototype AC yang dapat digunakan oleh semua 
kalangan masyarakat. AC Non Freon ini terdiri dari empat bagian, yaitu Evaporator, 
Blower, Mesin Multiple Expansi, Kompresor. Prinsip kerja dari AC Non Freon adalah 
udara yang bertekan tinggi akan menghasilkan temperature suhu yang rendah. Melalui 
pengaturan debit udara yang di expansi inilah akan menghasilkan udara dingin yang 
dimanfaatkan menjadi Air Conditioner pengganti freon.
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KEEFEKTIVAN MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER PILAR KONSERVASI 
BUDAYA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI SOSIAL BAGI MAHASISWA 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tri Joko Raharjo, Achmad Rifa’i, Tri Suminar
Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pendidikan 
karakter pilar konservasi nilai budaya melalui strategi pembelajaran inkuiri sosial 
bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FIP Unnes dan mengetahui 
keefektivan implementasi strategi pembelajaran inkuiri sosial dalam mengembangkan 
karakter pilar konservasi nilai budaya bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar 
Sekolah FIP Unnes. Metode penelitian ini didesain dengan penelitian tindakan melalui 
pendekatan kualitatif, langkah-langkah meliputi: (1) mengidentifikasi dan menganalisis 
masalah, (2) merancang cara untuk memecahkan masalah, (3) melaksanakan dan 
menguji cara pemecahan, (4) mengevaluasi keberhasilan, (5) merefleksikan hasil sebagai 
tim, (6) pembuatan kesimpulan dan atau mengidentifikasi masalah baru, (7) melaporkan 
temuan-temuan. Sujek penelitian adalah dosen jurusan PLS yang mengampu mata kuliah 
keahlian untuk meningkatkan kompetensi pendukung mahasiswa pls dalam program 
pemberdayaan masyarakat. Teknik sampling dengan purposive sampling ditetapkan mata 
kuliah perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada mahasiswa jurusan PLS 
yang aktif kuliah pada semester 2 dan 4. Pengumpulan data dengan metode observasi dan 
wawancara. Keabsahan data dengan keterpercayaan kejujuran, ketekunan pengamatan, 
triangulasi sumber dan metode, keterpahaman. Analisis data model interaktif. Hasil 
penelitian menunjukkan manajemen penerapan strategi pembelajaran inquiri diawali 
dengan mengkondisi iklim pembelajaran yang terbuka, interaksi antara mahasiswa 
dengan dosen yang transparan dan akrab. Penyiapan peralatan dan mengorganisasi kelas 
menjadi kelompok-kelompok kecil. Orientasi masalah dilakukan dengan mengekplorasi 
fenomena sosial melalui internet dan pengamatan fenomena aktual yang kini terjadi. 
Pendidik sebagai motivator, fasilitator dan pembimbing dalam aktivitas mahasiswa 
untuk membuktikan hipotesis. Strategi inquiri sangat efektif meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam menalar, berpikir ilmiah dengan kejujuran, kerjasama dengan teman, 
motivasi belajar yang tinggi dan bertanggung jawab.
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PERSIAPAN MERANCANG KELAS INTERNASIONAL TAHAPINSEPSI PROGRAM 
PENGEMBANGAN KURIKULUM INTERNASIONAL

Hendi Pratama, Henny Murtiny, Zulfa Sakhiyya
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bermaksud untuk menilai efektifitas kegiatan tahap insepsi dalam 
pengembangan kurikulum internasional bagi 10 prodi pelopor yang ada di Unnes. 
Rumusan masalah yang diteliti ada tiga bagian yaitu: Masalah yang diteliti dalam usulan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) apakah luaran dari tahap insepsi pengembangan 
kurikulum program studi internasional di Universitas Negeri Semarang telah sesuai 
dengan perencanaan yang tertuang di dalam kerangka acuan kerja (KAK) yang dibuat 
oleh manajemen universitas? dan (2) bagaimana persepsi dan motivasi pemangku 
kepentingan/stakeholders terhadap pelaksanaan tahap insepsi? Untuk menjawab 
pertanyaan di atas dilakukanlah pengumpulan dan pengolahan data. Data dikumpulkan 
dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pengembangan kurikulum dengan dana 
IDB. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Terms of Reference (TOR/
KAK) Curriculum Development Consultant, kontrak Curriculum Development Consultant 
dengan Unnes, dokumen pendampingan Curriculum Development Consultant, laporan 
rutin, laporan kegiatan dan laporan akhir tahap insepsi Curriculum Development 
Consultant, materi presentasi yang disampaikan dari Curriculum Development Consultant, 
proposal internasionalisasi oleh 10 Prodi dan dokumen seleksi 20 besar dan 10 besar 
prodi. Sedangkan untuk untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai persepsi dari 
stakeholder telah diadakan in-depth interview dan focus group discussion dari pihak-pihak 
sebagai berikut: perwakilan Kementerian terkait, perwakilan PMU, perwakilan prodi dan 
perwakilan dari CDC. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara legal formal 
dan syarat minimal, konsultan kurikulum sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan 
dokumen perencanaan yang berlaku namun banyak catatan mengenai kurangnyanya 
koordinasi dan pemahaman substansi yang masih disempurnakan di tahap-tahap 
berikutnya dan (2) persepsi dan motivasi antar pemangku kepentingan sangat bervariasi 
dan kepercayaan serta komunikasi terbukti menjadi masalah yang cukup serius dalam 
proyek ini. Penyertaan variabel yang lebih luas serta triangulasi yang lebih lengkap dapat 
diusulkan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa depan.

EVALUASI IMPLEMENTASI KADERISASI KONSERVASI DI FAKULTAS ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Subagyo, Tsabit Azinar Ahmad, Syaiful Amin, Exsan Ali Setyonugroho 
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Salah satu pilar yang menopang universitas konservasi adalah dalam bidang 
kaderisasi konservasi. Kaderisasi konservasi merupakan motor penggerak konservasi. 
Ini karena melalui kaderisasi konservasi akan berkembang kader-kader yang 
peduli lingkungan. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) 
Mendeskripsikan implementasi kaderisasi konservasi di kalangan dosen, karyawan, 
dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Unnes; (2) Mengevaluasi implementasi kaderisasi 
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konservasi di kalangan dosen, karyawan, dan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Unnes. 
Lokasi kegiatan penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial Unnes. Penelitian ini 
merupakan penelitian evaluasi. Langkah-Langkah dan prosedur yang dilakukan dalam 
Evaluasi meliputi hal sebagai berikut. (1) Memfokuskan evaluasi, (2) Mendesain evaluasi, 
(3) Mengumpulkan informasi, (4) Menganalisis informasi, (5) Melaporkan hasil evaluasi, (6) 
Mengelola evaluasi, dan (7) Mengevaluasi evaluasi. Dalam aspek kaderisasi konservasi, 
Hima Geografi dinilai baik. Sementara itu, Hima Sejarah, PKn, Sos-ant berada pada 
kategori cukup. Evaluasi kaderisasi ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan 
model: (1) model mandiri, (2) model semi-integral, dan (3) model integral. Berdasarkan 
hasil FGD, model integral dipilih oleh peserta sebagai model yang paling popular. Model 
ini menyaratkan bahwa kegiatan konservasi dan kaderisasinya adalah bagian yang tidak 
dapat dilepaskan dari seluruh kegiatan Hima secara utuh.

PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI BERBASIS PORTOFOLIO PADA MATA KULIAH 
UMUM DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Sunarto, Asep Purwo Yudi Utomo, Tutik Wijayanti
PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Portofolio sebagai salah satu alat penilaian autentik, telah dianjurkan untuk 
digunakan dengan beberapa alasan, yakni: (a) memungkinkan peserta didik melakukan 
refleksi terhadap kemajuan belajarnya, (b) memungkinkan peserta didik memilih sendiri 
hasil karya yang menjadi isi portofolionya dan memberi alasan mengapa hasil karya 
tersebut penting, (c) peserta didik harus mampu menunjukkan kemampuan berpikir 
dan keterampilannya, (d) memberi gambaran atas apa yang diketahui dan apa yang 
dapat dilakukan peserta didik, (e) memungkinkan pendidik mengetahui hasil belajar 
yang penting menurut peserta didik, (f) menjadi bukti otentik hasil belajar peserta didik 
bagi peserta didik, orang tua dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menghasilkan 
produk berupa model evaluasi berbasis portofolio pada mata kuliah umum di Universitas 
Negeri Semarang sesuai dengan kondisi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan. 
Kontribusi penelitian ini antara lain: 1) mengembangkan model evaluasi berbasis 
portofolio pada mata kuliah umum di Universitas Negeri Semarang; 2) membuat 
model evalusi yang menunjang pembelajaran; 3) meningkatkan kualitas pembelajaran 
pada mata kuliah umum di Universitas Negeri Semarang. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and 
development). Metode penelitian dan pengembangan mencakup 10 langkah umum. 
Peneliti mengadaptasi menjadi tujuh langkah. Data yang dianalisis dalam penelitian ini 
adalah (1) informasi tentang tingkat kebutuhan produk, (2) materi menyunting karangan, 
(3) hasil penilaian ahli, dan (4) data uji keefektifan atau uji coba terbatas. Instrumen 
penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah (1) kuesioner analisis kebutuhan, 
(2) kuesioner kriteria model, (3) tes, dan (4) intrumen non-tes observasi, wawancara 
kepada dosen dan peserta didik. Instrumen analisis tingkat kebutuhan dalam penelitian 
ini disusun dengan tujuan untuk mendapatkan data pendapat dosen dan peserta didik 
terhadap media yang dikembangkan. Instrumen uji lapangan terbatas dan utama disusun 
berdasarkan konsep evaluasi yaitu (1) aspek kesesuaian dengan standar kompetensi, 
dan kompetensi dasar, (2) aspek bahasa, (3) aspek isi, dan (4) aspek keefektifan model. 
Instrumen uji keefektifan disusun berdasarkan indikator kompetensi dalam kurikulum. 
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POTENSI AVICENNIA MARINA SEBAGAI FITOREMIDIASI LOGAM Cu PADA TAMBAK 
BANDENG WILAYAH TAPAK SEMARANG 

Nana Kariada TM
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Mangrove yang tumbuh di ujung sungai besar berperan sebagai penampung 
terakhir bagi limbah dari industri di perkotaan dan perkampungan hulu yang terbawa 
aliran sungai. Area hutan mangrove akan menjadi daerah penumpukkan limbah, 
terutama jika polutan yang masuk ke dalam lingkungan estuari melampaui kemampuan 
pemurnian alami oleh air. Penelitian dilakukan di pertambakan bandeng pada ekosistem 
mangrove Wilayah Tapak Kota Semarang. Desain yang digunakan dalam peneltian ini 
adalah deskriptif eksploratif. Data yang digunakan berupa: logam Cu pada akar dan 
daun mangrove, serta air dan sedimen tambak. Dari hasil penelitian dapat diketahui 
kandungan logam Cu pada air untuk semua setasiun menunjukkan hasil rata-rata 0,06 
mg/l, sedangkan pada sedimen berkisar antara 39,32-56,19 mg/kg. Pada akar berkisar 
antara 7,62-40,59 mg/kg, daun 3,92-17,65 mg/kg. Faktor Konsentrasi pada sedimen dan 
air tambak pada hari ke 1 dan 30 sebesar 685 dan 821,17. Berdasarkan perhitungan BCF 
menunjukkan hasil adanya kemampuan akar (0,18-0,52) dan daun (0,15-0,22) dalam 
mengakumulasi logam Cu dari sedimen lingkungan tempat hidupnya. Daun dan akar A. 
marina mempunyai TF antara 0,43-0,83. Hal ini dimungkinkan karena daun A. marina 
mampu mengakumulasi dan menanggulangi toksik logam Cu. Kesimpulan dari penelitian 
ini ialah mangrove dari jenis A. marina di Wilayah Tapak Kota Semarang dapat berperan 
sebagai fitoremidiator logam Cu di perairan tambak. Terdapat interaksi logam Cu antara 
akar A. marina dengan sedimen tambak bandeng di wilayah Tapak Semarang, dengan 
perhitungan BCF antara akar dan sedimen 0,18-0,52. Terdapat interaksi antara paparan 
logam Cu di sedimen dengan konsentrasi logam Cu pada daun tanaman mangrove 
dengan BCF 0,15-0,22. 

DETERMINAN KEPUASAN AKADEMIK MAHASISWA PADA PELAYANAN PUSAT 
PENGEMBANGAN KKN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dwijanto
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkap tingkat kepuasan akademik 
mahasiswa pada pelayanan pusat pengembangan KKN yang diduga ditentukan oleh 
kualitas pelayanan yang dirasakan oleh mahasiswa pada pusat pengembangan KKN 
universitas. Layanan akademik merupakan layanan yang berkaitan secara langsung 
dengan mahasiswa, sehingga perguruan tinggi dalam hal ini pusat pengembangan KKN, 
dalam memberikan pelayanan harus berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan 
mahasiswa dan berakhir pada persepsi mahasiswa. Masalah yang akan dijawab dalam 
penelitian ini adalah; Bagaimanakah deskripsi kualitas pelayanan dan kepuasan akademik 
mahasiswa pada Pusat Pengembangan KKN Universitas Negeri Semarang? Seberapa 
besar kontribusi kualitas pelayanan terhadap kepuasan akademik mahasiswa pada Pusat 
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Pengembangan KKN Universitas Negeri Semarang? Dan dimensi kualitas pelayanan 
manakah yang dominan sebagai penentu kepuasan akademik mahasiswa pada Pusat 
Pengembangan KKN Negeri Semarang? Pada penelitian ini, variabel yang dikaji ada 9 
macam yaitu harapan dan kenyataan, pengalaman, komunikasi, motivasi, tangible (bukti 
fisik), reliability, responsivenes, assurance, dan emphaty yang diukur melalui penelitian 
kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan kualitas pelayanan 
dengan kepuasan akademik mahasiswa pada Pusat Pengembnagan KKN di Universitas 
Negeri Semarang dengan menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan metode lainnya 
adalah dengan menggunakan analisis regresi dari variabel-variabel yang diteliti. Analisis 
regresi menggunakan model regresi. Penelitian ini dapat mengungkap bahwa pelayanan 
Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata pada kategori baik dan baik sekali. Harapan 
dan Kenyataan, Pengalaman, Komunikasi, Motivasi, Tangible (Bukt Fisik), Reliability, 
Responsivenes, Assurance, dan Emphaty kesemuanya berpengaruh positif terhadap 
Pelayanan Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Unnes.

KAJIAN KESIAPAN GURU MATA PELAJARAN MATEMATIKA, BAHASA INDONESIA, 
DAN IPA SMP DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI KOTA SEMARANG

Isti Hidayah, Rahayu Pristiwati, Arif Widiyatmoko
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Capaian pendidikan Indonesia masih rendah dilihat dari hasil pengukuran 
PISA tahun 2013, yang mengukur kemampuan Matematika, Membaca, dan IPA untuk 
peserta didik pada usia jenjang pendidikan SMP. Sementara implementasi Kurikulum 
2013 di tahun 2014 akan dilaksanakan 100% di kelas VII dan VIII. Bagaimanakah 
kondisi kesiapan guru SMP mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA 
dalam implementasi Kurikulum 2013 di tahun 2014? Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pemahaman guru SMP mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, 
dan IPA terhadap Kurikulum 2013, proses pembelajaran inovatif, serta penilaian autentik 
di kota Semarang. Penelitian dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan sampel 
guru mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA SMP (Negeri dan Swasta) 
di kota Semarang yang diambil secara proporsional berdasarkan status akreditasi A, 
B, dan C. Analisis statistik yang akan digunakan adalah statistik sederhana dilengkapi 
dengan analisis deskriptif naratif. Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan 
adalah: sampling, pengembangan instrumen penelitian, pengambilan data, analisis data, 
dan penyimpulan hasil. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman guru SMP terhadap 
kurikulum 2013 menunjukkan hasil yang baik (skor 3,7), pemahaman guru SMP terhadap 
proses pembelajaran inovatif kurikulum 2013 menunjukkan hasil yang baik (skor 3,9), 
pemahaman guru SMP terhadap penilaian autentik menunjukkan hasil yang cukup baik 
(skor 3,6), dan sikap guru SMP mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan matematika 
terhadap implementasi kurikulum 2013 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat 
dilihat dari skor rata-rata hasil analisis angket yaitu 3,8 dengan kategori baik. Sikap guru 
terhadap implementasi kurikulum 2013 sebagian besar memberi respon yang positif, 
tetapi di sisi lain faktor kesiapan guru terhadap implementasi kurikulum 2013 masih perlu 
ditingkatkan.
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KAJIAN ONLINE SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU (SIKADU) UNNES 
DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)  

PADA PROGRAM PASCASARJANA UNNES

Wahyu Hardyanto, Sugiyanto
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan dilakukannya Kajian Online Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu) 
Unnes Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) adalah mendapatkan 
akuntabilitas aplikasi SIKADU di Unnes dengan mengambil sampling Program 
Pascasarjana Unnes. Metode yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian ini melalui 
wawancara/in dept interview, dokumentasi dan kuisioner. Analisis dilakukan dengan 
menggunakananalisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis kovarian AMOS 
(Analysis of Moment Structures).Hasil yang didapatkan secara keseluruhan, Knowledge 
of Search Domain tidak berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use. Namun demikian, 

 memenuhi syarat, karena mempunyai nilai ≤ 2

KOMPETENSI MAHASISWA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

 Masugino, Sumiyadi, Wardi, Dwi Yulianti 2)

Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi mahasiswa praktik 
pengalaman lapangan semester gasal tahun 2014/2015. Jumlah responden 450 
orang yang tersebar di kota dan kabupaten Semarang, Magelang, Kabupaten Demak, 
Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal. Instrumen berupa angket dan lembar observasi 
pembelajaran. Pemahaman mahasiswa terhadap kurikulum 2013 menunjukkan hasil yang 
baik dan sangat baik. Secara umum kompetensi mahasiswa yang terdiri dari kompetensi 
pedagogi dan profesional, berada pada kategori amat baik dan baik. Mahasiswa dapat 
menunjukkan keprofesionalnya, mempunyai etos kerja dan tanggung jawab sebagai guru 
Hambatan yang terjadi hampir tidak ada, hanya mahasiswa memerlukan latihan dalam 
melaksanakan refleksi.

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

UNTUK MENJADI TECHNOPRENEUR

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

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

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

MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNATIONAL MAHASISWA FAKUTAS TEKNIK 
DENGAN JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY – JEPANG

Supraptono, Wirawan Sumbodo
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan perguruan tinggi negeri 
yang sudah dikenal luas dengan visinya menjadi universitas konservasi, bertaraf 
internasional, yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020. Selama ini lembaga 
kemahasiswaan Fakultas Teknik Unnes telah berupaya memberdayakan mahasiswa 
mengadakan kerjasama baik tingkat nasional maupun international. Oleh karena itu perlu 
adanya penelitian mengenai peningkatan kerjasama international mahasiswa Fakultas 
Teknik Unnes dengan perguruan tinggi di luar negeri. Kerjasama international Lembaga 
Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unnes dengan Josai International Universitiy di Jepang 
telah dirintis oleh Fakultas Teknik Unnes melalui program Jenesys berupa pertukaran 
mahasiswa Indonesia di Josai International University Jepang. Kerjasama tersebut perlu 
ditingkatkan dengan kegiatan lain ditingkat Prodi, Jurusan, Fakultas Teknik maupun Unnes 
yang relevan dengan visi misi international Unnes. Hasil penelitian ini menghasilkan draft 
nota kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Negeri 
Semarang dengan Josai International University dalam bidang Tri Dharma Perguruan 
Tinggi yang saat ini sedang menunggu konfirmasi waktu dan tempat penmahasiswa 
Unnestanganannya. Adapun bidang kerjasama yang dapat dikembangkan antara lain 
bidang tata kecantikan, boga, busana, pariwisata serta bahasa dan teknologi informasi.

PENGEMBANGAN PROGRAM TRANSPORTASI HIJAU PENDUKUNG MOBILITAS 
DAN KINERJA CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Teguh Prihanto
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Lingkungan kampus merupakan tempat publik yang penting di mana banyak 
orang beraktivitas selama sehari penuh. Salah satu pendukung utama dari pergerakan 
manusia dan barang adalah transportasi yang efektif dan efisien. Transportasi Internal, 
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Infrastruktur dan Mobilitas menjadi hal penting dalam kerangka untuk mengetahui kinerja 
sebuah sistem transportasi internal dan implementasinya di lapangan. Beberapa hal yang 
terkait dengan kajian meliputi tiga aspek yaitu: (1) sistem tata kelola transportasi internal; 
(2) sarana prasarana transportasi internal dan (3) pergerakan pengguna. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk: (1) Mengembangkan sarana prasarana pendukung program 
transportasi hijau; (2) Mengembangkan kesehatan lingkungan kampus Unnes yang 
optimal; (3) Mengembangkan sistem transportasi hijau yang mendukung mobilitas civitas 
akademika Unnes; dan (4) Mengembangkan sistem transportasi hijau yang mendukung 
kinerja civitas akademika Unnes. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan desain 
riset dan pengembangan (research and development/R and D) dengan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan ini dipandang sangat tepat karena berkaitan dengan tujuan umum 
penelitian yaitu: (1) Mengembangkan sarana prasarana pendukung program transportasi 
hijau; (2) Mengembangkan kesehatan lingkungan kampus Unnes yang optimal; (3) 
Mengembangkan sistem transportasi hijau yang mendukung mobilitas civitas akademika 
Unnes; (4) Mengembangkan sistem transportasi hijau yang mendukung kinerja civitas 
akademika Unnes. Berdasarkan identifikasi kondisi di lapangan, sistem transportasi 
internal Kampus Unnes di Sekaran sebagian telah terimplementasi dalam bentuk elemen-
elemen fisik, yaitu infrastruktur transportasi internal Kampus Unnes, sarana transportasi 
dan sistem pengaturannya. Meski telah tersedia, sarana dan infrastruktur masih belum 
optimal dalam mendukung pergerakan dan kenyamanan civitas akademika sebagai 
pengguna. Kenyamanan civitas akademika dan kesehatan lingkungan juga dipengaruhi 
oleh tingkat polutan yang ada dalam kawasan kampus.

RELEVANSI KOMPETENSI MAHASISWA DALAM PRAKTIK PENYUSUNAN 
PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM PROMOSI KESEHATAN  

DI MASYARAKAT

Bambang Budi Raharjo
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Belum maksimalnya cakupan kegiatan peyuluhan kesehatan di masyarakat serta 
masih terbatasnya tenaga profesi Penyuluh kesehatan di Puskesmas, menjadi penghambat 
dalam pencapaian tujuan promosi kesehatan. Promotor dan penyuluh kesehatan yang 
kompeten diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan 
perilaku hidup bersih dan sehat. Lulusan kesehatan masyarakat khususnya peminatan 
Promosi Kesehatan diharapkan memiliki kompetensi dalam penyusunan perencanaan 
dan evaluasi program promosi kesehatan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana relevansi kompetensi mahasiswa peminatan Promosi Kesehatan 
dalam melakukan penyusunan perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan 
di masyarakat dengan menganalisis kesenjangan antara skill mahasiswa dan harapan 
masyarakat serta institusi pengguna lulusan peminatan promosi kesehatan. Penelitian 
ini adalah penelitian observational dengan teknik cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa peminatan promosi kesehatan masyarakat semester VI tahun 
akademik 2013/2014 yang melakukan praktik penyusunan perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi program promosi kesehatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah 1) pengetahuan mengenai penyusunan perencanaan promosi 
kesehatan yang diperoleh di kampus sudah cukup membekali mereka untuk menyusun 
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perencanaan promosi kesehatan di masyarakat; 2) mahasiswa telah sepenuhnya 
memahami tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan promosi kesehatan 
di masyarakat; 3) mahasiswa telah sebagian besar mampu melaksanakan promosi 
kesehatan di masyarakat. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari beberapa skill yang 
telah mereka praktikkan di masyarakat, antara lain: kemampuan mengkoordinasikan 
rencana promosi kesehatan di masyarakat; kemampuan memberikan penyuluhan 
melalui ceramah, games dan diskusi-diskusi; kemampuan dalam pembuatan media 
promosi kesehatan (contohnya: leaflet, poster, film/ video, buku saku, bermain peran, 
dan sebagainya; 4) masih cukup banyak mahasiswa yang belum mampu melakukan 
evaluasi program promosi kesehatan secara baik dan benar. Hal ini dikarenakan masih 
banyak dari mereka kesulitan dalam menentukan indikator dan pengukurannya. Selain 
itu, seringkali mahasiswa hanya melakukan evaluasi terhadap hasil promosi kesehatan 
saja khususnya pada aspek pengetahuan, sikap dan perilaku sasaran atau masyarakat, 
sementara evaluasi terhadap input, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi terhadap 
impact (dampak) masih jarang sekali mereka laksanakan.

POLA RUANG PUBLIK BERBASIS “SPORT FOR ALL” DAN PROSES ADAPTASINYA 
DALAM MASYARAKAT KOTA SEMARANG (SENAM SEBAGAI MEDIA ADAPTASI 

BUDAYA OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT URBAN)

Bambang Priyono, Ranu Baskoro
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengkaji aksesibilitas keberadaan public space di 
Kawasan Simpang Lima. 2) Mengkaji pola daptasi pemanfaatan ruang oleh pelaku“sport 
for all” dalam kegiatan car free day di Kawasan Simpang Lima. 3) Mengkaji bentuk 
interaksi, komunikasi dan pencitraan “sport for all” dalam kegiatan car free day di Kawasan 
Simpang Lima. 4) Mengkaji faktor sosial-budaya penunjang proses “sport for all” dalam 
kegiatan car free day di Kawasan Simpang Lima. Desain penelitian yang digunakan sesuai 
dengan masalah yang diteliti, ditempuh dengan rancangan penelitian case study (studi 
kasus). Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di Kawasan Simpang Lima 
yang masuk dalam wilayah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Prov. Jawa 
Tengah yang rencananya akan dilaksanakan selama 6 bulan yaitu terhitung mulai bulan 
April 2014 sampai bulan September 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 
pemanfaatan ruang yang terjadi pada acara car free day di Kota Semarang yakni: Pertama, 
berkembangnya budaya masayarakat termasuk kegiatan car free day yang menggunakan 
ruang publik sebagai medianya, menjadi fenomena baru di Kota Semarang, Kawasan 
Simpang Lima sebagai ruang publik kota merupakan tempat yang representatif untuk 
mewadahi segala bentuk ekspresi budaya masyarakat kota khususnya aktivitas olahraga. 
Kedua, sebagai wadah aktivitas sosial-budaya; Kawasan Simpang Lima memiliki peran 
sebagai wadah berlangsungnya interaksi sosial warga kota dan sekitarnya, diantaranya 
adalah melakukan aktivitas massal olahraga rekreasi serta menjadi tempat sosial yang 
akomodatif dan mampu menarik masyarakat untuk berpartisipasi berulang kali. Ketiga, 
Kawasan Simpang Lima sebagai pusat aktivitas olahraga rekreasi dan hiburan warga 
Kota Semarang, merupakan jaring-jaring pengikat sosial dalam menciptakan interaksi 
antar kelompok masyarakat dari berbagai golongan. Beragam jenis olahraga, atribut, 
fashion dan identitas juga muncul dengan sendirinya seiring dengan eksistensi kegiatan 



96 Abstrak Hasil Penelitian 2014

Penelitian DIPA PNBP Unnes

car free day di Kota Semarang. Keempat, aktivitas-aktivitas massal olahraga rekreasi 
yang menempati kegiatan car free day di Kota Semarang dengan lokasi yang strategis 
dan aksesibilitas yang tinggi, memiliki peran sebagai wadah aktivitas sosial dari berbagai 
lapisan warga masyarakat, sehingga terciptalah sebuah “place” yang diminati banyak 
orang.

RANCANGAN SISTEM EVAKUASI SEBAGAI UPAYA TANGGAP BENCANA  
DI TRANGKIL KOTA SEMARANG

Evi Widowati, Widya Hary C, Pudji Astuti
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Berdasarkan hasil identifikasi tim LP2M Universitas Negeri Semarang dapat 
diketahui bahwa di Trangkil yang merupakan daerah rawan bencana belum mempunyai 
sistem tanggap bencana khususnya sistem evakuasi yang memadai. Paska bencana 
tanah longsor yang terjadi di Trangkil membuat masyarakat Trangkil menyusun sebuah 
pembagian kerja tim tanggap bencana untuk mengatasi bencana yang sedang terjadi, 
namun penetapan personil tim tanggap bencana masih belum tepat dan lengkap serta 
tim yang ada masih bersifat sangat insidental. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
mengusulkan kegiatan penyusunan rancangan sistem evakuasi yang terdiri atas: peta 
evakuasi, tim tanggap darurat, dan prosedur evakuasi di Trangkil Kota Semarang yang 
dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pedoman bagi masyarakat Trangkil jika 
ingin menyusun atau mengaplikasikan sebuah sistem tanggap bencana di daerah tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and 
Development (R&D) yang sederhana karena tahapan penelitian ini hanya sampai pada 
tahap ketiga yaitu Main Model Revision berupa proses perbaikan rancangan yang diperoleh 
dari penilaian dari tokoh masyarakat setempat yang berkompeten. Hasil rancangan peta 
evakuasi, tim tanggap darurat, dan prosedur evakuasi telah disusun oleh tim peneliti 
melalui observasi langsung dilapangan dan wawancara yang kemudian dikonsultasikan 
dan divalidasi dengan penilaian dari tokoh masyarakat setempat (sebanyak 3 orang) 
dimana melalui wawancara yang dilakukan hasil penilaian tersebut yang berisi penilaian 
dan masukan dijadikan sebagai input perbaikan dari hasil rancangan penelitian ini.

STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
DAN KEOLAHRAGAAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Irwan Budiono, Hadi Setyo Subiyono
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian bidang kesehatan dan keolah ragaan pada umumnya menggunakan 
manusia sebagai subjek kajianya. Oleh karena itu penelitian pada kedua bidang tersebut 
memerlukan kajian etik penelitian. Universitas Negeri Semarang saat ini memiliki 
program studi S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat, serta S1, S2, dan S3 Pendidikan 
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Keolahragaan, namun Unnes belum memiliki komisi etik pada kedua bidang tersebut. 
Untuk itu perlu dilakukan studi kelayakan pembentukan komisi etik penelitian kesehatan 
dan keolahragaan di Unnes. Penelitian dirancang menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan melibatkan narasumber di bidang kesehatan dan keolahragaan. Dengan 
pendekatan ini akan dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dalam 
upaya pembentukan komisi etik penelitian kesehatan dan keolahragaan di Unnes Hasil 
penelitian menunjukkan Unnes layak untuk membentuk komisi etik penelitian kesehatan 
dan keolahragaan. Beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah 1) segera membentuk 
komisi etik pelenitian; 2) pengadaan ruang sekretariat; dan 3) workshop pengembangan 
komisi etik penelitian. Selain itu perlu adanya konsolidasi internal dengan 1) pembuatan 
regulasi internal kampus yang mendukung komisi etik penelitian; 2)revisi buku panduan 
penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memasukkan aturan kewajiban penelitian 
kesehatan untuk mendapat ethical clearence sebelum pelaksanaan penelitian; 3) 
pelibatan badan penjaminan mutu Universitas.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER STUDI KASUS PADA PRODI 
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Agung Yulianto, Hasan Mukhibad
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pendidikan di Indonesia lebih lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi 
hard skill peserta didiknya. Padahal, sesuai dengan Undang-undang, tujuan pendidikan 
adalah untuk membentuk kompetensi hard skill dan soft skill bagi peserta didiknya. Untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan di atas, diperlukannya pendidikan karakter, termasuk 
pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
sejauhmana implementasi pendidikan karakter di Unnes. Model evaluasi menggunakan 
Model Educational System Evaluation. Evaluasi menggunakan model ini, obyek evaluasi 
adalah perencanaan perkuliahan (kontrak perkuliahan, Satuan Acara Perkuliahan, 
Silabus), pelaksanaan perkuliahan, dan sistem penilaian. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan, dan penilaian perkuliahan, sedangkan data 
sekunder digunakan untuk mengevaluasi perencanaan perkuliahan. Obyek penelitian 
adalah dosen yang mengajar pada semester Genap Tahun 2013/2014 sebanyak 
892orang. Pembagian sampel ke fakultas menggunakan metode proportionate Straified 
Random Sampling dengan jumlah sampel 131 orang dosen. Data diukur dengan skala 
likert dengan empat ketegori.Analisis data menggunakan analisis diskriptif dengan 
menggunanakan nilai rata-rata setiap variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendidikan karekter telah dilaksanakan oleh dosen dalam perencanaan perkuliahan, 
pelaksanaan perkuliahan, evaluasi perkuliahan dan pada saat dosen menyusun 
perangkat perkulaihan (Satuan Acara Perkuliahan, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan).
Namun demikian, beberapa dosen masih membutuhkan panduan dari Universitas dalam 
penyusunan perangkat dan formula evaluasi perkuliahan yang memuat pendidikan 
karakter.
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ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PROGRAM TRANSPORTASI HIJAU  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Margunani, Eva Banowati, Nana Kariada TM
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kebijakan transportasi internal yang sudah berjalan selama setahun telah 
membawa perubahan yang cukup signifikan di kalangan civitas akademika Unnes. 
Bersepeda atau berjalan kaki di kampus disambut sebagai terobosan positif yang 
ramah lingkungan dan menyehatkan. Pada sisi lain, terdapat juga banyak masukan 
agar kebijakan harus didukung terlebih dahulu dengan infrastruktur transportasi umum 
dan sarana prasarana yang memadai. Tujuan penelitian: 1) mengkaji keterse-diaan 
sarana prasarana pendukung program transportasi hijau, 2) mengkaji keberadaan 
biodiversitas kampus, 3) mengetahui kondisi kualitas udara, 4) mengeta-hui kondisi 
kesehatan lingkungan kampus dan sekitarnya, 5) mengetahui mobilitas dan kinerja 
civitas akademika Unnes sebelum dan sesudah program transportasi hijau dijalankan, 
6) menganalisis aspek biaya dan manfaat dan tingkat efisiensi, 7) mengetahui respon 
masyarakat terkait program transportasi hijau di Unnes. Lokasi penelitian di kampus 
Unnes dan wilayah sekitarnya, sedangkan fokus penelitian meliputi sarana/prasarana 
transportasi kampus, kualitas dan kuantitas biodiversitas serta lingkungan, mobilitas & 
kinerja civitas akademika, biaya dan manfaat, serta respon masyarakat. Pengambilan data 
dan analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil identifikasi 
sarana prasarana pendukung transportasi hijau sudah cukup baik dan mendapat respon 
positif dari para pemanfaat transportasi hijau. Keberadaan biodiversitas di kampus Unnes 
cukup beragam dan dengan adanya kebijakan transportasi hijau mampu menjadi upaya 
dalam mempertahankan keseimbangan ekologis biodiversitas kampus Unnes. Kualitas 
udara di kawasan kampus Unnes masih berada dibawah ambang batas baku mutu 
kualitas udara setelah dilakukan di beberapa titik pengamatan yang memiliki aktifitas 
terpadat transportasi. Kebijakan transportasi hijau membuat keseimbangan ekologis 
yang semakin terjaga berdampak terhadap tingkat kesehatan lingkungan kampus 
Unnes. Mobilitas dan kinerja civitas akademika sebelum dan sesudah adanya kebijakan 
transportasi hijau tentu berbeda. Berdasarkan analisis SWOT (Stregths, Weaknesses, 
Opportunities, Advantage) memiliki kekuatan yang cukup tinggi dalam mendukung 
perkembangan kampus Unnes pada beberapa bidang namun masih terdapat beberapa 
faktor penghambat yang harus dipertimbangkan guna optimalisasi adanya kebijakan 
transportasi hijau kampus Unnes. Berdasarkan aspek biaya, penerapan kebijakan 
transportasi hijau di kampus Unnes lebih bermanfaat bagi para pengguna transportasi 
di lingkungan Unnes secara benefit namun tidak berdampak apapun terhadap lembaga 
kampus. Respon masyarakat terkait penerapan kebijakan transportasi hijau kampus 
Unnes cukup antusias dan mendukung adanya kebijakan transportasi hijau namun 
tetap ada yang harus dipertimbangkan kembali pihak birokrasi kampus Unnes terhadap 
peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan kebijakan transportasi hijau melalui sarana 
prasarana maupun sosialisasi terkait pentingnya transportasi hijau dalam prospek 
perkembangan kampus Unnes.
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STUDI ETNOGRAFI PERSIAPAN PRODI DALAM MENINGKATKAN STATUS 
AKREDITASI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Muhammad Khafid, Hasan Mukhibad
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Akuntabilitas kinerja organisasi publik, termasuk didalamnya program studi (prodi) 
sangat ditekankan. Bentuk akuntabilitas kinerja prodi dapat berupa nilai akreditasi. 
Didalam menilai kinerja prodi, dilakukan pengukuran terhadap delapan standar, yait 
standar visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian; (2) standar tata pamong, 
kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) standar mahasiswa 
dan lulusan; (4) standar sumber daya manusia; (5) standar kurikulum, pembelajaran, 
dan suasana akademik; (6) standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem 
informasi; dan (7) standar penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan 
kerjasama. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkan persiapan prodi dalam menghadapi 
akreditasi, dan membandingkannya antara kesiapan prodi yang terakreditasi A dan C. 
Untuk mencapai tujuan di atas, maka metode penelitian yang cocok adalah metode 
kualitatif etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pihak terkait, 
analisis dokumen, dan pengamatan. Validitas data menggunakan model triangulasi, 
dimana data dikatakan valid jika ketiga sumber data menghasilkan temuan yang sama. 
Data yang valid akan di analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara prodi dengan akreditasi A dan Prodi 
dengan akreditasi C. Perbedaan tersebut menyangkut (1) penyusunan, pengembangan, 
fungsi dan kedudukan target kinerja; (2) budaya akademik; (3) Evaluasi Ketercapaian 
Kinerja; dan (4) manajemen borang akreditasi.

MODEL PERCEPATAN PEROLEHAN HKI PADA USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH (UM-KM) DI KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 

Andry Setiawan, Rodiyah, Waspiah, Rindia Fanny K, Pramono 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

UMKM mempunyai kedudukan penting dalam HKI dan kesejateraan rakyat. 
Ironisnya tidak semua UM-KM memahami dan mau untuk mengajukan permohonan HKI. 
Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang dominan adalah ketidak tahuan dan ketidak 
pahaman mekaninisme pengajuan HKI. Oleh karena itu perlu ada model percepatan 
memperoleh HKI pada UKM-KM. Fokus penelitian pada model percepatan memperoleh 
HKI pada UKM-KM yang ada di Kota Semarang Khususnya Binaan LP2M Unnes. Output 
target penelitian adalah terciptanya model dalam bentuk prototipe yang selanjutnya untuk 
memperkaya buku ajar dan publiksi jurnal akreditasi nasional maupun international. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-hermeunitik dengan penelitian 
yuridis-sosiologis. Analisis data dengan menggunakan interaksi analysis models 
konstruktivisme pada tehnik analisis R&D. Penelitian dilakukan pada UM-KM Binaan 
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LP2M Unnes yang ada di Gunungpati Kota Semarang Jawa Tengah. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa model percepatan perolehan HKI pada UM-KM di Kota Semarang 
Jawa Tengah adalah mengintegrasikan kelembagaan Sentra HKI, dalam bentuk 
memfasilitasi perolehan HKI melalui penelusuran potensi HKI, penyadaran pentingnya 
pendaftaran HKI, memfasilitasi dengen melakukan permohonan pendaftaran beserta 
pengisinan dokumen HKI, melakukan percepatan proses substansi pemeriksaan sampai 
dengan melakukan komersialisasi hasil HKI sekaligus melakukan bantuhan hukum jika 
terjadi sengketa HKI. Selain itu juga dengan melakukan penelruran paten dalam dokumen 
paten internasional. Hambatan percepatan perolehan HKI pada usaha mikro, kecil dan 
menengah (UM-KM) di Kota Semarang Jawa Tengah adalah secara intern masyarakat 
awam, tidak tahu, bahkan apatis tentang perlindungan hasil temuan atau produknya untuk 
di HKI-kan, sulitnya proses dan prosedur HKI yang Mereka pahami, sedikitnya SDM yang 
mau mendampingi perolehan HKI, biaya yang belum mampu ditopang oleh para UMKM 
yang masih berkembang. Secara ekstern adalah pemerintah belum memiliki goodwill 
untuk membantu UMKM memperoleh HKI, belum adanya lembaga Sentra HKI yang mau 
membantu para penemu atau calon inventor. Disarankan untuk mensinergiskan Sentra 
HKI yang ada (misalnya milik LP2M Unnes) dengan UMKM yang ada di Kota Semarang 
terutama Gunungpati untuk melakukan proses penelusuran, sosialisasi, penyadaran, 
permohonan, percepatan perolehan HKI sampai komersialisasi secara bersama-sama 
dalam bentuk kemitraan. Sekaligus hambatan percepatan bisa diatasi dengan kerjasama 
Sentra HKI yang ada (Unnes dan Balitbang Kota Semarang) melakukan data base 
potensi HKI, fasilitasi dan kesediaan untuk melakukan pendampingan secara menyeluruh 
perolehan HKI.

SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI TERHADAP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 
MUTU ISO 9001:2008 DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Martitah, Heri Yanto
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

penelitian ini meneliti mengenai sikap dan perilaku karyawan yang bekerja di 
Universitas Negeri Semarang terhadap diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 
9001, merumuskan model penerapan SMM ISO 9001:2008 yang berkelanjutan (system 
sustainability) serta menyusun strategi mempertahankan keberlangsungan penerapan 
SMM ISO 9001:2008 (system sustainability) berdasarkan kepada model yang dibangun. 
Populasi penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja pada seluruh unit layanan yang 
ada di Universitas Negeri Semarang. Teknik pengambilan sampel dengan cara survey 
menggunakan teknik pengadministrasian secara kelompok terhadap seluruh pegawai 
yang bekerja di unit layanan. Analisis data menggunakan: (1) statistik deskriptif, dan (2) 
statistik inferensial menggunakan analisa jalur (path analysis) dengan bantuan program 
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sikap pegawai terhadap penerapan SMM 
ISO 9001 dipengaruhi secara langsung dan nyata oleh komitmen pimpinan, pendidikan 
formal pegawai, model pembelajaran di organisasi, khususnya materi pembelajaran, 
model komunikasi, dan cara belajar. Perilaku pegawai pada pelayanan dipengaruhi 
oleh sikap pegawai, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, komunikasi, materi, metode, 
interaksi antar kelompok, interaksi intra anggota dalam kelompok, dan kekosmopolitan 
pegawai; (2) Materi pembelajaran dan cara belajar menjadi faktor dominan dan 
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memberikan pengaruh yang sangat nyata pada sikap pegawai terhadap mutu, keterlibatan 
aktif, pengembangan diri dan internalisasi sifat-sifat kepemimpinan. Motivasi intrinsik 
menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pegawai dalam pelayanan. Materi 
pembelajaran, model komunikasi dan sikap pegawai terhadap penerapan SMM ISO 9001 
menjadi faktor dominan lainnya yang mempengaruhi perilaku pegawai pada pelayanan; 
(3) Indikasi terbentuknya budaya mutu telah terlihat yang ditandai dengan kesadaran 
akan pentingnya pelanggan. Temuan empiris di lapangan menunjukkan nilai pengukuran 
kepuasan pelanggan meningkat setiap tahunnya; (4) Model yang dikembangkan dalam 
upaya penerapan SMM ISO 9001 yang berkelanjutan didasarkan kepada dikelolanya 
motivasi intrinsik pegawai yang tinggi, didukung oleh kepemimpinan yang komunikatif 
dan berkomitmen, serta pendekatan pembelajaran di organisasi yang sesuai; (5) Strategi 
aktualisasi model penerapan SMM ISO 9001 yang berkelanjutan mengacu kepada 
pengalaman Universitas Negeri Semarang: (a) perlunya penggalangan komitmen kolektif 
pimpinan tertinggi di tingkat universitas, (b) menjaga dan meningkatkan motivasi intrinsik 
pegawai melalui sistem pengembangan karir yang menarik, sistem penghargaan dan 
keterlibatan aktif pegawai di organisasi, serta (c) mengembangkan materi pembelajaran 
yang sesuai dalam hal jenis, jumlah dan kemudahan aksesnya sehingga pembelajaran 
mandiri dapat terlaksana dengan baik.

LIKE, POST, SHARE: SOCIAL MEDIA, CIVIL SOCIETY AND THE STRUGGLE  
FOR RELIGIOUS TOLERANCE IN INDONESIA

Moh Yasir Alimi, Philip Taylor, Elly Kismini
Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Social medias do not only change the way we relate to one another and share 
information, but also experience religion. Social media has transformed radically the way 
people communicate religion. This research seeks to explore the struggle of Indonesian 
Muslims to defend religious pluralism and diversity consciousness through social media, 
particularly facebook. Indonesia is one of the largest facebook users on the planet. 
The specific objectives of the research are to explore how facebooks transformed the 
way people contest faith in Indonesia; how Muslims use specific tools of facebook to 
represent their religious sides. I illustrate this struggle for religious tolerance during the 
presidential election. In this study, the researchers will use ―internet ethnography‖, 
detailed description of research subjects to reveal their motivation, emotion and contexts 
of their struggle. The researchers will do this by immersing in the websites that have been 
used the spaces for contestation between many Muslim groups in Indonesia to support 
their existence on website and real life. The study finds that Muslim groups use social 
media to express themselves during the presidential election. The moderate Muslims 
support Jokowi-JK and the conservative support Prabowo-Hatta. The use of social media 
has intensified the polarization between two groups during and after the presidential 
election. To this day, the conservative still use social medias to publish smear campaigns 
against Jokowi and his cabinet by exploiting sectarian issues. During the presidential 
election, the contestation often took place openly, involcing the exchanging of discourses 
and photoshops. After the race is over, Facebook users often use unfriend menu to 
unfriend those who still do not move on from the tension of the presidential election. 
This research is part of the Department of Sociology and Anthropology Unnes‘ efforts 
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to develop academic leadership on the sociology and anthropology of contemporary 
Islamic world in internet era. The main results of the research are articles published in 
the The Asia Pacific Journal of Anthropology, a high rank journal in anthropology. In the 
first year, the academic article produced in this study will focus upon the anatomy of 
Islamic movements on the media; the second year will focus on the strategies used by 
the Muslims to voice their interests; and the third year, the article will be focused upon 
the guardians of religious tolerance and diversity consciousness on social medias. This 
research is part of the joint venture between Australian National University, Australia and 
Semarang State University.

STRUCTURAL OF DC MOTOR APPLICATION IN ELECTRIC CAR

Muhammad Khumaedi, WirawanSumbodo, Subiyanto
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Having environmental mass-transportation friendly is a great step forward in 
Semarang State University to support its conservation policy. The continuity electric car 
research to realize the whole electric car is an urgent matter in the university. The electric 
vehicle frame is the university own design. Thus, the purpose of this paper is to describe 
the structural of DC Motor as main electrical system component in electric vehicle. The 
benefit of this study is to provide with more academic reference regarding DC Motor 
studies and to provide with more clear information regarding the structural of DC Motor 
in electric vehicle. The research and development method utilized in this study to find 
the most suitable DC motor which covered three activities (1) Basic research, (2) Applied 
research and (3) Experimental development. The measurement result shows that the DC 
motor generated 48 volt as needed. The needed modification of DC motor position on the 
frame was discussed in this study. The result shows the DC Motor works properly with 
48 Volt output.

MODEL PENILAIAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN DIALOGIS  
DI SEKOLAH ALTERNATIF QORYAH TOYYIBAH KALIBENING KOTA SALATIGA

Fakhruddin
Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Model Pembelajaran apapun dapat dikatakan efektif atau tidaknya, akan dapat 
diketahui setelah dilakukan penilaian. Persoalannya, apakah teknik dan prosedur 
penilaian telah mengukur apa yang seharusnya di ukur?. Untuk memenuhi hal tersebut, 
dilakukan penelitian dengan ragam penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian terkait 
dengan penilaian hasil pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter yang dilakukan 
pendidik berdasar pada Gelar karya, karya komik, pentas seni drama, diskusi atau 
belajar bersama dan penilaian pada pembelajaran berbasis alam sekitar yang dilakukan 
oleh Sekolah Alternatif Qoryah Toyyibah cukup menarik untuk dikaji, terutama bagimana 
tingkat akurasinya dalam mengukur tingkat kompetensi peserta didik. Sedangkan 
model hipotetik penilaian hasil pembelajaran meliputi penilaian unjuk kerja, penilaian 
proyek dan penilaian produk untuk menilai aspek religiusitas, kemandirian, kejujuran, 
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rasa hormat, tanggungjawab, kedisiplinan dan kerjasama dalam pembelajaran, dengan 
penilaian unjuk kerja, produk, portofolio, penilaian diri dan tertulis. Berdasarkan hal 
tersebut disarankan; pelaksanaan penilaian pembelajaran, pendamping perlu membuat 
desain penilaian dalam setiap proses atau kegiatan penilaian dengan rubrik penilaian 
agar memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sedangkan untuk meningkatkan keakuratan 
hasil penilaian tetap mengacu pada Kurikulum Standar Nasional yang berlaku.

MUTU LAYANAN DAN KEPUASAN MAHASISWA STUDI KASUS  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Rasdi Ekosiswoyo
Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Mahasiswa sebagai kelompok konsumen eksternal utama harus mendapatkan 
manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam 
penyelenggaraan kegiatan akademik yang bermutu tinggi di lembaga pendidikan (Salis, 
2002). Sehubungan dengan itu, Unnes dalam menyusun Renstra tahun 2010-2014 telah 
menetapkan visi Menjadi universitas konservasi, bertaraf internasional, yang sehat, 
unggul, dan sejahtera pada tahun 2020. Untuk memenuhi maksud tersebut, seluruh sivitas 
akademika Universitas Negeri Semarang memiliki komitmen yang sama untuk selalu 
meningkatkan kualitas manajemen dalam memberikan layanan kepada stakeholders 
baik yang berkaitan dengan layanan akademik, maupun non akademik. Itulah sebabnya, 
dalam rangka memperkuat loyalitas stakeholders, terutama mahasiswa, universitas 
harus mampu memberikan layanan yang optimal. Namun yang menjadi persoalan 
adalah apakah Universitas Negeri Semarang mampu memberikan layanan seperti 
yang diharapkan oleh stakeholders, sehingga mereka merasa puas atas layanan yang 
diterima? Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survey yang bersifat menjelaskan 
fenomena (explanatory research) dan termasuk penelitian yang bersifat korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Unnes yang berjumlah 24.650. 
Sampel penelitian sejumlah 400 mahasiswa terdiri dari FIP, FBS, FMIPA dan FT. Analisis 
data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Medoling 
(SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tangibel, reputasi, kerjasama dan dukungan, 
reliability, dan responsiveness memiliki pengaruh yang positif terhadap mutu layanan di 
Unnes. Mutu layanan di Unnes juga berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA INGGRIS CERITA 
NARATIF ISLAMI DI SMP ISLAM DI JAWA TENGAH

Abdurrachman Faridi, Seful Bahri
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian berjenis Rasearch and Development ini tujuan utamanya adalah 
untuk menghasilkan model pembelajaran membaca cerita narasi Islami untuk sekolah 
menengah pertama Islam di Jawa Tengah. Sampel penelitian sejumlah 17 SMP Islam 
(MTs Negeri maupun swasta) di Jawa Tengah, dengan guru-guru bahasa Inggrisnya 
sebagai subjek penelitian. Desain penelitian dibuat dalam tiga tahap: 1) tahap eksplorasi, 
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2) pengembangan model materi ajar, dan 3) validasi model. Setelah melalui seluruh 
prosedur, hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Pembelajaran membaca teks naratif 
di sebagian besar SMP Islam di Jawa Tengah (70,5 %) belum memasukkan materi 
naratif Islami, (2) Tema narasi Islami yang disukai para siswa di sekolah yang sudah 
menerapkan materi naratif Islami adalah Kisah Para nabi (60 %), Humor (20 %), dan 
Persahabatan (20 %), (3) Model dan materi pembelajaran yang dihasilkan berpedoman 
pada pendekatan genre yang terdiri dari Building Knowledge of the Field, Modelling of 
the text, Joint Construction of the text, dan Independent construction of the text.

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERMUATAN 
KONSERVASI BUDAYA DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI WARISAN BUDAYA 

NUSANTARA 

Agus Nuryatin
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan menerapkan model pembelajaran menulis kreatif 
bermuatan konservasi budaya dalam melestarikan nilai-nilai warisan budaya nusantara. 
Menulis kreatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah menulis cerita pendek untuk 
siswa SMA umumnya, dan siswa SMA Program Studi Bahasa khususnya. Apabila 
tujuan tersebut tercapai diharapkan proses pembelajaran penulisan kreatif khususnya 
cerita pendek di SMA dapat menghasilkan siswa yang mampu menulis cerita pendek 
sebagai bekal life skill. Selain itu, melalui penulisan karya kreatif bermuatan konservasi 
budaya bisa dijadikan alternatif dalam pelestarian nilai-nilai warisan budaya nusantara. 
Penelitian ini menghasilkan cerita pendek-cerita pendek bermuatan konservasi budaya 
karya para siswa SMA yang dijadikan sampel, serta diwujudkan dalam bentuk antologi 
cerita pendek yang diterbitkan dalam skala nasional. Selain itu, pada penelitian ini juga 
dihasilkan publikasi produk hasil karya siswa, modul/buku ajar, serta artikel ilmiah dalam 
jurnal internasional. Metode penelitian ini menggunakan Action Research. Model yang 
sudah dihasilkan dengan metode Educational Research and Development Model dari 
Borg dan Gall (1983: 775-776), diterapkan langsung dalam tindakan. Tahapan dalam 
penelitian ini meliputi: a) rencana tindakan; b) pelaksanaan tindakan; c) observasi dan 
refleksi terhadap tindakan serta implikasi bagi perbaikan program kegiatan yang diteliti. 
Hasil penelitian ini adalah implementasi model pembelajaran menulis cerpen serta karya 
kreatif bermuatan konservasi budaya sebagai salah satu alternatif dalam pelestarian 
nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan, 
implementasi model pembelajaran menulis cerpen sangat efektif untuk pelestarian nilai-
nilai luhur budaya bangsa. Selain itu, diperoleh siswa dapat mengapresiasi dengan 
sistematis dan baik sehingga dapat melatih pola berpikir kritis siswa. Perubahan perilaku 
yang dapat dilihat dari hasil penelitian ini adalah berpikir kritis, kreatif, cerdas dalam 
menyelesaikan masalah, sopan dalam bertindak dan bertutur kata, jujur, bertanggung 
jawab, dan percaya diri. Berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilalui, maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil penelitian implementasi model menulis cerpen bermuatan 
konservasi budaya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerpen yang 
bernilai luhur. Oleh karena itu, model menulis ini sangat efektif untuk melestarikan nilai-
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nilai luhur warisan nusantara.

ESTETIKA TARI BEDHAYA TUNGGAL JIWA DI KABUPATEN DEMAK

Muhammad Jazuli, Sesri Indah P
Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjang topik Penelitian Unggulan Universitas 
yakni ”Membangun karakter bangsa dengan Konservasi dan Inovasi” melalui studi Seni 
Budaya Lokal tari Bedhaya Tunggal Jiwa di kabupaten Demak. Target khusus yang ingin 
capai adalah menemukan estetika tari Bedhaya Tunggal Jiwa. Bedhaya merupakan 
salah satu genre tari yang amat penting bagi keraton atau istana di Jawa (terutama 
keraton Surakarta dan Yogyakarta). Bedhaya sebagai bentuk seni pertunjukan menjadi 
bagian dari identitas budaya istana Jawa karena di dalamnya terkandung makna simbolik 
filosofis yang dibalut dengan visualisasi koreografi tari yang sophisticated (canggih). Tak 
pelak bila Bedhaya dianggap sebagai salah satu atribut raja yang berfungsi sebagai 
sarana untuk melegitimasi kekuasaan dan kewibawaan raja. Dengan posisi seperti itulah 
Bedhaya menjadi tarian yang diritualkan (state ritual) karena memuat nilai sakral bagi 
keraton Jawa. Namun demikian ketika istana-istana di Jawa tidak lagi memiliki kekuasaan 
politik dan semakin menurunnya kewibawaan sebagai pusat kebudayaan Jawa, dengan 
serta merta Bedhaya bebas berkembang di luar istana, yang salah satu di antaranya 
berkembang di kabupaten Demak yakni Bedhaya Tunggal Jiwa. Eksistensi tari Bedhaya 
Tunggal Jiwa di Demak nampaknya tidak terlepas dari kepentingan sebuah identitas dan 
kewibawaan bagi sebuah kabupaten yang mendambakan kemashuran sebagaimana 
yang dilakukan oleh keraton Jawa pada masa lampau, serta kebutuhan santapan estetis 
bagi warga masyarakat Demak yang mendambakan kehidupan harmonis. Namun 
bagaimana estetika tari Bedhaya Tunggal Jiwa agar mampu memenuhi sebuah identitas 
dan kewibawaan bagi sebuah kabupaten. Inilah persoalaan yang diteliti.

TRANSLATION WORKSHOP APPROACH (TWA): MODEL PENDEKATAN 
PENERJEMAHAN DONGENG NUSANTARA DARI BAHASA INDONESIA  

KE BAHASA INGGRIS 

Rudi Hartono, Seful Bahri
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Topik penelitian ini adalah penerapan Translation Workshop Approach (TWA) 
dalam penerjemahan dongeng Nusantara dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 
Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, meningkatkan kemampuan menerjemahkan 
dongeng Nusantara dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris pada mahasiswa jurusan 
bahasa dan sastra Inggris dengan menggunakan Translation Workshop Approach. Kedua, 
mengetahui respon mahasiswa penerjemah terhadap Translation Workshop Prosedure 
sebagai pendekatan dalam menerjemahkan dongeng Nusantara yang berjudul “Anak 
Penggembala dan Serigala” dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dalam penelitian 
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ini digunakan metode Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan model Ferrance 
(2000) yang menggunakan lima langkah utama, yaitu: 1) Identifikasi masalah, 2) 
Pengumpulan data, 3) Interpretasi data, 4) Pelaksanaan Tindakan, dan 5) Evaluasi hasil. 
Penelitian ini hanya menggunakan satu siklus untuk mengetahui peningkatan hasil tes 
akhir sebagai hasil penelitian dari tes awal yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini 
menggunakan 20 orang mahasiswa penerjemah yang mengambil mata kuliah Translation 
2 pada semester genap tahun akademik 2013/2014. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah soal tes awal terjemahah, soal tes akhir terjemahan, angket respon mahasiswa, 
dan panduan wawancara. Data tes dianalisis dengan analisis statistik sederhana dengan 
menggunakan rasio perbandingan rata-rata pretes dan postes, sedangkan hasil angket 
respon penerjemah dianalisis dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil tes 
menerjemahkan diketahui bahwa rata-rata hasil tes awal sebesar 69 dan tes akhir 
sebesar 86,45. Ini artinya ada rata-rata rasio peningkatan yang signifikan sebesar 17,45. 
Berdasarkan angket respon mahasiswa dan wawancara diketahui bahwa hampir 90% 
mahasiswa menyatakan bahwa Translation Workshop Approach adalah pendekatan 
penerjemahan yang sangat membantu dalam menghasilkan terjemahan yang lebih baik 
secara tata bahasa, tata kalimat, tata kata, dan tata tulis dan hasil terjemahan yang 
lebih alamiah. Kesimpulannya bahwa pendekatan Translation Workshop Approach dapat 
meningkatkan kemampuan mahasiswa penerjemah dalam menerjemahkan dongeng 
Nusantara dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan produk terjemahan yang lebih 
baik secara tata bahasa, tata kalimat, tata kata, dan tata tulis.

MODEL PENGEMBANGAN CIVIC INTELLEGENCE BERBASIS KEGIATAN EKSTRA 
KURIKULER DI SEKOLAH DASAR

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

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah di kecamatan Gunungpati yang dijadikan 
sasaran penelitian telah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang cukup memadai. 
Artinya, bahwa semua sekolah yang diteliti melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler rata-
rata empat sampai 5 jenis kegiatan ekstra kurikuler. Sekolah yang melaksanakan empat 
jenis kegiatan ekstra kurikuler sebanyak 70%, sedangkan yang 30% melaksanakan 5 
jenis kegiatan ekstra kurikuler. Temuan penelitian menunjukkan betapa profil kecerdasan 
kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar di kecamatan Gunungpati masih rendah. 
Pada tujuh aspek dari kecerdasan kewarganegaraan ini semuanya rendah kecuali 
aspek civic knowledge yang berada pada kategori sedang. Rendahnya kecerdasan 
kewarganegaraan siswa SD ini terkait dengan sistem pembinaannya di sekolah. 
Tanggung jawab pembinaan ini tidak hanya berada pada tataran kegiatan kurikuler di 
kelas saja melalui mata pelajaran terkait (Pendidikan Kewarganegaraan), tetapi juga 
melalui kegiatan ekstra kurikuler di luar jam pelajaran. Hal ini disebabkan kecerdasan 
kewaarganegaraan merupakan bagian dari keterampilan lunak (soft skills) yang harus 
dimiliki oleh para peserta didik khususnya di sekolah dasar. Sesuai dengan tatarannya, 
pembinaan softskills ini lebih merupakan domain kegitan ekstra kurikuler. Kemudian, 
model pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah 
dasar dapat dilakukan dengan metode atau cara yang demokratis, upaya pencarian 
bersama, aktivitas bersama, keteladanan, pengalaman langsung, live in serta melakukan 
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klarifikasi nilai. Pada prinsipnya semua metode ini melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif 
dan psikomotorik serta kecerdasan sosial. Untuk itu, pemahaman konsep, pengenalan 
konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari seluruh metode pengembangan 
civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar. Penelitian ini 
diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan pendidikan, terutama 
dalam melakukan upaya pengembangan civic intellegence di sekolah dasar, sebagai 
titik tolak upaya membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik (good 
citizenship). Hasil penelitian juga akan memberikan kontribusi bagi sekolah dasar dalam 
upaya memperbaiki kegiatan ekstra kurikuler, agar lebih terarah pada pengembangan 
civic intellegence, melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan. 

MODEL IMPLEMENTASI SILA KE 4 “KERAKYATAN YANG DIPIMPINOLEH HIKMAT 
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN” SEBAGAI LOKUS 

PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SMPKOTA SEMARANG

Suyahmo, Moh. Aris Munandar, Andi Suhardiyanto
PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Melakukan eksplorasi Penerapan Pendidikan 
Demokrasi di SMP Kota Semarang; 2) Apa Kelemahan dan Kekuatan Penerapan 
Pendidikan Demokrasi; 3) Bagaimana model Penerapan Sila 4 sebagai Lokus Pendidikan 
Demokrasi di SMP Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan 
penelitian dan pengembangan (research and development). Lokasi penelitian akan 
dipilih dari SMP-SMP yang telah menerapkan Pendidikan Demokrasi di Kota Semarang. 
Subjek penelitian ini disamping siswa, juga guru SMP di Kota Semarang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Pendidikan demokrasi di sekolah lebih dominan 
dilakukan menggunakan simulasi pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS secara 
langsung. Kondisi ini mengakibatkan siswa akan memahami bahwa demokratis itu. 
(2) Dalam pembelajaran demokrasi guru banyak yang menggunakan metode diskusi, 
kondisi menjadikan persepsi siswa akan terbentuk bahwa diskusi merupakan metode 
untuk mengembangkan karakter demokratis. (3) Banyak ditemukan siswa yang dominan, 
apatis, normal. Kondisi yang dominan tidak dikendalikan oleh guru. (4) Musyawarah 
merupakan bentuk diskusi yang asli Indonesia dengan ciri yang khusus yang tidak dimiliki 
oleh diskusi biasa.

PERBANYAKAN NEMATODA ENTOMOPATOGEN (NEP) PADA BERBAGAI MEDIA 

Dyah Rini Indriyanti, Nurul Fitria Awalliyah, Priyantini Widiyaningrum
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil perkembangbiakan nematoda 
entomopatogen pada berbagai media buatan. Desain penelitian menggunakan rancangan 
acak lengkap, tujuh perlakuan dan lima ulangan. Tujuh perlakuan media yaitu media 
A(tepung kedelai), B (hati ayam), C (dog food), D (campuran hati ayam dan tepung 
kedelai 1:1), E (campuran tepung kedelai dan dog food 1:1), F (hati ayam dan dog food 
1:1) dan G (campuran tepung kedelai, hati ayam dan dog food 1:0,5:0,5). Sebanyak 1,2x 
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103 JI/ml di biakkan pada setiap media rearing selama empat minggu. Populasi NEP 
diamati setiap minggu. Hasil menunjukkan media terbaik untuk perbanyakan NEP adalah 
media E (campuran tepung kedelai dan dog food) dengan populasi tertinggi 3,5 x 104 JI/
ml. media E mengandung karbohidrat 1,27%, protein 1,52% dan lipid 1,09%.

FABRIKASI CARBON NANODOTS DARI MINYAK JELANTAH UNTUK PIGMEN TINTA 
PENGAMAN PADA UANG

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

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Abstract. We found carbon dots (C-Dots) in waste cooking oil. The C-Dots were 
formed as result of heating process. The Heating process caused carbon chains on 
waste oil were cut off and suffered rearrangements (polymerization) of carbon chains that 
accompanied with the process of carbonization. Luminescence C-Dots were observed 
while C-Dots on waste oil was irradiated by UV Light and the emissions were radiated in 
the visible light area which looks yellow-greenish color. The Heating process with different 
temperatures caused changes in the structure and the band gap energy. Structural 
changes were observed from the FTIR spectrum where the intensity of functional groups 
C - OH, C - H and C = O on a degraded waste oil. While the band gap energy of C-Dots 
displaces due to hydrothermal processes with different heating temperature. The Band 
gap energy shifted from 0.5 eV to 2 eV at 300oC of heating temperature. This study 
shows that we found an alternative raw material for luminescence materials.

PENGEMBANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) KAMPUS UNNES 
SEKARAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR MAHASISWA BIOLOGI

Margareta Rahayuningsih, Nur Rahayu Utami, Amin Retnoningsih
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi lokal 
keanekaragaman hayati di kampus Universitas Negeri Semarang sebagai sumber belajar 
mahasiswa biologi. Pengembangan sumber belajar berbasis lokal ini diharapkan dapat 
mendukung kegiatan belajar mengajar mahasiswa biologi sesuai dengan Kurikulum 
berbasis kompetensi dan Konservasi yang dikembangkan Unnes dimana kurikulum ini 
menuntut mahasiswa untuk secara aktif mengembangkan pengetahuan, keterampilan 
dan karakternya. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development 
(R&D), produk berupa buku akan dikembangkan berdasarkan pada hasil penelitian kehati 
kampus Unnes Sekaran yang sudah pernah dilakukan. Data keanekaragaman hayati 
tersebut meliputi serangga (kupu-kupu dan capung), amfibi, reptil, burung dan mamalia 
yang telah dilakukan sejak tahun 2008/2009-2014. Kelayakan buku yang disusun 
tersebut dapat diukur menggunakan instrumen dalam bentuk angket dan penskoran 
mengacu pada instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BNSP). Hasil penilaian pakar materi dan pakar media terhadap buku yang 
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disusun menunjukan kriteria sangat layak. Penilaian komponen kelayakan materi sebesar 
93,75%, komponen kelayakan kebahasaan sebesar 92,86% dan komponen kelayakan 
penyajian sebesar 93,75%. Hasil tersebut menunjukan bahwa buku yang disusun sangat 
layak menurut standar penilaian BSNP. Penggunaan buku yang telah disusun dalam 
pembelajaran juga menunjukan respon yang positif, hal ini dapat dilihat dari kinerja 
mahasiwa yang menunjukan rata rata penguasaan sebsar 95,50% yang menunjukan 
parameter sangat baik. Tanggapan keterterapan penggunaan buku oleh mahasiswa juga 
menunjukan tanggapan positif yaitu sebesar 94.95% Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati di kampus Unnes dapat dijadikan sumber 
belajar mahasiswa biologi dalam mata kuliah taksonomi hewan dan buku yang disusun 
sebagai sumber belajar layak digunakan dalam pembelajaran berdasarkan penilaian 
BSNP.

IDENTIFIKASI APOPTOSIS DENGAN METODE TUNEL PASCA PEMBERIAN 
EKSTRAK SAMBILOTO DAN PENGARUHNYA TERHADAP VOLUME TUMOR 
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Apoptosis adalah kematian sel terprogram (programed cell death) yang bertujuan 
untuk mempertahankan kestabilan populai sel. Kegagalan pengaturan apoptosis 
dapat menyebabkan sel membelah tanpa terkendali, yang disebut sebagai kanker. 
Peningkatan apoptosis merupakan suatu upaya yang dikembangkan sebagai terapi 
kanker. Pemeriksaan apoptosis dengan metode TUNEL(Terminal deoxyribonucleotidyl 
transferase dUTP nick end labeling) dapat memberikan gambaran proses apoptosis 
pada tingkat sel tunggal sehingga lebih spesifik dan memiliki akurasi tinggi. Sambiloto 
merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang digunakan sebagai anti kanker. 
Beberapa penelitian yang dilakukan secara in vitro menunjukkan pengaruh andrografolid 
yang diisolasi dari sambiloto terhadap apoptosis sel kanker pada kultur. Hasil tersebut 
masih memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama pengaruhnya bila diberikan secara 
oral. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh ekstrak sambiloto terhadap 
apoptosis dan volume tumor bila diberikan secara oral dan diidentifikasi dengan metode 
TUNEL. Penelitian dilakukan dengan desain Randomized post test control group. 
Sebanyak 24 ekor mencit C3H yang telah tumbuh kanker mamma dibagi secara acak 
menjadi 4 kelompok masing-masing 6 ekor. Diberikan ekstrak sambiloto dengan dosis 
5, 10 dan 15 mg per ekor per hari, dan kelompok kontrol. Pemberian ekstrak sambiloto 
dilakukan secara oral selama 14 hari. Pengukuran volume tumor dilakukan pada hari ke 
1, 4, 8, 12 dan 15. Pada hari ke 15 mencit dimatikan dengan menggunakan eter. Jaringan 
kanker dibuat blok parafin untuk pemeriksaan apoptosis dengan metode TUNEL. Hasil 
Penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan sel apoptosis (p=0,000), dengan 
dosis terbaik 15 mg/hari. Ada beda yang bermakna pada rerata kelipatan penambahan 
volume tumor (p=0,049). Hasil uji post hoc menunjukkan bahwa perbedaan terletak 
antara kelompok kontrol dengan kelompok dosis 10 mg/hr. Dapat disimpulkan bahwa 
pemberian ekstrak sambiloto secara oral meningkatkan sel yang mengalami apoptosis 
dengan pemeriksaan TUNEL namun belum dapat menurunkan volume tumor.
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Mx proteins are key components of the antiviral state induced by interferons in 
many species. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan genotipe unggas air domestik 
berdasarkan gen Mx. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Sampel dalam 
penelitian ini adalah itik, entok, angsa (unggas air) yang dipelihara manusia (domestikasi). 
Unggas air diambil dari 3 lokasi yang berbeda (Semarang, Magelang, Tegal). Sebanyak 72 
unggas air diambil darahnya sebanyak 0,1-0,3 ml /ekor dari vena brachialis, dimasukkan 
dalam tabung eppendorf 1,5 ml berisi etanol absolut. Ekstraksi DNA dilakukan dengan 
metode salting out. DNA hasil isolasi selanjutnya diamplifikasi gen Mx-nya dengan 
primer NE-F2/F dan NE-R2/R. Produk PCR (target 100bp) divisualisasikan dengan 
elektroforesis gel agarose 1,2%. Untuk menentukan genotipe Mx++, Mx+- dan Mx--, 
produk PCR dari fragmen gen Mx dipotong dengan enzim restriksi Rsa1 (5’GT/AC’3) 
yang dapat memotong asam amino 631. Analisis PCR dihasilkan pita DNA sepanjang 
100bp. Analisis PCR-RFLP semua gen Mx unggas air domestik menghasilkan besaran 
fragmen sepanjang 73bp (dan 27bp) (alel), hal ini menunjukkan bahwa semua unggas air 
domestik genotipe-nya GG (gen Mx--) yang menandakan sensitif terhadap infeksi virus.

ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN PENDIDIDKAN KARAKTER 
TERINTEGRASI DENGAN MATA PELAJARAN SECARA BERJENJANG

YL Sukestiyarno
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Mengkaji hasil penelitian terdahulu tentang perangkat pembelajaran, Subekti 
(2012), Hagni (2013), dinyatakan bahwa pendidikan karakter terintegrasi dengan setiap 
mata pelajaran harus dinyatakan secara terprogram bersamaan dengan membelajarkan 
bidang studinya dengan cara menuangkannya dalam menyusun silabus dan bahan ajar. 
Selanjutnya mengkaji pada penelitian tentang implementasi perangkat pembelajaran yang 
sudah terintegrasi dengan pendidikan karakter ke lapangan, Ekalia (2012), Suryani (2013), 
Isnaeni (2013), Lusiana (2013), menyimpulkan bahwa pembelajaran satu kompetensi 
dasar dengan 4 sampai 5 kali pertemuan hendaknya mengintegrasikan hanya focus pada 
satu butir karakter saja. Hal tersebut dimaksudkan agar perubahan tingkah laku untuk 
butir karakter yang dituju dapat dikondisikan dan focus pengukurannya. Pemilihan butir 
karakter tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik peserta 
didik itu sendiri. Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut kini diperluas meminta pendapat 
para guru beberapa bidang studi di kota Semarang tentang kebutuhan pembelajaran 
pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan pendapat para 
guru tentang kebutuhan pembelajaran pendidikan karakter terintegrasi dengan mata 
pelajaran menggali ide pembelajaran konsep pendidikan karakter secara berjenjang 
dari kelas dasar menengah hingga pendidikan tinggi. Populasi penelitian ini adalah 
guru-guru di Kota Semarang, dengan sampling 48 orang terwakili secara proporsional, 
guru TK, SD, Sekolah menengah dan PT. Fokus penelitian ini adalah pendapat guru 
tentang kebutuhan dan penjenjangan materi. Penelitian merupakan penelitian potret 
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bagi para guru. Data diambil melalui angket dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pembelajaran suatu materi pelajaran sangat perlu diintegrasikan 
dengan pendidikan karakter. Skor rataan: pilihan karakter fokus pada satu butir karakter 
pada setiap kompetensi dasar (3,8), satu butir karakter tersebut diamati secara intensif 
berdasar rubric penilaian (4,1), pemilihan butir karakter disesuiakan dengan materi ajar 
dan metode pembelajaran yang digunakan (4,3), sedang skor rataan pada pembelajaran 
dengan sistem penjenjangan (3,8), pembentukan karakter dilatih dengan pembiasaan 
(4,1) dengan skor maksimum 5. Direkomendasikan bahwa pendidikan karakter 
terintegrasi dengan mata pembelajaran diajarkan harus fokus pada butir karakter yang 
dipilih berdasar materi dan metode pembelajaran, sedangkan pembelajaran untuk 
penjenjangan level kelas diterapkan dengan pembiasaan, pada level bawah, menengah 
hingga tinggi. 

IMPLEMENTASI SISTEM PENCITRAAN RADIOGRAFI DIGITAL UNTUK DIAGNOSIS 
FRAKTUR TULANG DI RUMAH SAKIT DAERAH

Susilo, Sutikno, Wahyu Setia Budi
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
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System existing diagnostic radiography in radiology General Hospital (Hospital) 
or health centers in Indonesia are still using conventional radiography system (CR) 
with radiographic film as a medium for image capture. In previous studies have been 
conducted Digital Radiography (DR) diagnostic imaging system based X-ray intensifying 
screen, the image obtained catcher tube unit with a relatively large size. In this study has 
examined the possibility of using a wide angle lens to the image capture unit-light tight 
tube. The experimental results obtained with the thickness of the tube image capture 
nearly half the previous thick, so that the weight of the tube is reduced and looks more 
compact without compromising image quality. This study developed a system can be DR 
in Hospital by adding units to the image capture CR existing system, so the system can 
bridge between analog radiograph readings using the film into digital radiograph reading 
files. Unlike CR system that DR system built in fsika medical lab is no movie (filmless), 
as already exists in the Hospital type A or major hospitals in big cities. The loss of film 
roles in this DR imaging system supports efforts to mewujutkan Unnes as the University 
of Conservation, because it makes radiography without governance, chemical waste, lab 
waste, toxic or hazardous materials, as well as supporting non policy paper. This is in 
accordance with the pillars of conservation that have been implemented in the mission/
vision Unnes.

FABRIKASI DAN KARAKTERISASI SEL SURYA BERBASIS PEDOT:PSS  
DAN EKSTRAK JANTUNG PISANG
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memfabrikasi sel surya organik 
berbahan dasar PEDOT:PSS dan ekstrak jantung (bunga) pisang dengan metode 
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pelapisan spin (spin coating). Hasil penelitian ini telah dipulbikasikan di Jurnal of 
Advanced Agriculture Technology (JOAAT). Pada penelitian ini, secara khusus target 
yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan parameter fabrikasi yang optimum, struktur 
dan desain sel surya yang efisien. Sebuah piranti elektronik sel surya organik (organic 
solar cells) yang memiliki kandungan bahan organik lokal poly-ethylene di-oxythiophene: 
poly-styrenesulfonate (PEDOT:PSS) dan ekstrak bunga (jantung) pisang telah difabrikasi 
dengan baik, meskipun efisiensinya belum tinggi. Sampel film tipis disiapkan dengan 
menggunakan metode spin coating, penguapan termal dan deposisi elektrokimia. Kinerja 
piranti mikroelektronik organik sangat bergantung jenis senyawa penyusun pada setiap 
lapisan piranti. Piranti ini dibuat dengan cara pelapisan bahan fotoaktif pada bagian 
atas substrat gelas berlapis indium tin oxide (ITO). Pertama, substrat gelas dibersihkan 
dengan perlakuan ultrasonik di dalam aseton, etanol, dan de-ionized water (DI-water) 
secara berurutan. PEDOT:PSS, PEG, PEG+antosianin, dan antosianin dilapiskan 
menggunakan metode spin coating, sedangkan aluminium dilapiskan dengan metode 
evaporasi termal menggunakan LADD Research Industries evaporator dalam kondisi 
vakum. Konduktivitas listrik sel surya organik diukur menggunakan Keithley 2602A 
system sourch Meter dengan sumber cahaya lampu xenon 1000 W/m2 luas area aktif sel 
1 cm2. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan diperoleh nilai Voc; Isc; Vmax; Imax; 
FF; dan η sel surya organik berturut-turut adalah 0,43 V; 0,645 μA; 0,25 V; 0,413 μA; 
0,37; dan 1,03 x 10-4 %.

PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SEBAGAI BANGUNAN KARAKTER 
ANAK BANGSA 

Asih Kuswardinah, Dyah Nurani Setyaningsih
PKK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Bangunan Karakter Anak Bangsa. 
Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah diimplementasikannya mata pelajaran PKK 
pada anak pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Target khusus: 1. Mendeskripsikan 
sikap guru SMP terhadap materi pelajaran PKK dalam upaya membangun karakter 
anak anak bangsa; 2. Mendeskripsikan tingkat kelayakan buku PKK bagi anak 
bangsa. Berdasarkan tujuannya, adalah penelitian terapan; metodenya, penelitian 
pengembangan; tingkat eksplanasinya deskriptif, jenis data kuantitatif. Populasi, guru 
SMP di kabupaten Semarang. Sampel, guru keterampilan SMP bertaraf Nasional di 
Semarang; Teknik pengumpulan data, koesioner dan FGD. Analisis data, deskriptif 
persentase. Hasil penelitian: 23% sikap guru SMP terhadap materi PKK sebagai upaya 
membangun karakter anak bangsa menyatakan sangat setuju, 77% menyatakan setuju 
; 85% guru SMP bidang keterampilan menyatakan buku PKK memiliki tingkat kelayakan 
sangat tinggi; 15 % menyatakan tingkat kelayakannya tinggi. Kesimpulan: 1. Rata-rata 
guru SMP di kabupaten Semarang menyatakan setuju mengimplementasikan pelajaran 
PKK; dan 2. Rata-rata menyatakan materi PKK memiliki tingkat kelayakan sangat 
tinggi. Saran: a. Bagi para guru keterampilan, disamping mengajar keterampilannya 
diharapkan mengajarkan hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. b. Bagi 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya bidang Pendidikan Dasar di kabupaten 
Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kebijakan tentang pentingnya 
pelajaran PKK bagi anak bangsa.
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Bambang Endroyo, Gunadi, Tugino
Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kecelakaan kerja terutama di sektor konstruksi sampai saat masih sangat 
memprihatinkaan. Di wilayah Asean, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indonesia 
termasuk terburuk setelah Singapura diurutan pertama, Malaysia. Thailand, dan Pilipina, 
Hal tersebut menimbulkan keprihatinan, dan tekad untuk menekan angka kecelakaan 
kerja menjadi seminimal mungkin. Untuk menekan angka kecelakaan diperlukan 
pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. 
Menurut beberapa ahli (Florio, 1979; Suma’mur, 1981; Crosby, 1993; Gambatase, 2003; 
Pellicer, 2009), untuk menekan angka kecelakaan, salah satu usaha yang dapat ditempuh 
adalah melalui pendidikan dan latihan. Untuk itu diperlukan kurikulum pendidikan 
keselamatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Kementerian Pekerjaan 
Umum sebagai salah satu unsur yang bertanggung jawab di bidang konstruksi, telah 
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Upaya tersebut 
antara lain melalui penerbitan beberapa petunjuk teknis dan surat edaran. Tak hanya 
itu, banyak organisasi-organisasi profesi yang memberikan pelatihan intensif tentang 
keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi 
Indonesia (HAMKI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan Asosiasi Tenaga Konstruksi 
Indonesia (ATAKI). Di bidang penyiapan tenaga kerja, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dapat berperan pula dalam usaha meningkatkan keselamatan kerja melalui 
pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang tersedia. Hasil penelitian ini adalah 
suatu potret pelaksanaan pembelajaran K3 pada pendidikan kejuruan dan vokasi yang 
selama ini berlangsung (existing). Dengan hasil ini diharapkan akan dapat dibuat suatu 
model pembelajaran K3 bidang teknik sipil yang dapat lebih meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap para peserta didik, yang akan bermuara pada peningkatan K3 
di Indonesia. Manfaat selanjutnya adalah akan meningkatnya citra Indonesia di forum 
internasional dalam hal keselamatan.

PENGEMBANGAN TRAINER KIT SOLAR SEL DAN BAGI PEMBELAJARAN PRAKTIK 
KONVERSI ENERGI LISTRIK

Eko Supraptono, Rafael Sriwiyardi, Said Sunardiyo
Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitan ini bertujuan antara lain : menguji kehandalan perangkat Trainer Kit 
Sel Surya sebagai modul praktikum perkuliahan; mengukur pencapaian hasil belajar 
mahasiswa sebagai dampak penggunaan Trainer Kit Solar Sel pada pokok bahasan 
konversi energy matahari menjadi energy listrik; mengukur kualitas proses dinamika 
perkuliahan praktikum yang tampak pada sikap, semangat belajar, kerjasama dan 
kemandirian belajar; menghasilkan karya publikasi artikel pada jurnal internasional; 
megusulkan paten sederhana dalam kerangka produksi komersial. Metoda penelitian 
dilaksanakan semi Penelitian dan Pengembangan (R&D) dengan tahapan awal 
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mengembangkan perangkat trainer sampai pengujian kehandalannya; merancang 
instrumen penelitian yang berupa lembar observasi yang dipergunakan untuk mengamati 
keterlibatan mahasiswa dalam praktikum, menyusun tes untuk mengukur sejauh mana 
kemampuan mahasiswa menguasai konsep teori sistim konversi melalui tes; memproses 
analisis data dengan menggunakan prosentasi; Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perangkat Kit Solar Sel secara laboratories teruji kehandalannya sehingga layak dipakai 
sebagi modul praktikum sistim konversi energy cahaya matahari menjadi energy listrik; 
proses perkuliahan yang tercermin pada sejumlah indicator secara meyakinkan mengalami 
peningkatan; kompetensi mahasiswa dalam penguasaan konsep teori konversi energy 
cahaya matahari kepada energy listrik.

OPTIMASI DAN PERANCANGAN MENGGUNAKAN RESPONSE SURFACE 
METHODOLOGY DAN ASPEN DYNAMICS PADA HIDROLISIS BAGAS TEBU  

DENGAN ASAM SULFAT

Megawati, Dewi Selvia Fadryanti, Astrilia Damayanti
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Lignoselulosa merupakan polimer organik yang harus didegradasi melalui 
hidrolisis sebelum dikonversi menjadi etanol, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar terbarukan. Hidrolisis lignoselulosa dengan asam sebagai katalis merupakan 
reaksi seri, yang dipengaruhi oleh kondisi proses yaitu konsentrasi asam sulfat, suhu, dan 
waktu. Tujuan penelitian ini adalah optimasi kondisi proses hidrolisis bagas tebu dengan 
asam sulfat encer menggunakan response surface methodology dan perancangan 
reaktor hidrolisis menggunakan computational fluid dynamics, yang merupakan bagian 
dari perancangan reaktor berbasis Aspen Dynamics. Berdasarkan saran-saran reviewer 
dari beberapa penelitian sebelumnya yang satu alur dengan penelitian ini, bahan baku 
lignoselulosa yang cukup menjanjikan untuk etanol ialah bagas tebu. Hidrolisis bagas 
tebu dengan asam encer pada penelitian ini dilakukan pada variasi konsentrasi asam 
(0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6 mol/L), suhu (70, 80, 90, dan 100 oC), dan waktu (15, 30, 45, 60, dan 
75 menit). Gula hasil hidrolisis dianalisis konsentrasinya dan dihitung kinetika reaksinya 
dengan pendekatan model reaksi homogen disertai degradasi gula. Masing-masing 
variabel percobaan dilakukan secara menyeluruh. Jadi, percobaan dilakukan pada semua 
pasangan variabel, sebanyak 80 kali percobaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 
resiko ketidakstabilan kondisi lingkungan ketika melakukan percobaan, sehingga hasil 
optimasi dan perancangan dapat mewakili kondisi yang relatif tidak stabil. Variabel 
konsentrasi katalis, suhu, dan waktu memberikan pengaruh yang nyata pada proses 
hidrolisis bagas tebu. Pada suhu tinggi (90 dan 100 oC) dan konsentrasi katalis tinggi (0,5 
dan 0,6 mol/L), konsentrasi gula relatif tidak meningkat setelah hidrolisis berjalan 60 menit. 
Adapun nilai parameter kinetika untuk hidrolisis pada suhu 80 oC dan konsentrasi katalis 
0,5 mol/L mengikuti persamaan Arrhenius: Ahyd = 1,6.1013 L/(mol.menit), Ehyd = 107,22 
kJ/mol, Adeg = 3.1010 1/menit, dan Edeg = 61,7 kJ/mol serta konsentrasi katalis hanya 
mempengaruhi tenaga pengaktif untuk hidrolisis tidak untuk degradasi gula. Optimasi 
kondisi pada berbagai nilai variabel konsentrasi asam, suhu, dan waktu diselesaikan 
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menggunakan response surface methodology dan hasilnya menunjukkan bahwa ketiga 
variabel yang dipelajari berpengaruh terhadap laju hidrolisis bagas tebu dengan asam 
sulfat dan terjadinya degradasi gula. Nilai-nilai konsentrasi asam, suhu, dan waktu yang 
optimal hasil optimasi digunakan untuk merancang reaktor hidrolisis lignoselulosa dengan 
asam encer pada skala pilot plant. Perhitungan perancangan dikerjakan menggunakan 
computational fluid dynamics dan hasilnya menunjukkan bahwa reaktor hidrolisis dapat 
didesain berupa reaktor tangki berpengaduk.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS E-LEARNING  
PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Noor Hudallah
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian adalah: (1) membangun website sekolah yang memiliki konten 
untuk pembentukan karakter bangsa bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP); (2) 
menguji coba model penyelenggaraan pendidikan karakter bangsa berbasis e-learning 
di SMP. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan pendekatan Research and 
Development, yakni suatu penelitian yang dilanjutkan dengan pengembangan proses 
“Aksi-Refleksi-Evaluasi-Inovasi” dalam suatu siklus yang sistemik. Model yang digunakan 
adalah: (1) merumuskan model website untuk pembentukan karakter bangsa yang sesuai 
bagi siswa di SMP; (2) membangun website sekolah yang memiliki tampilan dan konten 
pembentukan karakter bangsa yang sesuai untuk anak usia SMP; (3) menghasilkan model 
website yang sesuai untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bangsa di SMP berbasis 
e-learning. Pada penelitian awal didapatkan fakta bahwa pada objek penelitian yaitu di 
SMP Insan Cendekia Semarang, website pendidikan karakter berbasis e-learning yang 
dibangun diapresiasi dengan baik oleh kepala sekolah maupun fihak yayasan sekolah. 
Dukungan dari komite sekolah juga cukup besar karena berharap lewat website SMP 
yang didalamnya ada konten pendidikan karakter tersebut akan mampu membangun 
karakter yang baik pada siswa-siswa SMP Insan Cendekia. Website pendidikan karakter 
berbasis e-learning dibangun berdasarkan konsep model yang dikembangkan terlebih 
dahulu dan disempurnakan berdasar masukan dari proses expert judgement. Hasil 
penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa website pendidikan karakter berbasis 
e-learning yang diimplementasikan di SMP Insan Cendekia berpengaruh cukup baik 
karena oleh guru bisa digunakan sebagai media interaktif pembelajaran sebagai salah 
satu bentuk implementasi e-learning. Model interaktifnya menggunakan media facebook, 
google serta register berdasar pada pilihan icon yang tersedia di website. Hasil yang 
lebih optimal diharapkan akan didapat setelah dilakukan terminasi (pendampingan) oleh 
tim peneliti pada sekolah objek penelitian selama 3 (tiga) bulan. Saran untuk perbaikan 
dan peningkatan hasil penelitian ini berupa terbangunnya komunikasi antar sekolah 
(SMP) se kota Semarang untuk secara bersama melakukan proses pendidikan karakter 
pasa siswa dalam bentuk e-learning berbasis website masing-masing sekolah ataupun 
membangun website bersama yang didalamnya dimasukkan konten tentang pendidikan 
karakter.
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DAMPAK IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 
PERUSAHAAN

Agus Wahyudin, Badingatus Solikhah
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai 
melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan 
yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada 
nilai perusahaan. Kerangka Corporate Governance menganjurkan bahwa maksimalisasi 
nilai pemegang saham merupakan outcome dari mekanisme Corporate Governance 
tersebut (Mutairi, et al., 2012). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti emperis 
atas dampak implementasi corporate governance terhadap kinerja keuangan, nilai 
pasar perusahaan dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan desain penelitian hypothesis testing study, untuk menguji pengaruh antar 
variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Dengan sampel 88 perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara khusus ikut serta memenuhi syarat 
dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards pada tahun 2008 – 
2012, penelitian ini akan dianalisis dengan Orinary Least Square (OLS). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan corporate governance pada perusahaan go public 
di Indonesia berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan berbasis akuntansi 
seperti ROA, ROE dan EPS. Sementara itu, penerapan CG tidak berpengaruh terhadap 
kenaikan harga pasar saham serta pertumbuhan perusahaan.

MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) SMK 
BERBASIS IT DI KOTA SEMARANG 

Joko Widodo, Nina Oktarina 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan menemukenali dan mengembangkan model manajemen 
pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Berbasis IT di kota Semarang. Pengembangan 
model ini diharapkan dapat meningkatkan keterserapan lulusan SMK pada DU/DI. Secara 
khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendiskripsikan pelaksanaan manajemen 
pengelolaan BKK SMK selama ini (2) mendiskripsikan komponen-komponen yang terkait 
dengan manajemen pengelolaan BKK SMK dan mengembangkannya,(3) menyusun 
desain model manajemen pengelolaan BKK SMK berbasis IT dengan ujicoba terbatas 
sehingga tersusun model hipotetik. Penelitian ini menggunakan pendekatan ”Research 
and Development“ yaitu penelitian yang ditindak lanjuti dengan pengembangan melalui 
proses studi lapangan, pengembangan desain model, ujicoba dan validasi. Pada studi 
pendahuluan diharapkan teridentifikasi: (1) pelaksanaan dan (2) komponen-komponen 
yang terkait dengan manajemen pengelolaan BKK SMK (3) merumuskan desain model 
dan menyusun model manajemen pengelolaan BKK SMK berbasis IT secara kolaboratif 
dengan melibatkan stakeholders yang berkaitan dengan BKK yaitu sekolah, dinas 
pendidikan, DU/DI. Luaran dari penelitian ini adalah model manajemen pengelolaan BKK 
SMK berbasis IT, artikel jurnal yang akan dipublikasikan dan panduan pengelolaan BKK 
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SMK berbasis IT. Setelah desain tersusun dilakukan ujicoba terbatas sehingga tersusun 
model hipotetik. Setelah model tersusun, penelitian kedepan dilanjutkan dengan uji coba 
secara luas dan diseminasi model.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI 
SWASTA MELALUI KEPEMIMPINAN ADAPTIF INTEGRATIF

S. Martono, Andhi Wijayanto
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

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

KELELAHAN PSIKOLOGIS DAN REGULASI DIRI PADA GURU ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DARI TIPE KEPRIBADIAN BERDASARKAN 

SIKAP JIWA (EKSTROVERT – INTROVERT)

Anna Undarwati, Nuke Martiarini, Yogi Swaraswati
Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kajian mengenai aspek psikologis guru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum 
banyak diteliti. Tugas guru untuk anak berkebutuhan khusus sangatlah kompleks dan 
sangat menguras tenaga dibandingkan anak normal. Penelitian ini memiliki dua tujuan, 
pertama untuk membedakan kelelahan psikologis pada guru ABK ditinjau dari tipe 
kepribadian. Kedua, untuk membedakan regulasi diri pada guru Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) ditinjau dari tipe kepribadian. Metode yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif komparatif. Responden penelitian akan melibatkan Guru SLB di Semarang. 
Alat ukur yang digunakan adalah skala kelelahan psikologis, skala regulasi diri dan 
skala tipe kepribadian introver-ekstrovert.Hasil analisis data menunjukkan skor t = 
-0,917 (p>0,05), yang berarti tidak ada perbedaan kelelahan psikologis antara guru yang 
memiliki tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Analisis selanjutnya diketahui skor t = 
-0,032 (p>0,975), artinya tidak terdapat perbedaan regulasi diri pada guru yang memiliki 
tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tipe 
kepribadian jiwa (ekstrovert-introvert) tidak dapat menjadi pembeda kelelahan psikologis 
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individu. Artinya, tidak ada perbedaan kelelahan psikologis pada individu yang memiliki 
kepribadian ekstrovert maupun ekstrovert. Demikian juga dengan regulasi diri, tidak 
terdapat perbedaan regulasi diri pada individu dengan tipe kepribadian ekstrovert dan 
introvert.

MODEL PEMBELAJARAN PARTISIPATIF MELALUI TEKNIK PENDAMPINGAN 
TERHADAP TUGAS DISKUSI KELOMPOK MAHASISWA DALAM MEMBENTUK 

KARAKTER SANTUN BERDISKUSI

Bagus Kisworo, Ilyas, Hendra Dedi Kriswanto
Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pendidik atau dosen merupakan satu komponen penting bagi suksesnya suatu 
pembelajaran, khususnya dalam pendampingan tugas kelompok. Selain itu, dosen 
memiliki peluang untuk mengetahui kelemahan pembelajarannya, menemukan ide 
ide perbaikannya, mencobakan ide tersebut, dan merevisinya. Oleh karena itu dalam 
menciptakan diskusi yang santun dalam kelas model pembelajaran partisipasi dosen 
melalui pendampingan perlu dilakukan, karena penyebab tidak berjalannya diskusi 
dengan baik disebabkan oleh banyak hal. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai 
model pembelajaran partisipatif melalui teknik pendampingan tugas diskusi kelompok 
dalam membentuk karakter santun berdiskusi. Informasi yang digali lewat wawancara 
mendalam terhadap informan (mahasiswa). Selain untuk mengetahui hasil aplikasi 
model pembelajaran partisipatif melalui teknik pendampingan tugas diskusi kelompok 
dalam membentuk karakter santun berdiskusi, juga untuk membuat rumusan pedoman 
model pembelajaran tersebut sehingga bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran. Hasil 
penelitian bahwa dengan model pembelajaran partisipatif melalui teknik pendampingan 
kelompok diskusi, mahasiswa dapat mempersiapkan dan menciptakan diskusi yang 
akan dilaksanakan dalam kelas, serta mereka memiliki strategi yang akan digunakan 
dalam mencipatakan diskusi santun dalam kelas, dan peran dosen dalam implementasi 
pembelajaran partisipatif melalui teknik pendampingan kelompok diskusi, sangat 
dinbutuhkan oleh mahasiswa karena sangat membantu mereka dalam mewujudkan 
diskusi kelas yang menarik serta sesuai dengan tujuan pembelajaran Kesimpulan Model 
pembelajaran partisipatif dengan teknik pendampingan tugas diskusi kelompok sangat 
berdampak positif bagi mahasiswa.Pembelajaran partisipatif tidak hanya mengacu pada 
bagaimana meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran tetapi juga 
pada kemampuan dosen untuk kreatif dalam meningkatkan partisipasinya dalam proses 
pembelajaran. Saran Model pembelajaran dengan teknik pendampingan dalam tugas 
diskusi kelompok dijadikan komitmen bersama oleh seluruh dosen jurusan PLS. Dosen 
diharapkan mampu mengatur jadwal atau pihak jurusan mewajibkan agar dosen memiliki 
waktu tertentu untuk melayani mahasiswa diluar kegiatan perkuliahan.



119Abstrak Hasil Penelitian 2014

Penelitian DIPA PNBP Unnes

ORIENTASI KERAGAMAN DI BALIK UPAYA PENYERAGAMAN DOKUMEN 
PERANGKAT PERKULIAHAN MELALUI ISO 9001:2008 

Edi Subkhan, Niam Wahzudik, Urip Muhayat W.W.
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah ISO cocok atau 
tidak digunakan untuk dunia pendidikan? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, 
maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui (1) basis paradigmatik dan ideologis 
dari ISO 9001:2008 dalam wujud perangkat perkuliahan dan (2) bagaimanakah fakta 
pengembangan, implementasi, dan evaluasi dokumen perangkat perkuliahan tersebut? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, terutama genre Cultural Studies 
dengan metode Critical Discourse Analysis (CDA) dengan fokus pada teks berupa 
perangkat perkuliahan terlegitimasi ISO 9001:2008 di lingkungan Universitas Negeri 
Semarang. Pada aktivitas pengembangan peneliti dapat mengidentifikasi bahwa ISO-
nisasi di kampus dipengaruhi oleh tren di dunia pendidikan Indonesia dan mengikuti 
orientasi kebijakan dari Pusat (baca: Kemdikbud). Temuan utama pada aktivitas dan hasil 
pengembangan adalah terdapat banyak ragam versi dokumen perkuliahan terlegitimasi 
ISO 9001:2008 dalam satu periode semester, yaitu semester gasal 2014/2015. Ragam 
yang ditemukan adalah versi tahun 2012, 2013, dan 2014. Hal-hal yang menyebabkan 
keragaman tersebut antara lain adalah (1) para dosen masih bingung pada teknis 
pengisian, (2) beberapa dosen menyatakan tidak sepakat dengan konsep dan desain 
standarisasi dokumen perangkat perkuliahan. Ketidaksepakatan tersebut alasannya pun 
beragam, antara lain desain dokumen terlalu detail, tidak praktis, tidak efektif dan efisien, 
tidak fleksibel, membatasi kreasi dan improvisasi mengajar, berbuah pada manipulasi 
pada catatan jurnal mengajar. Praktik perkuliahan menjadi kaku, rigid, dan ketat karena 
diharuskan mengikuti rencana di dokumen perkuliahan, tidak dinamis, responsif, 
kontekstual, & demokratis. Mendidik menjadi lebih teknis-metodologis, dimensi sosio-
kultural & estetis yang fleksibel, dinamis, & mempersilakan improvisasi tidak diakomodasi 
dalam konsep ISO. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan Perlu kajian pengembangan 
lebih lanjut konsep dan desain dokumen perangkat perkuliahan yang lebih berdimensi 
humanis, sosio-kultural, & estetis, ketimbang yang berparadigma positivistik & korporasi 
yang kaku, rigid, ketat, tidak fleksibel, dan sangat adminisratif. 
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PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BERBASIS BUDAYA LOKAL  
UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK USIA 4-5 TAHUN (STUDI KASUS  

DI PAUD PELANGI NUSANTARA SEMARANG)

Khamidun, Wulan Adiarti, Amirul Mukminin
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Terjadinya krisis moral dan 
kesusilaan pada generasi muda saat ini, (2). Bertambahnya kasus-kasus penyimpangan 
moral yang dapat memberi contoh negatif bagi perkembangan anak usia dini, (3). Masih 
banyak lembaga-lembaga pendidikan yang hanya fokus pada pengembangan intelektual 
dan tidak memberi perhatian lebih bagi pendidikan budi pekerti. Tujuan dalam penelitian 
ini adalah (1). Mengetahui bentuk penerapan pendidikan budi pekerti berbasis budaya 
lokal untuk membentuk karakter anak usia 5-6 tahun di PAUD Pelangi Nusantara 
Semarang, (2). Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 
dalam penerapan budi pekerti berbasis budaya lokal di PAUD Pelangi Nusantara 
Semarang. Penelitian dilakukan Di PAUD Pelangi Nusantara Jl Dewi Sartika No. 2 
Sukorejo, Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak usia 4-5 tahun di 
PAUD Pelangi Nusantara Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
Kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan 
melalui Perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan Triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Bentuk Penerapan Pendidikan Budi Pekerti Berbasis 
Budaya Lokal Untuk Pengembangan Karakter Anak Di PAUD Pelangi Nusantara adalah 
melalui Teknik formal dan teknik non formal. Sedangkan Faktor Pendukung implementasi 
pendidikan budi pekerti berbasis budaya lokal untuk pengembangan karakter anak di 
PAUD Pelangi Nusantara yaitu pendidikan yang berkelanjutan, komitmen dan kesamaan 
prinsip seluruh guru, penerapan karakter melalui penekanan dan pembiasaan, serta 
dukungan orang tua siswa. Faktor Penghambat yaitu ketidakberlanjutan program 
pengembangan karakter di rumah, Orang tua yang tidak sepaham, dan anak-anak yang 
kritis.

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN SUBJECTIVE WELL BEING PADA LANJUT USIA 

Lilis Ratna Purnamasari, Zakki Nurul Amin, Carti
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia 
yang berbunyi, ” Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas”. Usia 
lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Merupakan periode 
di mana seseorang telah beranjak jauh dari waktu yang menyenangkan. Tahap terakhir 
dalam rentang kehidupan ini sering dibagi menjadi lanjut usia dini, yang berkisar antara 
usia enam puluh sampai tujuh puluh dan lanjut usia, yang dimulai pada usia tujuh puluh 
sampai akhir kehidupan seseorang. Tahapan ini akan ditandai dengan adanya penurunan 
dan perubahan dalam berbagai aspek, baik fisik maupun psikologis. Dukungan sosial 
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dari orang lain, terutama keluarga terdekat sangat dibutuhkan dalam menjalani masa 
ini. Dalam penelitian ini, difokuskan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor 
determinan subjective well being pada lanjut usia. Penelitian akan dilakukan dengan 
metode kualitatif untuk melihat faktor-faktor determinan dari kebahagiaan pada lansia. 
Pemilihan metode kualitatif dilakukan agar mendapatkan data yang mendalam dan variatif. 
Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dinamika 
kebahagiaan pada lansia, sehingga dapat digunakan untuk model pengembangan pada 
berbagai pihak yang berhubungan dengan lansia. Dari hasil penelitian didapatkan data 
bahwa faktor determinan subjective well being pada lansia berasal dari aspek internal 
dan eksternal. Dalam hal aspek internal dipengaruhi oleh bagaimana cara seorang lansia 
memaknai hidup. Cara lansia memaknai kehidupan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah 
satunya adalah pemahaman tentang agama. Selain itu, hubungan yang terjalin dengan 
pasangan, keluarga, dan masyarakat turut serta menentukan kebahagiaan lansia. Dan 
yang terakhir adalah faktor ekonomi yang turut serta mempengaruhi makna kebahagiaan 
pada lansia.

LITERASI MEDIA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER  
BAGI MAHASISWA PGSD UNNES

Sri Sukasih, Nugraheti sismulyasih SB, Harmanto
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman literasi media 
mahasiswa PGSD Unnes, khususnya tentang pemahaman literasi berbasis pendidikan 
karakter dan dampak literasi bagi mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan diPGSD Unnes 
Semarang pada Tahun ajaran 2013/2014 semester II pada matakuliah Keterampilan 
Berbahasa dan bersastra Indonesia SD. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
pemahaman tentang literasi serta dampaknya bagi mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikkan 
dengan produktivitas yang dihasilkan oleh mahasiswa selama perkuliahan. Pemahaman 
mahasiswa pada literasi media ditunjukkan dengan rata-rata skor yang diperoleh pada 
tahap awal 21,55 dengan kategori baik. Peningkatan skor terjadi setelah diterapkannya 
tindakan dengan rata-rata skor 27,01 kategori sangat baik. Simpulan penelitian ini adalah 
pemahaman literasi media dapat mempengaruhi perkembangan karakter mahasiswa 
dalam proses perkuliahan.

MEMBENTUK KARAKTER KEJUJURAN DAN TOLERANSI PADA ANAK  
MELALUI PENERAPAN CERITA RAKYAT PADA KEGIATAN SENTRA (PENELITIAN  

DI KELOMPOK BERMAIN LAB SCHOOL UNNES SEMARANG)

Wulan Adiarti, Neneng Tasuah, Dhiana Binantari
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Minimnya upaya guru untuk 
memberdayakan cerita rakyat sebagai bagian dari pembelajaran karakter khususnya 
bagi anak usia dini, (2). Kurangnya strategi yang digunakan guru untuk mengembangkan 
karakter anak usia dini khususnya karakter kejujuran dan karakter toleransi. Tujuan dari 
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penelitian ini adalah memperbaiki kualitas pembelajaran melalui penerapan cerita rakyat 
pada kegiatan sentra untuk membentuk karakter kejujuran dan toleransi anak usia 2-4 
tahun di Kelompok Bermain Lab School UNNES. Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok 
Bermain Lab School UNNES, dengan subjek penelitian adalah anak usia 2-4 tahun 
berjumlah 40 anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian Action 
Research (tindakan kelas) model Kemmis dan Taggart, dilakukan dengan tiga siklus 
penelitian. Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, 
berkolaborasi dengan guru kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, 
Wawancara, dan Dokumentasi. Kriteria keberhasilan adalah adanya perubahan perilaku 
atau karakter kejujuran dan toleransi anak usia 2-4 tahun sebesar 75% dengan hasil 
konsisten. Hasil penelitian menunjukkan upaya membentuk karakter kejujuran dan 
toleransi cinta damai melalui cerita rakyat di Kelompok Bermain Lab School UNNES 
terbukti efektif. Hasil pra-siklus menunjukkan ketercapaian hanya 34%. Kemudian 
dilaksanakan tindakan pada siklus 1 dan mengalami peningkatan 54,05%, akan tetapi 
belum mencapai kriteria keberhasilan dan dilanjutkan siklus kedua 77%. 

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPENDAPAT MAHASISWA MELALUI PROBLEM 
BASED LEARNING (PBL) SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN KERANGKA 

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) PADA MATA KULIAH PRAGMATIK

Ahmad Syaifudin dan Septina Sulistyaningrum
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tulisan ini bertujuan menjelaskan peningkatan kemampuan berpendapat 
mahasiswa pada mata kuliah pragmatik melalui model PBL sebagai pendukung 
pencapaian KKNI. Penelitian ini dilaksanakan melalui lesson study (LS) yang terdiri 
atas tahap plan, do, dan see. Hasil kajian ini dinyatakan bahwa ada dua faktor yang 
menyebabkan rendahnya kemampuan mengemukakan pendapat, yakni kecemasan 
(takut) dan rendahnya kemampuan memahami konsep materi. Melalui model PBL dengan 
sistem LS, rasa takut mahasiswa dapat dikikis. Pemahaman mahasiswa dalam konsep 
materi menjadi meningkat. Peningkatan itu diimbangi dengan peningkatan kemampuan 
mengemukakan pendapat sebanyak 91% dari jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 
pembelajaran.

IMPLEMENTASI KONSEP LANGUAGE AWARENESS UNTUK MENINGKATKAN 
PENGUASAAN GRAMATIKAL BAHASA PRANCIS PADA MAHASISWA SASTRA 
PERANCIS FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ahmad Yulianto, Sunahrowi
Sastra Perancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Most Indonesian learners are bilingual or even polyglot. Not only speaking their 
mother tongue (which is mostly regional language like Javanese or Sundanese), they are 
also exposed to foreign languages like Arabic, English and French. However, it does not 
necessarily means that learning foreign languages is easy for them. According to Chomsky, 
human beings are equipped with Language Acquisition Device which enables them to 
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acquire any language they are exposed to. It is assumed that the more we are exposed 
to other languages, the easier it is for us to learn foreign languages. Communicative 
Approach is used in the learning process at Program Studi Sastra Perancis Universitas 
Negeri Semarang. This approach focuses on 4 competencies namely : Speaking 
(La production orale), Writing (La production ecrite), Listening Comprehension (La 
compréhension orale) and Reading Comprehension (La comprehension écrite). Since 
Grammar Course has been abolished from the curriculum for a couple of years, it is in 
these 4 courses of competence that its teaching is integrated into. Unfortunately, most 
students are not quite competent in these four courses and also weak in Grammar. It is 
expected that Language Awareness concept help solve this problem.

PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF MENYUNTING KARANGAN BERMUATAN 
NILAI-NILAI KARAKTER BERBASIS TIK PADA MATA KULIAH UMUM BAHASA 

INDONESIA

Asep Purwo Yudi Utomo, Uki Hares Yulianti
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pendidik untuk 
menggunakan teknologi, khususnya komputer, dalam pembelajaran. Penggunaan 
komputer sebagai media pembelajaran sebaiknya dibuat interaktif karena akan mendorong 
partisipasi peserta didik sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Interaktif 
dalam komputer yaitu adanya interaksi antara pengguna (peserta didik) dan komputer. 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk berupa media interaktif menyunting karangan 
bermuatan nilai-nilai karakter berbasis TIK pada mata kuliah umum bahasa Indonesia 
sesuai dengan kondisi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kontribusi penelitian 
ini antara lain: mengembangkan media interaktif menyunting karangan; membuat media 
yang menunjang pembelajaran kooperatif; meningkatkan kualitas pembelajaran pada 
mata kuliah umum bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development). Metode penelitian 
dan pengembangan mencakup 10 langkah umum. Langkah-langkah itu meliputi (1) 
research and information collecting yaitu studi literatur, obervasi, dan persiapan, (2) 
planning yaitu penentuan tujuan yang akan dicapai, (3) develop preliminary form of 
product yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk pada setiap tahapan (4) 
preliminary field testing yaitu uji coba lapangan awal dalam skala terabatas, (5) main 
product revision yaitu perbaikan terhadap produk awal, (6) main field testing yaitu uji coba 
utama, (7) operational product revision yaitu perbaikan dan penyempurnaan dari uji coba 
utama, (8) operational field testing yaitu uji validasi terhadap produk operasional yang 
telah dihasilkan, (9) final product revision yaitu perbaikan akhir terhadap produk yang 
telah dikembangkan, dan (10) dissemination and implementation yaitu menyebarluaskan 
produk yang dikembangkan. Peneliti mengadaptasi menjadi tujuh langkah. Data yang 
dianalisis dalam penelitian ini adalah (1) informasi tentang tingkat kebutuhan produk, 
(2) materi menyunting karangan, (3) hasil penilaian ahli, dan (4) data uji keefektifan 
atau uji coba terbatas. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah (1) 
kuesioner analisis kebutuhan, (2) kuesioner kriteria model, (3) tes, dan (4) intrumen non-
tes observasi, wawancara kepada dosen dan peserta didik. Instrumen analisis tingkat 
kebutuhan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mendapatkan data pendapat 
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dosen dan peserta didik terhadap media yang dikembangkan. Instrumen uji lapangan 
terbatas dan utama (evaluasi materi ajar) disusun berdasarkan konsep evaluasi yaitu 
(1) aspek kesesuaian dengan standar kompetensi, dan kompetensi dasar, (2) aspek 
bahasa, (3) aspek isi, dan (4) aspek keefektifan model. Instrumen uji keefektifan disusun 
berdasarkan indikator kompetensi dalam kurikulum. 

PERPADUAN REACT DAN METODE TUTOR SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN 
KESANTUNAN BERBAHASA MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN SINTAKSIS 

BAHASA ARAB

Darul Qutni, Retno Purnama Irawati
Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Ilmu nahwu atau sintaksis bahasa Arab masuk ke dalam kurikulum berbasis 
kompetensi dan konservasi prodi Pendidikan Bahasa Arab FBS UNNES. Pembelajaran 
sintaksis bahasa Arab diberikan melalui mata kuliah Tadribat Qawa’id Lughah (Sintaksis 
Dasar) bagi mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES semester 3, yang 
dilanjutkan pada mata kuliah Taqwiyah Qawa’id Lughah (Sintaksis Menengah) bagi 
mahasiswa semester 5 dan mata kuliah I’rab Jumal (Sintaksis Mahir) bagi mahasiswa 
semester 6. Pembelajaran sintaksis bahasa Arab dengan metode REACT dan tutor 
sebaya mengantarkan mahasiswa belajar sintaksis bahasa Arab sekaligus meningkatkan 
kesantunan berbahasa mahasiswa. Rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah 
penerapan perpaduan REACT dan metode tutor sebaya dalam pembelajaran sintaksis 
Arab dalam meningkatkan kesantunan berbahasa mahasiswa dan respon mahasiswa 
terhadap perpaduan REACT dan metode tutor sebaya dalam pembelajaran sintaksis 
Arab untuk meningkatkan kesantunan berbahasa mahasiswa. Penelitian kualitatif ini 
kemudian mempergunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian 
adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tadribat Qawa’id Lughah (Sintaksis 
Dasar) bagi mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES semester 3, berjumlah 30 
orang. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini mencakup metode 
tes dan non-tes meliputi teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Pembelajaran 
sintaksis bahasa Arab dengan perpaduan metode REACT dan tutor sebaya membuat 
mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar, lebih terpacu untuk berpikir positif, dan 
terdorong untuk berbahasa yang lebih baik. Perpaduan dua metode ini, membuat 
mahasiswa lebih tertantang untuk mengikuti kelanjutan dari mata kuliah ini.

IDENTITAS PEREMPUAN MULTIKULTURAL DALAM CALA IBI KARYA NUKILA AMAL

Maharani Intan Andalas IRP, Bayu Aji Nugroho, Muhammad Haekal
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Dalam masyarakat multikultural, pengakuan terhadap identitas yang berbeda 
merupakan modal untuk menciptakan suatu harmoni kehidupan bersama. Meskipun 
berada dalam masyarakat yang menyambut keberagaman, pengakuan terhadap identitas 
perempuan yang terwujud dalam eksistensinya seringkali dideterminasi oleh budaya 
itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman atas identitas perempuan secara dinamis 
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diperlukan untuk mengetahui berbagai suara perempuan yang mungkin dalam suatu 
budaya. Upaya memahami identitas perempuan secara dinamis tidak dapat dilepaskan 
dari peran dan gerakan feminisme. Dalam kaitannya dengan sastra, persoalan identitas 
perempuan menjadi topik bahasan yang menarik apabila didekati melalui feminisme 
psikoanalis. Nukila Amal merupakan seorang penulis perempuan Indonesia yang 
menunjukkan pengungkapan bersastra secara berbeda dalam karyanya. Karya yang 
dimaksud itu ialah novelnya yang berjudul Cala Ibi. Novel ini penting untuk diteliti karena 
persoalan yang dibicarakan di dalamnya menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi 
manusia sekaligus merupakan gambaran sikap dan pandangan masyarakat, khususnya 
perempuan sebagai subjek, yang berada dalam kondisi posmodern. Tujuan dari penelitian 
ini secara umum adalah menerapkan teori feminisme psikoanalisis untuk menganalisis 
dan menjelaskan identitas perempuan dalam karya sastra, sedangkan secara khusus 
untuk mendeskripsikan identitas perempuan multikultural yang terdapat dalam novel Cala 
Ibi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat substansi penelitian 
sesuai dengan teori yang digunakan. Melalui analisis tokoh perempuan dengan perspektif 
feminisme psikoanalisis, diketahui bahwa identitas tersebut dibentuk pada fase simbolik 
dan imajiner. Tokoh perempuan melakukan perlawanan terhadap tatanan simbolik yang 
menganggapnya sebagai makhluk tidak rasional dengan memunculkan diri yang lain. Diri 
yang lain itu berada dalam fase cermin atau imajiner berupa perempuan yang memiliki 
keinginan menjadi bebas sekaligus patuh sehingga identitasnya menjadi terbelah. 
Identitas perempuan yang terbelah tersebut menyuarakan pula pandangan tentang 
multikulturalisme. Peneriman perempuan terhadap perbedaan dan keragaman budaya 
dalam suatu bangsa menunjukkan posisinya sebagai subjek yang multikultural. Namun, 
suara perempuan sebagai subjek yang multikultural tersebut dapat juga menjadi hasrat 
atas ‘yang lain’ akibat keterasingan yang dihadapinya dalam situasi posmodernitas.

PERILAKU ASUH ORANGTUA TERHADAP KETERAMPILAN BERBAHASA ANAK 
DARI LAHIR SAMPAI USIA PRASEKOLAH

M. Badrus Siroj, Nike Widya Kusumastuti
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tumbuh kembang seorang anak sejak lahir selalu menjadi pusat perhatian 
orangtuanya, terutama apabila anak tersebut adalah anak pertama. Setiap ada 
perubahan sikap, gerakan, maupun celotehan yang muncul, menjadi bahan perhatian 
dan pembicaraan orangtua, bahkan apabila perubahan dari sikap si anak dirasakan aneh 
seringkali langsung ditanyakan ke dokter atau orang lain yang dikenal lebih mengetahui 
permasalahan tersebut. Perkembangan anak dari lahir sampai usia prasekolah merupakan 
periode kritis dalam perkembangan bahasa seseorang. Namun demikian, kebanyakan 
perkembangan yang ditanyakan bukan pada keterampilan berbahasanya. Masyarakat 
lebih tertarik menanyakan perkembangan anak secara fisiknya, mulai dari merangkak, 
berdiri, berjalan, sampai berlari. Tidak banyak yang menanyakan tentang keterampilan 
berbahasanya. Padahal perkembangan bahasa anak sangat penting. Penyakit atau 
hambatan berbahasa sekarang ini banyak dialami oleh anak usia prasekolah. Perilaku 
orangtua dan lingkungan sekitar diyakini menjadi faktor utama yang menyebabkan 
keterlambatan anak dalam kemampuan berbahasanya. Penelitian ini mendeskripsikan 
perilaku berbahasa anak dari lahir sampai usia prasekolah serta menjelaskan fenomena 
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tersebut dari tinjauan ilmu terkait secara deskriptif, sebagaimana adanya di lapangan. 
Dari penelitian yang dilakukan, dapat dideskripsikan bahwa anak memiliki karakteristik 
yang berbeda dalam pemerolehan bahasanya. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku asuh 
orangtua. Keaktifan orangtua dalam berbahasa dan merangsang anak berbahasa mulai 
dari kandungan memberikan stimulus yang positif terhadap perkembangan bahasa anak. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku orangtua sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan berbahasa anak ketika masa kritis yaitu umur 1 sampai 5 tahun.

TRAVEL WRITERS: A STUDY OF GENRE, GENDER, AND IDENTITY  
OF INDONESIAN TRAVEL WRITERS 

Prayudias Margawati, Yuliati, Alief Noor Farida
Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

This study intends to explain the development of travel writing genre in Indonesia. 
It is also obtained to discuss Indonesian travel writers and their published works and 
to find out issues reflecting identity of travel writers both men and women for their 
characteristics. For methodological purposes, library research is done with travel writing 
as non fiction works as main corpus. To analyze literary works including characteristics, 
forms, content and autonomous meaning, structural and cultural approaches are 
conducted. The development of travel writing genre is described based on period of when 
the works are published and popular in Indonesia. Meanwhile, travel writing works of 
both men and women travel writers were analyzed on the basis of issues they narrated. 
The result shows that travel writing was firstly produced in early 1990s namely memoar 
later known as travel writing. Furthermore, travel writers in Indonesia started to produce 
works actively in the early 2000s. Also, when traveling trend has become needs rather 
than hobby more travel writers produce the works. There are similarities on themes and 
topics chosen travel writing works. However, identity and gender issues that are identified 
enable us to distinguish characteristics among those works. 

GLEMBUK POLITIK, BAHASA RAYUAN KAMPANYE SEBAGAI STRATEGI 
MENDULANG SUARA PADA PILEG DAN PILPRES 2014 (STUDI KASUS 

PENDEKATAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN KLATEN)

Prembayun Miji Lestari, Sungging Widagdo
Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena pada waktu 
tersebut digelar adanya dua pesta demokrasi yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan 
Presiden. Penetapan adanya pemilihan suara terbanyak menjadikan para calon legislatif 
(caleg) dan para calon presiden (capres) berkampanye dengan berbagai media dan 
cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pendekatan komunikasi berbasis 
lokal baik melalui pendekatan secara langsung (bertemu dengan massa/masyarakat 
konstituen secara langsung) maupun tidak langsung (melalui perantara, yakni melalui 
tim sukses/timses). Pendekatan komunikasi berbasis lokal tersebut biasa disebut 
glembuk politik. Tujuan penelitian ini yakni mengungkap pendekatan komunikasi politik 
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dengan konsep Jawa yakni glembuk pada kasus-kasus pemakaian bahasa rayuan pada 
Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Kabupaten Klaten. 
Selain itu juga untuk mengetahui karakteristik pola kebahasaan yang ada di dalamnya. 
Glembuk politik dalam kampanye merupakan salah satu strategi politik lokal yang 
mempergunakan bahasa persuasif dan negosiatif untuk mendapatkan kredibilitas dan 
deal politic (dukungan politik/suara) agar mendapatkan kursi kekuasaan, dalam hal ini 
adalah kursi jabatan sebagai dewan dan presiden. Bahasa rayuan politik yang diteliti 
ini memfokuskan pada model-model peng-glembuk-an atau konsep bujukan dengan 
pendekatan konsep Jawa yang digunakan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2014. 
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
kajian sosiolinguistik yang menggunakan teknik wawancara mendalam dan perekaman 
data yang dibantu oleh para informan di lapangan untuk memperkuat data. Pengambilan 
sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling yakni pengambilan secara 
sengaja dan acak untuk menemukan apa yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data 
dalam penelitian ini diambil dari komunikasi para calon pemimpin di Pileg dan Pilpres 
2014 –baik secara langsung atau melalui timsesnya- yang melakukan pendekatan 
komunikasi politik di masyarakat etnik Jawa. Penelitian ini menggunakan metode simak 
yang dalam pelaksanaanya dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa yang 
digunakan para caleg dan capres 2014 beserta timsesnya dalam melakukan glembuk, 
pendekatan komunikasi politik kepada masyarakat etnik Jawa. Teknik rekam dipergunakan 
untuk merekam tuturan dalam bahasa lisan dengan menggunakan hp android untuk 
mempermudah teknis merekam. Berikutnya, metode simak dan rekam diikuti teknik 
catat untuk mempermudah pengelompokan data. Teknik wawancara memanfaatkan 
teknik wawancara mendalam (in depth interviewing) yang bersifat lentur, terbuka, tidak 
terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dilakukan secara berulang kepada 
informan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1992: 20). Model analisis 
data interaktif dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dengan reduksi data dan 
penarikan simpulan. 

IMPLEMENTASI TEKNIK PEMBELAJARAN MECHANICAL EDITING GROUP  
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KARYA ILMIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI 

SASTRA INDONESIA

Santi Pratiwi Tri Utami, M. Badrus Siroj, Diyamon Prasandha
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Di dunia akademik, khususnya perguruan tinggi, menulis karya ilmiah merupakan 
sebuah tuntutan. Berdasarkan pengalaman peneliti ketika mengajar mata kuliah 
Keterampilan Menulis Karya Ilmiah, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa 
menyusun karya ilmiah itu rumit dan susah. Hasil atau produk karya ilmiah yang disusun 
oleh mahasiswa sebagian besar terdapat kesalahan kebahasaan tulis yang meliputi ejaan, 
pilihan kata atau diksi, penyusunan kalimat efektif, dan pengembangan paragraf, serta 
kesalahan format penyajian. Berbagai kesalahan tersebut menurunkan kualitas karya 
ilmiah yang dihasilkan. Solusi cepat perlu dicari untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Apalagi saat ini, selain proses penulisan karya ilmiah, publikasi karya ilmiah juga mulai 
digalakkan oleh pemerintah. Bahkan, melalui Surat Edaran Direktorat Pendidikan Tinggi 
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(Dikti) Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012, publikasi karya ilmiah merupakan 
persyaratan kelulusan bagi mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3. Padahal, karya ilmiah 
yang layak publikasi harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya terkait dengan 
kualitas kebahasaan dan ketepatan format penyajiannya. Salah satu inovasi dapat yang 
dilakukan dosen ialah mengimplementasikan teknik pembelajaran yang melibatkan teman 
sejawat dalam grup. Dalam tahap pascapenulisan, salah satu hal yang harus dicermati 
benar ialah bagian mekanik tulisan, yang meliputi seluruh aspek kebahasaan. Proses 
yang dilakukan ialah mahasiswa yang telah menyusun tugas karya ilmiah, kemudian 
saling bertukar karya ilmiah untuk diedit atau disunting mekanik tulisannya (mechanical 
editing) dalam grup. Hasil penyuntingan dan revisi yang dilakukan kemudian, diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini ialah 1) bagaimanakah implementasi mechanical editing group sebagai 
sebuah teknik pembelajaran? 2) bagaimanakah peningkatan kualitas karya ilmiah 
mahasiswa dengan teknik pembelajaran mechanical editing group? dan 3) bagaimanakah 
respon mahasiswa terhadap implementasi teknik pembelajaran mechanical editing 
group?. Adapun tujuan penelitian ialah 1) mendeskripsikan implementasi mechanical 
editing group sebagai sebuah teknik pembelajaran, 2) mendeskripsikan peningkatan 
kualitas karya ilmiah mahasiswa dengan teknik pembelajaran mechanical editing group, 
3) mendeskripsikan respon mahasiswa terhadap implementasi teknik pembelajaran 
mechanical editing group. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan 
Kelas. Penelitian direncanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus melewati empat 
tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ialah 
kualitas karya ilmiah dan respon mahasiswa terhadap implementasi teknik pembelajaran 
mechanical editing group, adapun penelitian akan dilaksanakan di Universitas Negeri 
Semarang. Instrumen penelitian terdiri atas instrumen tes, data dikumpulkan dari tugas 
menulis karya ilmiah akademik berupa artikel konseptual dan instrumen nontes dimana 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data nontes dilakukan secara 
kualitatif dengan cara merekap dan mendeskripsikan data. Data dari instrumen tes akan 
dianalisis secara kuantitatif dengan mendeskripsikan persentasenya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara efektif teknik mechanical editing group diterapkan dengan 
cara memberikan tanda-tanda koreksi pada tugas mahasiswa berupa artikel konseptual, 
menunjukkan pula adanya penurunan tingkat kesalahan berbahasa pada penyusunan 
karya ilmiah dengan menerapkan teknik mechanical editing group pada setiap tindakan, 
baik siklus I dan siklus II yang berarti terjadi peningkatan kualitas karya ilmiah yang 
dihasilkan. Secara keseluruhan mengalami peningkatan kualitas rata-rata sebesar 
12,8%. Rata-rata peningkatan kualitas pada tahap siklus I sebesar 67,30%, pada siklus II 
meningkat menjadi 80,10%. Setelah diterapkan teknik mechanical editing group terdapat 
persepsi dan kesan positif dari mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka 
disarankan para dosen, khususnya mata kuliah keterampilan menulis karya ilmiah 
menerapkan teknik mechanical editing group sebagai variasi pemilihan strategi dalam 
meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa.
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PENGEMBANGAN KEGIATAN APERSEPSI BERKARAKTER  
UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA PRANCIS

Sri Handayani, Dwi Astuti, Lilis Choiriyah 
Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 selain pembelajaran kognitif, hendaknya 
pembelajar juga mendapatkan pendidikan karakter. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan 
konservasi yang dimiliki Universitas Negeri Semarang juga mencanangkan hal yang 
sama yakni pengembangan karakter dalam hal ini karakter konservasi pada diri civitas 
akademika. Penanaman dan pengembangan karakter ini dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran, salah satunya dalam kegiatan apersepsi. Apersepsi merupakan salah 
kegiatan awal yang ikut menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Akan tetapi 
banyak pengajar yang menganggap sepele kegiatan ini. Oleh karena itu, perlu kiranya 
dikembangkan berbagai kegiatan apersepsi pembelajaran yang mengintegrasikan 
pendidikan karakter di dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka diadakanlah 
penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan apersepsi pembelajaran 
yang memuat pendidikan karakter di dalamnya. Metode yang digunakan adalah metode 
penelitian pengembangan dengan langkah-langkah yaitu studi pendahuluan yang 
memuat studi pustaka dan survei lapangan, penyusunan draf. Berikutnya dilakukan uji 
coba pengembangan dan revisi serta uji produk dan sosialisasi hasil. Hasil dari penelitian 
ini berupa model kegiatan apersepsi yang mengintegrasikan pendidikan karakter di 
dalamnya. Model ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Prancis baik di sekolah 
menengah maupun di perguruan tinggi. Model tersebut diharapkan menjadi referensi 
untuk calon guru, guru dan dosen dalam mengadakan apersepsi dalam pembelajaran 
bahasa Prancis.

KAJIAN FILOLOGIS SERAT KAJEN SEBAGAI BENTUK KONSERVASI NASKAH 
JAWA PEGON UNTUK MENUNJANG MATA KULIAH TEORI FILOLOGI 

Widodo, Hardyanto, Mujimin
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Prodi Sastra Jawa sebagai prodi yang berada di pesisiran belum secara optimal 
mengkaji karya sastra yang tumbuh dan berkembang di pesisir utara Jawa. Kajian 
terhadap naskah selama ini masih berkutat pada naskah Jawa yang bersumber dari 
keraton dengan pusat naskah museum dan perpustakaan resmi. Di pesisir, pesantren 
menjadi lahan yang subur untuk perkembangan sastra Jawa pesisir khususnya kajian 
terhadap kitab kuning yang sampai sekarang masih eksis dilakukan di pesatren Nu di 
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daerah pesisir Utara Jawa Tengah. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dari kalangan 
akademisi untuk dikaji lebih lanjut. Kajian filologis Naskah Kajen merupakan bagian dari 
konservasi teks masa lampau pesisiran yang perlu dan penting untuk diselamatkan. 
Informasi yang berkaitan dengan masalah sosial budaya tersimpan dalam naskah yang 
sulit dimengerti di masa sekarang. Kesulitan tersebut perlu dijelaskan dengan penelitian 
filologi agar teks tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di era modern sekarang. 
Karya masa lampau tersebut tertulis dalam bahasa dan aksara yang membutuhkan 
keahlian kusus untuk dapat memahaminya. Wujud karya-karya masa lampau tersebut 
masih tertulis di atas bahan yang mudah rusak sehingga membutuhkan penanganan untuk 
mengkonservasi naskah. Prinsip kerja filologi menjadi hal yang utama untuk menyajikan 
informasi masa lampau dengan menggunakan relevansi bahasa yang berlaku sekarang. 
Permasalahan yang menjadi penghambat adalah belum adanya kajian filologis Serat 
Kajen sebagai bentuk konservasi Naskah Jawa Pegon untuk menunjang mata kuliah Teori 
Filologi. Selama ini masih berkutat Tujuan penelitian ini adalah menyajikan Serat Kajen 
sebagai bentuk konservasi Naskah Jawa Pegon agar isi naskah dapat menjadi referensi 
dan bahan menunjang mata kuliah Teori Filologi. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teori filologi dengan mengutamakan pada naskah, teks, dan kandungan isi 
naskah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan istrinsik terhadap naskah 
sesuai dengan kaidah filologi naskah Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
simak. Hasil dari penelitian ini sebagi output penelitian adalah tersajinya naskah Serat 
Kajen peninggalan Syeikh Mutamakin yang berada di Pondok Pesantren Roudlotut 
Tholibin Margoyoso Kajen Pati pada tahapan trankripsi secara sahih menurut kaidah 
filologi naskah Jawa. 

INTELIGIBILITAS BAHASA INGGRIS PARA PELAJAR INDONESIA DALAM KONTEKS 
BAHASA INGGRIS SEBAGAI BAHASA INTERNASIONA

Yuliati, Prayudias Margawati, Fatma Rosita
Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Meningkatnya penggunaan bahasa Inggris di dunia telah mengubah tujuan 
pembelajaran bahasa Inggris. Semula pembelajaran bahasa Inggris ditujukan sebagai 
sarana untuk dapat berkomunikasi dengan penutur aslinya sehingga kemiripan level 
profisiensi dengan penutur aslinya sangatlah penting. Saat ini tujuan itu telah berubah 
menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan sesama non-penutur asli bahasa Inggris.
Hal ini tidak lepas dari status bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kaitannya 
dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi antar non-penutur asli 
maka target komunikasi dalam bahasa Inggris adalah inteligibilitas atau area di mana 
bahasa tersebut dapat dipahami oleh setiap penuturnya. Kajian dan analisis mengenai 
inteligibilitas bahasa Inggris di Indonesia dirasa penting untuk dilakukan guna mengetahui 
keberhasilan para penutur bahasa Inggris dari Indonesia dalam berkomunikasi. Penelitian 
ini ditujukan untuk menganalisis inteligibilitas bahasa Inggris di Indonesia dengan lokasi 
yang terfokus di Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, FBS Unnes. Metode kualitatif dengan 
pendekatan diskriptif analisis digunakan pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar 
dapat memperoleh data informasi yang komprensif melalui wawancara dan observasi 
langsung kepada para pengguna bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan 1) adanya 
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penyimpangan pengucapan bahasa Inggris oleh para pelajar Indonesia pada umumnya, 
2) penyimpangan ini dapat mengganggu inteligibilitas dan dapat juga tidak berpengaruh 
pada inteligibilitas, 3) penyimpangan pengucapan ini pada umumnya kurang disadari 
oleh para pengujarnya 4) kurikulum bahasa Inggris sudah sesuai dengan perkembangan 
pembelajaran bahasa Inggris, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan akademis dan sosial 
penggunaan bahasa, namun para pelajar juga harus memperoleh dukungan dan akses 
apabila menginginkan bahasa Inggrisnya seperti penutur aslinya.

PENERAPAN MODEL GORDON DALAM PEMBELAJARAN APRESIASI PUISI 
BERBASIS KONSERVASI BUDAYA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER 

BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Zuliyanti, Wati Istanti
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian tindakan (action research) ini dilakukan di Prodi PBSIdengan tiga siklus. 
Tahapan pada masing-masing siklus adalah (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, 
(3) pengamatan, dan refleksi. Jenis datanya adalah data kuantitatif dan kualitatif serta 
perolehan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, pembuatan 
jurnal catatan harian (dosen dan mahasiswa), dan tes pengukuran hasil belajar. Data 
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa 
mahasiswa dapat mengapresiasi dengan sistematis dan baik sehingga dapat melatih 
pola berpikir kritis mahasiswa. Hasil pembelajaran pada siklus I diperoleh hasil rata-rata 
nilai 78, kemudian pada siklus II menjadi 80. Pada siklus III diperoleh rata-rata nilai 83, 
sehingga rata-rata kelas mengalami kenaikan yang awalnya 72 (B) menjadi 81 (AB). 
Perubahan perilaku yang dapat dilihat dari hasil penelitian ini adalah berpikir kritis, kreatif, 
cerdas dalam menyelesaikan masalah, sopan dalam bertindak dan bertutur kata, jujur, 
bertanggung jawab, dan percaya diri.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil 
penelitiantersebut dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengapresiasi 
puisi. 

AGAMA DAN PERILAKU EKONOMI PEDAGANG KELONTONG (STUDI KASUS  
DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG)

Asma Luthfi, Nurul Fatimah, Ninuk Sholihah Akhiroh
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Aktivitas ekonomi merupakan aktivitas pokok yang dilakukan oleh manusia yang 
perkembangannya dapat dipengaruhi oleh beberapa factor. Salah satu faktor diantaranya 
adalah agama dan kepercayaan yang dimiliki manusia tersebut. Agama dan ekonomi 
merupakan dua hal yang sangat menpengaruhi, karena agama mampu mendorong 
mentalitas dan motivasi ekonomi manusia. Begitupun sebaliknya, ekonomi mampu 
menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas keagamaan seseorang. Pada Pedagang 
kelontong di Kelurahan Sekaran, aktivitas ekonomi yang mereka lakukan tidak terlepas 
dari pengaruh agama dan kepercayaan yang mereka miliki. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif yang mendasarkan pada deskripsi analitik yang 
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berlokasi di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gununpati Kota Semarang. Dari penelitian 
ini didapatkan hasil bahwa perilaku ekonomi pedagang kelontong di Sekaran sangat 
dipengaruhi oleh spiritualitas keagamaan mereka. Hal ini dapat terlihat pada pandangan 
mereka tentang harta sebagai titipan Tuhan dan harus bermanfaat bagi sesama manusia, 
pandangan mereka tentang kerja yang merupakan bagian dari perintah Tuhan, serta Etika 
bisnis yang mereka miliki senantiasa didasari oleh ajaran agama mereka. Pandangan 
ini kemudian mempengaruhi etos kewirausahaan dan tindakan ekonomi mereka yang 
berorientasi pada nilai-niali agama. 

CLUMSY SOLUTIONS BERBASIS PERSPEKTIF LOKAL DALAM KEBIJAKAN  
EKO-WISATA DI KAWASAN RAWA PENING-AMBARAWA

Cahyo Seftyono, Irfandi Imam Chambali, Ukhti Raqim
Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pengembangan eko-wisata merupakan kegiatan yang paling dibutuhkan dalam 
menampilkan eksistensi sebuah lingkungan. Eko-wisata berarti sosialisasi sebuah 
lingkungan untuk diperkenalkan kepada khalayak lebih luas. Lingkungan tidak lagi menjadi 
milik masyarakat setempat semata, melainkan juga dikenal dan kemudian secara tidak 
langsung akan menjadi ‘milik’ bersama karena lingkungan memang sesuatu yang bersifat 
memiliki pengaruh global, sebagaimana misalnya keberadaan hutan-hutan di Indonesia 
yang berpengaruh pada perubahan iklim global. Eko-wisata, termasuk di dalamnya Rawa 
Pening, menjadi sebuah kajian yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan, selama ini kajian 
tentang Rawa Pening tidak saja berkutat tentang spesies dan tanaman air, melainkan 
juga bagaimana kebijakan dan pembangunan di sana dijalanan. Pembangunan Rawa 
Pening, kemudian menjadi semakin kompleks, karena ada aspek kultural dan sosial-politik 
yang mempengaruhi pembentukan kebijakan dan bagaimana kebijakan itu mendapat 
dukungan dari masyarakat. Pada kondisi inilah kemudian clumsy solutions menjadi salah 
satu metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan kompleksitas pembangunan yang 
berpangkal pada keragaman perspektif. Dukungan masyarakat dalam pembangunan eko-
wisata Rawa Pening ini penting untuk diungkap dalam kerangka bagaimana masyarakat 
lokal memaknai nilai lingkungan dan mendorongnya sebagai kegiatan sosial politik. 
Penelitian yang dilakukan akan menggunakan model purposive sampling method untuk 
menggali secara mendalam informasi yang dimiliki masyarakat lokal terkait Rawa Pening. 
Sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat menghubungkan perpektif masyarakat 
lokal terhadap nilai lingkungan dan pembentukan kebijakan serta pola dukungannya. 
Sedangkan secara spesifik, dalam memperkaya kajian tentang nilai lingkungan dan 
Rawa Pening, diharapkan penelitian ini dapat memberikan luaran berupa karya ilmiah, 
baik proceeding seminar atau artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah.
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MODELING WAYANG KONTEMPORER SEBAGAI PENGEMBANG“NATION AND 
CHARACTER” DALAM PENDIDIKAN KARAKTER JENJANG PAUD  

DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Noorochmat Isdaryanto, Aris Munandar, Setiajid
Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan dan mengelsplorasi model 
wayang ebagai alternatif media Pengembangan “Nation and Character” yang telah 
dilakukan di PAUD Gunung Pati Kota Semarang selama ini. Pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Researh & Development). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa model wayang yang diajukan berdasarkan penelitian ini 
adalah “Wayang Interaktif –dinamis”. Wayang ini harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
1) Lakon wayang dilakukan dengan interaktif, yakni penonton diajak terlibat dalam 
pementasan. Kadang lakonwayangnya dapat berdialog dengan anak, bahkan anaknya 
diajak untuk sulaman, mencium tangannya 2) Dinamis ; ceritanya dibuat dalam suasana 
yang menggembirakan, menghindari hal-hal yang dapat membosankan anak. Ceritanya 
tidak bertele-tele.. Waktu yang digunakan dalam pementasan harus optimal dan lentur, 
bila anak terasa bosan serta tidak terkendali maka pementasan dapat dipersingkat, 
3) Cerita harus berdasarkan kejadian yang sesuai dunia anak dan dengan situasi dan 
kondisinya, dengan background panggung harus sesuai dengan situasi kondisi anak, 
4) Musiknya harus dinamis dan bertempo gembira. 5) Dalang harus pandai bercerita, 
pandai membuat pembedaan antar karakter tokoh wayang satu dengan yang lainnya, 
serta mampu memainkan suasana, 6) Wayang berupa simbol dari karakter tertentu, 
bukan sesuatu yang membuat anak takut, 7) Dalam pertunjukan sebaiknya ada host yang 
membantu dalang untuk mengkondisikan anak, mencairkan suasana, menumbuhkan 
motivasi, mengajak ikut bernyanyi dan menari, bertepuk tangan sehingga anak merasa 
dilibatkan dalam pertunjukan.

STRTEGI PENGELOLAAN KURIKULUM TERPADU BERBASIS MULTIPLE 
INTELEGENCE (STUDI SITUS DI SDIT ASSALAMAH UNGARAN)

Ruhadi, Iwan Hardi Saputro, Natal Kristiono
Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya 
mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan 
dasar dan menengah. Beberapa usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 
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pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi 
guru pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan 
dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu 
pendidikan belum menunjukkan peningkatan berarti. Sebagian sekolah, terutama dikota-
kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan namun 
sebagian besar yang lainya masih tampak memprihatinkan. Berdasarkan uraian diatas maka 
peneliti tertarik untuk menfokuskan penelitian mengenai “Strategi Pengelolaan Kurikulum 
Terpadu Berbasis Multiple Intelegence (Studi Situs di SDIT Assalamah Ungaran”), 
dengan tujuan (1) untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan kurikulum terpadu 
di Sekolah Dasar Islam Terpadu Assalamah Ungaran; (2) untuk mengetahui bagaimana 
implementasi strategi pengelolaan kurikulum terpadu berbasis multiple intelegence di 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Assalamah Ungaran. Jenis penelitian di dalam penelitian 
ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan 
pada latar data individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh 
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Desain penelitian ini menggunakan 
pendekatan yang disebut etnografi. Studi etnografi (etnografistudies) mendeskripsikan 
dan menginterprestasikan budaya, kelompok sosial dan sistem mengingat makna budaya 
itu sangat luas, tetapi studi etnografi dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, 
kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Dengan penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan kurikulum dan model 
pembelajaran yang pada akhirnya juga berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan.

KONSERVASI NILAI SEJARAH LOKAL MELALUI PENDIDIKAN SEJARAH  
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BUDAYA MASYARAKAT DI KUDUS 

Syaiful Amin, Tsabit Azinar Ahmad, Sri Radityo
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sejarah Lokal merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan 
karakter. Peran tersebut bisa dilakukan karena sejarah sebagai warisan masa lalu 
memberikan arahan serta petunjuk tentang bagaimana cara pandang serta masyarakat. 
Cara pandang masyarakat itulah yang menjadi karakter serta identitas suatu wilayah. 
Salah satu kota yang memiliki ciri khas adalah Kota Kudus. Kota kudus yang terkenal 
sebagai kota sejarah budaya Islam dengan dua karakter masyarakat. Sampai sekarang 
masyarakat di Kudus masih mempertahankan budaya dan tradisi yang membentuk 
karakter. Atas dasar latar belakang tersebut, menarik untuk mengatahui bagaimana 
upaya konservasi sejarah local serta peran sejarah lokal dalam mempertahankan 
karakter masyarakat melalui jalur pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Mendeskripsikan pelaksanaan konservasi nilai sejarah local sebagai upaya pelestarian 
budaya di Kudus, serta (2) Menjelaskan bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai 
media pelestarian budaya di Kudus. Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang 
mengkaji secara komprehensif tentang upaya konservasi sejarah local sebagai cara 
mempertahankan karakter masyarakat di Kudus. Objek penelitian ini adalah masyarakat 
kota Kudus, bentuk penelitian kualitatif diskriptif, Strategi yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah studi kasus tunggal, bentuk studi kasus terpancang (embedded case study). 
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. Hasil 
penelitian menunujukkan bahwa di Kudus Kulon, terdapat tiga cerita rakyat atau folklore 
utama yang bisa mengambarkan kondisi sosial masyarakat serta nilai-nilai yang sampai 
sekarang masih menjadi pegangan. Cerita tersebut adalah cerita tentang sapi pendamai, 
cerita tentang Gunung Pati Ayam, dan cerita tentang Saridin. Dalam folklore tersebut nilai-
nilai yang bisa diambil, diantaranya adalah nilai Pendidikan Adat/Tradisi, nilai Pendidikan 
Agama (Religi), nilai Pendidikan Sejarah (Historis), nilai Pendidikan Kepahlawanan atau 
Semangat Perjuangan hidup, dan nilai Pendidikan Moral. Cerita rakyat tersebut biasanya 
diceritakan dalam keluarga pada saat sedang berkumpul. Waktu yang efektif adalah saat 
makan malam, karena pada saat itulah semua anggota keluarga bisa berkumpul dengan 
waktu yang relatif santai. Masyarakat juga berperan dalam pewarisan nilai sejarah lokal 
ketika melaksanakan ritual keagamaan yang dilaksanakan secara rutin yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan anak-anak. Keterlibatan tersebut membuat adanya ikatan 
emosial bagi anak yang merasa bagian dari masyarakat. Dengan adanya ikatan emosial 
tersebut berarti proses pewarisan nilai sedang berlangsung. Kelemahan pada proses 
pewarisan nilai jalur informal adalah bahwa seiring dengan perkembangan waktu, 
ekspetasi sebagian masyarakat sekarang bukan lagi pada pelestarian nilai dan budaya, 
tapi beralih pada bagaimana agar anak mereka setelah dewasa mendapat pekerjaan. 

SINTESIS GEOPOLIMER BERBUSA BERBAHAN DASAR ABU LAYANG BATUBARA 
DENGAN HIDROGEN PEROKSIDA SEBAGAI FOAMING AGENT

Ella Kusumastuti, Nuni Widiarti
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Konsumsi energi yang tinggi di bidang rumah tangga dan industri menuntut adanya 
inovasi untuk menciptakan bahan bangunan yang mampu memerangi perubahan iklim, 
yakni menciptakan material bersifat bioclimatic dan isolator panas. Geopolimer memiliki 
prospek yang baik bila dikembangkan untuk tujuan tersebut. Hidrogen peroksida (H2O2) 
digunakan sebagai foaming agent karena ketidakstabilan termodinamikanya sehingga 
mudah terurai menjadi H2O dan O2 dan menciptakan pori pada geopolimer sehingga 
menurunkan densitasnya. Metode yang digunakan dalam sintesis geopolimer berbusa 
adalah dengan menggunakan abu layang sebagai sumber silika alumina yang diaktifkan 
dengan larutan pengaktif NaOH dan Na Silikat. Tahap sintesis geopolimer diawali 
dengan variasi jumlah Solid/Liquid (S/L) yakni memvariasi jumlah abu layang, kemudian 
dilanjutkan dengan sintesis geopolimer berbusa dengan memvariasi jumlah penambahan 
hidrogen peroksida (H2O2) sebagai foaming agent. Karakterisasi geopolimer berbusa 
dilakukan secara fisik dan kimia. Karakterisasi sifat fisik antara lain penentuan kuat tekan 
dengan Universal Testing Machine, pengukuran densitas sesuai dengan ASTM D854-
06, konduktivitas termal menggunakan Thermal Conductivity Analyser, serta morfologi 
pori menggunakan SEM. Karakterisasi struktur kimiawi dilakukan dengan analisis fasa 
mineral dengan XRD dan analisis gugus fungsi menggunakan FTIR. Penambahan H2O2 
sebagai foaming agent berpengaruh terhadap sifat fisika dan struktur kimiawi geopolimer 
berbusa yang dihasilkan. Penambahan H2O2 secara umum menurunkan kekuatan 
geopolimer dengan adanya pori yang terbentuk dari hasil peruraian H2O2 menjadi 
H2O dan O2. Oleh karena itu penambahan H2O2 juga akan menurunkan densitas dan 
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konduktivitas termalnya. Secara kimiawi, sifat material yang dapat diamati dari analisis 
dengan menggunakan FTIR, XRD dan SEM. Hasil analisis gugus fungsi dengan FTIR 
menunjukkan bahwa penambahan H2O2 tidak menimbulkan gugus fungsi baru dalam 
geopolimer, ditandai dengan adanya pita yang menunjukkan ikatan Si-O-Si dan Si-O-
Al tidak berubah secara signifikan. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa material 
hasil sintesis berfasa amorf. Penambahan H2O2 menyebabkan bertambahnya fasa 
kristal mineral sisa reaktan karena sebagian H2O2 bereaksi dengan basa. Hasil analisis 
dengan SEM membuktikan bahwa penambahan H2O2 memperbesar jumlah dan ukuran 
pori sampai dengan lebih dari 100mm. Jumlah optimum H2O2 yang ditambahkan untuk 
menghasilkan geopolimer berbusa dengan sifat kuat, densitas rendah dan isolator panas 
adalah pada penambahan H2O2 30% sebanyak 2,0% (b/b) dengan hasil kuat tekan 
21,2808 MPa, densitas 1800,8317 kg/m3 dan konduktivitas panas 0,0611 Watt/m°K. 
Material ini potensial sebagai beton ringan dengan kekuatan sedang.

PENERAPAN CRITICAL REVIEW TERHADAP BUKU GURU IPA KURIKULUM 2013 
UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENYUSUN 

PERANGKAT PEMBELAJARAN BERPENDEKATAN SAINTIFIK

M. Khusniati, S.D. Pamelasari
IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
menyusun perangkat pembelajaran berpendekatan saintifik. Penelitian dirancang dengan 
metode penelitian tindakan kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, 
dapat disimpulkan penerapan critical review terhadap buku guru IPA kurikulum 2013 dapat 
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran 
berpendekatan saintifik. 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA TERPADU BERKARAKTER PEDULI 
LINGKUNGAN TEMA “KONSERVASI” BERPENDEKATAN SCIENCE-EDUTAINMENT

Muhamad Taufiq, Novi Ratna Dewi, IPA Terpadu fmipa pem
Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran IPA terpadu 
berkarakter peduli lingkungan pada tema konservasi dengan pendekatan science-
edutainment. Metode yang dipakai untuk mencapai tujuan yaitu melalui penelitian 
pengembangan (Development Research) yang diarahkan untuk mengembangkan 
media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan tema konservasi bagi 
siswa SMP, yang berupa puzzle, crossword maupun squareword berbasis TIK. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPA terpadu tema konservasi mengalami 
peningkatan. Secara keseluruhan peningkatan (gain) hasil belajar sebesar 0,85 yang 
artinya peningkatannya dengan kriteria tinggi. Rata-rata total skor indikator karakter 
peduli lingkungan adalah 93,75 yaitu telah menunjukkan kriteria membudaya (MK) 
dikalangan siswa.
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KEEFEKTIFAN METODE SCHOOLYARD INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN SCIENCE VOCABULARY MAHASISWA PENDIDIKAN IPA FMIPA 

UNNES PADA MATA KULIAH BAHASA INGGRIS UNTUK IPA

Stephani Diah Pamelasari, Miranita Khusniati
IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tantangan yang harus dihadapi dalam mengajar Bahasa Inggris di pada mahasiswa 
selain jurusan Bahasa Inggris adalah tingkat pemahaman kosakata yang rendah. Hal 
tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka, berdasarkan permasalahan 
tersebut metode schoolyard inquiry digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman 
mereka dalam memahami science vocabulary sebagai metode alternative untuk 
membantu mereka belajar. Schoolyard inquiry adalah metode belajar kosakata secara 
mandiri di luar kelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman science vocabulary 
mahasiswa Pendidikan IPA FMIPA Unnes mengingkat secara signifikan dan mencapai 
tingkat tinggi pada level pemahamannya. Metode schoolyard inquiry terbukti lebih efektif 
untuk meningkatkan kemampuan pemahaman science vocabulary dibandingkan dengan 
metode games dengan nilai uji t sebesar 0,009, yang berarti 0,009 ≤ 0,05 dinyatakan 
bahwa hipotesis diterima. Hasil uji korelasi pada kelas eksperimen juga terbukti lebih tinggi 
yaitu 0,872 dibanding dengan kelas kontrol yaitu 0,785 yang mengindikasikan bahwa 
terdapat hubungan yang lebih kuat pada kelas eksperimen tentang metode pembelajaran 
yang digunakan, dalam hal ini adalah metode schoolyard inquiry, terhadap pemahaman 
science vocabulary. Tingkat pemahaman science vocabulary juga meningkat lebih tinggi 
daripada kelas kontrol. Melalui metode ini mahasiswa juga dapat mengintegrasikan 
pembelajaran Bahasa Inggris dengan metode saintifik. Mahasiswa juga memberikan 
respon positif terhadap metode schoolyard inquiry ini.

APLIKASI MOBILE ELEKTRONIK BOOK (MOE-BOOK) BERBASIS JAVA  
SEBAGAI PENDAMPING PROSES PEMBELAJARAN  

DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNNES

Anggraini Mulwinda, Riana Defi Mahadji Putri, Alfa Faridh Suni
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di institusi pendidikan 
(Perguruan Tinggi atau sekolah), saat ini sudah menjadi keharusan walaupun tidak ada 
yang mewajibkan, karena penerapan TIK dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan 
suatu institusi pendidikan. Perkembangan TIK ini tentunya akan memberikan banyak 
manfaat bagi manusia di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yaitu penggunaan 
handphone. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi buku elektronik 
atau Mobile Elektronik Book untuk perangkat handphone dengan menggunakan perangkat 
lunak Java 2 Micro Edition. Aplikasi handphone ini kemudian disingkat dengan MoE-Book. 
Dalam aplikasi MoE-Book ini berisikan informasi seputar Mata kuliah yang bisa digunakan 
sebagai pendamping di Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Hanya dengan 
menggunakan handphone pengguna sistem dapat membaca informasi tersebut kapan saja 
dan di mana saja. Pengembangan aplikasi MoE-Book ini menggunakan metode System 
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Development Life Cycle dengan pendekatan waterfall yang meliputi: library research, 
analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, operasi dan pemeliharaan. Kesimpulan 
yang diperoleh melalui penelitian ini : Pertama; Secara umum penelitian ini telah sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan yaitu membangun aplikasi Mobile Elektronik Book (MoE-
Book) untuk perangkat handphone menggunakan perangkat lunak Java 2 Micro Edition. 
Kedua; Java 2 Micro Edition memberikan keefektifitasan dalam mengembangankan 
aplikasi berbasis handphone, karena dapat diimplementasikan ke hampir semua jenis dan 
tipe handphone yang berbeda. Hal ini terlihat pada saat uji komparasi terhadap beberapa 
jenis dan tipe handphone yang berbeda. Rata-rata mampu menjalankan aplikasi dengan 
baik.

KATALIS HETEROGEN DARI ABU VULKANIK UNTUK PEMBUATAN BIODIESEL  
DARI MINYAK MIKROALGA CHLORELLA Sp.

Catur Rini Widyastuti, Dhoni Hartanto2
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Proses produksi biodiesel secara konvensional menggunakan bahan baku 
yang terbatas jumlahnya, proses yang rumit, dan banyaknya limbah yang dihasilkan 
menyebabkan produksi biodiesel dalam skala besar tidak dapat direalisasikan dengan 
mudah. Metode baru yang lebih sederhana dan ramah lingkungan menjadi penting untuk 
dikaji. Mikroalga merupakan sumber bahan alam terbarukan yang sangat potensial untuk 
produksi biodiesel karena kandungan minyaknya yang tinggi, kecepatannya tumbuh 
pada lahan yang terbatas, serta merupakan produk non-pangan. Salah satu jenis 
mikroalga dengan kandungan minyak yang relatif besar (28-32% berat kering) adalah 
mikroalga Chlorella sp. Selain bahan baku, pemilihan proses yang lebih sederhana dan 
ekonomis perlu dikembangkan. Selama ini, proses produksi biodiesel konvensioanal 
banyak menghasilkan air limbah pada tahap pemisahan produk dari katalis yang larut 
dan produk samping yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi limbah yang 
dihasilkan selama proses pemisahan tersebut, jenis katalis heterogen dapat digunakan 
untuk menggantikan katalis homogen alkali yang biasa digunakan. Katalis padat tersebut 
dapat disintesis dari abu vulkanik yang mengandung unsur-unsur seperti SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, serta beberapa elemen minor seperti 
Zr, Sr, dan V. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis katalis dan aktivitasnya dalam 
reaksi transesterifikasi minyak mikroalga Chlorella sp menjadi biodiesel. Tahap awal 
penelitian yang dilakukan adalah preparasi minyak mikroalga yang akan digunakan untuk 
uji aktivitas katalis. Minyak mikroalga diperoleh dengan ekstraksi menggunakan metode 
maserasi menggunakan pelarut n-heksana. Rendemen minyak yang diperoleh sebesar 
12,26%. Dari hasil uji GC-MS diketahui dua kandungan asam lemak terbesar dalam 
minyak mikroalga, yaitu Dodecanoic acid sebesar 59.52% dan n-Decanoic acid sebesar 
12.64%. Selanjutnya minyak mikroalga direaksikan dengan metanol dengan rasio molar 
1:6 menggunakan jenis katalis yang disintesis dari abu vulkanik. Preparasi katalis dilakukan 
dengan dua metode yang berbeda, yaitu refluks dengan larutan H2SO4 2 M dan secara 
alkali hidrotermal menggunakan larutan NaOH 2M. Reaksi transesterifikasi berlangsung 
pada suhu 60 oC dengan penambahan katalis padat sebanyak 5% selama 60 menit. 
Yield biodiesel yang diperoleh dari reaksi menggunakan katalis yang dipreparasi dengan 
larutan H2SO4 adalah 28,27% dengan densitas 0,684 g/mL. Sedangkan reaksi dengan 
katalis yang dipreparasi secara alkali hidrotermal menghasilkan biodiesel sebanyak 23% 
dengan densitas 0,69 g/mL.
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PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING LISTRIK RUMAH  
BERBASIS CLOUD COMPUTING

Nur Iksan, Arief Arfriandi
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Riset ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energy pada rumah dengan 
menyediakan informasi kepada penghuni mengenai penggunaan listrik di rumahnya, dan 
menyediakan cara yang efektif untuk merespon informasi tersebut. Riset ini mengusulkan 
sebuah system Sistem Monitoring Listrik Rumah (SMLR). Sensing, monitoring, dan 
actuating adalah bagian dari SMLR yang berperan penting dalam mengurangi konsumsi 
energy di rumah dapat diakses melalui web browser dan Mobile device. Sistem ini dibangun 
dalam sebuah platform cloud computing yang menyediakan tools dan mekanisme yang 
membantu pengembangan aplikasi di lingkungan cloud yang membantu user untuk 
memonitor dan mengontrol peralatan listrik yang ada dirumah Hasil Riset ini diharapkan 
dapat mendorong pengguna untuk mengubah kebiasaan mereka dalam menggunakan 
listrik. Pengguna akan memperhatikan penggunaan listrik mereka karena mereka sadar 
untuk menggunakan listrik se-efisien mungkin. Semakin banyak listrik yang dihemat, 
semakin sedikit mereka menghabiskan uang untuk membayar tagihan. Penghematan 
diharapan dapat mencapai 18-20%. Angka tersebut akan memberikan dampak positif, 
selain kepada pengguna juga berdampak pada pemerintah dan lingkungan. Pemerintah 
dapat menghemat subsidi yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan bakar dalam 
pembangkitan listrik. Dampak pada lingkungan,dapat mengurangi emisi CO2 di udara.

PERSEPSI GURU PENDIDIKAN JASMANI TERHADAP MODEL TEACHING GAMES 
FOR UNDERSTANDING (TGFU) DALAM PEMBELAJARAN PENJAS  

(SEBUAH PENELITIAN BERBASIS HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
PADA PENERAPAN MODEL TGFU DI UPTD DINAS PENDIDIKAN  

KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN )

Agus Pujianto, M. Annas, Andry Akhiruyanto
PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Guru 
Pendidikan Jasmani SD dikecamatan karananyar Kabupaten Pekalongan Terhadap 
Model Teaching Games For Understanding (TGFU) Dalam Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani ? sedangkan tujuannnya adalah Untuk mengetahui Persepsi Guru Pendidikan 
Jasmani SD dikecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Terhadap Model 
Teaching Games For Understanding (TGFU) Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani. 
Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkapkan 
sesuatu apa adanya. Adapun populasi yang menjadi subyek penelitian adalah para guru 
pendidikan jasmani yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran pendidikan jasmani 
dengan pendekatan TGFU (Teaching Games For Understanding) yang berada di wilayah 
UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan berjumlah 30 
Guru dan populasi tersebut dijadikan juga sampel penelitian. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data yaitu angket (kuisioner). disamping itu juga sebagai penguat 
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data, juga digunakan teknik wawancara terbatas dan observasi di lapangan. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket. Angket yang digunakan 
adalah angket tertutup yaitu jawabanya sudah dinyatakan dan responden tinggal memilih 
salah satu alternative jawaban tersebut. Ya atau Tidak. Teknik analisis data yang dapat 
digunakan adalah dengan menggunakan teknik distribusi frekuensi (statistik deskriptif) 
dengan perhitungan persentase. Secara umum pembelajaran penjas telah melaksanakan 
model pembelajaran PAIKEM dengan persentase mencapai 80,89%, pembelajaran aktif 
sebesar 95.11%, pembelajaran inovatif sebesar 75.11%, pembelajaran kreatif sebesar 
69.78%, pembelajaran efektif sebesar 81.78%, dan pembelajaran menyenangkan 
sebesar 82.67%. Pembelajaran kreatif dan infovatif masih perlu ditingkatkan. Capaian 
keberhasilan model pada ketiga ranah pembelajaran secara umum baru mencapai 
76,44%, keberhasilan pada rahan kognitif baru mencapai 74.67%, keberhasilan pada 
ranah afektif baru mencapai 79.56%, dan pada ranah psikomotor baru mencapai 
75.11%.

ANALISIS KEBUTUHAN IBU MENYUSUI STUDI DI TEMPAT KERJA  
(STUDI PADA PEKERJA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Chatila Maharani, Mardiana
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebutuhan ibu menyusui di tempat kerja 
(studi pada pekerja di Universitas Negeri Semarang). Jenis dan rancangan penelitian 
menggunakan metode deskritif kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah dosen 
dan tenaga kependidikan Unnes yang hamil pada saat penelitian, sedang menyusui 
dan pernah menyusui. Triangulasi dilakukan kepada teman sekantor dan atasan 
responden, serta direktur atau tenaga kesehatan di pusat layanan kesehatan Unnes. 
Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara mendalam. Data dianalisis 
menggunakan cross-case analysis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa responden 
yang memberikan ASI Eksklusif 0-6 bulan sebesar 57,1%, memerah di kantor dengan 
cara manual menggunakan tangan dan breast pump, memerah/memompa ASI di kantor 
menggunakan berbagai macam ruangan sebagai tempat memerah/memompa ASI-
nya seperti di ruang kerja (pada saat sepi, di balik lemari arsip), di ruang kerja lainnya 
(ruang IDB, ruang BAI), di ruang atasan, kamar mandi, dapur, mushola dan mobil pribadi, 
dilakukan sebanyak 1-3 kali, cara responden untuk menyimpan ASI Perah (ASIP)-nya 
selama di kantor yaitu menyimpan di lemari es/kulkas di kantor, di cooler bag dan di suhu 
ruang, dukungan diberikan oleh teman sekantor, sedangkan dari atasan dari 3 orang 
yang diwawancara 2 menyatakan dukungan, sedangkan satunya tidak mendukung, dan 
fasilitas yang diharapkan ruang laktasi dan cuti yang lebih panjang.
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PENGEMBANGAN PERMAINAN FOOT AND HAND COORDINATION  
UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN 

SISWA SEKOLAH DASAR

Lulu April Farida, Martin Sudarmono
PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Permainan olahraga merupakan salah satu materi permainan dan olahraga 
yang bertujuan untuk mengembangkan koordinasi gerak peserta didik melalui aktivitas 
permainan beregu. Tidak semua sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes 
mengajarkan semua materi dalam permainan bola besar. Berdasarkan hal di atas, 
perlu dilakukan pengembangan permainan bola besar yang dapat mengembangkan 
keterampilan koordinasi gerak peserta didik. Prosedur pengembangan yang digunakan: 
1) menganalisis produk yang akan dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) 
validasi ahli, 4) uji coba lapangan, 5) revisi produk, dan hasil produk pengembangan. 
Instrumen yang digunakan 1) data pengambilan denyut nadi, (2) kuesioner respon 
psikomotorik, kognitif, afektif peserta didik dengan angket, (3) pengamatan keefektifan 
teknik dasar yang digunakan dalam produk. Hasil penelitian ini telah ditemukan 
(1) produk permainan FOOT AND HAND COORDINATION, (2) keefektifan produk 
permainan dapat meningkatkan aktivitas fisik peserta didik, (3) permainan FOOT AND 
HAND COORDINATION ini dapat mengatasi keterbatasan alokasi waktu pembelajaran 
yang tersedia, (4) kompleksitas keterampilan koordinasi gerak. Simpulan penggunaan 
produk permainan FOOT AND HAND COORDINATION dalam pembelajaran memberikan 
pengaruh terhadap intensitas fisik, dapat mengatasi masalah keterbatasan sarana dan 
prasarana, dapat mengatasi keterbatasan alokasi waktu pembelajaran serta memberikan 
pengalaman koordinasi gerak kompleks. Saran bagi guru Penjasorkes di SD dapat 
menggunakan permainan ini di sekolah, dalam pembelajaran permainan bola besar.

PENGEMBANGAN PERMAINAN TEAM SPORTS UNTUK PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN SISWA SEKOLAH 

MENENGAH ATAS

Martin Sudarmono, Ranu Baskora Aji Putra, Lulu April Farida
PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Permainan olahraga merupakan salah satu materi permainan dan olahraga 
yang bertujuan untuk mengembangkan koordinasi gerak peserta didik melalui aktivitas 
permainan beregu. Tidak semua sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes 
mengajarkan semua materi dalam permainan bola besar. Berdasarkan hal di atas, 
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perlu dilakukan pengembangan permainan bola besar yang dapat mengembangkan 
keterampilan koordinasi gerak peserta didik. Prosedur pengembangan yang digunakan: 
1) menganalisis produk yang akan dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) 
validasi ahli, 4) uji coba lapangan, 5) revisi produk, dan hasil produk pengembangan. 
Instrumen yang digunakan 1) data pengambilan denyut nadi, (2) kuesioner respon 
psikomotorik, kognitif, afektif peserta didik dengan angket, (3) pengamatan keefektifan 
teknik dasar yang digunakan dalam produk. Hasil penelitian ini telah ditemukan (1) produk 
permainan TEAMS SPORT, (2) keefektifan produk permainan dapat meningkatkan aktivitas 
fisik peserta didik, (3) permainan TEAMS SPORT ini dapat mengatasi keterbatasan 
alokasi waktu pembelajaran yang tersedia, (4) kompleksitas keterampilan koordinasi 
gerak. Simpulan penggunaan produk permainan TEAMS SPORT dalam pembelajaran 
memberikan pengaruh terhadap intensitas fisik, dapat mengatasi masalah keterbatasan 
sarana dan prasarana, dapat mengatasi keterbatasan alokasi waktu pembelajaran serta 
memberikan pengalaman koordinasi gerak kompleks. Saran bagi guru Penjasorkes di 
SMA dapat menggunakan permainan ini di sekolah, dalam pembelajaran permainan bola 
besar SMA kelas X.

UPAYA PENINGKATAN KESADARAN REMAJA BERPERILAKU SEHAT  
DENGAN PENERAPAN MAPPING ADOLESCENT PROGRAMMING AND 

MEASUREMENT (MAPM) FRAMEWORK

Nur Siyam, Widya Hary Cahyati, Lukman Fauzi
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Upaya peningkatan kesadaran berperilaku sehat pada remaja perlu ditingkatkan, 
mengingat semakin banyaknya masalah yang terjadi pada remaja. Langkah yang bisa 
di ambil untuk membangun kesadaran remaja berperilaku sehat salah satunya dengan 
menerapkan metode Mapping Adolescent Programming and Measurement (MAPM) 
Framework. Penerapan Metode MAPM Framework ini menekankan identifikasi dampak 
kesehatan yang telah terjadi di sekolah. Tujuan penelitian adalah terbentuknya model 
MAPM Framework dan mendapatkan gambaran efektifitas model MAPM Framework 
sebagai upaya peningkatan Kesadaran Remaja Berperilaku Sehat. Penelitian akan 
di lakukan di SMP Islam Walisongo Kedungwuni. Populasi penelitian adalah seluruh 
kelas di SMP Islam Walisongo. Sampel penelitian adalah siswa-siswi yang mempunyai 
permasalahan berdasarkan Mapping dan Measurement dari MAPM Framework dan data 
dari guru BK. Jenis penelitian adalah penelitian Quasi Experiment dengan rancangan 
Non Randomized One Group Pretest-Posttest Design. Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Instrument penelitiannya: checklist 
observasi, pedoman wawancara dan kuesioner. Analisis data dengan Analisis Univariabel 
dan Bivariabel (Wilcoxon). Hasil penelitian menunjukkan sikap terhadap bimbingan 
konseling, kenakalan remaja, sikap terhadap rokok, perilaku merokok, sikap terhadap 
narkoba, dan sikap terhadap seks pranikah sesudah menerapkan metode MAPM 
framework menunjukkan perubahan yang signifikan (p value <0,05), sikap dan perilaku 
siswa menjadi lebih baik atau positif. Kesadaran remaja berperilaku sehat meningkat 
signifikan (p value= 0,000) sesudah diterapkan Metode MAPM framework.
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E ARSIP (ELEKTRONIK ARSIP) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA KONSERVASI (PAPERLESS)  

DI FAKULTAS EKONOMI UNNES

Agung Kuswantoro, Nina Oktarina, Hengky Pramusinto, Trisna Novi Ashari
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Arsip adalah sumber informasi yang autentik dan pelayanan informasi ke publik, 
sehingga penataan arsip dalam suatu organisasi harus sistematis dan efektif. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis sistem penyimpanan arsip, hambatan-
hambatan yang di alami oleh arsiparis, elektronik arsip (e arsip) berbasis TIK dapat 
mengupayakan paperless, model e arsip berbasis TIK, manfaat e arsip berbasis TIK bagi 
Fakultas Ekonomi, Unnes. Penelitian ini berkontribusi dalam membuat model e arsip 
berbasis TIK di Fakultas Ekonomi Unnes dalam upaya Unnes konservasi (paperless).
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Desain penelitian dirancang 
dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang 
berkaitan dengan sistem kearsipan di Fakultas Ekonomi Unnes. Subjek penelitian ini 
adalah arsiparis, tata usaha, asisten laboratorium, pembantu dekan bidang administrasi 
umum, dan lainnya. Penyimpanan arsip yang digunakan adalah menggunakan pokok 
masalah (subjek). Hambatan-hambatan yang di alami oleh arsiparis dalam mengelola 
kearsipan yaitu dalam penemuan dokumen, terutama arsip lama, pencariannya 
dibutuhkan waktu yang relatif lama. Sementara arsip yang baru, dalam pencariannya 
dibutuhkan waktu relatif cepat. Kebijakan e arsip sudah dikenalkan pada tahun 2013, 
berupa file yang tersimpan pada komputer untuk format-format tertentu (surat), sehingga 
fakultas ekonomi Unnes dapat dikatakan sudah mengupayakan paperless dalam bekerja.
Model e arsip yang diterapkan berupa program excel. Perangkat keras (hardware) yang 
digunakan adalah computer dan printer. E arsip yang digunakan di fakultas ekonomi 
memberikan manfaat berupa efektivitas dan efesiensi. Efektif dalam segi cepat dan 
mudah dalam penemuan arsip. Efisien dalam segi hemat pembiayaan, waktu relatif 
pendek, dan ruang tidak membutuhkan yang luas.Saran dalam penelitian ini adalah (1) 
perlunya peningkatan sumber daya manusia (arsiparis) melalui pelatihan atau mengikuti 
seminar mengenai manajemen kearsipan, (2) daya dukung e arsip perlu ditingkatkan, 
yaitu dengan adanya scanner atau barcode, (3) perlunya ada sistem khusus arsip dalam 
mengelolanya, sebagaimana sikadu. Sehingga akan lebih sistematis dalam manajemen 
kearsipannya.

PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL: PENDEKATAN KOMPREHENSIF 
BERDASARKAN FAKTOR KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Badingatus Solikhah, Henny Murtini
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan 
untuk menyajikan keseluruhan komponen modal intelektual dalam laporan keuangan. 
Sementara itu penyajian modal intelektual merupakan sarana mengkomunikasikan 
kepada stakeholder tentang Intellectual Property yang dimiliki perusahaan. Oleh karena 
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itu sebagian besar perusahaan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan 
tahunan ataupun website mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-
faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual dimana factor tersebut 
dikelompokkan menjadi factor keuangan dan non-keuangan. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Dengan 
teknik content analysis, data pengungkapan modal intelektual diindex menggunakan 
model yang dikembangkan oleh White, et al (2007). Selanjutnya untuk menemukan 
model pengungkapan modal intelektual, data di analisis menggunakan Structural 
Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square. Hasil pengujian 
menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan (ROA), ukuran perusahaan 
(SIZE) dan umur perusahaan (AGE) berpengaruh terhadap keluasan pengungkapan 
modal intelektual. Sedangkan variable komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan 
tidak berdpengaruh terhadap Disclosure IC. Penelitian berikutnya diharapkan dapat 
mengembangkan model pengukuran Disclosure IC misalnya index Guthrie supaya dapat 
memperkaya hasil penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual.

DAMPAK INVESTASI SOFTSKILL PADA TENAGA KERJA WANITA  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA  

DI KABUPATEN KENDAL

Dyah Maya Nihayah, Karsinah, Avi Budi Setyawan
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Harapan untuk mendapatkan upah yang tinggi dan kesulitan mencari pekerjaan 
di dalam negeri, merupakan faktor utama peminat untuk bermigrasi menjadi tenaga kerja 
wanita (TKW). Kondisi ini tidak diimbangi dengan informasi lengkap mengenai lingkungan 
tempat kerja tujuan. Selain sistem dan lingkungan kerja, yang tak bisa diabaikan begitu 
saja adalah kultur, kondisi geografis, dan aturan hukum yang berlaku di negara yang 
dituju. Kelemahan itu rentan menimbulkan tindakan kekerasan dan tindakan eksploitasi 
terhadap TKW. Adanya investasi softskill menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 
TKW, terkait dengan peran gandanya dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Untuk mengetahui dampak investasi softskill TKW Kendal yang bekerja di 
luar negeri terhadap kesejahteraan perekonomian rumah tangga serta untuk mengetahui 
strategi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat terutama 
dinas tenaga kerja untuk meningkatkan softskill dari TKW Kabupaten Kendal. Populasi 
penelitian ini adalah tenaga kerja yang pernah dan akan berangkat menjadi TKW 
Kabupaten Kendal. Adapun sampel yang digunakan adalah seluruh tenaga kerja yang 
ada di BP3TKI, berjumlah 129 orang. Metode analisis menggunakan deskriptif statistik 
dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas diri 
(softskill) sangat penting supaya ke depan para TKW mampu mandiri. Investasi softskill 
tidak terbatas hanya ketrampilan yang bersifat praktis seperti kursus rias kecantikan, 
menjahit atau mahir komputer, namun ketrampilan yang bersifat knowledge juga penting 
untuk dipahami. Oleh karena itu, pelatihan atau pun pendidikan yang bersifat knowledge 
seperti pendidikan keuangan sederhana memainkan peran penting yang memungkinkan 
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TKW dan keluarga mereka mampu mengelola, menabung dan menginvestasikan 
penghasilan dari remitan yang dikirimkan pada TKW kepada keluarga mereka secara 
teratur selama bekerja di luar negeri. Dengan pengaturan remitan secara produktif maka 
ketergantungan untuk selalu ingin bekerja ke luar negeri dapat dihilangkan sehingga 
kesejahteraan rumah tangga dapat terjamin secara kontinyu.

PEMANFAATAN ADANYA AGLOMERESI INDUSTRI DI KABUPATEN SEMARANG 

Fafurida, Nurjannah R, Yozy Aulia R, Universitas Negeri Semarang
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi 
Jawa Tengah yang merupakan salah satu lokasi adanya aglomerasi industri. Walaupun 
sektor industri di kabupaten ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan 
daerah, namun ternyata dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sektor 
industri memiliki backward linkage dan forward linkage yang rendah terhadap sektor lain. 
Mayoritas industri yang berdiri di daerah ini merupakan industri makanan dan minuman, 
yang notabene mayoritas bahan bakunya berasal dari sektor pertanian. Hal tersebut 
menunjukkan peluang adanya pemanfaatan sektor pertanian sebagai penyuplai input 
utama bagi industri tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan 
industri melalui identifikasi industri-industri di Kabupaten Semarang. Pemetaan industri 
dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis indutri dan bahan baku yang 
ada di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil pemetaan industri yang telah dilakukan, 
maka dapat disusun perencanaan sektor pertanian. Kaitan dari adanya aglomerasi 
industri terhadap pemanfaatan sektor-sektor lain sangatlah tinggi. Jadi perencanaan 
pembangunan sektor pertanian berdasarkan pemetaan industri dapat dilakukan 
tentunya sesuai dengan hasil pemetaan yang akan diperoleh nanti. Teknik analisis data 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif statistik dengan menggunakan data 
sekunder yang diambil dari Desperindagkop, Badan Pusat Statistik dan tiap kecamatan 
yang ada di Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan wilayah yang 
memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Ungaran barat dengan jumlah 
236 industri. Jumlah mayoritas industri yang berada di Kabupaten Semarang adalah 
industri yang bergerak di bidang pangan.Daerah yang paling dominan yang merupakan 
lokasi industri pangan adalah Tuntang, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Ambarawa. 
Dari jenis industri sandang, wilayah yang memiliki industri terbanyak adalah kecamatan 
Ungaran Barat, Pringapus dan Bergas. Industri kimia dan bahan bangunan merupakan 
industri terbanyak kedua setelah industri jenis pangan. Adapun daerah yang dominan 
menjadi tempat berdirinya industri kimia dan bahan bangunan adalah Pringapus, Bergas 
dan Ungaran Barat. Jenis industri logam dan elektronika banyak berlokasi di Kecamatan 
Ungaran Barat, Ambarawa dan Bergas. Dan jenis industri kerajinan mayoritas terdapat di 
Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Jambu. Mayoritas arah pengembangan wilayah 
yang berbasis pada sektor pertanian adalah penentuan sentra produksi kayu, komoditas 
bahan tepung, kedelai dan kacang-kacangan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan efek penguatan di sektor pertanian yang nantinya akan meningkatkan 
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kontribusi terhadap perekonomian daerah.

INTERNALISASI PENDIDIKAN EKONOMI LINGKUNGAN DALAM PERILAKU 
EKONOMI BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS INTEGRASI NILAI 

KONSERVASI DALAM PEMBELAJARAN DI FE UNNES) 

Khasan Setiaji 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi memiliki kepentingan 
untuk pengukur sejauhmana implementasi nilai-nilai konservasi diintegrasikan kedalam 
pembelajaran di setiap civitas akademika. Salah satu implementasi nilai konservasi 
yang diterapkan di Fakultas Ekonomi dengan mengintegrasikan pendidikan ekonomi 
lingkungan dalam pembelajaranya. Penelitian ini menggali sejauhmana internalisasi 
nilai-nilai konservasi dalam bentuk pendidikan ekonomi lingkungan di Fakultas Ekonomi 
mampu menjadikan perilaku dan moral mahasiswa dalam menjalankan aktivitas 
ekonominya selaras dengan kelestarian lingkungan. Untuk mencapai tujuan di atas 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini pendekatan 
kualitatif yang digunakan lebih bersifat natural, deskriptif dan induktif. Hasil Penelitian 
menunjukan (1) integrasi pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan di Fakultas 
Ekonomi Unnes dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 
yang disusun berlandaskan prinsip-prinsip pembelajaran yang mengarahkan pada 
integrasi pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan. (2) mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Unnes memperlihatkan perilaku ekonomi yang berwawasan lingkungan yang terlihat dari 
pertimbangan moral dan rasional dalam pengambilan keputusan perilaku ekonominya. 
(3) proses internalisasi perilaku ekonomi berwawasan pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Unnes dimulai dari internalisasi dikeluarga, teman sebaya dan lembaga 
pendidikan. Peneliti menyarankan (1) perlu dukungan fakultas untuk disusun formal yang 
lebih mapan, terstruktur dan terpadu, dalam integrasi pendidikan ekonomi berwawasan 
lingkungan, (2) perlu dikembangkan model integrasi pendidikan ekonomi berwawasan 
lingkungan, (3) integrasi dan internalisasi pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan 
dilakukan semua pihak.

MODEL VOLUNATARY COMPLIANCE UMKM ATASPEMAHAMAN KESEDERHANAAN 
DAN KEMUDAHANIMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2103  

TENTANG PAJAK UMKM

Kiswanto, Hasan Mukhibad
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mengatur PPh UMKM 
menimbulkan kegelisahan dikalangan Wajib Pajak UMKM. Disisi lain masalah kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak UMKM masih tergolong rendah, 
sehingga dengan muncul peraturan tersebut apakah nantinya tidak menurunkan kepatuhan 
kewajiban perpajakan UMKM. Penelitian ini mencoba mengkaji aspek kesadaran, aspek 
kepatuhan, aspek kesederhanaan, aspek kemudahan, dan aspek pelayanan/asistenship 
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fiskus dalam membentuk timbulnya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM 
dari dalam diri wajib pajak sendiri. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif 
atas kelima aspek tersebut, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan voluntary 
compliance wajib pajak UMKM di kota semarang. Berdasarkan analisis deskriptif yang 
dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa masih diperlukan sosisalisasi atas peraturan yang 
terbaru, perlu adanya pelayanan khusus untuk wajib pajak UMKM, tarif pajak dirasakan 
tinggi. Hal ini membawa dampak pada diperlukanya pengkajian ulang terkait dengan 
peraturan perpajakan khususnya bagi wajib pajak UMKM.

KECIL MENENGAH MELALUI ANALISIS STRUKTUR INDUSTRI STUDI KASUS  
PADA UMKM DI KABUPATEN SEMARANG

Vini Wiratno Putri, Moh. Khoiruddin, Nury Ariani Wulansari
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi struktur Industri 
serta menganalisis model struktur industri UMKM di kabupaten Semarang dalam 
rangka menciptakan keunggulan bersaing. Metode penulisan ini menggunakan analisis 
kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada UMKM di Kabupaten Semarang 
khususnya yang bergerak pada sektor makanan dan furniture struktur industri dari para 
pemain berada pada posisi lemah terhadap pemain pendatang baru dan kekuatan daya 
tawar pembeli. Sedangkan terhadap produk subtitusi, kekuatan daya tawar pemasok dan 
pesaing, UMKM berada pada posisi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis 
besar UMKM di Kabupaten Semarang masih tergolong lemah dan masih sangat mudah 
terpengaruh oleh pengaruh eksternal terutama para pemain dalam struktur industri.
Perlu adanya strategi khusus untuk mengantisipasi ancaman yang membahayakan 
keberlangsungan UMKM di Kabupaten Semarang. Model rekayasa ulang bisnis dapat 
dilakukan dengan cara mengaudit balik sistem, proses, prosedur dan hasil yang selama 
ini telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi atau membuat 
terobosan, mengikuti prosedur standar sistem mutu yang berlaku.

TIPOLOGI SENGKETA TANAH DAN PILIHAN PENYELESAIANNYA  
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG

Aprila Niravita, Rofi Wahanisa
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tanah merupakan faktor yang penting dan kebutuhan utama hidup manusia. 
Sebagai hal primer tanah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, 
yang berbunyi sebagai berikut: ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. Permasalahan mengenai tanah adalah hal yang paling mudah dipicu dan 
sekaligus sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik di masyarakat. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah tipologi sengketa-sengketa tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ? 2) Bagaimana pilihan penyelesaian sengketa 
yang dipilih oleh masyarakat?. 3) Bagaimanakah optimalisasi peran BPN dalam 
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menyelesaikan sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 
2011?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 
dokumen. Jenis data yang digunakan data primer yang diambil langsung dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Semarang dan data sekundernya didapat dari dokumen dan 
bahan hukum yang berhubungan dengan tipologi sengketa dan upaya penyelesaiannya. 
Hasil penelitian, inventarisasi kasus pertanahan di Kabupaten Semarang masih relatif 
banyak, berdasarkan data yang sudah di inventarisir pada tahun 2012 berjumlah 87 
kasus, dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kasus yakni sebanyak 91 
kasus. Upaya penyelesaian kasus pertanahan di Kabupaten Semarang melalui Kantor 
Pertanahan Kabupaten Semarang, untuk tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ungaran, 
Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, untuk tingkat 
banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Pilihan penyelesaian lebih banyak dilakukan 
mediasi. Sedangkan peran seksi sengketa konflik dan perkara Kantor Pertanahan 
Kabupaten Semarang pada proses penyelesaian kasus pertanahan berpedoman pada 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 

PERLINDUNGAN PELAPOR DALAM DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Diandra Preludio Ramada, Pratama Herry Herlambang, Laga Sugiarto 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang, jika berbicara 
mengenai masalah masyarakat maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hukum, 
karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan hukum dan hukum membutuhkan 
masyarakat untuk dapat berjalan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat tersebut, 
maka semakin banyak permasalahan hukum yang harus dapat diselesaikan oleh hukum 
tersebut, oleh karenanya hukum itu sendiri harus senantiasa berkembang sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Eksistensi hukum akan diakui apabila 
nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan. 
Dalam pencapaian eksistensi hukum tersebut dibutuhkan sarana dalam pencapaiannya, 
salah satunya adalah penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, seperti dikutip 
oleh Satjipto Rahardjo, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 
yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Penegakan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap kejahatan memang 
harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, ada berbagai 
persoalan yang lebih fundamental, agar menumbuhkan sikap arif untuk bersama-sama 
tidak mengulang dan membudayakan tindak pidana dalam berbagai aspek kehidupan. 
Jadi upaya-upaya pemberantasan tindak pidana dengan berbagai bentuk usaha terus 
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dijalankan, khususnya dengan jalan memberikan perlindungan kepada saksi pelapor. 
Masih segar dalam ingatan kita suatu kisah tentang seorang yang bernama Endin 
Wahyudi yang melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa 
orang Hakim. Kemudian, hakim tersebut melakukan serangan balik. Sang Hakim bebas 
dari hukuman, sementara yang pelapor dihukum pengadilan karena terbukti melakukan 
tindak pidana yang dituduhkan.

KONSERVASI HUKUM BERBASIS LIVING LAW (HUKUM YANG HIDUP DI 
MASYARAKAT): STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  

DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
SEMARANG

Muhammad Azil Maskur, Bagus Hendradi Kusuma, Cahya Wulandari, Muhammad Sholekan 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Persoalan hukum yang semakin hari menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan 
merupakan cerminan penanganan masalah hukum yang jauh dari tujuan hukum itu 
sendiri. Hukum yang seharusnya dimaknai sebagai jalan memperleh keadilan akan 
tetapi kenyataannya hanya mengutamakan kepastian. Gerbang terakhir putusan hukum 
ada di hakim sebagai pemegang otoritas terakhir keadilan dalam sistem peradilan pidana 
indonesia, di tangan hakimlah hukum dapat dikatakan adil dan tidak adil. Besarnya 
tanggungjawab hakim tidak diimbangi dengan sumber daya hakim itu sendiri, sehingga 
putusan seringkali tidak adil versi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan 
masyarakat adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Keadilan yang diharapkan 
masyarakat tersebut terutama dalam perkara tindak pidana korupsi sebenarnya akan 
terjawab jika hakim tidak hanya melulu menjadi corong undang-undang (la bouche de la 
loi) akan tetapi juga menggali hukum dalam masyarakat (living law). Permasalahan yang 
diangkat dalam artikel ilmiah hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana 
landasan yuridis-filosofis tentang penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living 
law) dalam pengambilan keputusan?; dan (2) bagaimana penggalian hukum yang 
hidup di masyarakat (living law) dalam memutus perkara di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Semarang? Pengalian hukum yang hidup di masyarakat identik dengan 
istilah konservasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan 
Tipikor Semarang selalu melakukan upaya konservasi hukum yang hidup dalam setiap 
mengambil keputusan. Akan tetapi dikarenakan hakim juga harus tunduk pada asas 
legalitas maka penggalian tersebut hanya digunakan sebagai hal yang meringankan bagi 
terdakwa. Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana dalam rentang waktu 
yang ditentukan undang-undang, rentang waktu inilah yang dipakai oleh hakim dalam 
memasukkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hal yang meringankan. Hakim 
tidak dapat membebaskan terdakwa walaupun dimungkinkan secara nurani hakim tahu 
bahwa terdaka tidak bersalah secara materiil, akan tetapi dikarenakan unsur-unsur dari 
pasal yang didakwakan terpenuhi maka hakim tetap menjatuhkan putusan pidana.
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PENERAPAN SISTEM SEWA DAN TUMPANG LAHAN DI TEMPAT PEMAKAMAN 
UMUM (TPU) BERGOTA SEBAGAI SOLUSI PENYEIMBANG TATA RUANG  

KOTA SEMARANG

Tri Andari Dahlan, Rofi Wahanisa, Rahayu Fery A, Ragil Widodo
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pemanfaatan lahan yang tidak optimal melatarbelakangi Pemerintah Kota Semarang 
untuk mengeluarkan kebijakan sistem sewa tempat pemakaman bagi masyarakat yang akan 
menguburkan jenazah terutama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota. Peraturan Daerah 
No 10 Tahun 2009 menyebutkan adanya istilah “Makam Tumpang”. Makam Tumpang adalah 
tanah makam yang digunakan untuk dua jenazah atau lebih dalam suatu keluarga. Menumpuk 
jenazah dalam satu liang lahat tidak menjadi masalah asalkan menumpuk jenazah tersebut tidak 
menghilangkan kehormatan dari jenazah itu sendiri. Sistem Tumpang juga dapat menghemat 
penggunaan lahan yang semakin berkurang. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sistem sewa 
makam dan sistem tumpang tanah makam di Tempat Pemakaman Umum Bergota ini belum 
sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat Kota Semarang.

MODEL MEKANISME PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA (STUDI KASUS  
DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL KOTA SEMARANG)

Waspiah, Andry Setiawan, Dian Latifiani, Ana Nisa Fitriati 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian sering dikenal dengan “utility 
model”, tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap 
memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana mendapat perlindungan hukum apabila 
terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah: 
Menemukan model mekanisme pelaksanaan pendaftaran paten sederhana berdasarkan Undang-
Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; Menemukan hambatan mekanisme pendaftaran 
paten sederhana berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif hukum. Jenis penelitian ini adalah Paradigm 
critical –sosiologis-yuridis dan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan 
kerangka pemikiran yang mengkritisi kebijakan (normative) yang ada sekaligus memberikan 
solusi (sosiologis) dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian ini mengambil lokasi di 
Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kota Semarang. Hasil penelitian dapat disimpulkam bahwa UMKM 
yang ada di LIK Kota Semarang belum ada yang mendaftarkan penemuan paten sederhana, hal 
ini tidak terlepas dari rumitnya mekanisme pendaftaran paten sederhana. Syarat pendaftaran 
paten biasa dalam undang-undang paten di samakan dengan syarat paten biasa yang jauh 
berbeda karakteristiknya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pendampingan 
dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini peran universitas sebagai fungsi tri darma perguruan 
tinggi. Sehingga harapannya paten-paten sederhana dapat terlindungi dengan melakukan 
pendaftaran. Hambatan mekanisme pendaftaran paten sederhana ada dua macam yaitu dari 
aspek yuridis dan aspek budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pendampingan 
bagi UMKM, kenda yuridis di kurangi dengan mengadakan revisi undang-undang dan budaya 
hukum masyarakat dapat dirubah. Saran yang di berikan antara lain adalah penyederhanaa UU 
Paten, Adanya dorongan dan bantuan dari pemerintah dalam hal paten sederhana lebih banyak 
dilakukan. 
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EVALUASI PENGGUNAAN MEDIA INTRUKSIONAL MODERN BERBASIS TIK  
BAGI GURU SMA DI KABUPATEN DEMAK

Ahmad Mabrur, Achmad Farchan, Uswatun Chasanah
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pada era teknologisasi saat ini pembelajaran yang dilakukan oleh para guru 
masih belum banyak memanfaatkan teknologi modern (TIK) dengan mengikuti kaidah 
desain dan strategi instruksional modern, padahal guru pada saat ini dituntut harus 
bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada supaya pendidikan yang ada 
lebih aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkaan. maka evaluasi penguanaan media 
instruksional modern berbasis TIK sangat perlu dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas 
program pelaksanaan penggunaan media, penguasaan penggunaan media dan hasil 
pembelajaran. Berdasarkan hasil temuan, evaluasi desain instruksional modern berbasis 
TIK yang digunakan oleh guru di Kabupaten Demak melalui analisis angket horisontal 
masih dalam taraf baik (B) dengan nilai 110 bagi guru dan 84.2 bagi siswa. Sedangkan 
secara vertikal masing-masing Dari segi input dan konten hasil rata-rata dua persfektif 
guru dan siswa mendapatkan nilai rentangan 3.4 dengan kriteria jarang atau cukup 
baik. Dari segi proses hasil rata-rata dua persfektif guru dan siswa mendapatkan nilai 
rentangan 3.3 dengan kriteria jarang atau cukup baik. Dan Dari segi output hasil rata-rata 
dua persfektif guru dan siswa mendapatkan nilai rentangan 3.6 dengan kriteria jarang 
atau cukup baik. Dengan demikian, Efektivitas program pelaksanaan penggunaan media 
intruksional modern berbasis TIK pada pembelajaran yang terdiri dari: desain dan strategi 
pembelajaran, jumlah siswa, suasana pembelajaran, ketertarikan siswa untuk mengikuti 
pembelajaran, kenyamanan siswa dalam pembelajaran, kondisi fasilitas pendukung dan 
ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah di kabupaten Demak mendapatkan nilai 
huruf B dalam arti masih dalam kondisi cukup baik dan masih perlu diadakan diklat lagi. 
Sedangkan, Penguasaan guru SMA di Kabupaten Demak untuk menggunakan media 
intruksional modern berbasis TIK yang terdiri dari: penguasaan guru dalam pembuatan 
media, Interaksi guru dengan peserta didik, dan penguasaan guru dalam mengevaluasi 
pembelajaran modern berbasis TIK di kabupaten Demak masih dalam kondisi cukup 
baik dimana guru mendapatkan nilai 3.4 yang ditafsirkan cukup bisa membuat media 
dengan baik. Sehingga hasil pembelajaran siswa yang menggunakan media intruksional 
modern berbasis TIK, yang terdiri dari: pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan 
mencapai kondisi cukup baik atau mendapat nilai 3.6.
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PERBEDAAN KECEMASAN MENGHADAPI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DENGAN PEGAWAI SWASTA DI KOTA SEMARANG PADA TAHUN 2014

Ida Rodlotul C, Nur Astuti Agustriyana, Novianto Adhi Sucipta
Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan sempurna 
dibandingkan makhluk lain. Berbagai kejadian dirasakan melalui perasaan yang salah 
satunya ketika seseorang mendekati masa pensiun. Pensiun merupakan masa dimana 
awalnya ia melakukan aktivitas dengan bekerja dengan kegiatan yang tidak bekerja lagi. 
Ketika individu sudah memasuki masa pensiun ia harus berpisah dengan teman-teman 
maupun pendapatan yang biasa ia terima dalam setiap bulan. Akibat pensiun ini maka 
terjadi perubahan psikologis yang dialami individu dalam menghadapi pensiun. Tujuan 
penelitian ini sendiri adalah untuk membandingkan kecemasan menghadapi pensiun pada 
pegawai negeri dengan pegawai swasta. Penelitian perbedaan kecemasan menghadapi 
pensiun pada pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta menggunakan penelitian 
kuantitatif dengan subyek sebanyak 60 orang yang terdiri dari 30 orang pegawai swasta 
dan 30 orang pegawai negeri. Karakteristik subjek penelitian (populasi) pada penelitian 
ini yaitu tercatat sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta di kota Semarang 
dan berusia di atas 50 tahun. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling 
non probability sampling, dengan sampling incidental. Metode yang dipakai yaitu 
Skala likert 40 item yang terdiri dari item favorable dan unfavorable. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 40 aitem yang disebarkan mencapai koefisien korelasi minimal 
0,03, sehingga daya bedanya dianggap memuaskan. Berdasarkan perhitungan diperoleh 
distribusi frekuensi perbedaan kecemasan menghadapi pensiun antara pegawai negeri 
dalam kategori rendah 37%, kemudian sedang 63%, dan tinggi 0%. Pegawai swasta 
dalam kategori rendah 10%, kemudian sedang 90%, dan tinggi 0%. Jika dilihat dari 
tiap aspeknya, aspek kognitif pada pegawai negeri sipil masuk dalam kategori rendah, 
sedangkan pegawai swasta masuk dalam kategori sedang. Aspek afektif pada pegawai 
negeri dan pegawai swasta masuk dalam kategori sedang. Aspek motorik pada pegawai 
negeri sipil masuk dalam kategori rendah, sedangkan pegawai swasta masuk dalam 
kategori sedang. Pengujian kenormalan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan one-sample Kolmogorov Smirnov test. uji normalitas untuk kelompok 
pegawai swasta diperoleh koefisien K-S-Z sebesar 0,886 dengan nilai signifikansi 0,412 
(p > 0,05). Sedangkan uji normalitas untuk pegawai negeri sipil diperoleh koefisien 
K-S-Z sebesar 0,493 dengan nilai signifikansi 0,969 (p > 0,05). Maka dapat disimpulkan 
bahwa untuk data kelompok pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta berdistribusi 
normal. Melalui perhitungan mean empirik pegawai negeri yang ada di kota Semarang 
sebesar 97,3, sedangkan pegawai swasta yang ada di kota Semarang sebesar 109,03. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terjadi perbedaan kecemasan menghadapi pensiun 
pada pegawai negeri dengan pegawai swasta di Kota Semarang. Capaian kecemasan 
menghadapi pensiun di Kota Semarang pada tahun 2014 ada pada pegawai swasta 
yang berada pada kriteria sedang. Indikator tertinggi capaian kecemasan menghadapi 
pensiun pada pegawai negeri dan pegawai swasta adalah “afektif”.
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MENINGKATKAN KONSEP KARAKTER DIRI DAN KONSERVASI PADA ANAK 
JALANAN MELALUI MEDIA BERBASIS AUDIO VISUAL TRAINING (AVT)  

DI YAYASAN SETARA SEMARANG

Kamaludin Reza Sauqi, Muhammad Irkham A, Syafrina Maula Tsaniah 
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Masalah dan kegagalan yang dialami anak jalanan disebabkan oleh sikap negatif 
terhadap dirinya sendiri, yaitu menganggap dirinya tidak berarti. Individu yang memiliki 
konsep diri yang negatif adalah individu yang mudah marah dan naik pitam serta tidak 
tahan terhadap kritikan yang diterimanya, dengan kata lain individu kurang menerima 
peraturan/norma yang telah ditetapkan, sehingga ada sifat memberontak pada dirinya 
yang menentang aturan tersebut. Perilaku anak jalanan yang menyimpang dari norma 
yang berlaku disebabkan oleh pandangan negatif terhadap dirinya, yaitu dirinya tidak 
ingin berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan merasa dirinya adalah 
seseorang yang serba kekurangan. Karakteristik konsep diri dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif, yang mana keduanya memiliki ciri-ciri 
yang sangat berbeda antara ciri karakteristik konsep diri positif dan karakteristik konsep 
diri yang negatif. Berpikir dan merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan oleh 
orang lain dalam lingkungannya. Konsep diri pada dasarnya tersusun atas berbagai 
harapan. Tahapan pertama yaitu konsep diri primer. Pengalaman pertamanya terhadap 
lingkungan terdekatnya yaitu lingkungan rumahnya sendiri. Pada tahap sekunder banyak 
ditentukan oleh diri primernya. Apabila konsep diri yang dimiliki seseorang tergolong orang 
yang pendiam maka cenderung memilih teman bermain yang sesuai dengan konsep diri 
yang sudah dimilikinya, dan teman-temannya itulah penunjang terbentuknya konsep diri 
sekunder. Pada tahap ketiga pada jenjang remaja akan mengalami banyak perubahan 
sikap atau tingkah lakunya sebagai sikap yang ditampilkannya terhadap orang lain. 
Sebab itu dapat dimengerti bahwa persepsi orang lain terhadap diriya akan ikut berubah. 
Melalui cara tersebut remaja akan mengalami suatu perkembangan konsep diri sampai 
akhirnya memiliki konsep diri yang konsisten. Untuk mendukung adanya peningkatan 
konsep diri yang baik dan terstruktur, kami menggunakan Audio Visual Training sebagai 
cara untuk mendekatkan konsep diri secara lebih konsisten pada diri anak-anak jalanan.

PENINGKATKAN KOMPETENSI DALAM MENGAPRESIASI KREASI SISWA KELAS XI 
SMA NEGERI 1 UNGARAN PADA KARYA SENI KRIYA TRADISIONAL  

MELALUI METODE KRITIK

Adi Kriyo Widodo, Hanif Roihan, Azis Dwi Afriyanto
Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini tentang peningkatan kemampuan mengapresiasi siswa pada 
karya seni rupa. Kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya seni kriya dapat 
melalui berbagai cara dan media, salah satu cara yang dilakukan dengan metode kritik. 
Metode kritik ini untuk mengapresasi karya seni kriya tradisional, supaya siswa dapat 
mengapresiasi karya seni kriya secara kreatif. Penelitian yang dikembangkan adalah 
penelitian tindakan kelas yang menggunakan metode kritik sebaga sarana pengajaran 
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untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya seni kriya nusantara. 
Penelitian ini ditujukan pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Ungaran. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Ungaran dalam 
mengapresiasi karya seni kriya tradisional.Target Indikator yang harus tercapai adalah 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Ungaran dapat mengidentifikasi jenis-jenis karya seni kriya 
tradisional daerah setempat. Siswa dapat mendiskripsikan karya seni kriya tradisioanal. 
Siswa dapat menganalisis karya seni kriya tradisonal, dan siswa dapat menginterpretasi 
karya seni kriya tradisional. Harapan dari penelitian ini siswa dapat mengapresiasi secara 
kreatif dengan menggunakan metode kritik pada karya seni kriya tradisioanal, khusunya 
siswa-siswi kelas XI SMA N 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS HASIL OBSERVASI  
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM-BASED LEARNING DAN BAHAN 

AJAR “TERAMPIL MENYUSUN TEKS HASIL OBSERVASI” PADA SISWA KELAS VII A 
SMP IT AS SA’IDIYYAH, KIRIG, MEJOBO, KUDUS

Aimah Nurul Falah, Walidah Fatkhul Khikmah, Shiva Fauziah
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Proses pembelajaran menulis teks hasil observasi dengan menggunakan model 
problem-based learning dan bahan ajar “Menyusun Teks Hasil Observasi” terdiri atas 
dua pertemuan. Pertemuan pertama pada kegiatan pendahuluan guru melakukan 
tanya jawab dengan siswa berkaitan dengan rasya syukur atas anugerah tuhan berupa 
bahasa Indonesia. Oleh karenanya, siswa-siswi harus menggunakannya dengan baik 
dan benar. Pada tahap ini beberapa siswa telah dapat berkonsentrasi. Konsentrasi 
siswa dapat ditadai dengan siswa memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang guru ajukan. Kegiatan inti pertemuan pertama terdapat 5 tahapan model problem-
based learning. Tahap pertama adalah tahap orientasi masalah. Tahap kedua adalah 
pengorganisasian siswa untuk meneliti. Tahap ketiga adalah investigasi mandiri atau 
kelompok. Tahap keempat adalah mengembangkan dan mempresentasikan kebiasaan 
positif. Tahap kelima melakukan analisis serta evaluasi proses penyelesaian masalah.
Kegiatan akhir dari pertemuan ini adalah guru menegaskan kembali materi yang telah 
dipelajari. Siswa melakukan refleksi dan perencanaan pembelajaran selanjutnya. 
Perubahan perilaku siswa dapat diketahui dari hasil observasi, junal, wawancara dan 
dokumentasi foto. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya, 
untuk mengetahui periaku atau sikap spiritual dan sikap sosial siswa selama proses 
pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan tabel pengamatan. Perlaku 
yang diamati selama proses pembelajaran ini meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. 
Adapun sikap spritual memiliki indikator yaitu (1) sikap siswa saat menjawab salam 
dari guru, (2) membaca do’a sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran 
selesai, (3) mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu 
bangsa. Adapun perilaku sosial meliputi (1) jujur, (2) tanggung jawab, (3) santun.
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PEMANFAATAN LIMBAH SERUTAN KAYU SEBAGAI MEDIA BERKARYA SENI LUKIS 
DALAM PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP SISWA SMA N 1 MAYONG JEPARA

Alfriza Nailufar Firdaus, Syah Bania Puji Rahayu, Diar Ary Yulianto
Seni Rupa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mencapai indikator yang telah 
ditetapkan dalam kurikulum seni budaya di Sekolah. Masalah yang berkaitan dengan 
pembelajaran seni rupa bahasa di SMA N 1 Mayong diantaranya karena keterbatasan 
penggunaan media cat, sehingga siswa kurang menguasai penguasaan media. Minat 
siswa rendah karena metode dan media pembelajaran yang digunakan guru dalam 
pembelajaran seni rupa hanya terpaku pada penggunaan cat. Fokus penelitian ini adalah 
menghasilkan media pembelajaran serutan kayu sebagai media alternative dalam melukis 
di SMA N 1 Mayong. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana media 
alternative serutan kayu ini dapat meningkatkan kreativitas siswa SMA N 1 Mayong dalam 
berkarya seni lukis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development 
(R&D). Data penelitian berupa hasil penilaian media alternatif oleh guru seni rupa dan 
dan ketertarikan siswa dalam berkarya seni. Pelaksanaan analisis data dilakukan dengan 
mengidentifikasi data hasil uji ahli untuk menemukan kelemahan dan saran dari ahli atas 
media alternative serutan kayu yang telah dibuat berdasarkan kebutuhan.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR CERITA MORAL/ FABEL BERBASIS PENDIDIKAN 
BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA MELALUI BUKU CERITA BERGAMBAR  

DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN BERCERITA SISWA SMP KELAS VIII

Andika Eko Prasetiyo, Apit Meilani, Lutfiana Ilma Annisa
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Dalam rangka mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SMP yang 
mengacu pada kurikulum 2013, pengembangan bahan ajar yang mengarah pada konteks 
pendidikan budaya dan karakter bangsa mendesak untuk dilakukan, terlebih di era 
pembelajaran modern saat ini. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, 
pengembangan bahan ajar harus mempertimbangkan sinkronisasi dan integrasi mata 
pelajaran, seperti salah satu contohnya adalah teks cerita moral/fabel. Pengembangan 
materi ajar teks cerita moral/fabel berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa 
didasarkan beberapa prinsip: sesuai dengan potensi peserta didik, relevan dengan 
karakteristik lingkungan (kontekstual), sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, 
intelektual, emosional dan sosial peserta didik, bermanfaat bagi peserta didik, serta 
bersifat riil dan aktual. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah karakteristik 
kebutuhan pengembangan bahan ajar cerita moral/ fabel berbasis pendidikan budaya 
dan karakter bangsa melalui buku cerita bergambar dalam peningkatan keterampilan 
bercerita siswa SMP kelas VIII yang sesuai dengan persepsi siswa, guru, serta muatan 
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materi pelajaran dalam kurikulum 2013, (2) Bagaimana gambaran profil bahan ajar 
cerita moral/ fabel berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui buku cerita 
bergambar dalam peningkatan keterampilan bercerita siswa SMP kelas VIII yang sesuai 
dengan persepsi siswa, guru, serta muatan materi pelajaran dalam kurikulum 2013, 
(3) Bagaimana penilaian guru dan ahli terhadap prototipe bahan ajar cerita moral/fabel 
berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui buku cerita bergambar dalam 
peningkatan keterampilan bercerita siswa SMP kelas VIII, (4) Bagaimana perbaikan 
prototipe bahan ajar cerita moral/fabel berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa 
melalui buku cerita bergambar dalam peningkatan keterampilan bercerita siswa SMP kelas 
VIII. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan research and development (R&D) yang 
dilakukan dengan lima tahap, yaitu (1) penelitian dan pengumpulan data (research and 
information collecting), (2) perencanaan (planning), (3) pengembangan produk (develop 
preliminary form of product), (4) uji produk dan revisi (field testing and product revision), 
(5) penyempurnaan produk akhir (final product revision). Pengumpulan data kebutuhan 
pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami teks cerita moral/fabel 
dilakukan dengan menggunakan angket. Data dianalisis dengan menggunakan teknik 
deskrisptif kualitatif, yaitu pemaparan data dan simpulan data. Bahan ajar teks cerita 
moral/ fabel berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa memiliki dua karakteristik 
pokok yaitu materi dan penyajian. Karakteristik materi dapat dilihat dari cakupan materi 
yang meliputi hakikat teks cerita moral/ fabel, struktur dan kaidah teks cerita moral/ fabel, 
dan kiat memproduksi teks cerita moral/ fabel. Informasi pelengkap dalam materi meliputi 
informasi kebahasaan, pendidikan budaya, dan pendidikan karakter bangsa. Sistematika 
penataan uraian materi yaitu (a) pengantar, (b) isi, (c) contoh, (d) rangkuman, dan (e) 
latihan. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar teks cerita moral/ fabel meliputi struktur 
isi dan struktur penyajian. Struktur isi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan 
materi ini teks cerita moral/fabel dan materi pelengkap berupa informasi kebahasaan, 
pendidikan budaya, dan pendidikan karakter bangsa. Adapun struktur penyajian melingkupi 
unsur (a) kebahasaan, (b) penulisan, dan (c) kegrafikaan. Keunggulan bahan ajar ini 
dapat dilihat dari konteks materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. 
Penyajian materi teks cerita moral/fabel terutama pada bagian contoh disesuaikan dengan 
kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, sehingga mampu menambah minat 
dan motivasi belajar mereka. Kekurangan bahan ajar ini terletak pada variasi bentuk 
contoh pada beberapa bagian sehingga masih terkesan monoton. Saran penelitian 
meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) guna memaksimalkan penggunaan bahan 
ajar tematik keterampilan memahami teks cerita moral/fabel ini, bahan ajar ini dapat 
dikombinasikan dengan budaya-budaya atau kearifan local yang ada di wilayah sekitar 
peserta didik. Konteks pendidikan budaya dan karakter bangsa yang terangkum dalam 
laporan dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman peserta didik pada kompetensi 
teks cerita moral/fabel, (2) bahan ajar teks cerita moral/ fabel ini dapat digunakan lebih 
optimal apabila guru Bahasa Indonesia berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru mata 
pelajaran seni budaya untuk lebih memahami konteks pendidikan budaya yang akrab 
dengan peserta didik, (3) para pemerhati pendidikan, khususnya pendidikan tingkat SMP 
hendaknya dapat bersinergi untuk mengadakan pengembangan terhadap bahan ajar 
Bahasa Indonesia yang mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 
2013. 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENYUSUN TEKS CERPEN  
MELALUI KEGIATAN BERCERITA DENGAN PENDEKATAN ILMIAH MENGGUNAKAN 

METODE SUGESTOPEDIA DAN TEKNIK DEMONSTRASI PADA PESERTA DIDIK 
KELAS VII SMP NEGERI 2 SEMARANG

Bhayu Anggita S, Shiva Fauziah, Fayati Isriatin
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Keterampilan peserta didik kelas VII E SMP Negeri 2 Semarang dalam menyusun 
kembali teks cerpen secara lisan melalui kegiatan ilmiah sesuai dengan kurikulum 2013 
belum mencapai target ketuntasan minimal. Rendahnya nilai tersebut disebabkan minat 
dan keberanian peserta didik yang rendah dalam pembelajaran, belum memahami materi 
seutuhnya, dan sulit menemukan kaidah yang benar dalam menyusun kembali teks cerpen 
secara lisan melalui kegiatan bercerita. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode, 
dan teknik yang mampu memberikan motivasi dan pemahaman yang tepat kepada peserta 
didik dalam menyusun kembali teks cerpen secara lisan melalui kegiatan bercerita. Selain 
itu, guru harus mampu memaksimalkan penerapan pendekatan ilmiah sesuai dengan 
instruksi kurikulum 2013. Penggunaan pendekatan ilmiah, metode sugestopedia, dan 
teknik demonstrasi diharapkan dapat mengatasi masalah di atas. Subjek penelitian ini 
yaitu keterampilan menyusun kembali teks cerpen secara lisan peserta didik kelas VII E 
SMP Negeri 2 Semarang. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Dari 
hasil penelitian, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dari 79,31 pada siklus I 
menjadi 95 pada siklus II dan peningkatan keterampilan dari 70,34 pada siklus I menjadi 
84,89 pada siklus II. Peserta didik juga mengalami perubahan positif selama proses 
pembelajaran serta pada sikap religius dan sikap sosial.

LAPORAN PENELITIAN MAHASISWA PEMETAAN BAHASA JAWA DIALEK 
BANYUMAS DI KABUPATEN PURBALINGGA (KAJIAN DIALEKTOLOGI)

Dwi Haryadi, Fitri Febriyanti, Tia Mukti Fatkhur R
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi 
Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga memiliki 18 Kecamatan. Penelitian ini diambil titik 
pengamatan pada 6 kecamatan besar di Kabupaten Purbalingga. Keenam kecamatan 
itu adalah Kecamatan Kecobong, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Purbalingga, 
Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kutasari, dan Kecamatan Karangreja. Keenam 
kecamatan tersebut dipilih karena letak geografis yang berbatasan langsung dengan 
kabupaten lain. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan kajian Dialektologi 
dengan teknik dialektometri melalui perhitungan fonologi, morfologi dan leksikal. Aspek 
linguistik yang digunakan sebagai parameter adalah aspek fonologi dan leksikon yang 
terdapat di antara isolek-isolek bahasa Jawa di Kabupaten Purbalingga. Desa atau titik 
pengamatan di Kabupaten Purbalingga berjumlah 9 desa pada 6 kabupaten. Informasi 
mengenai gambaran umum tentang ke-9 desa/titik pengamatan itu meliputi situasi 
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kebahasaan, usia, dan situasi geografis desa, penduduk, mata pencaharian, pendidikan, 
sarana pendidikan, agama, dan hubungan keluar. Hasil pengukuran dialektometri 
fonologis menunjukkan bahwa Dialek Banyumas pada daerah Purbalingga meliputi 
perbedaan wicara, perbedaan subdialek dan ditemukan tidak adanya perbedaan. Hasil 
pengukuran dialektometri leksikon menunjukkan bahwa pemetaan bahasa Jawa di 
Kabupaten Purbalingga meliputi perbedaan wicara, perbedaan subdialek, bahkan ada 
daerah yang tidak ada perbedaan (sejenis). Selanjutnya penelitian ini bukanlah satu-
satunya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga, peneliti berharap melalui 
penelitian ini akan membuka jalan kepada peneliti-peneliti lainnya untuk melakukan 
penelitian tentang kebahasaan.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENYUSUN TEKS HASIL OBSERVASI 
BERMUATAN KEBERAGAMAN BUDAYA NUSANTARA DENGAN PENDEKATAN 

ILMIAH UNTUK PESERTA DIDIK SMP KELAS VII

Fayati Isriatin, Bhayu Anggita S, Shiva Fauziah
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pelaksanaan pembelajaran pada kompetensi dasar menyusun teks hasil 
observasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, untuk peserta 
didik kelas VII masih terkendala minimnya bahan ajar pendukung. Berdasarkan hasil 
observasi, meskipun pemerintah telah menetapkan bahan ajar berupa buku peserta didik 
dan buku guru sebagian besar guru dan peserta didik sepakat jika keberadaan bahan 
ajar pendukung masih sangat dibutuhkan. Pengembangan bahan ajar pada kompetensi 
dasar menyusun teks hasil observasi sangat dibutuhkan. Permasalahan yang dikaji 
pada penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah karakteristik bahan ajar yang sesuai dengan 
kebutuhan pengembangan bahan ajar menyusun teks hasil observasi bermuatan 
keberagaman budaya Nusantara dengan pendekatan ilmiah untuk peserta didik SMP 
kelas VII, (2) bagaimanakah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar menyusun 
teks hasil observasi bermuatan keberagaman budaya Nusantara dengan pendekatan 
ilmiah untuk peserta didik SMP kelas VII, (3) bagaimanakah pengembangan bahan ajar 
menyusun teks hasil observasi bermuatan keberagaman budaya Nusantara dengan 
pendekatan ilmiah untuk peserta didik SMP kelas VII, (4) bagaimanakah penilaian 
ahli terhadap pengembangan bahan ajar menyusun teks hasil observasi bermuatan 
keberagaman budaya Nusantara dengan pendekatan ilmiah untuk peserta didik SMP 
kelas VII. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) 
yang dilakukan dengan tahapan, (a) survei pendahuluan, (b) pengumpulan data, 
(c) desain produk, (d) validasi produk, (e) revisi dan perbaikan desain. Penelitian ini 
menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan angket 
untuk memeroleh data kebutuhan pengembangan bahan ajar dan penilaian prototipe 
bahan ajar. Adapun sumber data terdiri atas guru, peserta didik, dan dosen ahli. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang terdiri atas pemaparan 
data dan simpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, hasil 
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analisis kebutuhan menurut persepsi peserta didik dan guru menghasilkan karakteristik 
bahan ajar yang diintegrasikan dengan wawasan keberagaman budaya Nusantara, 
dilengkapi panduan penerapan langkah pendekatan ilmiah untuk mengatasi kesulitan 
guru dan peserta didik dalam pembelajaran, menggunakan ragam bahasa yang mudah 
dipahami dan sesuai dengan tingkat keterbacaan, mampu memotivasi, serta memiliki 
teknik evaluasi pada setiap bagiannya. Bahan ajar disusun dalam bentuk A4, dengan jenis 
huruf Times New Roman ukuran 12 pt. Kedua, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, 
pada aspek isi/materi didasarkan pada prinsip relevansi, kecukupan, adaptif, inovatif, 
rasional, dan sistematis. Pada aspek penyajian didasarkan pada prinsip self instructional 
dan sistematis. Pada aspek bahasa dan keterbacaan menggunakan prinsip adaptif, 
konsistensi, dan relevansi. Pada aspek kegrafikaan menggunakan prinsip konsistensi 
dan relevansi. Ketiga, prototipe bahan ajar dikembangkan dengan lima bagian meliputi 
(a) bentuk fisik, (b) sampul buku, (c) muatan isi, (d) materi pelengkap, dan (e) evaluasi. 
Keempat, penilaian aspek kegrafikaan memeroleh nilai 90,48 dari guru dan 83,93 dari 
ahli. Adapun aspek isi/materi memeroleh nilai 94,17 dari guru dan 78,75 dari ahli. Pada 
aspek penyajian memeroleh hasil 90,63 dari guru dan 81,25 dari ahli. Pada aspek 
bahasa dan keterbacaan, memeroleh hasil 90 dari guru dan 70 dari ahli. Pada komponen 
pendekatan ilmiah memeroleh hasil 93,34 dari guru dan 77,5 dari ahli. Saran perbaikan 
dari guru dan ahli, dilakukan perbaikan pada lima aspek yaitu (1) sampul bahan ajar, (2) 
matriks konsep pembelajaran, (3) proses mengamati, (4) proses membentuk jejaring, 
dan (5) penambahan glosarium. Adapaun saran yang dapat direkomendasikan adalah 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan bahan ajar menyusun 
teks hasil observasi bermuatan keberagaman budaya Nusantara dengan pendekatan 
ilmiah bagi peserta didik kelas VII sehingga bahan ajar yang disusun dapat digunakan 
secara maksimal dalam pembelajaran.

MODERNISASI DALAM INDUSTRI KREATIF PEWAYANGAN BERBASIS 
SOCIOPRENEURSHIP GUNA MEREKONSTRUKSI IDENTITAS BANGSA  

DI KALANGAN PEMUDA

Fredi Budiyanto, Andika Eko Prasetiyo, Mochamad Rizqi Adhi Pratama
Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan analisis kebutuhan modernisasi 
dalam industri kreatif pewayangan berbasis sociopreneurship guna merekonstruksi 
identitas bangsa di kalangan pemuda, (2) Mendeskripsi pengembangan prototipe 
produk modernisasi dalam industri kreatif pewayangan berbasis sociopreneurship guna 
merekonstruksi identitas bangsa di kalangan pemuda, (3) Menjelaskan keberterimaan 
modernisasi dalam industri kreatif pewayangan berbasis sociopreneurship guna 
merekonstruksi identitas bangsa di kalangan pemuda. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan research and development (R&D) yang dilakukan dengan lima tahap. Produk 
bahan ajar yang dikembangkan berpotensi untuk merekonstruksi identitas bangsa pada 
kalangan pemuda serta dapat mengampanyekan gerakan cinta budaya pewayangan.
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PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Deny Wiharyati, Rizka Yulianingtyas, Mohamad Nasir
PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Masa reformasi saat ini, masyarakat sudah mulai berfikir dan bertindak kritis. 
Masyarakat sudah mulai berani menyampaikan tuntutan perubahan. Perubahan yang 
dimaksud tersebut yaitu sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut 
pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebagai pelaksana otonomi 
daerah telah menyelenggarakan pelayanan publik salah satu diantaranya yaitu di 
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 
menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan yang melayani guru, tenaga 
kependidikan dan non kependidikan. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan penentu 
keberhasilan pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat maka 
perlu diukur guna meningkatkan pelayanan publik. Salah satu diantaranya adalah diukur 
dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur terhadap 
optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada 
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang diukur berdasarkan Kep. MENPAN No. 
25 Tahun 2004. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelayanan di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
simple random sampling. Responden yang telah ditetapkan adalah sebanyak 150 
responden yang berasal dari masyarakat yang melakukan pelayanan publik di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Hasil analisis skoring penilaian keempat belas 
unsur dikategorikan dalam penilaian baik dengan skor sebesar 70. Walaupun secara 
keseluruhan indeks kepuasan masyarakat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 
baik tetapi dari keempat belas unsur yang sudah baik itu ada keluhan dari masyarakat. 
Peneliti dalam penelitian ini juga menemukan faktor-faktor penghambat dalam pelayanan 
pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati diantaranya yaitu (1) kedisiplinan pegawai 
yang masih kurang, (2) Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang masih kurang, (3) 
tidak efisien waktu, (4) keterbatasan sarana dan prasarana, (5) kurangnya sosialisasi ada 
SOP, (6) partisipasi masyarakat yang masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diberikan rekomendasi yaitu (1) untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan 
perlu diadakan diklat pelatihan, (2) secepatnya mensosialisasikan SOP pelayanan, (3) 
penyelenggaraan kursus-kursus untuk masyarakat dibuat dengan biaya terjangkau agar 
masyarakat berpartisipasi aktif.
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PENGARUH KEHIDUPAN KERATON PADA MASYARAKAT KAMPUNG BATIK 
LAWEYAN SURAKARTA DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN 

INDONESIA PADA MASA REFORMASI 1998-2000

Ibnu Majah, Nadlifatun Nuronniyah, Adam Fauzi Rahman
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Laweyan merupakan suatu kawasan sentra industri batik yang unik, spesifik, dan 
bersejarah. Di Laweyan terdapat beberapa kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat, 
yaitu juragan (pedagang), wong cilik (orang kebanyakan), wong mutihan (Islam atau alim 
ulama) dan priyayi (bangsawan atau pejabat). Kampung Laweyan tumbuh di tengah-
tengah masyarakat birokrat keraton dan rakyat biasa. Keberadaan masyarakat tersebut 
sangat berbeda dengan komunitas yang lebih besar di sekitarnya, sehingga keberadaan 
dan interaksi sosial demikian tertutup. Bentuk mata pencaharian masyarakat Laweyan 
berada di luar kebiasaan masyarakat feodal, yang pada umumnya bekerja dalam lapangan 
pertanian atau pegawai birokrat keraton. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
sejarah Kampung Batik Laweyan Surakarta, (2) untuk mengetahui pengaruh kehidupan 
keraton pada masyarakat Kampung Batik Laweyan Surakarta, (3) untuk mengetahui 
hubungan antarkelompok sosial dalam kehidupan masyarakat Kampung Batik Laweyan 
Surakarta, dan (4) untuk mengetahui pengaruh keberadaan Kampung Batik Laweyan 
terhadap kondisi perekonomian Indonesia pada masa reformasi 1998-2000. Penelitian 
ini menggunakan metode historis, yang terdiri dari empat tahap; heuristik, kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa folklore yang 
mengisahkan tentang asal-usul nama Laweyan, di antaranya adalah Folklore Raden 
Ayu Lembah dan Folklore Ki Ageng Henis. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, tidak 
banyak tradisi kehidupan keraton yang memengaruhi kehidupan masyarakat Kampung 
Batik Laweyan Surakarta. Sedangkan kehidupan antarkelompok yang terdapat pada 
masyarakat Laweyan dapat hidup rukun dan tidak saling membedakan. Keberadaan 
Kampung Batik Laweyan Surakarta tersebut telah memberikan pengaruh bagi kondisi 
perekonomian Indonesia pada masa pascareformasi. Sedangkan pada masa reformasi 
1998-2000, keberadaan Laweyan belum begitu berpengaruh bagi pengembalian kondisi 
perekonomian Indonesia pascakrisis.
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POLA INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT PECINAN DALAM MEWUJUDKAN 
KERUKUNAN SOSIAL DI KELURAHAN KRANGGAN  

KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Imam Malik, Ferry Shofyan, Abdul Baist
Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain guna saling tolong 
menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. 
Untuk itu manusia harus menjalin interaksi dan hubungan baik dengan manusia maupun 
kelompok masyarakat lainnya yang mungkin berlainan agama, etnis, maupun ras, 
sehingga diharapkan golongan atau kelompok manusia yang berbeda tersebut dapat 
hidup berdampingan demi terwujudnya kerukunan. Keadaan yang demikian juga terjadi 
di Kelurahan Kranggan yang merupakan kawasan Pecinan di Kota Semarang. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pola atau bentuk interaksi sosial yang 
terjadi di kawasan Pecinan Kota Semarang serta untuk mengetahui berbagai faktor 
pendukung dan penghambat terwujudnya kerukunan sosial di sana.Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pola interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Pecinan 
didominasi oleh bentuk interaksi sosial asosiatif. Hal ini ditandai dengan berbagai 
kegiatan, antara lain: pertama; kerjasama, diantaranya ditandai dengan berbagai 
kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti lingkungan, hingga kerjasama dalam acara 
keagamaan maupun kebudayaan. Kedua; akomodasi, dimana stakeholder maupun warga 
masyarakat Kranggan yang berusaha untuk mencegah terjadinya suatu masalah bahkan 
pertentangan di masyarakat. Ketiga; asimilasi, proses ini ditandai dengan adanya usaha 
yang dilakukan oleh stakeholder maupun warga sendiri untuk tidak mempermasalahkan 
perbedaan yang ada. Faktor pendukung dalam terwujudnya kerukunan di kawasan 
Pecinan seperti adanya kesadaran diri untuk bisa membantu dalam berbagai bidang 
kehidupan ekonomi, sosial maupun budaya. Selain itu adanya perhatian khusus dari 
Pemerintah Kota Semarang yang selalu ngemong dan membina kerukunan warga 
Kranggan. Faktor penghambat dalam terwujudnya kerukunan di kawasan Pecinan 
Kelurahan Kranggan, secara umum tidak ada hambatan yang begitu berarti dalam 
mewujudkan kerukunan sosial hingga saat ini. Sedikit hambatan terkait adanya sikap 
individu warga yang belum mampu berbaur dengan lingkungannya. Selain itu masih 
adanya anggapan di masyarakat yang mengatakan bahwa warga etnis Tionghoa yang 
cenderung ekslusif dalam sebuah lingkungan masyarakat. Simpulan dalam penelitian 
ini adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Pecinan adalah 
bentuk interaksi sosial asosiatif. Faktor pendukung dari internal, adanya kesadaran diri 
dan usaha untuk selalu membantu dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial 
dan budaya untuk dapat hidup berdampingan. Faktor pendukung eksternal; adanya 
perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang yang menyelenggarakan suatu forum 
pertemuan umat beragama dan tokoh masyarakat. Faktor penghambat dari internal 
dari sifat masing-masing individu warga yang tidak semuanya mampu berbaur dengan 
lingkungannya. Faktor eksternal seperti anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa 
warga Tionghoa yang cenderung ekslusif dalam sebuah lingkungan masyarakat. Saran 
peneliti kepada seluruh warga Pecinan di Kelurahan Kranggan agar dapat selalu menjaga 
tali silaturahmi dan membaur di lingkungannya. Kepada Pemerintah Kelurahan Kranggan 
dan Pemerintah Kota Semarang agar selalu membimbing dan mengayomi warganya 
untuk bisa menjaga kerukunan di tengah berbagai perbedaan yang ada.
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PENENTUAN MUSIM TANAM TEMBAKAU TEROPTIMAL BERDASARKAN POLA 
CURAH HUJAN DAN KEARIFAN LOKAL

Pungki Hartanto, Erna Setyawati, Hendro Cahyono
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kabupaten Temanggung yang terletak antara 110o23’ - 110o46’30” Bujur Timur 
7o14’ - 7o 32’35” Lintang Selatan, Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya 
berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20 C - 30 C. Daerah berhawa 
sejuk terutama di daerah lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Kondisi ini 
sangat mendukung adanya budidaya tembakau sebagai komoditas utama pertanian di 
Kabupaten Temanggung. Kecamatan Kandangan memiliki luas lahan pertaniaan 1.516 
hektar.Lahan pertanian yang cukup luas dan kondisi iklim yang sangat mendukung 
untuk dilakukannya budidaya tanaman tembakau, memerluan perhatian khusus untuk 
dapat mengoptimalkan produksi tanaman tembakau tersebut. Pranata mangsa artinya 
perhitungan musim.Bagi masyarakat agraris yang masih menganut faham tradisional, 
mengetahui pranata mangsa sangat penting karena berkaitan dengan pola bercocok 
tanam.Untuk masyarakat yang berbasis agraris-pertanian, perhitungan musim itu 
sangat berguna, karena petani dapat mengetahui kapan harus mengerjakan sawahnya, 
menyebarkan benih, menanam padi gogo (padi kering), menanam padi basah, palawija, 
dan lain-lain. Penelitian ini memeliki tujuan untuk bagaimanakah tingkat kegagalan panen 
tembakau yang di alami petani karena perkiraan cuaca yang salah, untuk bagaimanakah 
tingkat ketepatan perhitungan petani dalam prediksi hujan berdasarkan kearifan local, 
dan dagaimanakah perhitungan untuk menentukan waktu teroptimal untuk musim tanam 
tembakau berbasis perhitungan dari BMKG dan Petani Tembakau (kearifan lokal).

PEMANFAATAN RC (RADIO CONTROL) AR.DRONE UAV (UNMANNED AERIAL 
VEHICLE) UNTUK PEMETAAN DAYA SERAP TUTUPAN LAHAN HUTAN KAMPUS 

TERHADAP EMISI KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sigit Bayhu Iryanthony, Dhesy Ayu Wulandari, Dwi Novi Susanti
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Universitas Negeri Semarang merupakan universitas satu satunya yang 
mencanangkan diri sebagai Universitas konservasi di Indonesia.Sebagai Universitas 
konservasi emisi karbondioksida sangat diperhatikan karena merupakan salah satu 
gas rumah kaca yang dapat menyebabkan global warming. Pemanfaatan teknologi 
penginderaan jarak jauh dapat menyajikan informasi mengenai kondisi lahan dan 
kondisi tanaman (vegetasi) dengan cepat, tepat, akurat, dan objektif. Sehingga tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pemanfaatan RC (Radio Control) 
AR. Drone untuk pemetaan tutupan lahan Hutan kampus Universitas Negeri Semarang, 
untuk mengetahui bagaimanakah cara memperkirakan Kemampuan tutupan lahan Hutan 
kampus UNNES terhadap daya serap Emisi Gas buang, untuk mengetahui bagaimanakah 
cara pemanfaatan RC (Radio Control) AR.Drone untuk pemetaan tutupan lahan Hutan 
kampus terhadap daya serap emisi gas buang di UNNES, hasil dari penelitian ini 
menunjukkan satiap jam prosduksi karbon oleh emisi gasbuang kendaraan mencapai 
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11.284,8712 (kg/jam) atau 11,284 ton /jam sedangkan daya serap hutan kampus hanya 
mampu menyerap 4.304,66362 (kg/ha/jam) atau setara 4,304 ton/jamnya sehingga 
peningkatan jumlah tanaman dan pengurangan laju kendaraan harus dilakukan untuk 
meminimalisisr dampak perubahan iklim.

IDENTIFIKASI KONTAK SATUAN RESPON BATUAN DI DAERAH GUNUNG 
UNGARAN DENGAN METODE MAGNETIK

A’imatul Inaiyah, Kristian Dwi Wahyuni, Noni Resnu Apriliana
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang sering digunakan 
untuk memetakan keberadaan zona mineralisasi maupun identifikasi batuan. Metode ini 
didasarkan pada perbedaan tingkat magnetisasi suatu batuan yang diinduksi oleh medan 
magnet bumi. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan sifat kemagnetan suatu 
material. Daerah Gunung Ungaran merupakan daerah yang relatif sempit tetapi memiliki 
kondisi geologi yang kompleks, sehingga menjadikan daerah ini merupakan daerah 
yang tepat untuk melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau 
lebih lanjut segi interpretatif sebagian daerah tersebut yaitu menentukan batas atau 
kontak satuan respon batuan di daerah Gunung Ungaran dengan menggunakan metode 
magnetik. Lokasi penelitian ada di daerah gunung Ungaran. Sasaran penelitian adalah 
berdasarkan peta geologi daerah gunung Ungaran yang mempunyai batas kontak batuan. 
Metode yang digunakan adalah menggunakan metode magnetik atau berdasarkan nilai 
medan magnet bumi di daerah tersebut. Data kemudian diolah menggunakan software 
surfer, mag2dc dan sebagainya. Hasil penelitian ini diperoleh nilai anomali magnetik 
didasarkan pada kontur anomali magnetik yang berkaitan dengan nilai suseptibilitas 
batuan di daerah Gunung Ungaran. Adapun nilai medan magnet didaerah tersebut adalah 
sekitar 44565,28 T dengan nilai anomali medan magnet sebesar -792,07. Batuan yang 
ada di Gunung Ungaran adalah batuan vulkanik, batupasir dan andesit.

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FOTONOVELA RAGAM LUMUT 
GUNUNG UNGARAN SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BERPOTENSI LOKAL

Agus Setiowati, Nurul Chasanah H, Eramona Dahiya
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pembelajaran Biologi materi tumbuhan lumut SMA Negeri 1 Limbangan belum 
mampu memenuhi kompetensi dasar siswa secara utuh. Lingkungan sekolah belum 
mampu mewakili keanekaragaman divisi tumbuhan lumut, disisi lain terdapat potensi 
populasi tumbuhan lumut di Gunung Ungaran yang berlokasi tidak jauh dari sekolah. 
Terbatasnya waktu dan kondisi tidak memungkinkan dilakukan kegiatan observasi 
secara langsung, sehingga diperlukan media sebagai sarana menyampaikan pesan dari 
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sumbernya. Pengembangan media berupa Fotonovela Ragam Lumut Gunung Ungaran 
untuk pembelajaran materi tumbuhan lumut, diharapkan mampu memenuhi kompetensi 
siswa dalam memahami karakteristik, klasifikasi dan manfaat tumbuhan lumut, sehingga 
mampu meningkatkan pemahaman siswa yang berdampak pada nilai hasil belajar 
siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis–jenis tumbuhan lumut yang ada 
di Gunung Ungaran, mengetahui kelayakan dan keterterapan media Fotonovela Ragam 
Lumut Gunung Ungaran yang dikembangkan pada materi tumbuhan lumut sebagai media 
pembelajaran di SMA Negeri 1 Limbangan. Penelitian ini merupakan penelitian Riset dan 
Development. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013/ 2014 di 
SMA Negeri 1 Limbangan pada siswa kelas X dengan sampel 3 kelas yang dipilih dengan 
menggunakan teknik convenience sampling. Ketiga kelas tersebut diberi perlakuan yang 
sama yaitu pembelajaran yang mengacu pada media Fotonovela Ragam Lumut Gunung 
Ungaran. Setelah pembelajaran selesai siswa diberikan tes evaluasi. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pengembangan didapat hasil penilaian oleh ahli materi termasuk dalam 
kategori sangat layak (83,9%), sama halnya dengan penilaian oleh ahli media (86,9%). 
Hasil angket keterbacaan siswa dalam uji coba skala kecil adalah sangat layak (81,78%). 
Rata–rata hasil belajar siswa tiga kelas uji coba 79,36 dengan ketuntasan klasikal 
84,4%. Rerata angket tanggapan guru dan siswa menyatakan bahwa media dalam 
kriteria sangat baik (83,56%). Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat 
disimpulkan bahwa media Fotonovela Ragam Lumut Gunung Ungaran layak digunakan 
sebagai media pembelajaran di SMA kelas X.

SINTESIS EUGENOL MENJADI 2-METOKSI-4-(1-PROPENIL) FENOL  
MELALUI REAKSI ISOMERISASI DAN APLIKASINYA SEBAGAI BAHAN SUPLEMEN 

PADA MOUTHWASH

Alisa Shinsetsu S, Virgiawan Aditya M, Syifa Fauziyah
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pemanfaatan minyak cengkeh di Indonesia yang jumlahnya melimpah masih 
sangat terbatas. Penelitian ini memiliki tujuan meningkatkan daya guna dari kandungan 
utamanya yaitu eugenol. Senyawa eugenol dapat ditransformasikan menjadi isoeugenol 
melalui reaksi isomerisasi dengan menggunakan larutan basa KOH pada temperatur 
150°C. Analisis spektra IR menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang 
1597,06 cm-1 merupakan serapan gugus C=C yang diperkuat dengan adanya serapan 
gugus –CH=CH2, memperlihatkan bahwa produk adalah isoeugenol. Hasil GC 
menunjukkan produk sintesis memiliki kadar 84,5 %. Hasil uji pH menunjukkan bahwa 
semua sampel obat kumur berada dalam pH asam. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas 
antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans pada penambahan isoeugenol 3 
tetes, 5 tetes dan 7 tetes. Hasil uji menunjukkan pada penambahan isoeugenol 7 tetes 
lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dengan diameter 
zona hambat sebesar 14 mm. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa sampel A4K2 
adalah sampel terbaik sebagai bahan suplemen obat kumur.
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP KPK DAN FPB  
MELALUI MODEL ELICITING ACTIVITIES DENGAN BERBANTUAN “MISTER KAPE”

Amalia Zulfa, Rinta Oktaviani, Sherlina Oktavianingsih
Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib untuk dipelajari 
seorang siswa, dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang perguruang tinggi karena 
matematika memegang peranan penting dalam setiap mata pelajaran yang lain. Banyak 
siswa yang menganggap matematika itu sulit sehingga berakibat pemahaman mereka 
pada pembelajaran matematika rendah. Salah satu faktor yang membuat anak sulit 
memahami pembelajaran matematika adalah kurangnya inovasi guru dalam mengajar. 
Pada kurikulum 2013 ini guru dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan 
pembelajaran agar anak lebih tertarik dan fokus saat kegiatan belajar mengajar. Dalam 
pembelajaran yang inovatif dibutuhkan media yang mendukung pembelajaran. Alat 
peraga merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk 
membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Bentuk-bentuk alat peraga yang unik 
bisa membuat siswa tertarik dan membuat minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 
semakin tinggi. Oleh karena itu alat peraga bisa mempermudah siswa dalam memahami 
materi sekaligus dapat membantu guru dalam melaksanakan kurikulum 2013. Faktor 
lain yang mempengaruhi pembelajaran adalah model pembelajaran. Guru harus 
cermat dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan agar semua siswa 
bisa memahami materi yang diajarkan. Dengan alat peraga dan model pembelajaran 
yang tepat kita bisa mengurangi anggapan siswa tentang matematika itu pelajaran 
yang sulit. Serta dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep matematika 
dengan model pembelajaran yang inovatif, menarik dan sesuai dengan materi yang ada. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang peningkatan 
kemampuan pemahaman konsep materi KPK dan FPB melalui Model Eliciting Activities 
dengan berbantuan alat peraga “Mister KaPe”.

PENGEMBANGAN BUKU CERITA SAINS TEMA ALAM SEMESTA TERINTEGRASI 
KARAKTER DAN BERWAWASAN KONSERVASI UNTUK SISWA TAMAN KANAK – 

KANAK (TK)

Anggi Larasati, Dyah Lukito Sari, Rena Retnoningsih
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sains (fisika) merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk mempelajari alam 
semesta. Pembelajaran sains di Taman Kanak – Kanak (TK) mengalami banyak kendala. 
Hasil wawancara dengan sejumlah guru TK di Kota Semarang menunjukkan bahwa 
banyak guru yang mengalami kesulitan dalam membelajarkan sains di TK karena selama 
ini belum ada buku panduan dan buku pendamping untuk para guru mengenai materi sains 
berdasar tema. Buku penunjang pembelajaran pada umumnya hanya memuat bidang 
moral, agama, seni, kemampuan dasar bahasa, fisik dan motorik. Berdasarkan uraian 
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di atas, maka perlu ada buku ajar yang dapat digunakan sebagai panduan guru dalam 
membelajarkan sains di TK. Penelitian ini menghasilkan produk berupa buku cerita dan 
buku pengayaan sains (fisika). Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan buku cerita 
dan buku pengayaan sains (fisika), mengetahui tingkat kelayakan dan keterbacaannya, 
serta mengetahui perkembangan karakter siswa. Karakter yang dikembangkan adalah 
peduli lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan (Research and Development). Desain penelitian yang digunakan 
adalah Quasi Experimental Design berbentuk Pre-test and Post-test One Group Design. 
Di dalam desain ini, buku cerita sains diberikan selama tiga minggu dan observasi 
perkembangan karakter siswa dilakukan sebelum dan sesudah pemberian buku cerita. 
Penelitian dilaksanakan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 38 Semarang. Subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas B. Prosedur penelitian meliputi: (1) Perencanaan, 
(2) Pengembangan, dan (3) Uji coba. Buku cerita dan buku pengayaan sains (fisika) diuji 
kelayakan dan keterbacaan dengan menggunakan angket kelayakan dan tes rumpang. 
Data karakter siswa diperoleh dari angket pre-test dan post-test. Hasil uji kelayakan buku 
cerita sains menunjukkan bahwa buku cerita sangat layak digunakan sebagai panduan 
guru dalam membelajarkan sains untuk anak TK. Hasil uji kelayakan buku pengayaan 
sains (fisika) menunjukkan bahwa buku pengayaan sangat layak digunakan sebagai buku 
pendamping guru. Hasil uji keterbacaan buku cerita sains menunjukkan bahwa buku 
cerita mudah dipahami. Hasil uji keterbacaan buku pengayaan sains (fisika) menunjukkan 
bahwa buku pengayaan mudah dipahami. Hasil analisis karakter menunjukkan bahwa 
buku cerita sains mampu mengembangkan karakter siswa.

PREPARASI NAOH/ZEOLIT SEBAGAI KATALIS HETEROGEN DALAM REAKSI 
TRANSESTERIFIKASI SINTESIS BIODIESEL MINYAK GORENG BEKAS

Arifin, Dian Kumala Sari, Hafidh Syifaunnur
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Telah dilakukan preparasi NaOH/Zeolit melalui proses impregnasi larutan NaOH 
kedalam padatan Zeolit alam Blitar. NaOH/Zeolit teraplikasi sebagai katalis heterogen 
dalam reaksi transesterifikasi sintesis biodiesel minyak goreng bekas. Impregnasi 
NaOH kedalam zeolit dilakukan dengan variasi NaOH 0,75 M, 1 M, dan 1,25 M. Setelah 
perendaman selama 4 hari diperoleh larutan jenuh dengan gram NaOH per gram zeolit 
tertinggi yaitu 0,065 yang diperoleh dengan menggunakan NaOH 1,25 M. Berdasarkan 
hasil karakterisasi zeolit diperoleh difraktogram hasil uji XRD zeolit alam menunjukkan 3 
puncak utama yaitu pada 2θ = 25,5785°, 2θ = 26,5600°, dan 2θ = 27,5600°, sedangkan 
pada NaOH/Zeolit menunjukkan 3 puncak utama yaitu pada 2θ = 25.6180°, 2θ = 26.6071°, 
dan 2θ = 27.7023°. Karakterisasi zeolit menggunakan FTIR menunjukkan hasil bahwa 
zeolit alam mempunyai puncak serapan 3448,72 cm-1, 1056,99 cm-1, dan 447,49 cm-1 
yang merupakan Vibrasi rentang –OH, Vibrasi dasar (Al, Si)O4 tetrahedrals vibrasi tekuk 
Si-O/Al-O sedangkan pada NaOH/Zeolit puncak serapan terjadi pada 3448,72 cm-1, 
1056,99 cm-1, 455,2 cm-1. Karaktersasi biodiesel yang telah disintesis diperoleh data % 
yield tertinggi adalah 91,24% yang diperoleh dengan menggunakan katalis NaOH/Zeolit 
0,75 M sebanyak 12,5%. Berdasarkan data GCMS diketahui bahwa komponen dominan 
biodiesel adalah metil palmitat dan metil oleat.
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PETA DISTRIBUSI KUPU-KUPU ENDEMIK KARIMUNJAWA EUPLOEA CRAMERI 
KARIMONDJAWENSIS DAN EUPLOEA SYLVESTER KARIMONDJAWENSIS  

UNTUK MENDUKUNG EKOWISATA KONSERVASI  
DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Arinta Priliana Purwita, Nur Maulidatul Ifadah, Tri Syarif Hidayat
Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Taman Nasional Karimunjawa merupakan kawasan konservasi yang terletak di 
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang meliputi hutan hujan 
tropis dataran rendah dan hutan mangrove merupakan habitat berbagai flora dan fauna 
termasuk di dalamnya kupu-kupu. Kawasan Taman Nasional mempunyai keragaman 
kupu-kupu baik di daerah hutan hujan tropis maupun kawasan hutan mangrove. Letaknya 
yang dikelilingi oleh lautan menyebabkan adanya beberapa spesies endemik kupu-kupu 
yaitu Euploea crameri karimondjawensis dan Euploea sylvester karimondjawensis. 
Untuk menjaga agar tetap lestari, pengetahuan akan keberadaan kupu-kupu menjadi 
penting sehingga perlu dilakukan pemetaan distribusi kupu-kupu tersebut. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui distribusi kupu-kupu endemik Karimunjawa khususnya Pulau 
Karimunjawa dan membuat rekomendasi kepada Balai Taman Nasional Karimunjawa 
(BTNKJ) untuk melakukan perlindungan secara intensif. Metode penelitian menggunakan 
metode point count pada daerah perbatasan hutan hujan tropis dengan hutan pantai. 
Area pengambilan data dilakukan di 4 titik yaitu Kemloko, Cikmas, Nyamplungan, dan 
Legon Lele. Frekuensi perjumpaan spesies kupu-kupu endemik tertinggi di kawasan 
Legon Lele sebanyak 4 individu. Euploea Sylvester karimondjawaensis ditemukan di 
Kemloko, Nyamplungan dan Legon lele pada habitat hutan sekunder, perbatasan hutan 
sekunder dengan perkebunan serta perbatasan hutan sekunder dengan semak belukar. 
Euploea crameri karimondjawaensis ditemukan di Legon Lele di daerah perbatasan hutan 
sekunder dengan semak belukar dan nyamplungan sekitar pemukiman. Kelimpahan 
kedua jenis spesies endemik Karimunjawa berbeda-beda di tiap kawasan. Distribusi 
kedua kupu-kupu endemik di Pulau Karimunjawa disajikan dalam bentuk peta distribusi 
berdasarkan penggunan lahan. Penitikan lokasi dilakukan menggunakan GPS yang 
nantinya akan diolah dengan peta Karimunjawa membentuk pola peta distribusi. 

SINTESIS NANO Ag DENGAN METODE REDUKSI KIMIA

Dita Tri Oktaviani, Danang Cahya F, Aziz Amrullah
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaruh rasio mol agen reduktor 
etilen glikol terhadap Ag+ dalam sintesis nanopartikel perak terhadap karakteristik produk 
yang dihasilkan.(2) Mengetahui pengaruh % PVA (b/v) dalam sintesis nanopartikel 
perak terhadap karakteristik produk yang dihasilkan. Nanopartikel perak disintesis 
dengan metode reduksi kimia yaitu melarutkan AgNO3 ke dalam etilen glikol sebagai 
reduktor dan polivinilalkohol (PVA) sebagai stabilisator. Selanjutnya, dikarakterisasi 
menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dan TEM (Transmission Electron Microscope). 
Analisis terhadap spektra UV-Vis menunjukkan bahwa nanopartikel yang relatif stabil 
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pada pengukuran panjang gelombang maksimum 417-418 nm adalah nanopartikel yang 
disintesis menggunakan PVA 3 %. Karakterisasi dengan TEM menunjukkan nanopartikel 
perak yang disintesis berdasarkan rasio mol etilen glikol terhadap Ag+ 50:1 memiliki 
ukuran terkecil dengan kisaran 10,15 – 27,56 nm dengan struktur kristal Face Centered 
Cubic (FCC). Semakin tinggi rasio mol EG /Ag+ dalam sintesis nanopartikel perak akan 
menghasilkan peningkatan absorbansi sampel yang signifikan.

PENGARUH KEPOLARAN PELARUT TERHADAP SIFAT NANO SIO2-TIO2  
SEBAGAI PENAMBAH KARAKTER SELF-CLEANING PADA CAT AKRILIK

Edy Wiyono, Rizki Yuniarti, Agus Ridwan
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh jenis pelarut (metanol, 1-propanol, 
2-propanol) terhadap karakteristik material nano SiO2-TiO2. Material nano SiO2-TiO2 
diaplikasikan sebagai additif dalam cat akrilik untuk memberikan sifat self-cleaning. 
Metode sol-gel digunakan dalam sintesis partikel SiO2-TiO2 dengan variasi jenis pelarut 
menggunakan perbandingan mol prekursor TEOS:TiIPP yaitu 5:1. Teknik pengujian 
self-cleaning menggunakan metode pengukuran sudut kontak dan waktu alir air pada 
permukaan padatan yang telah dilapisi cat akrilik termodifikasi SiO2-TiO2. Hasil sintesis 
SiO2-TiO2 dikarakterisasi dengan FTIR untuk mengetahui struktur ikatan, XRD untuk 
mengetahui struktur kristal, DR-UV untuk mengetahui celah pita energi (Eg), dan TEM 
untuk mengetahui morfologi dan ukuran partikel. Hasil XRD dan TEM menunjukkan bahwa 
sifat padatan adalah amorf. Hasil FTIR menunjukkan ikatan Si-O, O-H dan Ti-O dominan 
dalam padatan. Hasil DR-UV menunjukkan partikel SiO2-TiO2 dengan pelarut metanol 
(A1) memiliki celah pita energi (Eg) terkecil 3,76 eV. Hasil pengujian sudut kontak terkecil 
dan waktu alir paling lama pada variasi konsentrasi 15%.

APLIKASI METODE GEOMAGNETIK UNTUK IDENTIFIKASI POTENSI PANAS BUMI 
DAERAH NGLIMUT

Endar Widi Sugiyo, A’imatul Inaiyah, Hendri Sulistiawan
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pemetaan potensi panas bumi suatu daerah memerlukan kombinasi berbagai 
metode. Tujuan penelitian untuk melokalisir anomali medan magnet rendah daerah 
penelitian. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode geomagnetik yang 
didasarkan pada sifat kemagnetan batuan. Metode geomagnetik merupakan salah satu 
metode geofisika yang sering digunakan untuk survei pendahuluan. Data kemudian 
diolah menggunakan software surfer 10. Hasil pengolahan data menunjukkan model 
bawah permukaan tanah di daerah penelitian menunjukkan anomali medan magnetik 
regional rendah disajikan dalam anomali medan magnet regional. Metode geomagnetik 
dapat digunakan untuk studi bawah permukaan bumi dengan target panasbumi di daerah 
penelitian yaitu untuk melokalisisr anomali medan magnet rendah di daerah penelitian. 
Potensi panasbumi daerah Nglimut berdasarkan data geomagnetik ditunjukkan dengan 
adanya anomali rendah medan magnet baik disajikan dalam anomali medan magnetik 
maupun anomali medan magnetik regional di daerah penelitian.



172 Abstrak Hasil Penelitian 2014

Penelitian Mahasiswa

ANALISIS PROFIL PROTEIN SPERMATOZOA MENCIT (MUS MUSCLUS) DIABETES 
MELITUS YANG DIINDUKSI EKSTRAK TAUGE (VIGNA RADIATA)  

DENGAN METODE SDS PAGE

Erwin Hidayat, Fathurrahman Sidiq, Siti Nur Chasanah
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Peningkatan insidensi DM yang eksponensial ini tentu akan diikuti oleh meningkatnya 
kemungkinan terjadinya komplikasi kronik DM (Irawati, 2008). Adanya peningkatan stress 
oksidatif pada penyandang diabetes akan menyebabkan terjadinya proses autooksidasi 
glukosa dan berbagai substrat lain seperti asam amino dan lipid. ROS akan merusak 
lipid dan protein melalui proses oksidasi, cross linking dan fragmentasi. Kacang hijau 
yang sedang dalam masa perkecambahan kaya akan enzim aktif seperti amilase yang 
meningkatkan penyerapan dan pembentukan energi. Tauge juga mengandung fitosterol 
(15 mg/100 mg) yang berfungsi sebagai antioksidan (Kessman, 2006; Sportindo, 2007). 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis profil protein membrane spermatozoa Mencit 
(Mus musculus) diabetes mellitus yang telah diinduksi ekstrak tauge (Vigna radiate). 
Mengetahui kandungan ekstrak tauge (Vigna radiate) berpengaruh terhadap profil 
protein membrane spermatozoa Mencit (Mus musculus) diabetes mellitus. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimental, dengan pendekatan Post Test –Only Control Group 
Design. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap analisis profil protein 
mencit diabetes melitus yang diberi ekstrak tauge, tidak menunjukan adanya pita protein 
yang terlihat. Pada hasil analisis yang terlihat hanyalah marker protein.

APLIKASI METODE SEISMIK REFRAKSI UNTUK IDENTIFIKASI KONDISI GEOLOGI 
BAWAH PERMUKAAN TANAH DI RUAS JALAN SAMPANGAN-BANARAN 

KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Ferma Enisahlatun, A. Shofyan Firjon B, M. Rifki Muzaki
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Jalan merupakan sarana akses transportasi yang menghubungkan daerah satu 
dengan daerah lainya untuk memberikan akses informasi, ekonomi, sosial dan budaya 
yang lancar, cepat dan aman. Di Indonesia pada musim penghujan seringkali terjadi 
permasalahan kerusakan jalan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah kondisi geologi bawah permukaan tanah pada jalan yang sangat berpengaruh 
dalam kekuatan dan ketahanan jalan. Sedangakan tanah di ruas Jalan Sampangan– 
Banaran labil, maka penulis melakukakn penelitian dengan judul “Aplikasi Metode 
Seismik Refraksi untuk Identifikasi Kondisi Geologi Bawah Permukaan Tanah di Ruas 
Jalan Sampangan-Banaran Kecamatan Gunungpati Semarang” yang bertujuan untuk 
mengetahui struktur permukaan bawah tanah. Penelitian tersebut diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai struktur permukaan bawah tanah ruas Jalan Sampangan– 
Banaran, sehingga dalam upaya perbaikan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur 
dapat mencapai target yang tepat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 
September 2014 dengan menggunakan alat Seismik refraksi dengan metode GRM. 
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Hasil daripada penelitian ini diperoleh lapisan pertama untuk line 1 berupa pasir dan 
kerikil yang memiliki keepatan rambat gelombang 2,57111 m/s berada pada kedalaman< 
438,5373 m. Sedangkan lapisan kedua berupa pasir yang memiliki kecepatan rambat 
gelombang 613,027 m/s yang berada pada kedalaman > 2,57111 m. Pada line 2, line 3 
dan line 4 diperoleh lapisan pertama berupa tanah dengan kecepatan rambat gelombang 
250 – 600 m/s pada kedalaman 3,51575 m. Dan untuk lapisan keduanya berupa pasir 
dengan kedalaman > 3,51575 m/s. Akibat adanya lapisan yang berupa pasir, maka dapat 
dikatakan bahwa potensi longsor pada lokasi penelitian besar, yaitu pada bidang gelincir 
yang rata-rata berada pada kedalaman > 3,5 m. Dimana pasir sendiri merupakan material 
yang kedap air, sehingga tanah mudah bergerak dan terpindahkan oleh air.

ISOLASI DAN UJI DAYA ANTIFUNGI EKSTRAK GEL LIDAH BUAYA (ALOE VERA) 
TERHADAP MALASSEZIA FURFUR SECARA IN VITRO

Firstyarikha Habibah, Solikhah, Eli Purwanti
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Telah dilakukan penelitian mengenai efektifitas ekstrak gel lidah buaya (Aloe 
vera) yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari ekstrak gel lidah buaya (Aloe vera 
) dalam menghambat pertumbuhan jamur Malassezia furfur penyebab panu. Ujian tifungi 
dilakukan dengan metode difusi agar pada Malassezia furfur medium dengan konsentrasi 
ekstrak etanol dan etil asetat masing-masing 100%, 50% dan 25%. Sebagai pembanding 
digunakan Asam Salisilat. Aktivitas ekstrak dalam menghambat jamur Malassezia 
furfur menunjukkan efektifitas terbesar pada konsentrasi ekstrak etanol 100% dengan 
diameter zona hambatan yang terbentuk yaitu sebesar 16 - 17 mm sehingga bersifat 
fungisidal. Untuk mengetahui golongan senyawa yang ada pada ekstrak etanol dan etil 
asetat dilakukan uji fitokimia. Ekstrak etanol gel lidah buaya mengandung senyawa fenol, 
tannin, terpenoid dan antrakuinon. Sedangkan ekstrak etil asetat mengandung senyawa 
fenol, tannin, dan antrakuinon.

PENGOLAHAN SAMPAH DAUN SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBALUT ORGANIK 

Handika Dany Rahmayanti, Siti Aisyah, Gunawan Nur Cahyo
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Universitas konsevasi telah menjadi visi dari Universitas Negeri Semarang 
(UNNES). Hal ini juga didukung juga dengan upaya UNNES untuk terus menggalakkan 
pentingnya menanam tentunya patut kita apresiasi. UNNES benar-benar menjadi kampus. 
Hal tersebut mendorong penulis untuk berperan aktif mengatasi masalah tersebut salah 
satunya dengan mencoba mengolah sampah daun menjadi kertas. Seperti yang telah kita 
ketahui, kertas juga merupakan bahan dasar pembuatan pembalut modern bagi wanita. 
Dalam penelitian ini, telah berhasil dibuat bahan pembalut dengan bahan dasar sampah 
daun dengan cara merebus sampah daun kering dengan NaOH kemudian mencuci 
dengan air setelah itu diblender kemudian akan dihasilkan pulp. Pulp tersebut kemudian 
direndam dalam aitr kemudian disaring setelah itu dicetak dan dijemur hingga kering
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PENENTUAN KONDISI OPTIMUM MODIFIKASI KONSENTRASI PLASTICIZER 
SORBITOL PVA PADA SINTESA PLASTIK BIODEGRADABLE BERBAHAN DASAR 

PATI SORGUM DAN CHITOSAN LIMBAH KULIT UDANG

Heru Setiawan, Reza Faizal, Aziz Amrullah
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Telah dilakukan penelitian mengenai sifat mekanik edible film pati sorgum-
kitosan dengan modifikasi konsentrasi plasticizer sorbitol PVA. Metode yang dilakukan 
yaitu preparasi pati sorgum-kitosan kulit udang mengacu pada Marisa et al., 2012 
dengan modifikasi sorbitol PVA 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, dan 3,5ml, dengan 
formulasi terbaik yang digunakan 70wt% pati dan 30wt% kitosan, kemudian dilakukan 
pemanasan, pengadukan dan pencetakan bioplastik. Pengujian karakterisasi edible film 
bioplastik terdiri dari uji biodegradasi, ketahanan air, uji mekanik, Scanning Electron 
Microscope (SEM), dan gugus FTIR. Hasil karakterisasi edible film menunjukkan dengan 
bertambahnya sorbitol maka kuat tarik dan ketahanan air cenderung meningkat. Hasil 
terbaik edible film pada penambahan sorbitol 2,5 ml dengan nilai water uptake 96,47%, 
nilai kuat tarik 80,625 MPa, nilai elongasi 12,58% dan modulus young sebesar 6,40 MPa. 
Lamanya biodegradasi yang dihasilkan adalah 16 hari untuk terurai keseluruhan (100%) 
pada medium Efective Microorganism 4. Hasil analisis SEM edible film menunjukkan 
permukaan polimer bioplastik terlihat homogen dengan ikatan silang pati-kitosan namun 
masih terdapat gelembung udara, pori dan retakan. Berdasarkan uji FTIR menunjukkan 
plastik yang dihasilkan memiliki sifat hidrofilik yang dapat dilihat adanya gugus OH- pada 
bilangan gelombang 2630,30 cm-1. Selain gugus hidroksida (OH), terdapat juga ester 
(COOH). Adanya gugus fungsi tersebut menunjukkan film plastik dapat terdegradasi 
dengan baik ditanah. 

IDENTIFIKASI ZONA SESAR OPAK DI DAERAH BANTUL YOGYAKARTA 
MENGGUNAKAN METODE SEISMIK REFRAKSI

Ismi Lutfinur, Syifaul Fauziyah, Ratna Sri W
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Telah dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi adanya sesar dan jenis batuan 
di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Opak, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode seismik refraksi, 
sebanyak 4 lintasan dengan masing – masing panjang lintasan 50 m. Hasil penelitian 
belum menunjukkan adanya struktur sesar minor. Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih 
lanjut digunakan metode lain yaitu geolistrik resistivity dengan konfigurasi schlumberger, 
sebanyak 3 lintasan dengan panjang masing –masing 75 m. Pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan persamaan resistivitas semu, kemudian dilakukan inversi 
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menggunakan software Res2dinv untuk mendapatkan nilai resistivitas sesungguhnya. 
Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai resistivitas sebesar 5 Ωm sampai 
1400 Ωm. Litologi ditentukan dengan melakukan interpretasi, yaitu membandingkan tabel 
nilai resistivitas batuan dan peta geologi daerah penelitian. Hasil interpretasi menunjukkan 
bahwa daerah penelitian memiliki penyusun litologi yang sama, yaitu lempung berpasir, 
tuf dan lava. Terdapat indikasi patahan di sepanjang lintasan penelitian yang ditunjukkan 
dengan nilai resistivitas yang rendah Sesar minor tersebut dicirikan oleh adanya rekahan 
di sekitar DAS Opak dan penyebaran batuan ubahan di sekitar lokasi penelitian.

PENGARUH EKSTRAK KAYU MANIS (KORTEKS SINAMUM)  
TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI GINJAL TIKUS (RATTUS NORWEGITTUS) 

YANG DIINDUKSI PARACETAMOL

Ita Dwi Rafita, Tiwi Kusmiawati, Nur’aini
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Parasetamol merupakan salah satu senyawa kimia yang paling banyak digunakan 
sebagai obat demam. Parasetamol mempunyai daya kerja analgetik dan antipiretik 
sama dengan asetosal, meskipun secara kimia tidak berkaitan. Tidak seperti Asetosal, 
Parasetamol tidak mempunyai daya kerja antiradang, dan tidak menimbulkan iritasi 
dan pendarahan lambung. Sebagai obat antipiretika, dapat digunakan baik Asetosal, 
Salsilamid maupun Parasetamol. Toksisitas parasetamol terjadi pada penggunaan dosis 
tunggal 10 sampai 15 gr/BB. Akibat dosis toksik yang paling serius adalah nekrosis hati, 
selain itu juga dapat mengakibatkan nekrosis tubuli renalis pada ginjal. Kayu manis 
(Korteks sinamum) merupakan salah satu tanaman multi fungsi yang dapat digunakan 
dalam campuran bumbu dalam makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan rokok 
keretek. Tanaman kayu manis adalah tanaman tahunan, termasuk famili Lauraceae, salah 
satu komoditas ekspor penting Indonesia. Kulit batang dan daun kayu manis mengandung 
minyak atsiri, saponin, tanin dan flavonoida Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh ekstrak kayu manis (korteks sinamum) terhadap gambaran histopatologi ginjal 
tikus (Rattus norwegittus) yang diinduksi parasetamol. Dalam penelitian digunakan tikus 
jantan jalur wistar sebagai hewan uji, untuk mengetahui perubahan terhadap ginjal, tikus 
diberi parasetamol dengan dosis toksik yaitu 0,27 selama 14 hari. Tikus dibagi menjadi 
4 kelompok, kelompok control di beri pakan dan minum standart, P1 dengan dosis toksik 
0,27mg/200 gram BB, P2 dengan dosis toksik 0,27mg/200 gram BB dan di beri ekstrak 
kayu manis 0,5 ml selama 7 hari, P3 dengan dosis toksik 0,27mg/200 gram BB dan 
di beri ekstrak kayu manis 1 ml selama 7 hari. Setelah itu tikus dibedah untuk diambil 
ginjal, kemudian dibuat preparat histopatologinya. Pengambilan data diperoleh dari 
pengamatan histopatologi ginjal masing perlakuan yang dibandingkan dengan kontrol. 
Dari hasil pengamatan diketahui terdapat perubahan histologi ginjal berupa pendarahan, 
melemak dan penyusutan sel (piknosis) pada P1 dan P2. Pada kelompok P3 tidak 
mengalami piknosis maupun pendarahan.
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DETEKSI INTRUSI AIR LAUT (ALIRAN SUNGAI JUWANA)  
DENGAN METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS DI DESA GEBANG  

KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

Kristian Dwi Wahyuni, Noni Resnu Apriliana, A`Imatul Inaiyah
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Metode geolistrik resistivitas merupakan suatu metode yang menyelidiki keadaan 
bawah permukaan dengan menggunakan sifat-sifat kelistrikan batuan. Pada penelitian 
ini telah dilakukan pengukuran di lima lintasan dengan metode geolistrik konfigurasi 
Schlumberger untuk deteksi intrusi air laut. Lokasi penelitian terletak di desa Gebang, 
Gabus, Pati dikarenakan desa ini memiliki air yang asin. Kelima lintasan yang ditentukan 
sudah mewakili satu desa karena lintasannya tersebar merata. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan adanya pola keterusan batuan penyusun yang dapat diindikasikan adanya 
intrusi. Pada lintasan pertama dan kedua tidak ditemukan adanya lapisan lendut (jebakan 
air) sedangkan pada lintasan ketiga hingga kelima ditemukan adanya lapisan lendut. 
Selain karena adanya intrusi yang terjadi di lokasi penelitian juga dikarenakan pada 
jaman dahulu lokasi ini merupakan rawa.

PENGEMBANGAN ASESMEN IPA BERBASIS INKUIRI PADA TEMA CAHAYA  
DAN PENGLIHATAN UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

SMP KELAS VIII

Lissay Riana Mardini, Rahmawati, M. Aziz Rizqi Pratama
IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Hasil observasi di SMP 1 Jati dan SMP Negeri 3 Batang menunjukkan bahwa 
penilaian pembelajaran IPA belum sepenuhnya secara terpadu, masih terpisah antara 
materi IPA bidang kajian Fisika dan Biologi dengan menggunakan soal yang bersifat 
hafalan dan pemahaman. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan dan ingin 
mengetahui apakah asesmen IPA berbasis inkuiri dapat mengukur kemampuan berpikir 
kritis siswa. Penelitian dilaksanakan dengan metode Research and Development (R&D). 
Hasil validasi pakar asesmen, materi, dan bahasa, rata-rata menunjukkan 88,16% produk 
yang dikembangkan valid; hasil tanggapan guru dari uji coba skala kecil ke uji coba 
skala besar menunjukkan peningkatan yaitu 78% meningkat hingga 87,72%; sedangkan 
hasil tanggapan siswa meningkat dari 76,67% hingga 98,33%. Hasil analisis butir soal 
menunjukkan 35 soal dari 50 soal valid dan dipakai dalam uji pemakaian asesmen. 
Hasil analisis uji pemakaian sebagai bukti empiris kemampuan berpikir kritis siswa 
menunjukkan bahwa 5 orang siswa (15,62%) kurang kritis, 14 siswa (43,75%) kritis, 13 
siswa (40,63%) sangat kritis dari total 32 siswa. Hasil validasi pakar dan analisis bukti 
empiris kemampuan berpikir kritis menunjukkan bahwa asesmen IPA berbasis inkuiri 
pada tema cahaya dan penglihatan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 
berpikir kritis siswa, serta dapat melatih melatih kemampuan siswa dari menghafal dan 
memahami menuju ke mengaplikasikan, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi, 
mengkreasikan, dan berpikir kritis.



177Abstrak Hasil Penelitian 2014

Penelitian Mahasiswa

KEANEKARAGAMAN JENIS CAPUNG (ODONATA) DI TAMAN NASIONAL 
KARIMUNJAWA KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA JAWA TENGAH

Marini, Nur Maulidatul Ifadah, Fathurrahman Sidiq
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Taman Nasional Karimunjawa merupakan kawasan konservasi yang terletak di 
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang meliputi hutan hujan 
tropis dataran rendah dan hutan mangrove merupakan habitat berbagai flora dan fauna. 
Capung memiliki peranan dalam ekosistem sebagai predator, bahkan capung jarum 
(Subordo: Zygoptera) ikut berperan sebagai musuh alami yang dapat mengurangi 
populasi hama tanaman pangan. Upaya Penelitian merupakan langkah awal dalam upaya 
pengembangan dan pengelolaan konservasi, agar capung Karimunjawa tetap lestari. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi jenis Capung (Odonata) di 
Taman Nasional Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Jawa Tengah 
pada berbagai tipe habitat. Penelitian ini dilakukan di Pulau Karimunjawa Taman Nasional 
Karimunjawa dan Laboratoriun Taksonomi Hewan Jurusan Biologi FMIPA UNNES pada 
bulan Juli-September 2014. Pengambilan data Capung dilakukan dengan metode 
point count atau metode titik hitung. Ditemukan 18 jenis capung di Taman Nasional 
Karimunjawa dengan jumlah individu sebanyak 96 individu yang tersebar pada 4 lokasi 
titik pengamatan : Legon lele memiliki 7 jenis capung dengan jumlah 26 individu, Cikmas 
memiliki 9 jenis capung dengan jumlah 43 individu, Kemploko memiliki 3 jenis capung 
dengan jumlah 6 individu, Pulau Kemujan memiliki 11 jenis capung dengan jumlah 21 
individu. Indeks keanekaragaman yang terhitung 2,80047dan termasuk dalam kategori 
sedang. Indeks kemerataan yang tinggi dengan angka mendekati 1 yaitu 0.96889607 
serta indeks kekayaan jenis yang tinggi yaitu 77.59392. Taman Nasional Karimunjawa 
memiliki kondisi struktur komunitas capung dan persebaran yang sangat stabil dan 
masuk dalam kategori sangat baik.

LAPORAN PENELITIAN MAHASISWA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH DAN KEPERCAYAAN MATEMATIKA MELALUI MODEL PBL MATERI 

LINGKARAN KELAS VIII

Muhamad Husni Mubaraq, Deddy Irawan, Ahmad Badawi
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kemampuan pemecahan masalah siswa SMP NU 05 Gemuh pada materi 
Lingkaran masih belum optimal. Kepercayaan matematika siswa juga masih rendah. 
Salah satu model pembelajaran yang ditawarkan untuk mengatasi keduanya adalah model 
PBL berbantuan lembar masalah. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 
model PBL berbantuan lembar masalah, mengetahui peningkatan kepercayaan matematika 
siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model PBL berbantuan lembar masalah, 
mengetahui ketuntasan klasikal dari tes kemampuan pemecahan masalah dengan model 
PBL berbantuan lembar masalah, dan mengetahui ketercapaian hasil angket kepercayaan 
matematika MRBQ dengan model PBL berbantuan lembar masalah. Populasi penelitian ini 



178 Abstrak Hasil Penelitian 2014

Penelitian Mahasiswa

adalah semua siswa kelas VIII SMP NU 05 Gemuh tahun pelajaran 2013/2014 yang 
terdiri atas 4 kelas dengan siswa 120 orang. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan 
secara clusterrandom sampling. Perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen 
adalah model PBL berbantuan Lembar Masalah, sedangkan pada kelas kontrol adalah 
model pembelajaran ekspositori. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes, 
wawancara, dan angket. Desain yang digunakan adalah Control Group Pretest-Posttest 
Design. Uji yang digunakan yaitu uji proporsi, dan uji kesamaan dua rata-rata. Hasil 
penelitian secara deskriptif diperoleh rata-rata hasil tes kelas eksperimen mengalami 
peningkatan dari 57,6 menjadi 73,43 sementara kelas kontrol dari 58,03 menjadi 68,53. 
Sedangkan rata-rata skor angket kelas eksperimen meningkat dari 144,73 menjadi 171,27 
dan kelas kontrol meningkat dari 147,4 menjadi 164,83. Dari pengujian statistik diperoleh 
kesimpulan, model PBL berbantuan lembar masalah dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah sekaligus kepercayaan matematika. Kriteria peningkatan tersebut 
dikarenakan nilai tes kemampuan pemecahan masalah post-test lebih dari nilai pre-test pada 
pembelajaran model PBL berbantuan lembar masalah, skor post-test angket MRBQ lebih 
dari skor pre-test angket MRBQ pada pembelajaran model PBL berbantuan lembar masalah, 
proporsi siswa pada kelas eksperimen dengan skor post-test angket MRBQ yang mencapai 
nilai 160 lebih dari atau sama dengan 75%, proporsi siswa pada kelas eksperimen dengan 
nilai post-test kemampuan pemecahan masalah yang mencapai nilai 70 lebih dari atau sama 
dengan 75%, rata-rata hasil belajar siswa pada aspek kemampuan pemecahan masalah 
model PBL berbantuan Lembar Masalah lebih dari model ekspositori, dan rata-rata hasil 
skor angket MRBQ siswa pada model PBL berbantuan Lembar Masalah lebih dari model 
ekspositori.

SURVEI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DENGAN METODE SELF POTENTIAL 
UNTUK MENGETAHUI POTENSI PANAS BUMI (STUDI KASUS OBYEK WISATA GUCI, 

JAWA TENGAH)

Nadine Vaidila, Fauziah Peni Rini S, Indah Afrari
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Telah dilakukan penelitian menggunakan metode Self Potential (SP) di daerah 
Obyek Wisata Guci khususnya di Pancuran 7 (tujuh) pada tanggal 20-25 Juli 2014. 
Metode SP ini merupakan metode yang pasif, karena pengukurannya dilakukan tanpa 
menginjeksikan arus listrik lewat permukaan tanah, perbedaan potensial alami tanah 
diukur melalui dua titik dipermukaan tanah. Pada metode SP ini menggunakan larutan 
CuSO4 yang dimasukkan kedalam porous pot dan didalamnya terpasang kawat tembaga 
untuk memunculkan nilai potensialnya menggunakan digital milivoltmeter. Selanjutnya 
pengukuran tersebut dilanjutkan ke titik berikutnya dengan jarak 2m. Pengukuran ini 
dilakukan pada 100 titik di kawasan pancuran 7 (tujuh). Pemodelan didapatkan dengan 
cara akuisisi data menggunakan metode SP kemudian data tersebut diolah menggunakan 
software Surfer. Data yang didapatkan pada penelitian ini yaitu berupa nilai potensial 
pada titik pengukuran. Nilai potensial yang tertinggi pada pengukuran ini adalah 47,3 mV, 
dan nilai potensial yang terendah adalah -32,7 mV.
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PENGARUH PERBEDAAN HASIL TRANSFORMASI Α-PINENA  
DENGAN MENGGUNAKAN PERBEDAAN PENAMBAHAN KADAR ZRCL4  

DALAM KATALIS ZR/ZAA

Nico Aditya Wijaya, Tri Handayani
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Alpha-pinena termasuk dalam senyawa organik kelas terpena, salah satu dari 
isomer senyawa pinena. α-pinena banyak terdapat dalam minyak atsiri yang biasanya 
terdapat di pohon pinus. α-pinena sendiri merupakan senyawa monoterpena sikloheksana 
yang tidak larut dalam air dan tertimbun dalam minyak daun. α-pinena dapat diubah 
menjadi berbagai senyawa melalui reaksi transformasi. Melalui reaksi trasformasi 
khusunya reaksi isomerisasi melalui bantuan katalis dapat mengubah α-pinena 
menjadi senyawa lain. Tujuan penelitian adalah mengetahui hasil senyawa hasil reaksi 
menggunakan katalis Zr/ZAA impregnasi 5% dan 10%. Penelitian dilakukan pada suhu 
1200C dan waktu 60 menit. Hasil dianalisis dengan Kromatografi Gas-Spektrofotometer 
Massa (GC-MS). Didapat hasil pada reaksi dengan katalis Zr/ZAA 5% hasil terbaik adalah 
1R-α-pinena dengan konsentrasi 10,06%. Sedangkan hasil pada reaksi dengan katalis 
Zr/ZAA 10% hasil terbaik adalah 1R-α-pinena dengan konsentrasi 10,21%

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS LEARNING CYCLE 5E 
PADA MATERI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI SMP

Nisa Aulia, Ovalis Diana Deri, Febilia Dhita Serfanda
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pengembangan LKS ini bertujuan untuk mengembangkan produk LKS berbasis 
learning cycle 5E yang layak diterapkan pada materi pengelolaan lingkungan di SMP 
dan efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Subjek pada penelitian ini adalah 
validator media dan materi, Subjek penelitian untuk validasi produk adalah pakar media 
dan pakar materi,sedangkan subjek penelitian uji coba terbatas (skala kecil) adalah 20 
siswa kelas VII C, serta untuk uji coba skala besar adalah siswa kelas VII A dan VII B dengan 
jumlah 58 siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah R & D.LKS berbasis learning 
cycle 5E yang dikembangkan dinilai layak oleh validator media dan validator materi. 
Pada aspek didaktik, konstruksi dan teknik memberikan skor persentase berturut-turut 
sebesar 92,1% (kriteria sangat layak) dan 92,1% (kriteria sangat layak). Kemudian pada 
aspek isi, kebahasan, penyajian dan kegrafisan validator memberikan skor persentase 
berturut-turut sebesar 90% (kriteria sangat layak) dan 85% (kriteria sangat layak). LKS 
efektif diterapkan dalam pembelajaran materi pengelolaan lingkungan. Berdasarkan 
hasil perhitungan ketuntasan belajar diperoleh hasil t(1-α)(n-1) sebesar 2.03 dan thitung 4.09. 
Nilai thitung> t(1-α)(n-1) maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 
belajarnya lebih dari 75 atau sudah mencapai ketuntasan belajar. Aktivitas siswa di kelas 
memberikan hasil 79,4 % dengan kriteria aktif. Pada saat pengamatan memberikan hasil 
83,1% dengan kategori sangat aktif dan aktivitas diskusi siswa memberikan hasil dengan 
rata-rata 84,5 % dengan kategori sangat aktif. 
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PEMBUATAN TINTA PRINTER DENGAN PIGMEN ORGANIK BERBAHAN DASAR 
SAMPAH DAUN

Pradita Ajeng Wiguna, Susanto
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan dalam 
masyarakat. Salah satu jenis sampah yang jumlahnya melimpah adalah sampah organik 
berupa dedaunan. Hal ini menuntut cara penanganan alternatif yang kreatif dan inovatif 
menjadi produk berdaya guna. Sebuah upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan 
sampah daun sebagai pigmen warna organik untuk tinta printer. Pembuatan pigmen 
warna dilakukan dengan mereduksi sampah daun hingga berbentuk serbuk karbon 
yang homogen yaitu membakar sampah daun dalam kondisi oksigen rendah kemudian 
dilakukan proses pencampuran sederhana dengan bahan lain pembuat tinta. Tinta 
yang dihasilkan diuji transmitansinya dengan memvariasikan massa karbon yaitu dari 1 
sampai 6 gram, hasilnya menunjukan bahwa semakin banyak massa karbon ,intensitas 
cahayanya semakin rendah. Uji laju adsorbsi menunjukan bahwa tinta karbon memiliki 
kelajuan yang hampir sama dengan jenis tinta di pasaran, yaitu 1,04 mm/s. Selain itu 
tinta karbon memiliki kecepatan kering lebih cepat dibandingkan dengan tinta yang ada 
di pasaran, yaitu 106 : 129 detik. Saat uji kinerja tinta karbon pada printer menunjukan 
hasil yang lebih hitam dan halus sehingga sesuai jika diaplikasikan sebagai tinta printer.

APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS UNTUK MENGETAHUI POTENSI 
LONGSORAN DAN AMBLASAN DI JALAN ALTERNATIF WELERI-SUKOREJO 

KABUPATEN KENDAL 

Rafi Wido Pramatasari, Eko Saputro, Syifaul Fauziah
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tanah longsor merupakan bencana alam yang sebenarnya dapat diramalkan 
kedatangannya, karena pengaruh terbesar dari alam yang menyebabkan tanah tersebut 
longsor adalah curah hujan. Dengan curah hujan yang melebihi batas dan tatanan 
geologis yang rentan terhadap longsor, maka bencana longsor ini akan mudah terjadi. 
Jalur alternatif Weleri Sukorejo merupakan salah satu daerah yang berpotensi longsor 
dan amblasan, karena jalur tersebut jalur jalan pegunungan tanahnya bersifat lempung 
dan sedikit berpasir. Salahsatu metode yang digunakan dalam menganalisis potensi 
longsoran dan amblasan adalah menggunakan metode Geolistrik Resistivitas yang 
digunakan untuk mengetahui pola amblesan dan potensi longsoran dan mengetahui 
informasi mengenai kondisi struktur geologi bawah. Pengolahan dan interpretasi data 
menggunakan software Res2Dinv guna mengetahui pola pencitraan penampang 
anomali.Dari perbedaan nilai resistivitas yang dimiliki bidang longsor menunjukkan suatu 
ketidakseragaman (anomali) dari suatu struktur lapisan bawah permukaan. Jenis batuan 
yang ditunjukkan warna biru merupakan clay (lempung), warna biru muda hingga biru 
kehijauan merupakan silt (lanau) dan warna hijau merupakan sand (pasir) sedangkan 
warna kuning hingga ungu menunjukkan batuan Basalt dan lava.
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KEEFEKTIFAN MEDIA BAGAN ELEKTRIK RUMIGETRIC DALAM PEMBELAJARAN 
SUB MATERI SISTEM PENCERNAAN HEWAN RUMINANSIA

Regina Ratih Fardhila, Susi Nur Fitriana
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Media bagan elektrik Rumigetric merupakan media berbasis visual, yang 
memvisualisasikan alur proses pencernaan hewan ruminansia yang disertai keterangan 
mengenai proses yang terjadi pada setiap organ pencernaan.Berdasarkan hasil observasi 
dan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran Biologi dan beberapa siswa SMA 
Negeri 2 Purbalingga, media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pelajaran biologi 
menggunakan torso dan powerpoint. Mereka mengalami kesulitan dalam memahami 
materi pelajaran yang tidak bisa diamati secara langsung, sehingga diperlukan media 
yang dapat memvisualisasikan materi yang tidak bisa diamati secara langsung. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui keefektifan media bagan elektrik Rumigetric dalam 
pembelajaran sub materi sistem pencernaan hewan ruminansia. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen menggunakan desain One Shot Case Study. Sampelnya adalah 
kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 di SMA Negeri 2 Purbalingga semester genap 2013/2014. 
Data hasil belajar siswa yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap materi diambil 
melalui hasil diskusi dan tes evalusi. Data motivasi belajar siswa diambil dari angket 
motivasi yang diisi oleh siswa. Analisis data yang digunakan secara deskriptif kuantitatif. 
Keefektifan media bagan elektrik Rumigetricdalam pembelajaran dilihat dari ketuntasan 
hasil belajar sebesar ≥80% siswa mendapat nilai ≥80 dan motivasi belajar berkriteria 
minimal tinggi ≥80%.

EKSPLORASI LIMBAH CANGKANG KERANG HIJAU (PERNA VIRIDIS L.)  
SEBAGAI BAHAN BAKU KOMPOSIT MATRIKS ELEKTROLIT POLIMER PADATAN 
BATERAI PRIMER DENGAN MODIFIKASI KONSENTRASI KITOSAN KULIT UDANG

Reza Faizal, Heru Setiawan, Mesi Widiastuti
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Baterai adalah sumber utama energi yang paling praktis dan murah yang digunakan 
di dunia saat ini. Tingginya permintaan untuk perangkat penyimpanan energi portabel 
diikuti dengan penggunaan berbagai bahan kimia yang berdampak negatif terhadap 
lingkungan. Bahan baterai baru dalam bentuk ramah lingkungan elektrolit padat belum 
dikembangkan. Limbah kerang hijau adalah bahan yang memiliki kandungan mineral 
mineral makro dan mikro yang cocok dalam pengembangan baterai polimer elektrolit 
padat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik baterai polimer 
elektrolit kerang hijau dengan penambahan kitosan. Polimer elektrolit dibuat dengan bahan 
dasar bubuk kerang hijau dan kitosan - PVA dengan masing-masing konsentrasi 0 %, 5 
%, 15 %, 25 %, 35 % dan 45%. Proses pembuatan dilakukan dengan mencampur bubuk 
kerang hijau, larutan chitosan, PVA , amonium klorida, asam asetat, dan NaCl untuk CMC 
berikutnya dibentuk menjadi polimer elektrolit. Setelah pengukuran, yang meliputi nilai 
konduktivitas ionik, Scanning Electron Microscope ( SEM ). Pengukuran Voltase baterai 
dilakukan dengan menggunakan elektrolit polimer yang memiliki nilai konduktivitas ionik 
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tertinggi, dengan anoda karbon dan pelat katoda seng . Setelah itu, pengujian tingkat 
efektivitas (tahan api) baterai dan visualisasi nyala baterai . Konduktivitas ionik dari nilai-
nilai elektrolit polimer diperoleh pada penambahan tertinggi kitosan - PVA 35 %, yakni 
2,1 x 10-4 S cm-1. Uji SEM pada nilai konduktivitas ionik dapat disimpulkan dari struktur 
morfologi yang terlihat polimer homogen elektrolit, memiliki struktur yang amorf, serta 
interaksi antara kelompok-kelompok fungsional dari bahan penyusunnya . Karakteristik 
baterai memiliki tegangan 1.36 volt; 0,89 mA; 0,00121 watt dan memiliki stabilitas yang 
baik.

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI ANTIMICROBIAL FILM DARI EKSTRAK 
KEDELAI DAN PATI SINGKONG SEBAGAI BAHAN PENGEMAS MAKANAN

Shobirotu Salamah, Widya Putri Rachmayanti Resydina Amelia
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan oleh 
bahan pengemas plastik adalah dengan pengembangan biodegradable plastic ramah 
lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan produk kemasan makanan yang dapat diuraikan. 
Salah satunya adalah memberi antimikroba pada edible film. Antimicrobial film tersebut 
diuji karakterisasinya secara fisik dan mekanik menggunakan alat FS/SPAG 01/2650 
dan diuji efektifitas antimikrobanya. Didapat kadar air tertinggi pada edible film kontrol 
yaitu 15,83 %. Densitas dengan penambahan ekstrak kayu manis 1,5% memiliki nilai 
yang lebih tertinggi yaitu 1,1 gr/ml. Nilai Modulus young atau tingkat elastisitas film 
tertinggi yaitu pada edible film penambahan ekstrak bawang putih 1% sebesar 2,872 
Mpa. Nilai Tensile strength atau nilai kuat tarik suatu film tertinggi yaitu 3,808 N/mm2 

diperoleh pada penambahan ekstrak kayu manis 1,5% dan Nilai Extention at Maximum 
atau nilai pemanjangan film tertinggi yaitu 6,880 mm pada penambahan ekstrak kayu 
manis 1,5%. Sedangkan pengujian daya hambat terhadap Escherichia coli dilakukan 
menggunakan metode sumuran. Diameter zona bening terbesar yaitu pada penambahan 
ekstrak bawang putih 1,5%.

PENGEMBANGAN SCIENCE COMIC BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING 
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA TEMA BUNYI DAN PENDENGARAN 

UNTUK SISWA SMP

Tika Mustika, Fita Fatimah, Muhammad Nasirul Umam
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Science comic merupakan media pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan 
IPA secara sederhana dan mudah. Namun, pemanfaatan media science comic dalam 
pembelajaran IPA di SMP masih kurang optimal. Pengembangan science comic sebagai 
media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi IPA secara mudah 
dengan tampilan yang menghibur. Selain itu, penelitian ini mendukung pelaksanaan 
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kurikulum 2013 dengan mengembangkan media science comic berbasis PBL pada tema 
bunyi dan pendengaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kelayakan 
dan keefektifan media science comic berbasis PBL pada tema bunyi dan pendengaran. 
Jenis penelitian ini merupakan R and D (Research and Development) yang diadaptasi 
dari Sugiyono (2008). Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP N 1 Welahan. 
Kelayakan media science comic diuji melalui penilaian pakar media, materi, dan bahasa. 
Hasil penilaian pakar terhadap science comic berbasis PBL memperoleh kriteria sangat 
layak dengan persentase penilaian pakar media sebesar 95,83%, pakar materi sebesar 
95,37%, dan pakar bahasa sebesar 99,07%. Keefektifan media science comic berbasis 
PBL dianalisis dari hasil Pretest dan Posttest dengan menggunakan uji N-gain dan t 
test. Hasil belajar siswa meningkat dengan kategori sedang dengan nilai N-gain sebesar 
0,62. Selain itu, kemampuan berpikir siswa juga mengalami peningkatan yang signifikan 
berdasarkan perhitungan t test dengan nilai thitung> ttabel (22,4>1,68). Dengan demikian, 
media science comic memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran yang layak dan 
media science comic juga efektif meningkatkan hasil belajar serta kemampuan berpikir 
kritis siswa.

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERORIENTASI LINGKUNGAN  
DENGAN MODEL GUIDED INQUIRY LAB PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN 

DAN DAUR LIMBAH

Yanuar Ary Prasetyo, Muhammad Saman
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas model Guided Inquiry Lab 
(GIL) pada materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Desain penelitian ini 
menggunakan desain pre-experimental design:one-group pre-test-post-test design. 
Populasi yang digunakan siswa kelas X bidang peminatan IPA, sedangkan sampel 
yang digunakan ada dua kelas. Pengambilan sampel menggunakan teknik convinence 
sampling. Data yang diperoleh di antaranya tingkat keterlaksanaan pembelajaran GIL, 
keterampilan proses sains terpadu, dan hasil belajar. Keterlaksanaan model diidentifikasi 
dari skor yang diperoleh dari lembar angket dan dianalisis dengan persentase kuantitatif. 
Keterampilan proses sains terpadu dan hasil belajar diukur dengan metode tes yang 
dilakukan saat kegiatan pre-test dan post-test. Keduanya dianalisis menggunakan 
statistik inferensial dengan bantuan SPSS 19 for windows. Analisis statistik yang 
dilakukan di antaranya uji t, uji N-gain, uji regresi. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, 
terdapat perbedaan signifikan rata-rata skor pre-test dan post-test keterampilan proses 
sains terpadu (KPST) dan hasil belajar. Berdasarkan uji N-gain yang telah dilakukan, 
terdapat peningkatan hasil belajar dan keterampilan proses sais terpadu selama model 
GIL diterapkan. KPST menunjukkan peningkatan kategori tinggi sedangkan hasil 
belajar menunjukkan peningkatan kategori sedang. Berdasarkan uji regresi, model 
GIL memberikan pengaruh sebesar 61,3% terhadap KPST sedangkan 32,6% terhadap 
hasil belajar. Dengan demikian, model GIL efektif diterapkan terhadap pengembangan 
keterampilan proses sains terpadu dibandingkan hasil belajar.
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PENURUNAN KADAR BOD DAN COD PADA LIMBAH VINASSE MENGGUNAKAN 
ARANG AKTIF DARI ECENG GONDOK (EICHORNIA CRASIPE)

Falih Ghoniyal Haq, Hesmita Wijayanti, Bayu Kurniawan
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Permasalahan yang sering dihadapi pada industri etanol adalah banyaknya limbah 
yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Salah satu limbah cair yang berbahaya 
yaitu vinasse karena mempunyai kadar BOD dan COD yang tinggi. Maka dari itu perlu 
adanya upaya pengolahan sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Salah 
satu upaya untuk menangani hal tersebut adalah dengan melakukan penelitian yang 
berjudul “Penurunan Kadar BOD dan COD Pada Limbah Vinasse Menggunakan Arang 
Aktif dari Eceng Gondok (Eichornia Crasipe)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik (yield) arang aktif dari eceng gondok dalam menurunkan kadar BOD dan 
COD dalam limbah serta menerapkan metode adsorbsi dalam upaya pengolahan 
limbah vinasse. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil limbah vinasse pada PG. 
Madukismo, Yogyakarta. Sebelum proses pembuatan arang aktif, eceng gondok terlebih 
dahulu dibuat serbuk agar dapat mempercepat proses aktivasi arang aktif. Serbuk 
eceng gondok 20 gram dilanjutkan proses aktivasi menggunakan asam phospat 9% dan 
direndam selama 24 jam. Setelah itu serbuk dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada 
suhu 2000C. Dilakukan pemanasan dalam furnace dengan suhu 4000C selama 4 jam. 
Dalam penelitian ini diamati penurunan kadar BOD dan COD menggunakan arang aktif 
eceng gondok 1 gram dalam 150 mL selama 5 hari, 7 hari dengan pengadukan dan 7 
hari tanpa pengadukan. Hasil percobaan telah terjadi penurunan kadar BOD dan COD 
pada limbah vinasse. Penurunan kadar BOD terjadi dari sampel 5 hari sampai ke-7 hari 
tanpa pengadukan sebesar 4,03%, dan pada sampel 7 hari dengan pengadukan sebesar 
15,3%. Sedangkan penurunan kadar COD dari sampel 5 hari sampai ke-7 hari tanpa 
pengadukan sebesar 5,26%, sampel 7 hari dengan pengadukan sebesar 21,05%. Karena 
pengaruh waktu kontak dan adanya pengadukan dalam sampel maka hasil penurunan 
kadar BOD dan COD semakin tinggi.

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI ELEKTROPLATING MENGGUNAKAN 
ADSORBEN BERBASIS LIMBAH LIGNOSELULOSA 

Nova Susilowati, Radityo pungky permana, Shofia lathifa ihsani
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Limbah kayu randu merupakan material yang melimpah, telah digunakan sebagai 
adsorben untuk penghilangan ion Pb (II) artificial. Penelitian ini dibagi kedalam 2 perlakuan, 
yaitu: aktivasi serbuk kayu randu dengan NaOH (3%:3gram) dan (1%:3gram), (5%:3 
gram) penentuan waktu adsorpsi dan penentuan kosentrasi adsorpsi. Analisis SEM pada 
3% NaOH dan sebelum perlakuan. Pada serbuk kayu 3% menunjukkan adanya lubang-
lubang yang cukup banyak sedangkan adsorben sebelum perlakuan tidak menunjukkan 
adanya lubang-lubang. Sedangkan uji FTIRpada adsorben setelah aktivasi menunjukkan 
gugus C=O di daerah 1600-1530 cm-1. Sementara, gugus -OH yang di daerah 4000-
3200 cm-1, gugus C-O memberikan serapan dengan intensitas kuat di daerah 1000-
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700 cm-1.Berdasarkan analisis SAA adsorben dari kayu randu memiliki luas permukaan 
spesifik7.420 m2/g. Sementara, hasil analisis menunjukkan bahwa diameter pori terbanyak 
adalah 0.3 nm sehingga merupakan material mikropori. Ukuran pori ini lebih besar dari 
ukuran ion Pb2+ yaitu 0.2 m2/ g sehingga Pb2+ dapat masuk dan terjerap ke dalam pori. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu optimum yang diperoleh adalah 120 menit. 
Kapasitas kosentrasi isothermal Langmuir dan isothermal Freundlich. Kosentrasi larutan 
Pb (II) adsorpsi freundlich yang mempunyai nilai Cµ model sebesar 0.88.

DEASETILASI KITIN DARI CANGKANG BEKICOT (ACHATINA FULLICA)  
MENJADI KITOSAN DAN APLIKASINYA SEBAGAI EDIBLE FILM

Rizki Widyastuti, Fridaqua Sada Yanitauli Sibuea, Bayu Kurniawan
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Plastik yang digunakan saat ini merupakan polimer sintetik, terbuat dari minyak 
bumi yang tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme. Seiring dengan meningkatnya 
kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, perlu dikembangkan suatu 
plastik yang bersifat ramah lingkungan/biodegradable. Bekicot (Achatina fullica) 
merupakan hama persawahan yang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai pakan 
ternak. Salah satu alternatif upaya pemanfaatan limbah cangkang bekicot agar bernilai 
ekonomis adalah pengolahan menjadi kitin dan kitosan. Kitosan yang diperoleh dapat 
diaplikasikan menjadi edible film yang dapat menggantikan plastik sintetik sehingga dapat 
terdegradasi oleh mikroorganisme. Pada penelitian ini, pengambilan kitin dapat dilakukan 
melalui dua tahap yaitu deproteinasi dan demineralisasi. Deproteinasi dilakukan dengan 
mereaksikan cangkang bekicot menggunakan NaOH 3,5% (w/v) pada perbandingan 
1:10 (w/v) dan direfluks selama 2 jam. Sedangkan demineralisasi dilakukan dengan 
mereaksikan serbuk hasil deproteinasi dengan HCl 1M dengan perbandingan 1:15 (w/v) 
dan direfluks selama 30 menit. Kitin dapat ditransformasikan menjadi kitosan melalui 
proses deasetilasi menggunakan NaOH 40% (w/v) dengan perbandingan 1:20 (w/v) dan 
direfluks selama 1 jam. Pada proses deasetilasi kitin menjadi kitosan dilakukan dengan 
variasi suhu, yaitu 50, 60, 70, 80 dan 90 oC. Kitosan yang diperoleh dihitung rendemennya 
dan dikarakterisasi menggunakan FTIR (Fourier Transform Infrared) untuk mengetahui 
derajat deasetilasinya. Hasil proses deproteinasi cangkang bekicot menghasilkan 
rendemen 70,47% sedangkan proses demineralisasi menghasilkan rendemen 25,27%. 
Pada proses deasetilasi kitin dari cangkang bekicot dengan variasi suhu 50, 60, 70, 80 
dan 90 oC menghasilkan rendemen secara berturut-turut adalah 79,2; 79; 82,4; 79 dan 
85%. Pada penelitian ini, suhu 90 oC merupakan kondisi optimum proses deasetilasi 
kitin. Uji FTIR dapat menginformasikan adanya pita serapan pada bilangan gelombang 
3641,76 cm-1 sebagai hasil dari vibrasi ulur N-H amida primer, pada bilangan gelombang 
2852 cm-1 sebagai hasil vibrasi ulur C-H alkana, pada bilangan gelombang 1788,09 
cm-1 sebagai hasil vibrasi ulur C=O amida dan pada bilangan gelombang 1648 cm-1 
sebagai hasil vibrasi tekuk N-H amina primer. Derajat deasetilasi kitosan yang diperoleh 
sebesar 79,42%.Kitosan yang diperoleh diaplikasikan sebagai edible film dengan cara 
mereaksikan 1 gram kitosan dengan 100 mL asam asetat 1% kemudian diaduk dan 
dipanaskan pada suhu 50 oC selama 1 jam. Campuran disaring dan ditambahkan PEG 
15% dan hasilnya berupa lembaran tipis tak berwarna (transparan).
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EXHAUST SYSTEM GENERATOR: KNALPOT PENGHASIL LISTRIK  
DENGAN PRINSIP TERMOELEKTRIK

Wisnu Adi Nugroho, Muh. Soni Haryadi, Rudhiyanto
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektivitas serta efisiensi 
dari energi listrik yang dihasilkan oleh Exhaust System Generator dari pemanfaatan 
energi panas yang dihasilkan oleh knalpot sepeda motor. Hal ini didasari akan adanya 
pembuangan energi dalam jumlah yang cukup besar pada saat penggunaan sepeda 
motor dalam bentuk energi panas hasil pembakaran bahan bakar yang diserap oleh 
sistem pembuangan pada sepeda motor, terutama pada bagian knalpot. Oleh sebab 
itu, penelitian ini dilaksanakan guna kepentingan perancangan suatu alat yang dapat 
meningkatkan efisiensi bahan bakar sepeda motor sekaligus mencari tahu seberapa 
besar tingkat efektivitas dan efisiensi yang dapat dihasilkan oleh alat hasil rancangan 
tersebut. Maka, dibuatlah suatu alat yang dinamakan Exhaust System Generator yang 
memanfaatkan material berupa Thermoelectric Generator atau TEG sebagai komponen 
utamanya. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan perbedaan temperatur antara 
temperatur permukaan knalpot sepeda motor dengan temperatur di lingkungan untuk 
diubah menjadi energi listrik oleh Termoelektrik. Kemudian besarnya energi listrik 
yang dihasilkan Termoelektrik diukur oleh multimeter dengan varibel berupa tegangan 
dan kuat arus listrik serta dengan beberapa perlakuan yang telah ditentukan. Namun, 
berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan dalam penelitian, diperluan upaya khusus 
untuk memaksimalkan perbedaan temperatur antara temperatur permukaan knalpot 
dengan tempertur lingkungan supaya dapat dihasilkan energi listrik yang lebih besar.

PERMISIVITAS MAHASISWA TERHADAP PERILAKU MEROKOK  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEBAGAI UNIVERSITAS KONSERVASI

Aditya Dwi Saputra, Arif Budi Prasetyo, Diah Ayu Latifah
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sikap permisivitas terhadap perilaku merokok pada kalangan mahasiswa UNNES 
semakin memprihatinkan pada masa–masa sekarang ini. Banyak mahasiswa yang merokok 
di lingkungan kampus, padahal sudah umum diketahui bahwa selain perilaku merokok 
itu berbahaya bagi kesehatan, kampus UNNES juga mempunyai program konservasi 
yang salah satu tujuannya adalah mengurangi polusi udara di wilayah kampus. Untuk 
mengetahui sikap permisivitas mahasiswa dan pengaruhnya terhadap perilaku Merokok 
di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang sebagai kampus Konservasi. Jenis 
penelitian ini termasuk explanatory research dengan pendekatan kuantitatif.Penelitian 
ini menggunakan metode survey dengan pendekatan cross sectional,dimana variabel 
bebas dan variabel terikat diobservasi dan diukur dalam waktu yang sama. Data diolah 
menggunakan uji fisher. Berdasarkan analisisdengan menggunakan uji Chi Square di 
temukan adanya sel dengan nilai expected kurang dari lima sebanyak 50% jumlah sel, 
oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatif dari uji Chi Square yaitu uji Fisher. 
Penghitungan dengan menggunakan Uji Fisher, menunjukkan nilai significancy adalah 
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0,617 untuk 2-sided (two tail) dan 0,492 untuk 1-sided (one tail). Karena nilai p > 0,05, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara sikap permisivitas 
terhadap perilaku merokok mahasiswa Univeritas Negeri Semarang. Karena nilai p > 0,05, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa “tidak ada hubungan antara sikap permisivitas 
terhadap perilaku merokok mahasiswa Universitas Negeri Semarang”.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIVITAS RITMIK DENGAN SENAM 
HAPPY FOR KIDSBAGI SISWA SEKOLAH DASAR

Ida Dwi Listari, Hanarima Andriani, Sigit Pramono
PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Aktivitas Ritmik merupakan salah satu pembelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas) 
di Sekolah Dasar (SD), materi pembelajaran aktivitas ritmik kelas IV dan V adalah senam 
terstruktur dengan atau tanpa alat. Upaya guru untuk mewujudkan atau menciptakan 
kebiasaan gerak dan penghalusan gerak siswa dalam pembelajaran Penjas adalah 
modifikasi atau inovasi-inovasi model pembelajaran yang efektif dan menarik. Terbatasnya 
kemampuan guru dan kurangnya antusiasme siswa merupakan kendala terbesar dalam 
pembelajaran, karenanya model pengembangan aktivitas ritmik yang sesuai dengan 
Standar Kompetensi dan karakter siswa dibuat dengan nama senam Happy For Kids, 
produk pengembangan senam ini diharapkan dapat menjadi referensi guru dan dapat 
menumbuhkan kreativitas siswa dalam berinovasi dalam pembelajaran aktivitas ritmik. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan. 
Prosedur penelitian pengembangan yang digunakan meliputi; analisis produk yang akan 
dikembangkan, mengembangkan produk awal, validasi ahli, uji coba lapangan yang 
meliputi uji coba kelompok kecil dengan jumlah subyek uji coba 15 siswa dari kelas IV dan 
V dan uji coba kelompok besar dengan jumlah subyek uji coba 35 siswa dari kelas IV dan 
V, revisi produk, dan hasil produk pengembangan. Selanjutnya instrumen yang digunakan 
untuk mengetahui peningkatan intensitas fisik siswa menggunakan pengambilan respon 
kognitif, afektif dan psikomotor dari siswa dengan menggunakan angket kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentatif. Hasil dari penelitian 
ini adalah produk pengembangan berupa senam tanpa alat dengan nama Senam Happy 
For Kids yang dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran aktivitas ritmik. Hasil 
dari kuesioner siswa pada uji coba I diantaranya adalah: kognitif SDN 1 Gemuhblanten 
mendapat 74%, SDN 2 gemuhblaten 76%, dan SDN 1Taman Gede 74,67%. Dari aspek 
afektif SDN 1 Gemuhblanten mendapat 93,99%, SDN 2 gemuhblaten 95,33%, dan SDN 
1Taman Gede 90%. Untuk aspek psikomotor SDN 1 Gemuhblanten mendapat 68%, 
SDN 2 gemuhblaten 62,67%, dan SDN 1Taman Gede 68%. Sedangkan pada uji coba II 
diperoleh data sebagai berikut: kognitif siswa SDN 1 Gemuhblanten mendapat rata-rata 
92,57%, SDN 2 gemuhblaten 91,14%, dan SDN 1Taman Gede 82,29%. Aspek afektif 
siswa SDN 1 Gemuhblanten mendapat rata-rata 98%, SDN 2 gemuhblaten 96,86%, 
dan SDN 1Taman Gede 98,29%. Dan aspek psikomotor siswa SDN 1 Gemuhblanten 
mendapat rata-rata 98%, SDN 2 gemuhblaten 97,14%, dan SDN 1Taman Gede 97,71%. 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa: (1). Produk pengembangan model pembelajaran aktivitas ritmik 
sudah dapat dipraktikkan oleh subyek saat uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis 
dari evaluasi ahli penjas. (2).Produk dapat digunakan oleh siswa kelas IV dan V dari 
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ketiga SD Negeri di Kecamatan Gemuh. (3). Siswa sangat tertarik dan senang dengan 
pengembangan model senam Happy For Kids yang telah diajarkan.

PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI SEKITAR LOKALISASI BANYUPUTIH  
KABUPATEN BATANG

Nur Zulaikhah Latifah, Nur Isnandari, Jony Saputra
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Perilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja khususnya remaja yang 
belum menikah cenderung meningkat. Di Indonesia, perkembangan bisnis prostitusi 
begitu meluas bahkan seiring berjalannya waktu letaknya lokasinya semakin dekat 
dengan pemukiman warga termasuk yang terbesar di Kabupaten Batang yaitu Lokalisasi 
Banyuputih. Lingkungan lokalisasi merupakan lingkungan yang menuntut adaptasi 
lebih pada keluarga dalam mengahadapi pengaruh termasuk remaja. Akses yang dekat 
dan mudah, sangat memungkinkan adanya interaksi menimbulkan dampak tersendiri, 
khususnya bagi kalangan remaja yang pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu tinggi 
(high curiousity), termasuk perilaku seksualnya. Untuk mengetahui perilaku seksual pada 
remaja yang berada di sekitar daerah lokalisasi dan faktor yang mempengaruhinya. Jenis 
penelitian ini termasuk explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan metode survey dengan pendekatan cross sectional, di mana variabel 
bebas dan variable terikat diobservasi dan diukur dalam waktu yang sama. Berdasarkan 
uji statistic Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dengan 
perilaku seksual remaja (p=1,00), ada hubungan yang signifikan antara sikap remaja 
dengan perilaku seksual remaja (p=0,01), tidak ada hubungan yang signifikan antara 
tingkat frekuensi interaksi dengan lokalisasi dengan perilaku seksual remaja (p=1,00), 
dan ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengawasan orang tua dengan perilaku 
seksual remaja di sekitar lokalisasi (p=0,04). Dari empat variable bebas yang diteliti yang 
berhubungan dengan perilaku seksual remaja di sekitar lokalisasi Banyuputih kabupaten 
Batang yaitu sikap remaja dan tingkat pengawasan orang tua.

PENGARUH VISKOSITAS AIR KOLAM RENANG TIRTA SEKAR UNNES  
TERHADAP WAKTU TEMPUH RENANG GAYA CRAWL

Wijiyanto, M. Ilham A. P, Shobiechah Aldillah W
Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecepatan renang gaya 
crawl pada viskositas yang berbeda serta pengaruh viskositas terhadap kecepatan 
renang gaya crawl. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survey yang bersifat analitik dalam bentuk potong silang. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 30 perenang dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan air kolam renang Tirta Sekar. 
Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive technique sampling 
dan random sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kecepatan 
renang gaya crawlantara viskositas sebesar 0,961 N·s/m2 dan 0,777 N·s/m2 dengan 
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probabilitas 0,00 (<0,05). Viskositas berpengaruh terhadap kecepatan renang gaya 
crawldengan probabolitas 0,00 (<0,05).Pengaruh viskositassebesar 71,6% dan rumus 
prediksi yang didapat adalah y=1,480-0,618x. Simpulan dalam penelitian ini adalah 
ada perbedaan kecepatan renang gaya crawl pada viskositas yang berbeda dan ada 
pengaruh viskositas air kolam renang terhadap waktu tempuh renang gaya crawl.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA 
MENJADI GURU AKUNTANSI PADA MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN 2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Adelina Citradewi, Anis Ardyani
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Minat menjadi guru akuntansi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor 
intern maupun faktor ekstern. Berdasarkan hasil observasi hampir setengahnya lebih 
lulusan pendidikan akuntansi tidak bekerja pada instansi pendidikan. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
mahasiswa menjadi guru akuntansi pada mahasiswa prodi pendidikan akuntansi angkatan 
2010 Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan 
Ekonomi Prodi Pendidikan Akuntansi. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa prodi 
pendidikan akuntansi angkatan 2010 sebanyak 103 mahasiswa. Penentuan jumlah 
sampel menggunakan rumus Slovin dan didapat 82 mahasiswa. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan propotional random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari 
pupolasi dilakukan secara acak dengan melihat proporsi tiap kelas. Variabel penelitian 
adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru akuntansi. 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis 
data menggunakan analisis faktor dan analisis deskriptif persentase. Analisis faktor 
menunjukkan bahwa terdapat 7 komponen yang akan membentuk 7 kelompok faktor baru 
meliputi (a) Persepsi mahasiswa tentang profesi guru sebesar 24,66% (b) Kesejahteraan 
guru sebesar 18,69% (c) Prestasi belajar sebesar 15,26% (d) Pengalaman PPL sebesar 
13,85% (e) Teman bergaul sebesar 10,54% (f) Lingkungan keluarga sebesar 4,32% dan 
(g) Kepribadian sebesar 2,62%.

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI AP SMK WIDYA 
PRAJA UNGARAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE ROLE 

PLAYING (BERMAIN PERAN) PADA MATA DIKLAT PELAYANAN PRIMA

Angga Adistia Wijaya, Kuni Afifah, Julian Dwi Jackson H.P
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Berdasarkan hasil observasi, rata-rata hasil belajar Pelayanan Prima XI program 
keahlian administrasi perkantoran hanya mencapai 51,25%. Siswa dikatakan berhasil 
atau tuntas jika pencapaian nilainya 75. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan 
bahwa 41 siswa atau 51,25% dari jumlah seluruh siswa dinyatakan telah mencapai 
ketuntasan belajar sedangkan 39 siswa atau 48,75% belum mencapai ketuntasan belajar 
dari seluruh siswa yaitu 80 siswa. Ini menunjukan nilai mata diklat Pelayanan Prima masih 
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rendah. Dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa dan pentingnya pendekatan yang tepat 
untuk meningkatkannya maka dibutuhkan suatu strategi belajar yang tepat, diharapkan 
dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa seperti halnya 
pembelajaran kooperatif model Role Playing (Bermain Peran), maka standar ketuntasan 
belajar siswa dapat tercapai dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Hasil penelitian 
ini diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 sebesar 74,5 dengan ketuntasan 
klasikal 72,5%. Rata-rata hasil belajar siklus 2 sebesar 81,625 dengan ketuntasan 
klasikal 95%. Adapun sikap siswa terhadap pembelajaran pada siklus 1 sebesar 63,10% 
dan pada siklus 2 mencapai 84,4%. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan 
hasil belajar pada kompetensi dasar menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima dengan 
menggunakan penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 
Administrasi Perkantoran SMK Widya Praja tahun Ajaran 2014.

PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN, BI RATE DAN KURS  
TERHADAP FLEKSIBELITAS INFLATION TARGETING FRAMEWORK DI INDONESIA 

PERIODE TAHUN 2005-2011

Dita Wahyu Puspita, Delu Damelia
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga barang untuk meningkat 
secara umum dan terus menerus (Boediono, 1992). Kebijakan moneter yang saat ini 
dianut oleh Bank Indonesia adalah sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation 
Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini digunakan secara formal oleh Bank 
Indonesia sejak Juli 2005. Pada ITF, inflasi digunakan sebagai sasaran utama kebijakan 
moneter. Pada tahap awal, Bank Indonesia akan menentukan besaran inflasi yang 
akan dijadikan target kemudian dalam prakteknya Bank Indonesia akan mengarahkan 
berbagai kebijakan moneternya untuk menjaga inflasi agar sesuai dengan target inflasi 
tersebut. Target inflasi tersebut biasanya dinamakan BI Rate. Perubahan BI Rate akan 
mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada 
inflasi. Perubahan berupa peningkatan level BI Rate bertujuan untuk mengurangi laju 
aktifitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level BI Rate naik maka suku 
bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito 
naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang 
beredar berkurang. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat tiga variabel yang dapat 
mempengaruhi Inflation Targeting Framework diantaranya adalah IHK, BI RATE, dan 
KURS. Sementara itu dalam ketiga variabel dalam model ini berpengaruh signifikan. 
Untuk mengantisipasi sumbangan inflasi tentunya BI harus siap dengan menghadapi 
faktor eksternal salah satunya dari pengaruh kurs mata uang asing. Mengapa demikian, 
karena tidak hanya faktor ekonomi domestik saja melainkan faktor-faktor eksternal atau 
luar negeri akan banyak mempengaruhi mata uang rupiah. Ditambah dengan kondisi 
mata uang rupiah yang merupakan soft currency sehingga masih rentan goyah apabila 
ada pengaruh dari mata uang kategori hard currency. Ditambah dengan tugas Bank 
Indonesia salah satunya menjaga dan memelihara kestabilan rupiah terhadap nilai mata 
uang asing yang direfleksikan dengan besaran kurs.
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ANALISIS TINGKAT KESESUAIAN MATERI DAN SAOL BUKU AJAR AKUNTANSI 
TERHADAP KOMPETENSI INTI PENGANTAR AKUNTANSI KURIKULUM 2013  

KELAS X AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS SMK DI KABUPATEN KUDUS)

Salfira Amalia
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Buku ajar merupakan salah satu sumber belajar yang memiliki peran dalam 
peningkatan mutu pendidikan. Ketersediaan buku ajar yang memuat materi sesuai 
dengan standar nasional sangat penting karena dapat menunjang kegiatan belajar 
mengajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian materi dan 
soal buku ajar akuntansi terhadap kompetensi inti pengantar akuntansi kurikulum 2013 
kelas X Akuntansi (Studi Empiris SMK di Kabupaten Kudus). Populasi dalam penelitian 
ini berupa buku-buku teks Pengantar Akuntansi kelas X yang digunakan SMK di 
Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil dua buku yang 
paling banyak digunakan, dengan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan 
yaitu buku Dasar-Dasar Akuntansi SMK pengarang Drs. Hendi Sumantri penerbit Armico 
dan Akuntansi SMK Kelas X pengarang Toto Sucipto, dkk dengan penerbit Yudistira. 
Penelitian ini dianalisis dengan cara deskriptif presentase, sehingga disebut penelitian 
deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan dengan pengisian lembar observasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian materi dan soal buku ajar akuntansi terhadap 
kompetensi inti pengantar akuntansi kurikulum 2013 kelas X Akuntansi (Studi Empiris 
SMK di Kabupaten Kudus) sudah sesuai dan dalam proses pengambangan untuk 
peningkatan kualitas buku.

PERLINDUNGAN PATEN DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA KECIL  
SEBAGAI INVENTOR PATEN SEDERHANA(SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS ATAS 

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DI KAWASAN INDUSTRI 
KNALPOT SERANG, PURBALINGGA)

Ana Nisa Fitriati, Gandhito, M. Ahmad Abdul Gofur
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan 
praktis dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Namun 
prosedur yang berbelit-belit dan prosesnya yang lama terkadang menjadi momok bagi 
para pengusaha kecil atau inventor untuk mendaftarkan paten atas invensinya tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang 
dihadapi oleh pengusaha kecil dalam proses penyelenggaraan dan perlindungan paten 
dengan studi kasus di Kawasan Industri Knalpot Serang, Kabupaten Purbalingga. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yakni 
penelitian dilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis 
data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak semua pengusaha kecil 
mendaftarkan usahanya menjadi UMKM. Hanya ada 1 (satu) yang mendaftarkan 
usahanya menjadi UMKM. Tidak ada satupun pengusaha kecil yang mendaftarkan hak 
paten. Kendala pendaftaran paten sederhana disebabkan karena adanya anggaran dari 
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pemerintah namun hanya untuk kalangan perusahaan-perusahaan atau badan usaha 
yang besar, kendala teknis prosedural dan budaya hukum masyarakat. Undang-undang 
atas perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang sedang disusun 
oleh Pemerintah hendaknya lebih berpihak kepada para pengusaha kecil terutama dalam 
penyelenggaraan paten.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DITINJAU  

DARI ASPEK HUBUNGAN KERJA (STUDI PENELITIAN PERUSAHAAN RAMBUT 
PALSU DI KABUPATEN PURBALINGGA)

Destu Argiyanto, Setyo Puji Widodo, Inugraha Al Aziz Puryasandra
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai 
jumlah pekerja perempuan di perusahaan paling banyak diantara kabupaten lainya di 
Jawa Tengah, saat ini terdapat 45 perusahaan pada sektor pengelolaan rambut palsu. 
Jumlah tersebut merupakan total perusahaan dari Penanaman Modal Asing (PMA) 
dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Banyaknya perusahaan rambut palsu 
di Purbalingga, telah menyerap pekerja perempuan lebih dari 28.145 orang, Mayoritas 
perempuan yang bekerja sebagai buruh ternyata tidak membuat pengusaha dan 
pemerintah daerah sadar untuk memenuhi hak-hak dasar dari buruh perempuan, buruh 
perempuan cenderung lebih menerima keadaan yang sewenang-wenang karena kebijakan 
peraturan perusahaan yang tidak memperhatikan mereka. Adapun permasalahan yang 
akan dikaji dalam penelitian adalah implementasi peraturan ketenagakerjaan dalam 
lingkungan perusahaan rambut palsu diterapkan serta mengapa hak pekerja perempuan 
di Purbalingga sampai saat ini masih ada yang belum diberikan? Dalam penelitian ini 
penulis menggunakanmetode-metode sebagai berikut: (1) Metode Pendekatan; yuridis-
sosiologis (2) Jenis Penelitian; Deskriptif (3) Lokasi Penelitian; Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi serta Perusahaan Rambut Palsu (4) Sumber Data; Data Primer 
dan Subsider. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Perlindungan hak-hak pekerja 
perempuan yang diberikan oleh perusahaan di Kabupaten Purbalingga terutama untuk 
Industri perusahaan Rambut Palsu dalam skala besar secara umum masih ada yang 
kurang diberikan kepada pekerja perempuan sesuai dengan peraturan Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003. Dimana untuk pelaksanaan waktu kerja dan istirahat, pemberian 
pelaksanaan cuti, fasilitas kesejahteraan, Asuransi Ketenagakerjaan, telah diberikan oleh 
perusahaan, namun penulis menyoroti perihal tidak adanya fasilitas Tempat Penitipan 
Anak (TPA) yang disediakan oleh perusahaan. Padahal fasilitas ini merupakan salah 
satu fasilitas wajib yang harus disediakan oleh perusahaan sesuai dengan amanat pasal 
100 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk alasan mengapa banyaknya 
perusahaan rambut palsu di Purbalingga yang belum memberikan hak-hak kepada 
pekerja adalah situasi dan kondisi perusahaan dimana penulis memberi kesimpulan untuk 
perusahaan yang tergolong masuk dalam kategori skala besar telah memberikan fasilitas 
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sesuai dengan apa yang telah ditetapkan namun untuk perusahaan kecil masih belum. 
Selanjutnya adalah perihal ketidaktahuan mengenai peraturan ketenagakerjaan untuk 
para pekerja, dimana kebanyakan para pekerja belum mengetahui tentang peraturan 
ketenagakerjaan hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah. 
Salain itu kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga 
menjadi salah satu masalah mengapa belum memberikan hak-hak pekerja, di Kabupaten 
Purbalingga ada 382 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor riil namun hanya 
diawasi oleh 1 (satu) orang pegawai pengawas.

DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS 
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA SEMARANG 

Khamidatul Fatkhiyah, Mustafa Kemal Ramadhan, Winarsih 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kota Layak Anak merupakan kabupaten atau kota yang mempunyai sistem 
pembangunan berbasis hak anak melaluipengintegrasian komitmen dan sumberdaya 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secaramenyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak 
anak. Kluster perlindungan khusus merupakan salah satu indikator dalam penentuan 
Kota Layak Anak, dalam kluster perlindungan khusus mengatur tentang anak-anak 
yang berhadapan dengan hukum dan pemerintah harus memastikan bahwa anak 
tersebut mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar 
dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif (restorative justice) dan prioritas 
diversi bagi anak. Kota Semarang sebagai kota layak anak yang telah mendapatkan 
penghargaan tingkat Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak sudah selayaknya menerapkan diversi dan restorative justice dalam penanganan 
anak yang berhadapan dengan hukum. Bertolak dari paparan latar belakang masalah 
dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam penelitian ini yaitu:Bagaimana upaya 
perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Semarang 
sebagai Kota Layak Anak? dan Bagaimana implementasi serta keefektifan diversi dan 
restorative justice dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya perlindungan hukum bagi Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak dan untuk 
menggambarkan implementasi serta keefektifan diversi dan restorative justice dalam 
penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data dari beberapa responden dan informan mengenai diversi 
dan restorative justice pada perkara anak yang terjadi di Kota Semarang baik ditingkat 
penyidikan, penuntutan ataupun pengadilan. Kemudian terhadap data-data tersebut 
dilakukan seleksi dan validasi data. Terkait dengan hal ini peneliti menemukan bahwa 
perkara anak di Kota Semarang yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan 
bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelum sampai pada tahap persidangan 
di pengadilan selalu diupayakan untuk dilakukan diversi melalui persetujuan korban. 
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TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PELAKU CYBERSTALKING  
MELALUI VIDBLOGGING DI KOTA SEMARANG

Luvi Abadi, Muhammad Ichsan N.W
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Indonesia adalah pengguna internet mobile terbesar se-Asia Tenggara bahkan 
pada tahun 2011 menurut World Stats pengguna internet di Indonesia mencapai 55 
juta orang. Internet memberikan banyak dampak, pengaruh, dan perubahan dalam 
masyarakat. Pengguna internet saat ini sudah tidak dibatasi umur dan ruang (borderless), 
semua orang bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Perkembangan internet selain 
membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, juga membawa dampak negatif yang 
juga cukup besar. Salah satu dampaknya adalah timbulnya berbagai kejahatan mayantara 
(cybercrime), terutama di kota-kota besar. Semarang sebagai salah satu kota besar pun 
mengalami pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet. Kasus cybercrime yang 
sering terjadi salah satunya adalah pencemaran, pelecehan, atau perusakan nama baik 
melalui internet (cyberstalking). Terdepat 15 kasus cybercrime termasuk cyberstalking 
di Kota Semarang, tapi penindakannya belum maksimal. Banyak kasus yang ada terjadi 
karena kesalahan korban yang memberikan kode rahasi akunnya pada orang lain. Selain 
itu, dalam dinamikanya, banyak korban tidak melaporkan sehingga kasus cyberstalking 
menguap begitu saja. Segi yuridis hukum, cybercstalking dapat dijerat dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan juga Pasal 368 
dan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kekerasan dan pemerasan 
serta perbuatan tidak menyenangkan. Dari segi sosiologis, penggunaan internet dapat 
dikontrol dengan peran aktif berbagai komunitas blogger kota sehingga meminimalisir 
kejahatan mayantara.






