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KATA PENGANTAR

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kumpulan 
ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2014 
dapat diterbitkan. Ringkasan pengabdian ini merupakan suntingan hasil-hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan dosen Universitas Negeri Semarang dengan sumber 
dana DIPA Unnes dan Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud.

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

Tim Penyunting,
      



vKumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

• Daftar Isi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ....................................................................................................  iii

KATA PENGANTAR .................................................................................................  iv

DAFTAR ISI  ...........................................................................................................  v

A. PENGABDIAN DANA DITLITABMAS ............................................................  1 - 23

B. PENGABDIAN DINAS PENDIDIKAN .............................................................  25 - 29

C. PENGABDIAN DOSEN FIP ...........................................................................  31 - 36

D. PENGABDIAN DOSEN FBS ..........................................................................   37- 57

E. PENGABDIAN DOSEN FIS ...........................................................................  59 - 69

F. PENGABDIAN DOSEN FMIPA .....................................................................  71 - 82

G. PENGABDIAN DOSEN FT ............................................................................  83 - 96

H. PENGABDIAN DOSEN FIK ...........................................................................  97 - 109

I. PENGABDIAN DOSEN FE ............................................................................  111 - 124

J. PENGABDIAN DOSEN FH ...........................................................................  125 - 132

K. PENGABDIAN BAGI MAHASISWA  ..............................................................  133 - 157





DITlITabMaS
Pengabdian Kepada Masyarakat

L P 2 M  U N N E S  |  K u m p u l a n  R i n g k a s a n  H a s i l  P e n g a b d i a n        
K e p a d a  M a s y a r a k a t  2 0 1 4



1Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

PENGABDIAN DANA DITLITABMAS

PENGEMBANGAN KEBUN WISATA PENDIDIKAN UNNES SEBAGAI BRANDING 
UNIVERSITAS KONSERVASI MELALUI PROGRAM BIOEDUENTERPREUNERSHIP

Margareta R, M. Abdullah, Vitradesi N. 

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Inovasi dan Kreatifitas Kampus (IbIKK) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 
2014

Pengelolaannya Kebun Wisata Pendidikan Unnes (Universitas Negeri Semarang) yang 
memiliki luas sekitar dua hektar dan dikembangkan sejak tahun 2001, pada awalnya lebih 
fokus untuk mengembangkan pendidikan jelajah alam sekitar (JAS). Tujuan dari JAS sebagai 
sarana pendidikan sekaligus entrepreneurship sehingga menciptakan pembelajaran yang 
menyenangkan. Kebun wisata pendidikan Unnes memiliki berbagai keanekaragaman hayati 
dan di dalamnya terdapat koleksi tumbuhan langka, tanaman buah, tumbuhan obat. Seiring 
dengan visi dan misi Unnes menjadi Universitas Konservasi, kebun wisata pendidikan telah 
dilengkapi dengan rumah penangkaran kupu-kupu, kebun bibit kampus, dan rumah anggrek. 
Selama ini melalui kebun wista pendidikan telah dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan 
pemberdayaan, diantaranya adalah melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan 
berbasis JAS dan entrepreuneurship. Potensi yang dimiliki Unnes tersebut pada dasarnya 
dapat dijadikan sebagai inventaris bagi lingkungan kampus dan selanjutnya dapat dijadikan 
sebagai Branding Universitas Konservasi melalui produk kreatif dan inovatif dengan konsep 
pemberdayaan. Oleh karena itu pengajukan IbKK dilakukan dengan tujuan jangka panjang 
pengembangan dan keberlanjutan program di Kebun Wisata Pendidikan Unnes melalui 
Biodeduenterpreneurship. Kegiatan direncanakan selama satu tahun dengan target khusus 
Business plan bioeduenterpreneurship tersusun dengan rinci. Metode pelaksanaan diawali 
dengan penyiapan bahan baku termasuk sumberdaya yang ada, produksi, proses produksi 
yang dimulai dari pemasaran, penilaian, disain, pengembangan, pelayanan, dan hasil. IbIKK 
Pengembangan Kebun Wisata Pendidikan Unnes Sebagai Branding Universitas Konservasi 
melalui Program Bioeduenterpreunership telah membentuk unit usaha dengan nama 
“Omah Keboen Unnes” dan menyusun business plan. Unit usaha Omah Keboen Unnes telah 
mengembangkan dan menyediakan paket Jelajah Alam Sekitar (JAS), Outbound, Rumah 
Sains, Penangkaran Kupu-kupu, dan Paket Tulang Daun. Unit usaha Omah Keboen Unnes telah 
dapat meningkatkan prasarana dan layanan dengan menambah kelengkapan peralatan dan 
pembenahan fasilitas, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan semestinya. Jenis 
paket kegiatan yang ditawarkan telah mendapatkan apresiasi yang baik dari konsumen yang 
dibuktikan dengan tingginya minat kunjungan kegiatan ke Omah Keboen.
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IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IbK) DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Margunani, Isti Hidayah, Rosidah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Unnes salah satu perguruan tinggi penerima Program Ibtek bagi Kewirausahaan (IbK). 
Kegiatan bertujuan memfasilitasi bakat, minat dan keinginan mahasiswa ataupun alumninya, 
dalam menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks; meningkatkan keterampilan 
manajemen usaha; dan menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok untuk 
merintis usaha. Kegiatan IbK di Unnes menjaring 20 calon usaha baru yang dididik, dilatih 
secara teoristis maupun praktis melalui study lapangan bentuk field study dan magang di 
unit usaha IbIKK Unnes atau di UMKM sebagai wahana penumbuhan jiwa kewirausahaan. 
Difasilitasi kegiatan pendampingan melalui konsultasi manajemen, pemasaran, produksi, 
maupun teknologi; juga membantu membuka akses terhadap pasar, sumberdaya keuangan, 
serta membantu memberi aternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya 
terbentuk wirausaha mandiri yang siap berkompetisi di masyarakat sesuai dengan rencana 
bisnis yang dikembangkan. IbK di Unnes yang melahirkan lima wirausaha baru mandiri berbasis 
ipteks per tahun yang siap beraktivitas di masyarakat, dan lima orang tenant yang telah menjadi 
wirausaha pada tahun pertama, maka tahun kedua merekrut jumlah tenant yang sama, yaitu 
lima orang; melahirkan 16 orang calon wirausaha tahun pertama menjadi wirausaha baru; Pada 
tahun kedua telah beraktivitas 10 orang mahasiswa untuk berusaha secara mandiri. Salah satu 
tenan (Purnama) mahasiswa “Bidikmisi” yang berhasil wirausaha, menyerahkan beasiswanya 
untuk mahasiswa lain yang membutuhkan, karena telah mandiri. Produk barang atau jasa Wira 
Usaha Baru (WUB) yang dihasilkan mahasiswa memiliki keunggulan ipteks. Wirausaha mandiri 
dari perguruan tinggi yang menghasilkan produk/jasa berbasis ipteks dapat dikembangkan 
melalui konsultasi bisnis kepada tenaga ahli, hasil riset dan laboratorium yang ada di kampus. 
Kesiapan secara integrated dan holistik melahirkan entrepreneur dari perguruan tinggi, lebih 
unggul, memiliki wawasan luas dan lebih adaptatif. Perkuliahan Kewirausahaan testruktur, 
kesempatan praktik kewirausahaan divasilitasi Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan 
(PKMK) melalui dana hibah untuk mencoba berusaha. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 
yang memberikan kesempatan lebih, dimana mahasiswa yang berusaha karena keterbatasan 
dana mendapat fasilitas pinjaman sangat lunak (tanpa bunga). Bermanfaat untuk mahasiwa 
berlatih mengelola modal/dana dari luar dengan belajar produksi, berdagang, mengangsur, 
dan sebagainya.

PENINGKATAN KOMPETENSI KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT  
DI DUKUH TAPAK TUGUREJO KECAMATAN TUGU SEMARANG DALAM 

PENYELENGGARAAN EKOWISATA MANGROVE

Aditya Marianti, Nana Kariada Tri Martuti, Octavianti Paramita

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kawasan mangrove di dukuh Tapak kelurahan Tugurejo kecamatan Tugu kota 
Semarang berkembang menjadi ekosistem yang khas. Akibatnya orang tertarik berwisata 
sekaligus belajar di tempat tersebut. Pengembangan suatu wilayah menjadi objek wisata 
memerlukan daya dukung, antara lain adanya pemandu wisata yang kompeten dan adanya 
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sovenir khas.Kelompok masyarakat yang potensial untuk dilatih menjadi pemandu wisata 
adalah kelompok Prenjak. Kelompok Prenjak adalah kelompok swadaya masyarakat yang aktif 
melestarikan mangrove di wilayah tersebut. Untuk membuat souvenir khas, kelompok ibu-ibu 
yang tergabung dalam Putri Tirang potensial ditingkatkan kompetensinya dalam mengolah 
buah mangrove (Brayo/Avicenia marina) menjadi kue-kue kering.Target Program IbM ini 
adalah ekowisata mangrove di dukuh Tapak menjadi semakin bermutu. Luaran dari program 
ini adalah meningkatnya kompetensi KSM prenjak sebagai pemandu wisata di ekosistem 
mangrove dan kompetensi ibu-ibu dalam KSM Putri Tirang untuk mengolah buah mangrove 
menjadi kue-kue kering. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode berbasis 
kelompok, mulai dari menyediakan sarana dan prasarana usaha, meningkatkan keterampilan 
SDM melalui pelatihan, serta penguatan kelompok Selama kegiatan dilakukan pendampingan 
dan monev untuk mengukur ketercapaian target dan luaran.Hasil dari Program IbM ini 
adalah meningkatnya kompetensi para pemuda KSM Prenjak dalam memandu wisata, dan 
meningkatnya kompetensi KSM Putri Tirang mengolah buah mangrove menjadi kue-kue 
kering, sekaligus menjadi sovenir khas dari dukuh Tapak. Target Program IbM telah tercapai 
ditunjukkan dari peningkatan kunjungan wisatawan.Wisatawan merasa puas dan senang 
karena dapat berwisata sekaligus belajar mangrove dan adanya souvenir yang bisa dibawa 
pulang sebagai kenangan.

IbM KELOMPOK KERJA GURU DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENGIMLEMENTASIKAN 
PEMBELAJARAN KEBENCANAAN BERVISI SETS DI SEKOLAH RAWAN BANJIR

Ani Rusilowati. Supriyadi. Arif Widiyatmoko

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan dari kegiatan IbM ini adalah membantu kelompok kerja guru (KKG) di kota 
Semarang, khususnya di daerah rawan banjir, dalam memberdayakan guru untuk mengatasi 
permasalahan banjir melalui pembelajaran. Di samping itu, mengaktifkan guru dengan 
kegiatan KKG yang menarik, kontekstual, dan menghasilkan profit. Tujuan khususnya adalah 
menyelenggarakan pelatihan bagi guru melalui kegiatan KKG untuk : (1) mengembangkan 
model pembelajaran kebencanaan bervisi SETS yang terintegrasi dalam matapelajaran 
lengkap dengan fitur pendukungnya, seperti silabus, RPP, LKS, bahan ajar. (2) Mengembangkan 
suplemen buku ajar yang memuat materi kebencanaan yang cocok digunakan oleh sekolah-
sekolah di daerah rawan banjir, yang dapat dijual ke sekolah-sekolah di daerah rawan banjir. 
Metode pemecahan masalah mitra, dengan menyelenggarakan pelatihan terprogram. Desain 
metode/model pemecahan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Rusilowati & 
Cahyono (2012), yaitu Action Learning berbasis fasilitasi, dengan desain workshop full-day 
introductory. Action learning didefinisikan sebagai proses di mana sekelompok orang datang 
bersama-sama secara rutin, saling membantu untuk belajar, dan berbagi pengalaman (Dick, 
1997). Para peserta biasanya datang dari situasi yang berbeda, terlibat di dalam kegiatan 
yang berbeda, dan masalah yang dihadapi secara individu juga berbeda. Pada pelatihan ini 
diperlukan tutor yang bertindak sebagai fasilitator. Action Learning dibangun dari hubungan 
antara refleksi dan aksi/tindakan. Dipercayai bahwa refleksi merupakan tekanan untuk lebih 
mengefektifkan tindakan, dan belajar dari pengalaman dapat lebih mengeratkan hubungan 
antara refleksi dan tindakan (McGill & Anne, 2004). Sebelum pelaksanaan pelatihan, dilakukan 
Focus Group Discussion (FGD) dengan guru-guru perwakilan dari KKG gugus Nyi Ageng Serang 
dan Kuda Laut di kota Semarang untuk menentukan lokasi, waktu, dan materi pelatihan. 
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Hasil FGD digunakan untuk mendesain skenario pelatihan untuk setiap kegiatan, dan materi 
pelatihan. Hasil kegiatan IbM berupa model pembelajaran kebencaan bervisi SETS beserta 
fitur pendukungnya berupa format pemetaan materi, silabus, RPP, LKS, Alat Evaluasi, dan 
pengembangan bahan ajar.

IbM PASAR SAMPANGAN BARU SEMARANG

Dyah Rini Indriyanti, Eva Banowati, Margunani

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kegiatan IbM dilaksanakan di Pasar Sampangan Baru, lokasi di Jalan Menoreh Raya, 
Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur Semarang berlangsung pada bulan 
Februari - Oktober 2014. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu: 1) melatih KSM Pasar 
Sampangan Baru mengolah sampah organik menjadi pupuk organik yang siap jual. 2) 
membantu pemerintah menanggulangi masalah limbah dengan membuat model pengolahan 
sampah organik berbasis pasar. 3) mengedukasi para pedagang sayur mayur agar membuang 
sampah pada tempatnya dan memilah-milah sampah organik dan non organik. Ada dua 
kelompok yang menjadi mitra yaitu: pertama kelompok para pedagang khususnya pedagang 
sayur mayur (berada di lantai dasar) yang setiap hari menghasilkan sampah organik dan non 
organik berjumlah kurang lebih 75 pedagang. Kedua adalah kelompok pengolah sampah 
organik. Langkah-langkah pengabdian IbM yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait, 2) Pembuatan rumah kompos, 
pengadaan alat & bahan, 3) Pemilahan sampah organik dan non organik, 4) Mengedukasi 
para pedagang sayur mayur agar membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah 
organik dan non organik melalui penyediaan tempat sampah, himbauan lisan maupun tertulis, 
5) Pelatihan pembuatan pupuk kompos, 6) Pengolahan sampah organik secara rutin menjadi 
pupuk kompos, 7) Panen hasil pengomposan berupa pupuk kompos, dan 8) Pemasaran pupuk 
kompos. Hasil yang diperoleh dari kegiatan IbM yaitu: 1) mitra KSM Pasar Sampangan Baru 
sudah mengolah sampah organik pasar menjadi pupuk kompos dan sudah dijual, 2) Dihasilkan 
SDM sebanyak tiga orang dari KSM Pasar Sampangan Baru dan 12 orang mahasiswa Unnes 
yang dapat mengolah sampah organik pasar menjadi pupuk kompos yang siap jual; 3) Para 
pedagang sayur mayur yang ada di Pasar Sampangan Baru kurang lebih 75% sudah membuang 
sampah pada tempatnya, meskipun sampah yang dibuang belum seluruhnya dipilah pilah 
antara sampah organik dan anorganik.

IbM KELOMPOK PENGRAJIN MINYAK JAHE

Jumaeri, Ratna Dewi Kusumaningtyas, Ella Kusumastuti

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Wilayah desa Nyatnjono dan Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 
merupakan suatu daerah yang terletak di lereng Gunung Ungaran yang masih bercirikan 
pedesaan. Hal ini ditandai adanya lahan pertanian yang cukup luas yang berupa tegalan 
maupun pekarangan yang kebanyakan ditanami tanaman menahun seperti cengkih, pala, 
durian, manggis, kopi, dan sebagian tanaman musiman/empon-empon, seperti jahe, kapulogo, 
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dan sereh. Berdasarkan wawancara dengan mitra, diperoleh bahwa pembuatan minyak jahe di 
wilayah tersebut menggunakan alat distilasi yang sederhanan dan keterbatasan pengetahuan 
tentang distilasi. Produk minyak jahe dijual ke daerah Purwokerto dengan kualitas minyak 
jahe yang masih rendah (crude oil). Karena lokasinya yang tidak jauh dari pabrik jamu maupun 
minuman kesehatan, pengrajin memproduksi minyak jahe menggunakan bahan baku jahe 
segar maupun ampas jahe dari pabrik tersebut. Dari hasil wawancara langsung dengan 
kedua mitra, yaitu di desa Nyatnjono dan Gogik, diperoleh bahwa setiap proses distilasi 1 
ton rimpang jahe akan menghasilkan minyak jahe sebanyak 14 – 20 kg (1,4 - 2 % dari bahan 
baku). Kualitas minyak yang dihasilkan kurang bagus, warnanya kadang coklat-hitam dan 
gelap. Untuk minyak jahe kualitas tinggi kuning jernih. Rendemen hasil yang diperoleh masih 
rendah, yang seharusnya bisa mencapai 2 – 3%, tetapi hanya diperoleh 0,5 – 1%. Karena 
kualitas produk belum memenuhi standar, maka harga jual masih rendah. Harga jual minyak 
standar di tingkat pengepul, Rp 1.700.000,- per kg, tetapi karena kualitasnya rendah, hanya 
dihargai Rp 1.2000.000,- per kg. Tentu hal ini kurang menguntungkan dan menurunkan 
penghasilan pengrajin minyak jahe. Prioritas persoalan yang akan diselesaikan dalam kegiatan 
ini meliputi: masalah keterbatasan pengetahuan teknik distilasi dan standar kualitas produk, 
masalah alat distilasi yang terdiri dari ketel distilasi dan kondensor yang tidak memadahi, 
terutama untuk UKM 1, yang masih menggunakan teknik distilasi uap, masalah alat pemisah 
yang belum memadahi dan masalah manajemen produksi yang tidak teratur. Adapun luaran 
yang diharapkan dari kegiatan yang diusulkan ini adalah diperolehnya: teknologi penyulingan 
minyak jahe dan peralatannya, diperolehnya produk minyak jahe yang berkualitas dan laporan. 
Metode yang digunakan meliputi sosialisasi teknik penyulingan, pelatihan pembuatan minyak 
jahe yang benar, dan managemen produksi. Hasil kegiatan pada UKM 1 adalah adanya 
penambahan alat penyulingan dengan kapasitas produksi mencapai 300 kg bahan baku, yang 
sebelumnya hanya 100 kg bahan baku. Adanya peningkatan kapasitas produksi diharapkan 
dapat ikut serta meningkatkan taraf hidup keluarga yang melakukan penyulingan. Minyak jahe 
yang dihasilkan mempunyai kandungan relatif zingiberene 81%, sebagai komponen utama 
minyak jahe. Sedangkan di UKM 2, dengan adanya kegiatan ini telah memotivasi pengrajin 
untuk menambah ketel penyulingan sendiri yang berkapasitas 700-800 kg bahan baku, selain 
alat yang sudah ada dengan kapasitas 600 kg. Selain itu di UKM 2 juga memproduksi minyak 
pala dan daun pala, sebagai perluasan jenis produk serta sedang merintis penyulingan nilam 
menjadi minyak nilam. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat 
meningkatkan pendapatan pengrajin dan memotivasinya untuk mengembangkan usaha 
penyulingan dari berbagai jenis bahan baku.

IbM PETERNAK BURUNG PUYUH PASCA BENCANA BANJIR LAHAR DINGIN DI 
KABUPATEN MAGELANG

Ning Setiati, Siti Harnina Bintari, Wulan Christijanti

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Korban bencana pasca bencana banjir lahar dingin yang sudah pulang ke rumah 
membutuhkan bantuan peralatan usaha untuk membangkitkan perekonomian mereka. 
Dusun Macanan, Desa Banyudono, Kecamatan Dukun dan Dusun Carikan Desa Gondosuli 
Kecamatan Muntilan merupakan dusun yang terletak di kaki gunung Merapi berpenduduk 
kurang mampu tetapi potensi untuk dikembangkan di bidang peternakan puyuh. Melihat 
prospek potensi permintaan pasar yang cukup besar maka untuk mengembangkan usaha 
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ini dibentuk kelompok ternak puyuh “Sumber Rejeki” dan “Tani Mulyo”, namun pengetahuan 
serta modal yang terbatas maka sangat membutuhkan bantuan bimbingan serta modal yang 
tepat guna sehingga dapat miningkatkan kualitas dan kuantitas ternak puyuh yang imbasnya 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan 
pengabdian ini adalah untuk menumbuhkan semangat memulai kehidupan baru bagi 5 
peternak yang mengalami bencana banjir lahar dingin khususnya Kelompok Ternak Puyuh Tani 
Mulyo Dusun Carian Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan dan 5 peternak yang bergabung 
di Kelompok Ternak Puyuh Sumber Rejeki Dusun Macanan Banyudono Kecamatan Dukun. 
Target khusus adalah bibit puyuh yang siap bertelur yaitu dari puyuh 1.000 ekor ditarget dapat 
menghasilkan telur 75%, dengan asumsi puyuh bertelur 1 butir / hari, dijual harga eceran 
Rp.210,- / butir. Untuk mencapai tujuan dan target khusus digunakan metode pelatihan dan 
bimbingan yang tepat guna. Pemeliharaan puyuh dengan mengatur perkawinan terhindar 
inbreeding perbandingan yang digunakan 1 jantan 5 betina, mengembangkan sistem jaring 
dalam mewasdai penyakit penularan virus AI. Studi banding ke Bantul untuk mempelajari 
strategi dan kiat-kiat menjadi peternak puyuh yang sukses. Pendampingan dalam pemasaran 
dan analisa usahanya. Puyuh dapat menghasilkan berat badan dan produksi telur sesuai 
target menggunakan metode seleksi divergen. Kegiatan yang telah dilakukan pada kelompok 
peternak puyuh adalah menyediakan 1000 ekor puyuh betina dengan 200 ekor jantan berumur 
4 minggu, dipelihara sampai 6 minggu yang kemudian diatur perkawinannya. Anakan yang 
diperoleh diseleksi berdasarkan berat badannya secara divergen yaitu berat badan rendah dan 
berat badan tinggi. Ditimbang berat badan dan dihitung produksi telurnya. Pemberian pakan 
dicampur dengan menambahkan limbah tempe, pemberian vaksin untuk meningkatkan daya 
tahan terhadap penyakit ND. Hasil kegiatan ini adalah masih sebatas ketersediaan bibit anakan 
3.690 ekor dengan berat badan rata-rata meningkat pada umur 2 minggu 28 gram dan 3.450 
ekor pada umur 8 minggu menjadi 167 gram. Produksi telur mencapai 86% yang sebelum diatur 
perkawinannya hanya mencapai produksi 66% telur puyuh. Untuk menumbuhkan semangat 
wirausaha yang mampu berpikir kreatif dan inovatif serta mampu membaca peluang serta 
pandai memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak terfokus hanya 
pada satu jenis pekerjaan saja para istri peternak mencoba membuat produk diversifikasi 
berbahan dasar daging dan telur puyuh.

EFEKTIVITAS PROSES PENGOMPOSAN SAMPAH DAUN DENGAN TIGA SUMBER 
AKTIVATOR BERBEDA (THE EFFECTIVITY OF LEAF GARBAGE COMPOSTING BY THREE KINDS 

OF ACTIVATORS)

Priyantini Widiyaningrum, Lisdiana 

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas proses pengomposan 

sampah daun yang diberi tiga macam aktivator berbeda. Bahan kompos terdiri dari 
sampah daun cacah dan kotoran kambing dengan perbandingan 3 : 2, dibuat dalam tiga 
perlakuan masing-masing menggunakan aktivator dari limbah kulit jeruk, limbah sayuran dan 
EM4 sebagai pembanding. Kompos dipanen setelah proses pengomposan berlangsung selama 
21 hari. Variabel yang diamati meliputi perubahan suhu, pH, kelembaban harian kompos 
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selama proses berlangsung, serta parameter kualitas kompos meliputi paramater fisik (tekstur, 
warna, bau, dan % penyusutan), ser kimia meliputi kata parameter kimia (kadar air, pH, dan C/N 
rasio). Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis parameter fisik ketiga kompos 
menunjukkan tekstur, warna dan bau yang relatif sama, tetapi % penyusutan cenderung 
berbeda. Kompos dengan aktivator EM4 mengalami penyusutan paling tinggi (39,3%) diikuti 
berturut-turut kompos dengan MOL limbah sayur dan limbah kulit jeruk sebesar 31,6% dan 
29,8%. Demikian juga C/N rasio kompos dengan aktivator EM4 menunjukkan rasio paling 
rendah (14,73). Grafik peningkatan suhu selama pengomposan terlihat pada ketiga perlakuan, 
tetapi kompos dengan MOL limbah kulit jeruk relatif lebih Dari penelitian ini disimpulkan 
bahwa kompos daun dengan aktivator EM4 memperlihatkan % penyusutan, penurunan C/N 
rasio lebih cepat dibanding dua perlakuan yang lain. Namun demikian secara umum ketiga 
macam kompos yang dihasilkan masuk telah memenuhi kriteria kompos berdasarkan standar 
SNI No. 19-7030-2004.

PELATIHAN PENGOLAHAN DATA STATISTIKA BERBANTUAN EXCEL DAN SPSS BAGI 
PERANGKAT KELURAHAN TLOGOSARI KULON DAN KALICARI SEMARANG 

Scolastika Mariani, Wardono, Riza Arifudin

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Perangkat Kelurahan memiliki tugas pendataan statistik dengan data besar maupun 
jenisnya yang bermacam-macam, dan data-data tersebut jika diolah secara manual tidak efisien 
dan riskan terhadap kesalahan, demikian juga jika menggunakan kalkulator. Program EXCEL 
dan SPSS disamping dapat mengolah data dapat juga untuk membuat visualisasi data-data 
tersebut dalam diagram dan grafik yang menarik dan komunikatif. Untuk penggunaan lanjut, 
EXCEL dan SPSS dapat digunakan untuk melakukan analisis penelitian kuantitatif maupun 
kualitatif, untuk melakukan generalisasi dan menarik kesimpulan. Karena latar belakang 
tersebut, maka kegiatan IbM bagi Perangkat Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kalicari Semarang 
yang Mengalami Kesulitan Pengolahan Data Statistika Berbantuan EXCEL dan SPSS, diharapkan 
dapat membantu perangkat Kelurahan dan mentertibkan pendataan dan melakukan 
generalisasi serta penyimpulan-penyimpulan. Metode yang digunakan adalah Pelatihan (Teori 
dan Praktek) dilaksanakan selama 3x24 jam, yaitu hari pertama : Sabtu tanggal 9 Agustus 2014, 
hari kedua : Minggu, tanggal 10 Agustus 2014, hari ketiga : Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014. 
Pelatihan dilaksanakan di Laboratorium Komputasi 3, Gedung D7 lantai 3, Kampus UNNES, 
Sekaran, Gunungpati, Semarang. Dilakukan tes awal dan tes akhir untuk melihat apakah ada 
peningkatan kemampuan dan ketrampilannya, Rata-rata Nilai Pre-tes , 
Rata-rata Nilai Pos-tes , dianalisis peningkatannya dengan menggunakan 
Pairs Sample t-test, diperoleh nilai , sehingga  ditolak dan 

 diterima dan dapat disimpulkan Nilai Rata-rata Pos-tes lebih baik dari Nilai Rata-rata 
Pre-tes, jadi ada peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang EXCEL dan SPSS setelah 
dilaksanakan Pelatihan, dengan menggunakan angket dan form komentar dapat disimpulkan 
bahwa peserta puas, menjadi lebih bersemangat untuk mengembangkan ketrampilan yang 
telah diperoleh ini, merasa wawasan menjadi lebih luas. Dalam pelaksanaan materi yang 
diberikan sedikit berubah yaitu ditambahkan MS Word, Internet dan e-mail, karena mereka 
belum menguasai dan sangat membutuhkan, sehingga materi SPSS agak dikurangi.
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IbM KELOMPOK USAHA SOUVENIR SABLON DIGITAL

Maria Krisnawati, Wulansari Prasetyaningtyas, Mujiyono

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kegiatan IbM dilaksanakan pada kelompok souvenir sablon digital di Desa Sidodadi 
dan Karanglo Kecamatan Tawangnangu Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk 
: 1) meningkatkan motivasi wirausaha mitra; 2) meningkatkan pemahaman mitra tentang 
perencanaan bisnis dan manajemen usaha; 3) meningkatkan kemampuan SDM dalam teknik 
produksi dan pemasaran; serta 4) mengembangkan jejaring kewirausahaan pemuda untuk 
menopang pengembangan ekonomi kreatif. Target yang akan dicapai melalui IbM adalah 
pada aspek produksi dan manajemen. Aspek produksi, yaitu meningkatnya teknologi produksi 
pembuatan souvenir, meningkatnya kemampuan dalam bidang desain melalui program corel 
draw dan Adobe photoshop serta pemantapan prosedur produksi dengan memperhatikan 
kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek manajemen, yaitu pada manajemen keuangan, 
mengadakan pengelolaaan keuangan yang baik dengan pembukuan yang teratur, melalui 
manajemen pemasaran menghasilkan bentuk-bentuk promosi melalui berbagai media, 
perluasan jaringan pasar dan mempermudah akses konsumen memesan produk. Melalui 
manajemen SDM dapat meningkatkan kemampuan SDM dengan pelatihan, pemberian 
motivasi wirausaha dan pemberdayaan diri. Kegiatan IbM dilaksanakan melalui tahapan 1) 
Tahap Persiapan; 2) Tahap Assesment; 3) Tahap Perencanaan Program atau Kegiatan; 4) Tahap 
Pemformulasian Rencana Aksi; 5) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan; 
serta 6) Tahap Evaluasi. Diharapkan melalui tahapan yang akan dilaksanakan dapat membantu 
menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan mitra.

IbM INDUSTRI TAHU KHAS BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Muhammad Khumaedi, Sudarman, Siti Harnina Bintari

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini dilaksanakan dengan tujuan menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil pembuatan tahu khas Bandungan, Kabupaten 
Semarang, Jawa Tengah. Terdapat dua mitra IbM, yaitu Biyati dan Widari. Terdapat dua aspek 
permasalahan yang akan ditangani, yaitu aspek produksi dan aspek manajemen. Sebagai 
tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa dengan bidang keahlian yang 
sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam pelaksanaan dipakai beberapa metode yang 
saling mendukung, antara lain dengan ceramah untuk materi yang bersifat teori dan motivasi, 
demonstrasi untuk menyampaikan materi praktek/keterampilan, praktek langsung oleh mitra, 
dan pendampingan kegiatan. Dalam kegiatan ini telah dihasilkan luaran aspek produksi 
maupun manajemen. Luaran aspek produksi: 1) Mesin penggiling kedelai dengan sumber 
tenaga motor bensin sehingga suara halus dan tidak mengganggu warga, 2) Alat perebus 
dengan menggunakan ketel uap (Steam boiler)sehingga ruang dapur bebas dari asap, tahu 
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tidak sangit dan rasa lebih enak, 3)Alat pres sistem ulir sehingga lebih mudah dioperasikan/
lebih ringan. Luaran aspek manajemen: 1)Pembukuan keuangan/usaha lebih baik, dan 2) 
Pemasaran lebih meningkat/jangkauan pemasaran lebih luas.

IbM PENGRAJIN BATIK DI KABUPATEN KENDAL UNTUK MENGEMBANGKAN PARIWISATA

Rodia Syamwil, Siti Nurrohmah, Urip Wahyuningsih

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Industri batik termasuk ke dalam kelompok industri kreatif berbasis kearifan lokal. 
Pengembangan proses dan produk kreatif di industri ini perlu selalu ditingkatkan. Industri 
batik juga merupakan industri andalan wisata dan penyumbang PAD Jawa Tengah, serta 
berpotensi besar sebagai penyumbang devisa dari sektor industri non migas. Pengrajin batik 
di Kabupaten Kendal harus mampu mengembangkan jatidirinya agar memiliki keunggulan 
komparatif untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Jawa Tengah. 
Analisis situasi pada dua pengrajin batik dengan skala industri mikro di kabupaten Kendal 
menunjukkan bahwa daya saing yang rendah dalam keragaman dan estetika motif. Sebagai 
pengrajin dari daerah Kendal, motif-motif Kendal belum terksplorasi. Kedua mitra mengaku 
kesulitan mengembangkan motif dan motif yang dihasilkan belum memenuhi aspek seni 
dan desain. Kedua mitra berminat mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) namun 
tidak merasa memiliki sesuatu yang layak untuk dipatenkan dan tidak tahu prosedur untuk 
mendapatkannya. Mitra pertama adalah pengrajin batik berbasis pewarna alam, di mana jenis 
pewarna alam yang digunakan masih sangat terbatas dan pengrajin masih tergantung pada 
pasokan pewarna alam dari produsen pewarna alam. Mitra kedua yang menggunakan pewarna 
sintetis mengkhawatirkan keresahan masyarakat terhadap limbah yang dihasilkan, dan 
mengharapkan pemecahan masalah limbah tersebut. Mitra kedua ini ingin mengembangkan 
batik dengan pewarna alam karena ramah lingkungan, namun terkendala dengan pasokan 
bahan baku yang tidak jelas. Pengrajin batik membutuhkan tambahan pengetahuan dan 
keterampilan membuat batik berpola busana, cenderamata berbahan batik, dan kemasan 
batik. Kedua mitra sewaktu-waktu mendapatkan kunjungan dari wisatawan lokal maupun 
mancanegara. Hambatan yang dirasakan adalah komunikasi dan ketidaksiapan tentang 
apa yang perlu ditawarkan dan disuguhkan kepada para wisatawan. Kedua pengrajin mitra 
membutuhkan panduan cara memberikan layanan prima terhadap wisatawan. Mereka perlu 
berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar, untuk menciptakan 
suasana dan lingkungan yang nyaman dalam konteks sadar wisata, mempersiapkan layanan 
informasi dan komunikasi, serta menyediakan cenderamata untuk wisatawan. Solusi yang 
ditawarkan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja kedua industri mitra, dalam bentuk: 
(1) koordinasi dengan masyarakat sekitar dalam rangka kolaborasi usaha, sadar wisata, 
dan penataan lingkungan. Selain itu dilakukan pula pelatihan-pelatihan dan workshop: (2) 
pembuatan motif batik daerah berbasis riset; (3) pengenalan dan produksi zat warna alam 
berbasis riset; (4) layanan prima pariwisata; (5) bahasa Inggris; (6) pembuatan batik sesuai 
pola busana; (7) pembuatan cenderamata berbahan batik; (8) pembuatan kemasan batik; dan 
(8) prosedur HKI. Luaran pengabdian ini berupa: (1) buku panduan pelatihan; (2) modul; (3) 
produk hasil workshop berupa desain batik Kendal, batik berpola busana; (4) web-site profil 
perusahaan; (5) tata lingkungan; dan (6) publikasi dan artikel.
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IbM PENINGKATAN KUALITAS KOMPONEN OTOMOTIF BERBASIS SOFTWARE PADA IKM 
INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF DI JAWA TENGAH

Rusiyanto, Wirawan Sumbodo

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kehadiran mobil nasional yang belum lama ini banyak bermunculan ternyata belum 
tersedia dipasaran, hal ini karena belum ada industri yang memproduksinya secara masal. Mobil 
Esemka, sutera car, dan lain-lain masih sebatas pada prototype. Salah satu kendalanya antara 
lain karena peralatan yang dimiliki oleh industri kecil menengah (IKM) komponen otomotif 
sebagian besar masih manual, sehingga tidak dapat memenuhi harapan Agen Tunggal 
Pemegang Merek (ATPM) lokal yang menghendaki kepresisian tinggi dengan jumlah yang dapat 
memenuhi target produksi dengan harga kompetitif. Perlu adanya penerapan teknologi proses 
produksi dan manajemen berbasis Software (computer) untuk diaplikasikan ke IKM komponen 
otomotif sehingga mampu menghasilkan komponen otomotif dan manajemen sesuai standar 
industri otomotif. Upaya Peningkatan kualitas hasil produksi Industri Kecil Menengah (IKM) 
Komponen Otomotif di Jawa tengah pernah dilakukan oleh Unnes, namun baru sebatas pada 
metode pembuatan prototype komponen yang masih dikerjakan secara manual. Perlu adanya 
pendampingan agar prototype komponen tersebut dapat diproduksi secara masal dengan 
menerapkan teknologi berbasis komputer. Penerapan teknologi desain berbasis software 
Inventor dan Catia telah meningkatkan SDM di Industri mitra, sedangkan penerapan MS Acces 
telah mampu meningkatkan efisiensi waktu dan promosi melalui penerapan Blog perusahaan 
yang dapat di akses dari seluruh dunia. Penerapan teknologi software seperti inventor, catia, 
ms acces, dan Blog, telah meningkatkan daya saing IKM Klaster komponen otomotif di Jawa 
tengah.

IbM KUE KERING DESA BUGO KABUPATEN JEPARA

Saptariana, Titin Agustina, Hanna Lestari S

Jurusan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Mitra pengabdian IbM adalah home industri kue kering “Sri Jaya” dan “Rasa Cinta” yang 
memproduksi kue kering, pia dan roti. Permasalahan yang muncul adalah: (1) aspek produksi 
dimana alat untuk menghaluskan isian yang berupa kumbu kacang hijau menggunakan 
lumpang alu. Selain itu dalam memasak kumbu, alat yang digunakan adalah kukusan dan 
wajan yang besar, (2) aspek kualitas kue kering dan pia yang dihasilkan perlu ditingkatkan 
untuk ekspansi pemasaran, (3) aspek hiegene dan sanitasi, (4) aspek manajemen usaha dan 
pemasaran. Berdasrkan permasalahan yang dihadapi mitrakegiatan Ipteks bagi masyarakat 
(IbM) diatas, maka solusi yang ditawarkan adalah: (1) Diterapkan dua unit alat penggiling untuk 
menghaluskan kumbu kacang hijau, (2) Diterapakan dua unit panci presto untuk memasak 
kacang hijau agar cepat empuk, (3) Dihasilkan resep kue kering dan pia dengan kualitas baik 
yang dapat diterima oleh konsumen secara luas, (4) Diketahui hasil uji organoleptik: ditinjau 
dari segi rasa, warna, aroma dan tekstur serta diketahui hasil uji kesukaan konsumen,(5) 
Dihasilkan desain dan kualitas kemasan kue kering dan pia yang lebih menarik, (6) Diketahui 
kandungan gizi berupa: karbohidrat, lemak, protein, kadar air dan kadar abu, (7) Manajemen 
usaha ( pembukuan dan administrasi) tercatat lengkap dan rapi, (8) Pemasaran menggunakan 
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brosur dan online, (9) Keuntungan mitra meningkat, (10) Dihasilkan artikel ilmiah dalam jurnal 
nasional.

IbM BAGI MASYARAKAT KELURAHAN PATEMON GUNUNGPATI SEMARANG DALAM 
MENGEMBANGKAN KEWIRAUSAHAAN BIDANG BUSANA

Sicilia Sawitri, Wulansari Prsetyaningtyas, Rina Rachmawati

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Permasalahan yang ingin diatasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
ini adalah bagaimana mengembangkan keterampilan ibu-ibu dan remaja putri di wilayah 
kelurahan Patemon untuk bekal berwirausaha di bidang busana. Khayalak sasaran kegiatan ini 
adalah ibu-ibu dan remaja puteri di Kelurahan Patemon, dan yang mengikuti pelatihan menjahit 
sebanyak 16 orang (dari Rw 06, yang telah mendapatkan bantuan mesin jahit). Metode kegiatan 
yang diterapkan pada pengabdian yang bersifat pelatihan adalah ceramah, demonstrasi, dan 
latihan berwirausaha. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelatihan 
adalah lembar penilaian kewirausahaan. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya usaha 
Bidang Busana di kelurahan Patemon untuk meningkatkan income ibu-ibu rumah tangga 
dan remaja putri. Namun kenyataannya, karena para ibu-ibu di Kelurahan Patemon belum 
semua pernah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan menjahit, maka hanya sampai 
taraf pembuatan produk untuk diri sendiri. Saran yang diajukan berdasarkan hasil kegiatan 
IBM di Kelurahan Patemon: (1) Bagi ibu-ibu masyarakat Kelurahan Patemon hendaknya 
memanfaatkan sumber daya manusia yang telah diberi pelatihan agar produktivitasnya 
meningkat, (2) Perlu waktu yang lebih lama untuk melatih ibu-ibu sampai dapat melakukan 
pembuatan produk dan memasarkan dengan baik, (3) Masih perlu dikembangkan berbagai 
desain kerajinan dari bahan perca, agar diperoleh hasil kerajinan yang kreatif dan inovatif, (4) 
Bagi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarkat (LPM) hendaknya pelatihan ini ditindaklanjuti 
dengan pemberian materi dan keterampilan-keterampilan lain, misalnya: membuat kerajinan 
dengan teknik merajut, bordir mesin, dan pembuatan pelengkap busana dan (5) Perlu adanya 
jaringan dengan pihak lain, misalnya dengan dunia usaha dan industri.

IbM USAHA PEMBUATAN TELUR ASIN KHAS TAMBAKREJO KOTA SEMARANG

Sunyoto, Suwahyo, Meddiati Fajri Putri 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil pembuatan telur asin khas Tambakrejo, Kota 
Semarang. Terdapat dua mitra IbM, yaitu Ibu Sringatun dan Ibu Muanah. Terdapat dua aspek 
permasalahan yang akan ditangani, yaitu aspek produksi dan aspek manajemen. Sebagai 
tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen dengan bidang keahlian yang sesuai dengan 
kebutuhan lapangan. Dalam pelaksanaan dipakai beberapa metode yang saling mendukung, 
antara lain dengan ceramah/penyuluhan untuk materi yang bersifat teori dan motivasi, 
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demonstrasi/peragaan untuk menyampaikan materi praktek/keterampilan, praktek langsung 
oleh mitra, dan pendampingan kegiatan. Dalam pembuatan alat Under Presure Salted Egg (UPSE) 
akan dilaksanakan di workshop jurusan Teknik Mesin FT Unnes, dengan melibatkan teknisi 
dan mahasiswa Teknik Mesin. Hasil kegiatan IbM ini adalah: 1) Dalam aspek produksi telah 
dihasilkan luaran berupa satu set alat pembuat telur asin dengan tekanan (UPSE-Under Presure 
Salted Egg) dan dua tabung pembuat telur asin non-tekanan. 2) Dalam aspek manajemen telah 
dihasilkan luaran berupa desain kemasan telur asin pada dua mitra, sertifikat/No. P-IRT dari 
Dinkes. Kegiatan lain adalah penerapan pembukuan usaha yang baik, peningkatan promosi 
produk,serta ikut pameran-pameran. Kepada pihak mitra kegiatan supaya memanfaatkan 
peralatan produksi dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan dan keterampilan yang telah 
diberikan supaya terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai pengembangan/inovasi 
produk. Kepada pihak perguruan tinggi/tim pelaksana supaya tetap melakukan pendampingan 
dan/atau pengembangan kegiatan melalui berbagai bentuk kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, serta dapat menggandeng instansi pemerintah dan swasta dalam hal pendanaan.

IbM KELOMPOK USAHA PEMBUATAN WINGKO BABAT DI KOTA SEMARANG

Ulfah Mediati Arief, Sugeng Purbawanto, Dyah Nurani Setyaningsih

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Wingko babat merupakan makanan khas tradisional kota Semarang yang sangat 
terkenal dari Zaman dahulu dan digemari oleh masyarakat luas, baik masyarakat kota Semarang 
maupun luar kota Semarang. Makanan tradisional ini merupakan ciri khas jajanan/ oleh- oleh 
khas kota Semarang sehingga banyak dicari oleh tamu dari luar daerah maupun wisatawan 
dari manca negara. Wingko babat bukan hanya dijual di toko-toko atau pusat oleh-oleh (Jl. 
Pandanaran Semarang) tetapi juga banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Tempat penjualan 
tersebut juga mencerminkan segmen pasar Wingko Babat. Wingko babat yang dijual di toko 
harganya relatif mahal (di atas Rp 2.500,-/per buah), untuk kalangan menegah ke atas, dibuat 
dengan cara lebih modern. Sementara Wingko Babat yang dijual di pasar tradisional umumnya 
harganya relatif murah (± Rp 350-750,-/per buah), dan untuk kalangan menengah ke bawah, 
dan umumnya dibuat dengan peralatan sederhana. Kapasitas produksi tiap UKM cukup variatif 
yaitu antara 100-300 kemasan/hari. Setiap kemasan berisi 20 buah wingko babat. Perbedaan 
kapasitas tersebut disebabkan oleh penggunaan peralatan yang berbeda, jumlah modal 
dan jumlah tenaga kerja. Jenis wingko babat yang dihasilkan juga cukup variatif ada rasa 
kelapa, rasa nangka, rasa coklat, dan lain – lain. Jenis dan ukuran wingko babat yang berbeda, 
menghasilkan nilai jual yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penggunaan 
bahan pencampur (seperti kelapa, tepung ketan, dan bahan pencampur yang lain). Sebagai 
contoh, untuk wingko babat yang diproduksi oleh industri kecil dijual dengan harga yang 
relatif murah yaitu Rp 350 - 750 per buah. Tetapi wingko babat yang diproduksi oleh beberapa 
industri yang lebih besar bisa mencapai harga Rp. 1500 – 2500 per buah. Seharusnya produk 
wingko babat lebih kompetitif, namun kenyataan menunjukkan lain. Perkembangan produksi 
atau omzet usaha bersifat stagnan, dan ini merupakan permasalahan menyangkut banyak 
aspek, seperti aspek produksi, teknologi yang dipakai, kualitas produk, kemasan, manajemen 
pemasaran dan lain-lain aspek yang perlu dicari pemecahaannya. Pelaksanaan program IbM 
ini bertujuan memecahkan permasalah yang ada pada industri wingko babat untuk industri 
kecil yang mengambil lokasi di industri wingko babat cap Lokomotif milik pak Slamet Riyono 
yang berlokasi di Jl. Brotojoyo IV/3 Semarang (UKM 1) dan wingko babat “ Pak Moel” Jl. 
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Pekunden Tengah 1106 Semarang (UKM 2) sebagai mitra untuk kelompok wingko yang ada 
disemarang. Metode atau pola pemecahan masalah yang diterapkan untuk memecahan 
salah satu permasalahan yang ada maka program IbM ini adalah mensosialisasikan program, 
rancang bangun alat pengaduk (mixer) wingko babat dengan kapasitas ± 100 kg sebagai 
upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri wingko babat di kota semarang”, 
kemudian melakukan uji coba sebagai pelatihan dan demonstrasi plotting alat pengaduk 
(mixer) yang dilakukan di industri wingko babat cap Lokomotif. Hasil uji coba ini didapatkan 
hasil pencampuran yang homogenitasnya cukup sesuai standar industri tersebut dan kualitas 
yang sesuai citarasa industri. Pelatihan aspek manajemen usaha yaitu melatih pembukuan 
pengelolaan keuangan maka pihak mitra UKM akan mempunyai neraca setiap minggu,atau 
bulan, atau tahun.

IPTEK BAGI MASYARAKAT (IbM) DUSUN LEBARI DAN DUSUN KRAJAN UNTUK 
PENGELOLAAN AIR BUANGAN RUMAH TANGGA

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang, Bambang Endroyo

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Air limbah rumah tangga di Dusun Lebari dan Dusun Krajan, Desa Jawisari, Kecamatan 
Limbangan, Kabupaten Kendal selama ini hanya dibuang di comberan maupun sungai sehingga 
mengakibatkan turunnya kualitas sanitasi lingkungan yang berupa sering melubernya air 
buangan rumah tangga tersebut ke halaman sekitar rumah dan bahkan jalan. Luberan air 
buangan ketika bertemu dengan sampah maupun kotoran ternak akan menimbulkan kondisi 
kumuh, mengundang datangnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus, serta menyebarkan 
cemaran sampah dan kotoran ternak ke perairan sekitar seperti sungai dan sumur. Penelitian 
Pawenang (2010) mendapatkan hasil bahwa dari 2 buah sumber air yang digunakan penduduk 
Desa Jawisari, yaitu air dari mata air yang mengalir ke Sungai Jaro dan Sungai Sronto, secara 
bakteriologis belum memenuhi standar Permenkes 416 Tahun 1990 karena kandungan total 
coliformnya mencapai 1.100/100ml dan >2.400/100ml, sementara standar normal total 
coliform menurut Permenkes 416 Tahun 1990 adalah 10/100ml. Data dari Puskesmas setempat 
menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, penyakit diare selalu menduduki 3 peringkat 
teratas dalam hal jumlah kasus. Diperlukan suatu upaya edukasi (non-fisik) dan bantuan sarana 
fisik untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sarana fisik yang dimaksudkan dalam kegiatan ini 
adalah bangunan sistem komunal pengolah air buangan rumah tangga yang bukan hanya 
akan menampung volume air buangan, melainkan juga menurunkan kandungan cemarannya. 
Upaya edukasi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah edukasi mengenai pentingnya 
peran masyarakat dalam pengelolaan air buangan serta acuan pemeliharaan sarana fisik yang 
selanjutnya akan membentuk suatu sistem manajemen pengoperasian dan pemeliharaan unit 
pengolah komunal oleh masyarakat. Pembangunan sarana fisik yang disertai dengan edukasi 
diharapkan dapat diterima oleh warga dan dilanjutkan pengelolaannya oleh warga secara 
kontinu dengan swadaya. Perbaikan sanitasi, khususnya perbaikan pengelolaan air buangan, 
apabila dilaksanakan secara berkelanjutan akan menekan angka kesakitan yang berkaitan 
dengan sanitasi yang berhubungan dengan air limbah dan air bersih seperti penyakit diare 
yang selama ini dari tahun ke tahun selalu menempati 3 peringkat teratas. Menurunnya angka 
kesakitan pada gilirannya akan dapat meningkatkan dan mendukung produktivitas kerja bagi 
setiap anggota keluarga. Edukasi masyarakat telah mengehasilkan peningkatan pengetahuan 
83,3% peserta pada kelompok ibu-ibu dan 90% peserta pada kelompok bapak-bapak. Telah 
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terbangun 2 unit pengolah air buangan rumah tangga yang menampung air limbah dari 60 
rumah (masing-masing 30 rumah). Forum pengelola air buangan yang diketuai oleh Kepala 
Dusun Lebari (Bapak Susilo). Hasil monitoring menunjukkan forum tersebut dapat memelihara 
kelancaran operasional unit pengolah air buangan.

IbM REVITALISASI POSYANDU DESA TAMBAKREJO

Intan Zainafree, Mardiana

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Public Health Center in the village Tambahrejo held regularly every month but the longer 
the people who come on the wane, whereas neighborhood health center is a milestone controller 
nutrition and growth of children as well as early detection of disease. The purpose of devotion is 1) 
optimize Tambakrejo wide growth, 2) Improve the skills of a cadre of neighborhood health center 
on anthropometric measurements, maternal counseling to children, 3) The completion of the 
module and pocketbooks mother toddler and videos of neighborhood health center management, 
4) Establishment of medicinal plant families (TOGA), 5) Motivating toddler ‘s mother to come to the 
neighborhood health center. The approach taken in this devotion is a neighborhood health center 
and counseling training cadres in the village Tambakrejo toddler’s mother. The results achieved, 
among others , enhancing the knowledge and skills of a cadre of neighborhood health center, 
the formation of neighborhood health center organizational structure, modules and videos of 
neighborhood health center management and a handbook for mothers toddlers, and there TOGA.

IPTEK BAGI MASYARAKAT (IbM) UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT 
PEKERJA DI UD. DUA PUTRI DAN UD. FAWWAZ DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Widya Hary Cahyati, EviWidowati

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

UD. Dua Putri dan UD. Fawwaz adalah usaha dagang yang bergerak di bidang pengolahan 
kertas, yang merupakan tempat kerja sektor informal dimana mempekerjakan masing-masing 
31 orang dan 6 orang pekerja. Pada tempat kerja tersebut memiliki proses produksi berupa 
pemotongan kertas, pemilahan kertas, penyortiran kertas, sampai dengan pengepakan 
kertas, dan memiliki potensi bahaya berupa kebakaran. Pada observasi awal dapat diketahui 
bahwa UD. Dua Putri dan UD. Fawwaz belum memenuhi standar minimal Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja berupa upaya-upaya pencegahan terhadap kejadian kebakaran. Diperlukan 
suatu upaya edukasi (non-fisik) dan bantuan sarana fisik untuk memperbaiki kualitas 
kondisi lingkungan kerja di UD. Dua Putri dan UD. Fawwaz. Sarana fisik yang dimaksudkan 
dalam kegiatan ini adalah pembuatan fire risk maping, tim tanggap darurat, pemberian 
sarana pemadaman api ringan dan pembuatan peta evaluasi yang berfungsi sebagai upaya 
pencegahan kebakaran dan upaya penanggulangan kebakaran pada saat api pada tahap 
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awal serta sebagai upaya penyelamatan jiwa saat terjadi bencana kebakaran. Berdasarkan 
hasil diskusi bersama antara pengabdi dengan pemilik usaha dan perwakilan pekerja UD. Dua 
Putri dan UD. Fawwaz telah diketahui bahwa terdapat masalah berupa rendahnya kapasitas 
pekerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tujuan pengabdian ini 
adalah membantu masyarakat pekerja di UD. Dua Putri dan UD. Fawwaz untuk meningkatkan 
kapasitasnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Target hasil 
kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kapasitas pekerja di UD. Dua Putri dan UD. 
Fawwaz untuk meningkatkan kapasitasnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 
bahaya kebakaran. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka metode atau solusi 
yang ditawarkan juga meliputi aspek fisik dan non fisik. Penyelesaian aspek non fisik melalui 
penerapan sistem pencegahan kebakaran sederhana di tempat kerja, sedangkan penyelesaian 
aspek fisik adalah pembangunan infrastruktur unit penanggulangan kebakaran. Hasil dari 
kegiatan pengabdian adalah terciptanya sistem pencegahan kebakaran sederhana dan aplikatif 
di tempat kerja, serta terbangunannya infrastruktur unit penanggulangan kebakaran. Dari 
hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pekerja dalam upaya pencegahan 
dan penanggulangan bahaya kebakaran.

IbM UNTUK PETANI SAYUR PENGOLAHAN KRIPIK TERONG DAN WORTEL  
DI DESA LANJAN KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

Sucihatiningsih DWP, Asih Kuswardinah, Fafurida

Jurusan Ekonomi Pembangunan,  Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Upaya pengembangan usaha berbasis pertanian 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 pengabdian ini 
adalah: (1) memberikan pelatihan pembuatan kripik terong dan wortel; (2) memfasilitasi 
penggunaan mesin freezing-frying; (3) membantu masyarakat petani sayur dalam mengkaji 
kelayakan usaha pembuatan kripik terong dan wortel (4) memfasilitasi dan membantu petani 
dalam mengakses kredit modal pada lembaga keuangan (5) pendampingan usaha. Adapun 
metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah 1) metode aksi dimana 
pengabdi memberikan pelatihan produksi kripik terong dan sayur, 2) metode pendampingan 
dimana upaya pengadaan mesin, akses modal dan studi kelayakan usaha dilakukan disini dan, 
3) metode supervisi, dimana dalam metode ini pengabdi mengevaluasi dan memecahkan 
permasalahan yang dihadapi saat usaha berjalan. Setelah pengabdian ini dilaksanakan, 
diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang ada sehingga dapat menunjang 
peningkatan ekonomi masyarakat petani sayur dan daerah setempat.
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IbM KOPERASI KOTA SEMARANG

Sukardi Ikhsan, Badingatus Solikhah, Feddy Setyo Pribadi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Rendahnya kualitas laporan keuangan merupakan permasalahan yang dihadapi 
sebagian besar Koperasi Pegawai di Kota Semarang, bahkan di Indonesia. Hal tersebut 
berakibat pada kinerja yang tidak optimal dan stagnan karena pengambilan keputusan 
tidak didasarkan pada data keuangan yang akurat. Bahkan kepercayaan stakeholders kepada 
pengurus makin menurun karena kegagalan menyiapkan laporan keuangan yang tepat waktu, 
akurat dan akuntabel. Oleh karena itu tujuan utama pengabdian ini untuk mengaplikasikan 
sistem akuntansi komputerize yang memungkinkan pemrosesan transaksi keuangan secara 
cepat, tepat dan mudah. Disamping itu, pengabdian ini juga akan memberikan pelatihan 
manajemen modal kerja dan perputaran kas serta pelayanan prima kepada pengurus. Guna 
mencapai target luaran yaitu pengurus mampu menyiapkan laporan keuangan yang akuntabel 
maka digunakan metode yang komprehensif melalui program pelatihan secara bertahap mulai 
dari alur pemrosesan transaksi, input data hingga menjalankan sistem akuntansi komputerize. 
Selanjutnya diadakan pelatihan analisis keuangan berdasarkan laporan yang sudah disediakan 
sistem. Dan terakhir dibekali dengan pelatihan pelayanan prima. Untuk menjamin tercapainya 
tujuan pengabdian, maka dari setiap kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk 
perbaikan. Disamping itu pendampingan juga dilakukan baik secara fisik maupun melalui 
media komunikasi telepon maupun pesan singkat/sms. Adapun luaran yang telah dihasilkan 
dari pengabdian IbM ini adalah Aplikasi Sistem Akuntansi Komputerize untuk koperasi simpan 
pinjam. Dimana sistem ini selanjutnya dinamakan SiMaKop (Sistem Manajemen Koperasi). 
System ini juga dilengkapi dengan Buku Prosedur Operasional Penggunaan Sistem. Disamping 
itu, luaran dari pengabdian ini juga telah dihasilkan buku manajemen modal kerja dan 
manajemen kas yang dapat dijadikan panduan serta referensi dalam pengelolaan keuangan 
pada koperasi UMS dan koperasi Dwija Raharja. Dalam implementasi system tersebut, terlebih 
dahulu pengurus serta perwakilan anggota diberi pemaparan materi dan pengenalan system 
akuntansi SiMaKop. Selanjutnya baru dilakukan pelatihan penggunaan system tersebut kepada 
para pengurus koperasi. Sedangkan tahap berikutnya adalah pelatihan yang ditujukan untuk 
memberikan pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan system tersebut secara intensif 
serta analisis keuangannya.

PENGEMBANGAN KLUSTER INDUSTRI KERTAS HANDMADE BERBAHAN BAKU GULMA 
DAN LIMBAH DI KELURAHAN PLALANGAN, KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Amin Retnoningsih, Etty Susilowati, Widowati

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

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan program KKN-PPM adalah memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam 
upaya mengentaskan kemiskinan yang ditargetkan tuntas 2015. Kegiatan ini merupakan 
salah satu wujud percepatan dalam pengentasan kemiskinan tersebut, yaitu melalui 
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pembentukan tiga sub kluster industri kertas handmade. Embrio sub kluster kertas handmade 
sudah dikembangkan tahun 2013 melalui pendanaan Pertamina Foundation. Perluasan 
pengembangan menjadi 3 sub kluster pada industri kertas tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dari setiap sub kluster sehingga dapat saling 
melengkapi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Luaran dampak (outcome) program 
KKN-PPM ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Plalangan melalui 
pengolahan sumber daya hayati lokal baik gulma maupun limbah. Ekspektasi ketercapaian 
program ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan tiga sub kluster industri kertas 
handmade dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Produk yang dapat diterima konsumen 
diharapkan dapat meningkatkan income sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sasaran. Selain itu, pembentukan dan pengembangan kluster industri kertas 
handmade dapat membuka wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi 
kekayaan sumber daya lokal di wilayahnya. Ekspektasi peningkatan pemanfaatan sumber daya 
lokal diwujudkan melalui kemampuan masyarakat mengenali tumbuhan dan limbah yang 
dapat diolah dengan cara-cara bijaksana untuk kegiatan produktif yang profitable. Kontribusi 
dan partisipasi masyarakat pada kluster industri ini diharapkan semakin meningkat sehingga 
tingkat pengangguran akan menurun. Program KKN-PPM ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, 
yaitu 1) persiapan dan pembekalan; 2) pelaksanaan di lokasi KKN; dan 3) rencana keberlanjutan 
program. Kegiatan ini melibatkan tiga dosen pembimbing lapangan (DPL) yang terdiri atas 
dosen biologi, ekonomi dan tata busana (kriya). Mahasiswa yang dilibatkan sebanyak 30 orang 
dari 3 jurusan, yaitu biologi, kimia dan ekonomi yang ditempatkan pada 3 wilayah rukun 
warga (RW), yaitu Terdiwi, Sabrangan dan Wonosari. Hasil kegiatan pada tahap persiapan dan 
pembekalan menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman dan ketrampilan yang 
mencukupi untuk mendampingi masyarakat dalam pengembangan setiap sub kluster dengan 
bimbingan dan arahan DPL. Kegiatan mahasiswa di lokasi KKN yang dilaksanakan selama 44 
hari (6600 JKEM) berhasil membentuk tiga sub kluster. Sub kluster industri bahan pendukung 
dan kriya berbasis bahan pendukung berada di wilayah Terwidi, industri kertas di wilayah 
Sabrangan, dan industri kriya berbasis kertas di wilayah Wonosari. Masyarakat sasaran kegiatan 
KKN-PPM pada setiap sub kluster mendapat pelatihan pembuatan tulang daun sebagai salah 
satu bahan pendukung industri kertas. Masyarakat pada awalnya sangat antusias terutama 
berkaitan penggunaan tumbuhan lokal dalam pembuatan tulang daun dan kriya. Berkaitan 
pemanfaatan gulma dan limbah, masyarakat sasaran yang semula tidak tahu dan tidak 
mampu menjadi tahu dan mampu. Hasil pelaksanaan kegiatan KKN di lokasi menunjukkan 
antusiasme masyarakat tetap tinggi untuk pembuatan kriya, namun semakin menurun untuk 
kegiatan penyiapan bahan baku tulang daun. Luaran lain dari kegiatan KKN-PPM ini adalah 
dua manual teknologi tepat guna (TTG) dan dua artikel seminar nasional. Manual yang berhasil 
disusun adalah TTG “Kertas handmade dari gulma dan limbah” dan “Kriya tulang daun”. Tujuan 
pengentasan kemiskinan melalui pengembangan kluster industri kertas handmade hanya dapat 
diwujudkan jika masyarakat sasaran tertarik melanjutkan kegiatan ini baik pada penyiapan 
bahan baku, pembuatan kriya, maupun pemasarannya. Kegiatan keberlanjutan program perlu 
dilakukan, antara lain melalui pendampingan mahasiswa kepada masyarakat yang mendapat 
pesanan produk. Hasil kegiatan KKN-PPM secara umum menunjukkan masyarakat masih segan 
dalam penyiapan bahan baku, belum memiliki teknologi desain dan manajemen usaha yang 
memadai. Selain peningkatan kemampuan mendesain dan manajemen usaha, masyarakat 
juga perlu dilatih softskill untuk mengubah mindset dan menggugah minat masyarakat untuk 
menjadi wirausaha. Bahan baku gulma dan limbah yang tersedia sepanjang tahun dan murah 
mendukung pengembangan kluster industri kertas handmade menjadi usaha yang profitable.
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PENGEMBANGAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN PASCAPANEN, DAN PEMASARAN KOLANG 
KALING DI KOTA SEMARANG

Zaenuri Mastur, Mashuri

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

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan KKN-PPM adalah untuk mengembangkan budidaya, pengolahan pascapanen, 
dan pemasaran kolang kaling di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
Target khusus yang akan dicapai adalah (1) pembudidayaan 50 tanaman kolang kaling, (2) 
pengolahan pascapanen kolang kaling menjadi 4 (empat) macam poduk olahan yang higienis 
dan siap dipasarkan, dan (3) peningkatan keahlian dalam manajemen keuangan. Untuk 
mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, para mahasiswa di bawah bimbingan 
DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) berperan aktif di tengah-tengah masyarakat, khususnya 
pengrajin kolang kaling, sesuai konsep “working with community”. Sebelum diterjunkan, 
para mahasiswa dilatih dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama, materi pelatihan yang 
diberikan terkait dengan budidaya dan pengolahan pascapanen kolang kaling, yang dikuti 
oleh mahasiswa yang berlatar belakang biologi dan kimia. Kelompok kedua, materi pelatihan 
yang diberikan terkait dengan manajemen keuangan dan pemasaran produk, yang dikuti 
oleh mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis. Pada saat KKN, para mahasiswa 
melakukan pemberdayaan (empowerment) pengrajin kolang kaling melalui pembelajaran, 
sehingga terjadi transfer of knowledge. KKN-PPM dilaksanakan di Kelurahan Jatirejo Kecamatan 
Gunungpati seiring dengan ditetapkannya Keluharan Jatirejo sebagai Daerah Binaan FMIPA 
UNNES sejak November 2013. Dengan KKN-PPM ini, budidaya dan pengolahan pascapanen 
kolang kaling dapat ditingkatkan, manajemen keuangan pengrajin menjadi lebih sehat, karena 
dapat membuat catatan pembukuan dengan benar yang meliputi: transaksi harian, aliran 
kas (cash flow) bulanan dan laporan neraca rugi/laba serta omzet yang semakin meningkat 
seiring dengan meluasnya akses pasar. Peningkatan kinerja pengrajin kolang kaling ini 
akan berdampak secara ekonomis dan ekologis. Secara ekonomis akan menggerakkan roda 
perekonomian masyarakat, sedangkan secara ekologis, akan mengurangi ancaman longsor 
lahan akibat erosi yang tidak terkendali, sebagai upaya konservasi lahan. Hasil KKN-PPM adalah 
mahasiswa telah berhasil (1) membudidayakan 50 batang tanaman kolang kaling/aren (Arenga 
pinnata (Wurmb) Merr), (2) mendeversifikasi 4 macam produk kolang kaling yang higienis, dan 
(3) memperbaiki catatan pembukuan dengan benar yang meliputi: transaksi harian, aliran kas 
(cash flow) bulanan, penyusunan harga pokok penjualan, neraca, dan laporan laba/rugi.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN POTENSI WILAYAH SEKITAR WADUK JATIBARANG 
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN UMKM” MENUJU DESA KANDRI SEBAGAI ARGO-

EKO-WISATA.

Karsono, Hadromi, Rahina Nugrahani

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Tujuan kegiatan KKN-PPM ini untuk memberdayakan masyarakat dan potensi wilayah 
sekitar waduk Jatibarang berbasis teknologi informasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 
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(UMKM) menuju desa Kandri yang Argo-eko-wisata. Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, 
pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan KKN-PPM merupakan pengembangan kualitas 
sumber daya manusia (SDM) yang berdampak terwujudnya masyarakat yang mandiri secara 
ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Pembangun 
infrastruktur, sarana dan prasarana desa yang lebih baik mendukung terwujudnya argo 
eko wisata desa Kandri. Kelompok sasaran dalam program KKN-PPM ini adalah masyarakat 
desa Kandri terutama kelompok muda dan anak-anak, penyelenggara pemerintahan desa, 
organisasi masyarakat, pelajar-pelajar sekolah serta warga pendatang yang berkegiatan di 
Desa Kandri pada saat kegiatan tersebut diadakan. Metode pemberdayaan masyarakat pada 
program KKN-PPM dikelompokkan atas: Program Klaster Pembinaan UMKM dan Pemberdayaan 
Masyarakat (PKP-UMKM PM), Program Kluster Pertanian (PKP), Program Kluster Perikanan, 
Peternakan, dan Otomotif (KPPO), Program Kluster UMKM Kerajinan (K-UMKM-Ker), dan 
Program Kluster UMKM Kuliner (K-UMKM-Kul). Kegiatan ini disusun tidak hanya memberikan 
pemberdayaan masyarakat secara temporer, tapi juga mendasarkan pada metode Education 
for Sustainable Development (ESD) yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada. 
Kegiatan ESD meliputi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan akan mengembangkan 
program berkelanjutan melalui penerjunan mahasiswa ketengah-tengah masyarakat yang 
akan menangkap dan mengembangkan pola pikir yang berimbang mencakup triple bottom 
line yang saling keterkaitan antar sektor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sehingga 
mewujudkan desa Kandri yang argo eko wisata. Program KKN-PPM secara umum telah 
terlaksana dari tanggal 7 Nopember s.d 17 Desember 2014. Pelaksana dimulai merekrut 
peserta KKN-PPM, pembekalan peserta, melengkapi berbagai alat, bahan yang dibutuhkan, 
serta pelaksanaan KKN, evaluasi kegiatan, dan penarikan kembali mahasiswa KKN dari desa 
Kandri. Semua kegiatan telah dapat terlaksana dengan baik.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR SENTRA KAIN TENUN IKAT  
MELALUI PEMBENTUKAN CLUSTER BISNIS DAN PENINGKATAN PEMASARAN BERBASIS 

E-COMMERSE DI KECAMATAN PECANGAAN JEPARA

Marwiyah, Noor Hudallah, Agus Suryanto

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

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Troso merupakan sentra industri tenun ikat, dimana industri ini tersebar luas di semua 
wilayah Troso, bahkan melebar hingga desa-desa di sekitarnya diantaranya Desa Ngeling dan 
Pecangaan Kulon. Salah satu program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi 
di daerah Jepara adalah dengan menggalakkan wisata alam serta wisata budaya dan wisata 
industri. Salah satu daerah tujuan wisata industri adalah sentra tenun ikat Troso, sehingga 
akan sangat memberi arti jika program KKN-PPM bisa diarahkan ke sentra industri tenun 
ikat tersebut dalam rangka melakukan diversifikasi produk berbahan dasar tenun ikat serta 
meningkatkan pemasarannya lewat e-commerse. Universitas Negeri Semarang sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya berusaha membantu permasalahan pengentasan kemiskinan 
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran 
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Kegiatan KKN-PPM ini diselenggarakan di tiga desa 
yang ada di kecamatan Pecangaan yaitu desa: Troso, Ngeling dan Pecangaan Kulon. Target 
luaran kegiatan KKN-PPM adalah: Lahirnya wira usaha baru/home industry berbasis tenun ikat, 
yaitu dengan mengolah bahan dasar tenun ikat yang menjadi aneka produk yang mempunyai 
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nilai jual lebih tinggi, misalnya sandal hotel, dompet ataupun tas. Tiap desa minimal terbentuk 
satu KUB (Kelompok Usaha Bersama) sesuai bidang usaha yang ada, sebagai wadah pelaku 
usaha, baik wirausahawan baru maupun wirausahawan lama. Dihasilkan diversifikasi produk 
sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha guna meningkatkan produktivitas dan kualitas 
produk. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku 
usaha yang telah ada selama ini. Perajin/pengusaha kecil berhasil melakukan diversifikasi/ 
penganekaragaman produk, sehingga produk yang dihasilkan lebih bervariasi. Dihasilkan 
suatu sistem manajemen usaha dan pemasaran yang lebih baik dengan pola manajemen yang 
lebih modern berbasiskan internet dengan e-commerse. Dihasilkan suatu desain kemasan 
produk yang lebih menarik terutama bagi produk yang selama ini belum ada. Jangkauan dan 
omzet pemasaran produk meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan 
pengusaha dan masyarakat. KKN-PPM ini telah terlaksana selama 45 hari di 3 Desa yaitu 
Desa Troso, Desa Ngeling dan Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan-Jepara dari tgl. 
5-November-2014 hingga tgl. 19-Desember-2014. Hasil KKN-PPM menunjukkan keberhasilan 
program dengan tercapainya seluruh target luaran kegiatan, selain program-program lain di 
masyarakat misalnya penyuluhan tentang kecantikan, kesehatan ibu dan anak, penghijauan 
serta program-program yang lain.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNGPATI MELALUI PENINGKATAN 
PRODUKTIVITAS, KUALITAS, DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PASCA PANEN

Rosidah, Henry Ananta, Sunyoto

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

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kegiatan KKN-PPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui 
peningkatan produktivitas, kualitas, dan diversifikasi produk pasca panen. Sasaran kegiatan 
adalah masyarakat di empat kelurahan di kecamatan Gunungpati, yaitu Sukorejo, Kalisegoro, 
Mangunsari, dan Ngijo. Kegiatan ini melibatkan 68 mahasiswa dari berbagai program studi 
dan dibimbing oleh tiga dosen pembimbing lapangan (DPL). Kegiatan dimulai pada bulan 
Agustus hingga Desember 2014. Hasil kegiatan KKN-PPM antara lain adalah1) dihasilkan 
produk unggulan pada empat kelurahan yang menjadi sasaran kegiatan, yaitu brownies 
singkong di Kel. Sukorejo, sirup jahe di Kel. Kalisegoro, abon lele di Kel. Mangunsari, dan 
telur asin di Kel. Ngijo, 2) Pada semua produk yang dihasilkan telah diberi kemasan dan telah 
dilakukan promosi dan pemasaran, 3) Telah berhasil dibentuk lima Kelompok Pelaku Usaha 
Mikro (KPUM), yaitu “Sukma” di Kel. Sukorejo, “Sembodo” di. Kel Kalisegoro, “Mangunsari 
Mandiri” di Kel. Mangunsari, dan “Ngijo Sejahtera” dan “Ngijo Sentosa” di Kel. Ngijo, 4) Produk 
makanan/minuman yang dibuat telah diajukan/didaftarkan untuk mendapatkan No. P-IRT 
dari dinas Kesehatan Kota Semarang, dan 5) Kepada semua Kelompok PUM telah diberikan 
bantuan mesin/peralatan produksi untuk mendukung kelancaran usaha serta telah diajukan 
bantuan mesin/peralatan ke Bapermas yang akan direalisasikan tahun 2015.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN 
USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KECAMATAN PECANGAAN JEPARA

Titin Agustina, Saptariana, Ulfah Mediati Arif

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

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kota Jepara merupakan sentra industri mebel ukir, dimana industri ini tersebar luas di 
hampir semua kecamatan di Kabupaten Jepara, kecuali Kecamatan Karimun Jawa. Salah satu 
program pengentasan kemiskinan di daerah Jepara adalah PNPM Mandiri. Program ini sudah 
mulai dijalankan sejak 2007, dan jika ditotal hingga 2013 ini, Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 70,3 miliar. Rinciannya yang 
bersumber dari APBN Rp 63,97 miliar, dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Jepara 
Rp 6,355 miliar. Selaras dengan kegiatan PNPM Mandiri, Universitas Negeri Semarang sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliknya akan berusaha membantu permasalahan pengentasan 
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran 
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Kegiatan KKN-PPM ini diselenggarakan di tiga desa 
yang ada di kecamatan Pecangaan yaitu desa: Gemulung, Pulodarat dan Lebuawu.  Target 
luaran kegiatan KKN-PPM adalah: Lahirnya wira usaha baru/home industry berbasis hasil 
pertanian, yaitu dengan mengolah bahan baku yang dihhasilkan wilayah setempat menjadi 
aneka produk makanan yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Tiap desa minimal terbentuk 
satu KUB (kelompok Usaha Bersama) sesuai bidang usaha yang ada, sebagai wadah pelaku 
usaha, baik wirausahawan baru maupun wirausahawan lama. Dihasilkan peralatan teknologi 
tepat guna (TTG) sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha guna meningkatkan produktivitas 
dan kualitas produk. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan 
oleh pelaku usaha yang telah ada selama ini, ditandai dengan hasil yang lebih bagus, lebih 
sehat, lebih bersih, lebih enak, dll. Perajin/pengusaha kecil berhasil melakukan diversifikasi/ 
penganekaragaman produk, sehingga produk yang dihasilkan lebih bervariasi. Dihasilkan 
suatu sistem manajemen usaha dan pemasaran yang lebih baik dengan pola manajemen yang 
lebih modern. Dihasilkan suatu desain kemasan produk yang lebih menarik terutama bagi 
produk yang selama ini belum dikemas. Terhadap produk makanan, berhasil mendapatkan 
sertifikat SP-IRT. Jangkauan dan omzet pemasaran produk meningkat, yang pada gilirannya 
dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. KKN-PPM ini telah terlaksana selama 45 hari 
dari tgl. 5-November-2014 hingga tgl. 19-Desember-2014, dimana hasil KKN-PPM menunjukkan 
keberhasilan program dengan tercapainya seluruh target luaran kegiatan, selain program-
program lain di masyarakat misalnya penyuluhan tentang kecantikan, kesehatan ibu dan anak, 
penghijauan serta program-program yang lain.
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PENGEMBANGAN WANA WISATA WATU SUMONG SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA 
BERBASIS POHON AREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN 

DI DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Eram Tunggul Pawenang, Indah Anisykurlillah, Anis Widyawati

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kegiatan KKN PPM Universitas Negeri Semarang Tahun 2014 dilaksanakan di Desa 
Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, program ini diajukan 
guna melanjutkan program KKN PPM Tahun 2013 yang sudah berjalan dan berdasarkan 
tuntutan masyarakat Desa Peron terhadap program baru yang sudah dirumuskan bersama 
dengan Tim Pengabdi. Dalam KKN PPM 2014 ini difokuskan pada pengembangan dan 
pelaksanaan program baru dengan kelompok sasaran yang berbeda. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang 
cara berfikir dan bekerja interdisipliner pada lintas sektoral yaitu bidang ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Hukum dan Akuntansi Manajemen, kegunaan hasil pendidikan dan penelitian 
bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan khususnya Desa 
Peron dalam membudidayakan pohon aren dalam fungsi konservasi dan pemberdayaan hasil 
pengolahan aren sebagai fungsi produksi, bagi perguruan tinggi dapat mengembangkan 
IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah 
pembangunan. Masalah utama yang ada di Desa Peron adalah petani aren dalam pemasaran 
hasil masih tergantung dengan tengkulak, kurangnya diversifikasi dari aren menjadi produk- 
produk yang lain, pengemasan hasil diversifikasi olahan aren kurang menarik konsumen, 
pemanfaatan ijuk, akar dan daun dari pohon aren yang tidak maksimal, potensi Wisata Watu 
Sumong yang belum dieksplorasi secara optimal serta kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang pengolahan limbah aren. Sedangkan usulan penyelesaian masalah yang ditawarkan 
adalah inovasi tehnik pengemasan yang baik, mempromosikan produk hasil olahan aren, 
pembuatan blog untuk promosi wisata, pelatihan pembuatan kerajinan dari bahan ijuk, akar 
dan daun aren, pelatihan membuat MoU, serta pemanfaatan limbah aren menjadi pupuk 
organik. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil dari 
kegiatan KKN PPM meliputi Program pengemasan gula aren dilaksanakan dengan 3 variasi 
bentuk pengemasan yaitu Gula aren cetak, Gula Semut dan Sirup Aren dengan label “Arenku” 
dan sedang dalam proses permintaan no PIRT. Program pemasaran gula aren telah terlaksana 
yaitu dengan memasarkan produk gula aren berupa gula semut aren, gula cetak dan sirup 
aren di beberapa tempat yaitu di KPRI Handayani, UNSEC UNNES, dan Sekatul. Pengolahan 
limbah aren menjadi pupuk organik telah terlaksana, tim KKN PPM memberikan materi 
secara langsung serta mempraktekan dari awal sampai akhir cara pembuatan pupuk organik. 
Kegiatan Pengenalan Watu Sumong telah dilaksanakan dan mendapat apresiasi positif dari 
Bupati Kendal dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kendal dan akan dikembangkan menjadi 
Desa Wisata. Pengenalan juga dilaksanakan pada saat Peron Expo dengan menampilkan 
Video dan Pemasangan papan sejarah Watu Sumong dan Denah Lokasi Wisata di Desa Peron. 
Pengembangan desa Wisata akan dilanjutkan oleh Kelompok sadar wisata “Wikir Sari”. Program 
pembuatan Blog telah dilaksanakan dan diikuti oleh karang taruna Desa Peron. Blog saat ini 
dikelola oleh kepengurusan yang telah dibentuk. Alamat blog adalah www.ekowisataperon.
com. Pelatihan membuat MoU dilaksanakan dengan sasaran perangkat desa, Kelompok 
sadar wisata dan Kelompok Usaha Bersama. MoU yang telah terealisasi adalah MoU terkait 
pemasaran antara Desa Peron dengan KPRI Handayani.
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PEMBERDAYAAN KOPERASI MELALUI SISTEM AKUNTANSI SEBAGAI SARANA 
PENINGKATAN VALUE ADDED PRODUK LOKAL KELOMPOK TANI DESA KEDUNGBOTO 

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Kiswanto, Fachrurrozie, Rudatin Windraswara

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana Ditlitabmas Tahun 2014

Kegiatan KKN PPM Universitas Negeri Semarang Tahun 2014 akan dilaksanakan di 
Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Lokasi 
tersebut dipilih karena Desa Kedungboto banyak terdapat petani Jagung, sedangkan 
masyarakat di desa tersebut belum mengoptimalkan manfaat hasil pertanian jagung yang 
dihasilkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperdalam pengertian, penghayatan, dan 
pengalaman mahasiswa tentang cara berfikir dan bekerja interdisipliner pada lintas sektoral 
yaitu bidang Ekonomi, Kesehatan Masyarakat dan Pengolahan Makanan / Tata Boga, kegunaan 
hasil pendidikan dan pelatihan bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan 
daerah pedesaan khususnya Desa Kedungboto dalam peningkatan pembangunan ekonomi 
masyarakat, bagi perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam 
pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan. Masalah utama yang ada di 
Desa Kedungboto adalah petani jagung dalam pemasaran hasil tergantung dengan pedagang 
tengkulak, SDM yang kurang dalam pengembangan produksi pertanian, diversifikasi produk, 
akses informasi yang sangat kurang, kurangnya pemanfaatan limbah sampah dan limbah 
jagung, serta dukungan pemerintah yang kurang. Sedangkan usulan penyelesaian masalah 
yang ditawarkan adalah optimalisasi peran dan fungsi koperasi, memberikan penyuluhan, 
pelatihan dan pendampingan, memberikan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
pelatihan pencatatan akuntansi koperasi, pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi 
berbasis TIK, pemanfaatan limbah sampah jagung dan sampah lingkungan menjadi pupuk 
organik, serta secara proaktif terhadap pengusulan sarana dan prasarana kepada pemerintah. 
Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan pendekatan 
Trianggulasi konsep.
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PENGABDIAN DANA DINAS PENDIDIKAN 
PROVINISI JAWA TENGAH

PENGEMBANGAN PROGRAM DI DESA VOKASI KELURAHAN NONGKOSAWIT  
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Mashuri, Deky Aji Suseno

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

Pengabdian Kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN Vokasi) Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja 
dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan 
ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme, dan syarat 
tertentu. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai 
disiplin ilmu dan berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Salah satu upaya yang pemerintah 
lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor ekonomi adalah dengan 
mengadakan program desa vokasi. Sedangkan KKN vokasi itu sendiri adalah kegiatan yang 
dilaksanakan di luar kampus guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam 
hal kewirausahaan, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan vokasi di desa vokasi 
yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan/Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Jawa 
Tengah untuk mengoptimalkan potensi desa dalam mewujudkan Desa Mandiri. Tujuan KKN 
vokasi yang dilaksanakan di Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang 
adalah penaataan ulang kelompok vokasi, memberi pelatihan pengembangan keterampilan 
dan memberi inovasi baru  mengenai produk keterampilan yang telah ada, dan mencetak 
masyarakat setempat menjadi masyarakat yang lebih terampil dan mandiri di bidangnya. 
Adapun bidang yang ditekuni diantaranya yaitu pengolahan kotoran ternak kambing/sapi, 
pengolahan produk bahan baku lele, inovasi, inovasi produk boga, dan produk keterampilan 
menjahit. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim KKN Vokasi meliputi: (1) observasi lapangan yang 
dilakukan dengan wawancara tokoh masyarakat dan perangkat desa, pengurus kelompok  
kerja, dan petugas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kelurahan Nongkosawit, 
Gunungpati; (2) sosialisasi program pada masyarakat, konsultasi dan diskusi mengenai 
program desa vokasi yang ada di Kelurahan Nongkosawit, Gunungpati  yakni pengembangan 
produk pupuk, olahan lele, inovasi produk keterampilan menjahit, dan inovasi produk boga; (3) 
koordinasi dan membuat kesepakatan dengan masyarakat Kelurahan Nongkosawit (khususnya 
anggota kelompok vokasi) mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan ketrampilan 
program KKN vokasi Unnes. Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui KKN Vokasi mahasiswa 
Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan dukungan Dinas Pendidikan / Pendidikan Non 
Formal Informal (PNFI) Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi inovasi untuk membantu 
pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kota Semarang dan 
umumnya di Jawa Tengah.
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PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA VOKASI TABET MELALUI 
PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA KECAMATAN LIMBANGAN  

KABUPATEN KENDAL

Cahyo Yuwono, Endro Puji Purwono

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN Vokasi) Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja 
dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan 
ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme, dan syarat 
tertentu. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai 
disiplin ilmu dan berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Salah satu upaya yang pemerintah 
lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor ekonomi adalah dengan 
mengadakan program desa vokasi. Sedangkan KKN vokasi itu sendiri adalah kegiatan yang 
dilaksanakan di luar kampus guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam 
hal kewirausahaan, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan vokasi di desa vokasi 
yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan/Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Jawa 
Tengah untuk mengoptimalkan potensi desa dalam mewujudkan Desa Mandiri. Tujuan KKN 
vokasi yang dilaksanakan di Desa Tabet, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dengan 
adalah penaataan ulang kelompok vokasi, memberi pelatihan pengembangan keterampilan 
dan memberi inovasi baru  mengenai produk keterampilah yang telah ada, dan mencetak 
masyarakat setempat menjadi masyarakat yang lebih terampil dan mandiri dibidangnya. 
Adapun bidang yang ditekuni diantaranya yaitu pembuatan krupuk, ternak lele, pembuatan 
pakan lele, budidaya jamur tiram, dan ternak kambing. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim KKN 
Vokasi meliputi: (1) observasi lapangan yang dilakukan dengan wawancara tokoh masyarakat 
dan perangkat desa, pengurus kelompok  kerja, dan petugas pusat kegiatan belajar masyarakat 
(PKBM) di desa Tabet; (2) sosialisasi program pada masyarakat, konsultasi dan diskusi mengenai 
program desa vokasi yang ada di desa Tabet yakni pengembangan produk krupuk, lele, pakan 
lele, jamur tiram, dan kambing; (3) koordinasi dan membuat kesepakatan dengan masyarakat 
desa Tabet (khususnya anggota kelompok vokasi) mengenai waktu dan tempat pelaksanaan 
pelatihan ketrampilan program KKN vokasi Unnes. Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui 
KKN Vokasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan dukungan Dinas 
Pendidikan/Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi 
inovasi untuk membantu pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya 
di Kabupaten Pemalang dan umumnya di Jawa Tengah.
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RESTRUKTURISASI PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA DI DESA VOKASI JOMBLANG 
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Endro Puji Purwono

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN Vokasi) Sumber Dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian serta 
semangat untuk meneliti dan memiliki sikap tanggung jawab  yang besar terhadap masa 
depan bangsa dan negara. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan intrakurikuler 
yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman 
belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan 
dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan diluar kampus dalam waktu, 
mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Vokasi merupakan 
kegiatan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu dan berkaitan dengan berbagai 
sektor pembangunan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner 
dan lintas sektoral. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk 
mengungkap permasalahan pada kelompok-kelompok vokasi dan bersama kelompok 
tersebut mencari solusi dari permasalahan yang ada di desa vokasi. Apa hambatan yang ada 
pada kelompok-kelompok vokasi yang ada di desa vokasi Jomblang. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelompok-kelompok vokasi 
tersebut sehingga dapat meningkatkan produktifitas kelompok vokasi. Salah satu cara yang 
pemerintah lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor ekonomi adalah 
dengan mengadakan program desa vokasi. Masyarakat desa vokasi,  kelurahan  Jomblang  
khususnya,  diharapkan memiliki keterampilan untuk dapat menciptakan usaha mandiri yang 
dapat menopang perekonomian. Kegiatan untuk mencapai hal tersebut antara lain dengan 
adanya pembinaan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan modal dari dinas yang terkait. 
Pemerintah melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program 
desa vokasi. Pemerintah juga berharap untuk tahun berikutnya program desa vokasi dapat 
dilaksanakan di desa-desa yang lain. Ditemukan hambatan-hambatan yang meliputi 1) 
Hambatan pengembangan produktifitas 2) hambatan pemasaran. Dari lima kelompok vokasi 
yang ada, satu yang harus merestrukturisasi secara total yaitu usaha sablon. Sedangkan 
kelompok vokasi yang lain diperlukan usaha peningkatan produktifitas dan pemasaran. Dapat 
dilakukan restrukturisasi, peningkatan produktifitas dan pemasaran pada kelompok vokasi 
di desa vokasi Jomblang. Saran yang bisa disampaikan 1) Diperlukan rapat koordinasi terkait 
dengan kegiayan vokasi oleh Kepala Desa dengan periode 3 atau 6 bulan sekali agar dapat 
dipantau hambatan maupun peningkatan yang bisa dicapai.
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PENGABDIAN DOSEN FIP

PELATIHAN PENULISAN MANUSKRIP E-JOURNAL MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN 
LUAR SEKOLAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Achmad Rifai RC, Sungkowo Edy Mulyono, Mu’arifuddin

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kewajiban publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan bentuk pembuatan artikel 
yang diterbitkan pada jurnal ilmiah menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaan 
yang terintegrasi e-journal di masing-masing prodi/jurusan, terutama di lingkup Universitas 
Negeri Semarang. Manuskrip yang ditulis oleh mahasiswa akan melalui proses penyuntingan 
terlebih dahulu hingga adanya proses layouting sebelum dipublish di e-journal dalam bentuk 
artikel. Kondisi demikian tentu mengundang pertanyaan bagaimana dengan kesiapan dan 
kemampuan mahasiswa dalam hal ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 
adanya pelatihan penulisan manuskrip e-journal bagi mahasiswa sangat relevan untuk 
diselenggarakan. Pelaksanaan program kegiatan yang tersebut telah diselenggarakan bagi 
mahasiswa Jurusan Luar Sekolah dengan metode workshop dan pendampingan. Melalui 
program pengabdian kepada masyarakat, kegiatan tersebut sangat dirasakan kebermanfaatan 
yang besar. Manfaat itu baik dari segi kemampuan mahasiswa serta hasil yang didapatkan bagi 
manajemen pengelola e-journal Jurusan PLS. Hasil pelaksanaan program kegiatan pengabdian 
semacam ini sangat efektif untuk meningkatkan mutu dan memperbaiki proses pengelolaan 
e-journal, terutama dalam rangka menuju dapat terakreditasnya e-journal pada prodi/Jurusan.

PARENTING EDUCATION : “PENERAPAN SOCIAL TRAINING  
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTERAKSI ANAK  

BERKEBUTUHAN KHUSUS” DI TAMAN LATIHAN DAN OBSERVASI (TLO)  
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOTA SEMARANG

Diana, R. Agustinus A, Wantoro

Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Keterampilan sosial anak merupakan cara anak dalam melakukan interaksi, baik dalam 
hal bertingkah laku maupun dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Kebanyakan anak 
merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan teman, guru maupun orang yang baru dikenalnya. 
Anak akan baik perkembangan keterampilan sosialnya apabila pola asuhnya baik pula yang 
diberikan oleh orangtuanya. Namun, kebanyakan para orangtua sering beranggapan bahwa 
keterampilan sosial anaknya tidaklah begitu penting untuk diperhatikan dalam kehidupannya. 
Karena anak akan dapat belajar dengan sendirinya untuk berinteraksi secara baik dengan 
teman, saudara atau orang lain. Taman Latihan dan Observasi merupakan salah satu kelas 
yang ada di sekolah luar biasa di kota Semarang yang menerima siswa usia dini, yaitu usia 
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2-5 tahun yang dijadikan tempat untuk anak-anak dan guru untuk mengenal (mengobservasi) 
kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak. Selain itu juga sebagai tempat interaksi awal bagi 
anak-anak berkebutuhan khusus usia dini dengan dunia lain, sehingga mereka dapat dengan 
mudah menyesuaikan diri sejak dini dengan lingkungan dan dengan kebutuhan khusus yang 
dimilikinya. Pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan sebagai bentuk penguatan orangtua 
yang memiliki anak-anak dengan berkebutuhan khusus, khususnya anak tuna rungu untuk 
dapat memberikan motivasi keterampilan sosial anak melalui penerapan sosial training 
di rumah. Luaran dalam kegiatan pengabdian ini antara lain : Guru dan orangtua dapat 
mengaplikasikan pengetahuan yang terkait social training untuk anak berkebutuhan khusus, 
serta memiliki kemampuan kerjasama dengan guru.

PELATIHAN PENANGANAN ANAK ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) 
PADA GURU TK (IGTKI) DI KECAMATAN UNGARAN TIMUR

Henny Puji Astuti, Lita Latiana, Suroningsih

Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) merupakan gangguan perkembangan 
anak dimana anak kurang dapat fokus terhadap suatu hal dan melakukan aktivitas motorik 
berlebihan. Kondisi dimana anak sulit konsentrasi dan selalu beraktivitas di luar arahan guru 
akan sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Tidak hanya dirinya yang rugi, tetapi 
teman-teman di kelas pun akan merasa terganggu. Permasalahan yang sering dihadapi para 
guru adalah anak dengan gangguan ADHD sering membuat kekacauan di kelas, mengganggu 
proses pembelajaran, dan merugikan banyak pihak. Sebagian besar guru TK kurang memahami 
upaya penanganan anak dengan gangguan ADHD. Pelatihan tentang penanganan anak 
ADHD ini ditujukan pada Guru TK yang tergabung dalam IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-
kanak Indonesia) di Kecamatan Ungaran Timur. Pengabdian kepada masyarakat ini akan 
membahas tentang cara-cara menangani ADHD pada anak usia dini dan memotivasinya. 
Harapan dari pelatihan ini adalah guru TK memiliki pengetahuan dan pemahaman baru dalam 
mengaplikasikan penanganan ADHD kepada anak, terutama untuk peningkatan kemampuan 
adaptasi dan perkembangan anak usia dini di segala aspek.

PENGEMBANGAN KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DALAM MENYELENGGARAKAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Kusnarto Kurniawan, Muslikah, Zakki Nurul Amin

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pada jenjang sekolah dasar sampai saat ini belum ditemukan posisi struktural untuk 
konselor sehingga penyelenggara pelayanan BK di SD adalah guru kelas, namun pelayanan 
yang dilakukan belum optimal. Pengabdian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan 
kinerja dan profesionalitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Hasil 
pengabdian pengembangan kinerja guru sekolah dasar dalam menyelenggarakan pelayanan 
bimbingan dan konseling di UPTD Kecamatan Tembalang, KKG Gugus III Bawono Ageng 
dikatakan berhasil dan berjalan lancar. Indikator keberhasilan adalah semakin meningkatnya 
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kemampuan dan ketrampilan guru kelas dalam melakukan infusi pelayanan BK dalam proses 
pembelajaran. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu a) pemberian materi 
mengenai pelayanan BK di SD yang dilanjutkan identifikasi permasalahan dan kebutuhan 
layanan bimbingan dan konseling yang muncul pada masing-masing sekolah, b) kegiatan 
mengembangkan kinerja guru sekolah dasar dalam menyelenggarakan pelayanan BK melalui 
simulasi dan praktik terbimbing serta FGD dan c) kegiatan evaluasi kegiatan dalam kelas besar, 
diskusi dan curah gagasan serta simulasi praktik terbimbing pelaksanaan pelayanan BK di SD. 
Oleh sebab itu, program pengabdian masyarakat selanjutnya diharapkan dapat memfasilitasi 
pengembangan kinerja guru kelas dalam menangani kasus-kasus mutakhir yang dihadapi 
anak usia sekolah dasar, misalnya sexual violence (kekerasan seksual), bullying, games/internet 
addiction, dan lain-lain.

PENINGKATAN BUDAYA MEMBACA MASYARAKAT NELAYAN TAMBAKLOROK SEMARANG 
MELALUI LAYANAN RUMAH PINTAR “PATRA SUTRA”

Lita Latiana, Mego Purnomo, Sawa Suryana

Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Daerah Tambakrejo Tambak Lorok Tanjungmas, Semarang Utara memiliki jumlah 
penduduk 669 orang yang terdiri dari 223 KK menurut data monografi kelurahan Tanjungmas 
tahun 2012. Daerah ini terdiri dari 5 RT yang 50 % penduduknya bermata pencarian sebagai 
nelayan dan sisanya menjadi wiraswasta, pembuat terasi, peternak bebek, maupun buruh. 
Kondisi perekonomian penduduknya banyak yang menengah ke bawah karena pekerjaan 
mereka didominasi menjadi nelayan. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan pemberdayaan 
masyarakat ini adalah: (1) mengetahui cara meningkatkan budaya membaca pada masyarakat, 
khususnya di daerah Tambakrejo RW. XVI melalui layanan rumah pintar “Patra Sutra” Semarang. 
(2) Mengetahui bentuk-bentuk layanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah 
Tambakrejo RW. XVI sehingga dapat meningkatkan budaya baca masyarakat. Sasaran dari 
pengabdian ini adalah warga masyarakat Tambakrejo RW XVI Tambaklorok Semarang Hasil 
yang diharapkan dari pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatnya budaya membaca 
bagi masyarakat nelayan Tambakrejo Tambak Lorok Semarang, dan optimalisasi layanan rumah 
pintar “Patra Sutera”.

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
DALAM MENGAJARKAN KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN UNTUK MEMBANGUN 

BUDAYA LITERASI ANAK

Nuraeni Abbas, Hartati, Atip Nurharini

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Rendahnya budaya membaca anak SD membuktikan masih lemahnya gairah 
mendapatkan informasi dan pengetahuan.Hal ini diperlukan peran serta guru untuk 
meningkatkan motivasi siswa agar gemar membaca. Kenyataan di lapangan menunjukkan 
bahwa guru-guru Sekolah Dasar Di UPT Pengelola SD Se-Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 
masih kesulitan dalam mengajarkan membaca permulaan. konsep pembelajaran pakem. 
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Berdasarkan observasi awal permasalahan yang dihadapi di SD Se-Kecamatan Ngaliyan adalah 
guru belum menguasai atau menemukan model pembelajaran yang cocok dan menyenangkan 
bagi anak SD, guru belum memahami dalam mengajarkan keterampilan membaca permulaan 
dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Berdasarkan 
dari permasalahan tersebut tim pengabdi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan 
cara mengenalkan dan melatih guru-guru SD mengenai penerapan model pembelajaran aktif 
team assisted individualization (TAI) dalam mengajarkan keterampilan membaca permulaan 
untuk membangun budaya literasi anak. Sasaran pengabdian adalah guru-guru sekolah dasar 
di UPT Se-Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang terdiri dari: SDN Ngaliyan 01, SDN Ngaliyan 
2, dan SDN Ngaliyan 3, Metode yang dipakai dalam kegiatan meliputi: ceramah, Tanya jawab 
dan simulasi. Hasil yang di capai yaitu: guru-guru SD memahami dan mampu menerapkan 
model pembelajaran aktif team assisted individualization (TAI) dalam mengajarkan keterampilan 
membaca permulaan untuk membangun budaya literasi anak,antusias para guru dalam 
mengikuti kegiatancukup besar dapat dilihat dari kehadiran guru peserta cukup banyak, minat 
guru untuk dapat mengajarkan keterampilan membaca permulaan sangat besar. Kesimpulan 
kegiatan pengabdian adalah1). minat guru-guru SD untuk belajar mengajarkan keterampilan 
membaca permulaan sangat besar ditandai dengan banyaknya pertanyaan di sesi tanya jawab, 
2). setelah diberikan kegiatan pengabdian tentang penerapan model pembelajaran aktif Team 
Assisted Individualization (TAI) dalam mengajarkan keterampilan membaca permulaan untuk 
membangun budaya literasi anak, para peserta akhirnya dapat mengajarkan keterampilan 
membaca permulaan dengan metode yang tepat dan sesuai dengan kurikulum 2013.

PELATIHAN PENGGUNAAN STRATEGI INTERACTIVE READ ALOUDS BAGI GURU SEKOLAH 
DASAR GUNA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBACA PEMAHAMAN

Petra Kristi Mulyani, Atip Nurharini

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pemahaman bacaan menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh 
siswa. Namun guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan membaca pemahaman. Guru 
tidak mampu mengajarkan strategi, melainkan hanya memberikan latihan untuk mengulang 
informasi lengkap dari bacaan. Untuk itu Interactive Read Alouds menjadi solusi dalam 
mengembangkan kemampuan membaca siswa. Strategi mengajar ini membantu siswa dalam 
menemukan strategi memahami bacaan. Guru-guru SD N Panimbo 1 dan SD N Panimbo 2 di 
Kabupaten Grobogan diberikan pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan guru 
dalam mengajarkan strategi kepada siswa dalam membaca pemahaman. Sebagai hasilnya, 
kegiatan pengabdian masyarakat melatih guru tidak hanya memahami strategi interactive 
read alouds, namun juga mampu merancang pembelajaran menggunakan strategi tersebut 
dan kemudian mempresentasikan rancangannya. Dengan demikian, upaya dalam mencapai 
kemampuan siswa dalam membaca pemahaman dapat tercapai.
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PENGABDIAN DOSEN FBS

PELATIHAN KETRAMPILAN BERMAIN MUSIK KERONCONG BAGI SISWA DI SMA NEGERI 3 
SEMARANG

Abdul Rachman, Moch. Usman Wafa

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Seni Tradisional wajib dijunjung tinggi nilai keluhurannya dan perlu dikembangkan 
oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga masyarakat di dunia pendidikan dalam hal 
ini adalah SMA Negeri 3 Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah (1) Bagaimanakah pengetahuan dan ketrampilan siswa dalam bermain 
musik keroncong; (2) Bagaimanakah pengetahuan dan ketrampilan guru dalam pembelajaran 
praktek bermain musik keroncong. Tujuan pengabdian ini adalah mengupayakan agar kesenian 
tradisional terutama Keroncong dapat digali, dilestarikan, dan dikembangkan di seluruh 
lapisan masyarakat terutama di dunia Pendidikan. Materi yang diberikan pada Pengabdian 
Masyarakat ini adalah berkaitan dengan materi seni tradisional yaitu musik Keroncong. Materi 
pelatihan musik Keroncong di SMA Negeri 3 Semarang tempat pengabdian dikembangkan 
yaitu memberikan pengetahuan dasar mengenai musik Keroncong, teknik memainkan 
musik Keroncong secara individu dan berkelompok, serta kemampuan membaca, mengolah 
nada dan irama melalui bermain musik Keroncong, dan praktek mengiringi lagu dengan 
menggunakan alat musik Keroncong. Metode pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan 
model berekspresi dan berkreasi. Yaitu peserta memainkan teknik iringan musik keroncong 
irama engkel dan double, dan mengiringi lagu yang sudah disiapkan oleh tim pengabdian 
dengan menggunakan alat musik Keroncong tersebut secara berkelompok. Hasil pengabdian; 
(1) Para peserta pengabdian dapat memahami dan mengetahui tentang musik Keroncong (2) 
Para peserta pengabdian dapat memainkan teknik iringan musik Keroncong yaitu pola engkel 
dan double dengan benar; (3) Para peserta pengabdian dapat mengekspresikan rasa nada 
dan rasa irama; (4) Para peserta pengabdian dapat mengiringi lagu dengan menggunakan alat 
musik Keroncong. Saran; (1) Para guru-guru diharapkan mengembangkan pengetahuannya di 
bidang musik Keroncong agar bisa di ajarkan ke peserta didiknya. (2) Pihak sekolah diharapkan 
meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan; (3) Dinas Pendidikan sebaiknya 
memperhatikan potensi-potensi kesenian terutama musik Keroncong di tingkat sekolah-
sekolah dengan cara mengadakan lomba-lomba atau sejenisnya.
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IMPLEMENTASI PENDEKATAN SCIENTIFIC UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI 
PENGELOLAAN KELAS BAGI GURU BAHASA JAWA SD SE-KECAMATAN MRANGGEN

Agus Yuwono, Hardyanto, Ermi Dyah Kurnia

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Berdasarkan analisis kebutuhan, sangat dibutuhkan pengembangan kompetensi guru 
bahasa Jawa dalam implementasi kurikulum 2013. Salah satu kompetensi tersebut adalah 
kompetensi pengelolaan kelas dengan pendekatan scientific. Secara umum tujuan kegiatan 
ini adalah “meningkatkan kompetensi guru Bahasa Jawa SD Se-Kecamatan Mranggen dalam 
mengimplementasikan pendekatan scientific pada pengelolaan pembelajaran. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini bermanfaat bagi khalayak sasaran dan bagi pelaksana. Bagi 
guru dalam aspek pengembangan kompetensi guru dalam mengimplementasikan scientific 
pada pengelolaan kelas. Disamping itu juga bermanfaat dalam ikatan kerjasama antara guru 
dan dosen dalam pengembangan pembelajaran bahasa Jawa. Pengabdian ini merupakan 
pelaksanaan Dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diharapkan menjadi salah 
satu kegiatan inovatif dalam bidang pembelajaran yang relevam dengan Kurikulum 2013. 
Kerangka pemecahan masalah kegiatan ini berbentuk kaji tindak dengan model partisipatif 
kolaboratif antara dosen dan UPTD Kecamatan Mranggen. Adapun kerangka pemecahan 
masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut. Melakukan 
analisis kebutuhan bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Membuat rancangan kegiatan 
berdasarkan analisis kebutuhan. Melakukan kegiatan yang berbentuk pelatihan. Melakukan 
evaluasi kegiatan. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para guru bahasa Jawa SD se-
Kecamatan Mranggen. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang guru perwakilan masing-
masing Sekolah. Pembatasan jumlah peserta ini dimaksudkan agar proses pelatihan dapat 
berlangsung secara efektif. Pemilihan sasaran kegiatan dilakukan secara kolaboratif bersama 
Dinas Pendidikan dan K3S Kecamatan Mranggen. Kegiatan pengabdian masyarakat yang 
berupa Implementasi Pendekatan Scientific untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan 
Kelas Bagi Guru Bahasa Jawa SD Se-Kecamatan Mranggen telah berhasil dengan baik. 
Disamping itu Kegiatan pengabdian ini merupakan awal yang baik untuk menjalin kerjasama 
dengan Kelompok Guru Bahasa Jawa, khususnya dalam peningkatan kualitas pengajaran 
Bahasa Jawa di sekolah-sekolah, sekaligus dapat merangsang para guru untuk melakukan 
kegiatan lain, khususnya dalam bidang pengajaran.

PELATIHAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 BAGI GURU 
BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN KEBUMEN

Asep Purwo Yudi Utomo, Uki Hares Yulianti

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Untuk memberikan pembelajan yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan 
model pembelajaran yang baik pula. Kemampuan memahami model pembelajaran 
merupakan salah satu keterampilan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada 
orang lain. Artinya, dalam pembelajaran suatu pesan menjadi jelas dan bermakna. Dengan 
model pembelajaran yang tepat, seorang dapat menyampaikan berbagai macam hal, berbagai 
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perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dibaca dan ungkapan kemauan 
dan keinginan membagikan pengalaman yang diperoleh. Berangkat dari analisis situasi di 
atas, kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 
2013 dipandang perlu untuk ditindak lanjuti dalam bentuk pelatihan sehingga mereka akan 
dapat mengetahui dan memahami hal tersebut lebih dini. Rumusan masalah yang akan dicari 
jawabannya melalui program pengabdian ini yaitu bagaimanakah meningkatkan kemampuan 
mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 pada guru SMK 
di Kabupaten Kebumen. Tujuan pelatihan dalam pengabdian kepada masyarakat ini ada dua 
macam, yaitu: (1) tujuan jangka pendek dan (2) tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek 
pengabdian ini memperkaya wawasan pengetahuan guru SMK tentang (1) hakikat kurikulim 
2013, (2) hakikat dan model-model pembelajaran, (3) pengembangan model pembelajaran, 
(4) praktik mengembangkan model pembelajaran. Tujuan jangka panjangnya memotivasi guru 
SMK agar dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan kemampuan mengembangkan model 
pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, kegiatan ini dapat dijadikan 
sebagai sarana kemitraan antara sekolah dan Unnes dalam pengembangan kelembagaan.

PELATIHAN MEMBUAT MAKALAH ILMIAH BIDANG BAHASA DAN SASTRA JAWA DALAM 
FORUM ILMIAH TINGKAT MGMP BAGI GURU BAHASA JAWA SMP KOTA MAGELANG

Bambang Indiatmoko, Eka Yuli Astuti

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Para guru bahasa juga dialami para guru Bahasa Jawa hal demikian terlihat pada 
saat para guru diminta untuk menjadi pemakalah dalam forum MGMP maupun pada saat 
para guru harus melengkapi berkas penulisan ilmiah untuk keperluan sertifikasi guru dalam 
jabatan menjadi kendala yang sangat serius. Dari data PLPG guru Bahasa Jawa menunjukkan 
80 % tidak memiliki kemampuan menulis ilmiah seperti halnya karya ilmiah, baik yang dipakai 
dalam seminar, PTK, maupun dimuat dalam jurnal ilmiah. Kondisi demikian bila tidak ada upaya 
secara sistematis dari pihak-pihak yang memiliki keahlian untuk melatih para guru menulis 
makalah ilmiah akan menjadi preseden kurang baik untuk mengembangan kemampuan guru 
bahasa untuk menulis ilmiah. Hal demikian dialami Guru Bahasa Jawa MGMP Bahasa Jawa SMP 
Kota Magelang. Pelatihan penulisan karya ilmiah yang diadakan Tim dari pengabdi Jurusan 
Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNNES menghasilkan pengetahuan cara penulisan karya ilmiah 
terutama karya ilmiah berupa makalah dengan tema rancangan pembuatan prototip media 
pembelajaran Bahasa Jawa. Pelatihan dengan metode tiga fase yakni fase pertama pemberian 
materi teori penulisan karya ilmiah, fase ke dua melakukan latihan pembuatan karya ilmiah, 
fase ke tiga pembimbingan dan hasil penulisan karya ilmiah. Hasil dari pelaksanaan pengabdian 
pada masyarakat tentang pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru Bahasa Jawa yang 
tergabung dalam MGMP Bahasa Jawa SMP Kota Magelang sebesar 85% dapat menyelesaikan 
tugas pembuatan karya ilmiah dengan berbagai capaian kemampuan, dan sebesar 15% gagal 
untuk mencapai sasaran pelatihan. Simpulan dari kegitan pengabdian pada Masayarakat 
tentang pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru Bahasa Jawa MGMP Bahasa Jawa SMP 
Kota Magelang dapat meningkatkan kompetensi penulisan karya ilmiah sebagain besar, dan 
sebagaian kecil tidak mengalami perubahan yang siknifikan. Saran perlu diadakan kelanjutan 
pola-pola latihan secara kontinyu supaya meningkat dalam bidang keterampilan menulis 
karya ilmiah. 
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR DAN KEMANDIRIAN MAHASISWA  
MELALUI PEMANFAATAN PERMAINAN KANJI BERBASIS IT

Dyah Prasetiani, Lispridona Diner
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Bahasa Jepang memiliki keunikan tersendiri karena memiliki empat huruf yaitu 
hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Di antara keempat huruf tersebut, huruf kanji-lah yang 
dianggap paling sulit oleh pembelajar bahasa Jepang. Hal ini dikarenakan jumlahnya banyak, 
bentuknya rumit, dan cara membaca setiap kanji pun terdiri dari dua atau lebih cara baca 
ON dan KUN. Evaluasi terhadap mata kuliah Kanji Shochukyu pada mahasiswa semester III 
Universitas Negeri Semarang, menunjukkan bahwa dari 70 orang mahasiswa, 39 orang (52.7%) 
memperoleh nilai akhir dibatas 70, sedangkan 35 orang (28.8%) mendapat nilai di bawah 
70. Masalah yang dihadapi mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 yaitu seringkali 
sulit menghapal, dan karena jumlah cara baca ON sangat banyak, maka ketika menemukan 
kanji gabungan mahasiswa sering lupa atau tidak tahu bagaimana membaca huruf tersebut. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian ingin mengenalkan media kanji 
game berbasis IT pada mahasiswa agar mereka mengetahui dan dapat menggunakan media 
tersebut untuk belajar membaca sekaligus menghapalkan kosa kata kanji secara mandiri di 
luar jam perkuliahan. Media ini dilengkapi dengan skor yang diperoleh, sehingga mahasiswa 
dapat mengukur kemampuan penguasaan kanji. Media ini belum digunakan dalam pengajaran 
kanji di Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Karena itu 
mahasiswa belum banyak yang mengetahui situs-situs kanji game yang bisa diakses. Karena 
itu perlu dilakukan suatu pengenalan game-game kanji berbasis IT pada mahasiswa Unnes 
agar mahasiswa dapat berlatih kanji secara mandiri dan prestasi belajarnya pun meningkat. 
Langkah-langkah ini bisa diwujudkan dalam suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

PEMAHAMAN DAN PELATIHAN DESAIN POSMODERN (KONTEMPORER)  
YANG BERPIJAK LOKALITAS PADA PERAJIN MULYOHARDJO JEPARA

Eko Haryanto, Dino Prabangkara

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Tujuan kegiatan ini adalah memberi pemahaman dan pelatihan prinsip-prinsip dan 
metode gaya posmodern atau kontemporer pada perajin industri kreatif di Desa Mulyohardjo 
agar dapat menghasilkan produk kria bercita rasa kontemporer dengan ciri lokalitas. 
Khalayak sasaran yang akan menjadi target kegiatan ini adalah komunitas perajin yang ada di 
Mulyohardjo yang ingin maju dalam mengembangkan produknya di bawah pimpinan Suparno. 
Kegiatan dilakukan oleh tim pengabdi dengan koordinasi pihak SMK Jepara, Dekranasda, 
Pemda Jepara, dan Asmindo. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, 
pelatihan atau workshop. Pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan pelaksanaan. 
Koordinasi dilakukan untuk memastikan waktu, tanggal, kebutuhan sarana dan prasarana. 
Kegiatan pelaksanaan dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian materi 
pengertian, gaya, perkembangan, ungkapan desain posmodern dan unsu-unsur rupa dan 
prinsip pengorganisasian unsur. Tahap kedua adalah pelatihan mendesain gaya posmodern 
agar pemahaman tahap pertama dapat terpahami secara mendalam melalui eksplorasi dan 
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eksperimen ragam hias lokal dan modern. Hasil yang diperoleh pada tahap pertama telah 
berhasil meningkatkan pemahaman para perajin terhadap konsep desain gaya kontemporer 
dan unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain dalam menggabungkan ragam hias lokal. 
Pelatihan yang disampaikan melalui workshop telah berhasil meningkatkan keterampilan para 
peserta dalam merancang pembuatan desain kerajinan ke arah gaya posmodern yang lebih 
baik sehingga pemahaman peserta lebih dapat dipahami secara operasional dan mendalam. 

PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SD YANG INTEGRATIF 
KOMUNIKATIF BERBASIS FOLKLORE LISAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER 

BAGI GURU SD DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR SEMARANG

Endang Kurniati, Joko Sukoyo, Esti Sudi Utami
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Mata pelajaran bahasa Jawa SD meliputi pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya 
Jawa. Tujuan pembelajaran bahasa Jawa adalah agar siswa dapat berkomunikasi dengan 
bahasa Jawa yang santun dan berbudi pekerti luhur sesuai budaya Jawa. Namun, kenyataannya 
siswa SD kurang dilatih berbahasa di sekolah karena guru merasa kesulitan membelajarkan 
bahasa Jawa. Kesulitan guru dalam membelajarkan bahasa Jawa disebabkan materi ajar 
mendengarkan dan berbicara bahasa Jawa tidak disediakan di sekolah. Selain itu, guru merasa 
kekurangan waktu untuk membelajarkan keempat keterampilan berbahasa Jawa. Oleh 
karena itu, agar pembelajaran bahasa Jawa lebih efektif dan efisien seyogyanya dilaksanakan 
secara integratif komunikatif, baik integratif antara keempat keterampilan berbahasa, 
maupun integratif dengan pendidikan karakter. Materi ajar yang memanfaatkan folklore lisan 
dapat memberi contoh berkarakter yang baik sesuai dengan budaya Jawa. Untuk itu perlu 
diadakan pelatihan penyusunan materi ajar bahasa Jawa yang memanfaatkan folklore lisan 
dan menyusun desain pembelajaran yang intefratif komunikatif. Tujuan kegiatan adalah 
meningkatkan kompetensi guru dalam menyususun materi ajar dan desain pembelajaran 
integratif komunikatif dengan memanfaatkan folklore lisan. Khalayak sasaran adalah 45 guru 
SD Gajah Mungkur Semarang. Metode yang digunakan partisipatif- kolaboratif. Hasil kegiatan 
pengabdian adalah kompetensi guru dalam menyusun materi ajar dan desain pembelajaran 
bahasa Jawa mengalami peningkatan.

PELATIHAN TATA RIAS DAN BUSANA TARI ANAK USIA DINI BAGI GURU TAMAN KANAK-
KANAK KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Eny Kusumastuti, Malarsih, Veronika Eny Iryanti
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Guru Taman Kanak-kanak dalam proses pembelajaran seni tari, disamping harus 
menguasai teori-teori yang melandasi pendidikan seni tari dan keterampilan seni tari, juga 
dituntut untuk mampu menata rias wajah dan busana tari anak didiknya. Permasalahannya, 
guru belum memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata rias wajah dan busana tari 
anak. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah ingin meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan tentang tata rias wajah dan busana tari anak usia dini bagi guru 
taman kanak-kanak Kecamatan Gunungpati Semarang. Materi yang diberikan dalam kegiatan 
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pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengetahuan tentang tata rias wajah, rambut 
dan busana tari anak usia dini. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa 
penyuluhan dan pelatihan. Dalam prosesnya, kegiatan akan dilakukan dengan menggunakan 
beberapa metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan tugas. Hasil dari kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat adalah guru Taman Kanak-kanak Kecamatan Gunungpati 
Semarang memahami dan mampu mempraktekkan tata rias wajah, rambut dan busana tari 
anak usia dini. Saran, hendaknya guru Taman kanak-kanak Kecamatan Gunungpati Semarang 
berlatih secara terus menerus menata rias wajah, rambut dan busana dan mempraktekkannya 
pada saat siswa melakukan kegiatan pementasan seni tari.

PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN AKSARA JAWA BERBASIS POWER 
POINT HYPERLINK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARANBAGI GURU 

BAHASA JAWA SMP DI SUB RAYON 03 KOTA SEMARANG

Ermi Dyah Kurnia, Sungging Widagdo

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pelatihan pembuatan media 
pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa dilatarbelakangi adanya pembelajaran 
aksara Jawa di sekolah yang tidak dapat berjalan secara maksimal, sehingga penguasaan 
kompetensi baca tulis aksara Jawa siswa juga sangat terbatas. Ketidakmaksimalan itu dipicu 
karena dalam pembelajaran aksara Jawa di sekolah hanya mengandalkan LKS dan buku ajar, 
tanpa penggunaan media. Di samping itu juga dipicu oleh proses pembelajaran bahasa 
Jawa sering terkendala oleh minat belajar siswa yang rendah terhadap aksara Jawa pada 
khususnya. Padahal dengan melihat karakteristik aksara Jawa yang rumit dengan pasangan 
serta sandangan yang bermacam-macam, membuat siswa kebingungan. Oleh karena itu, 
agar pembelajaran aksara Jawa lebih optimal, maka dibutuhkan media yang menarik dan 
mudah pengoperasiannya, bahkan guru dapat berkreasi membuat sendiri. Adapun media 
yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan powerpoint hyperlink. Pembuatan media 
dan aplikasi yang mudah ini, diasumsikan guru SMP dapat mengikuti pelatihan dengan baik. 
Terkait dengan hal itu, persoalan yang harus diselesaikan yaitu bagaimana meningkatkan 
kualitas pembelajaran aksara Jawa bagi guru SMP Bahasa Jawa di sub rayon 03 Kota Semarang? 
Melalui kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran kasara Jawa berbasis powerpoint 
hyperlink, para guru diberikan bekal untuk merancang dan mengoptimalkan pengguanaan 
media pembelajaran. Terkait dengan hal itu, setelah diadakan pelatihan dan pendampingan 
secara berkala diketahui adanya peningkatan minat siswa terhadap pelajaran aksara Jawa 
dalam proses belajar mengajar di kelas. 
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PELATIHAN PENYUSUNAN MATERI AJAR MEMBACA BERBASIS UNGKAPAN TRADISIONAL 
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN KARAKTER BAGI GURU BAHASA JAWA SMP RAYON 

SEMARANG SELATAN

Esti Sudi Utami Benedicta A, Mujimin, Endang Kurniati

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kurikulum 2013 mewajibkan semua mata pelajaran mengintegrasisikan pendidikan 
karakter. Guru bahasa Jawa mengejawantahkan pengintegrasian itu hanya terbatas pada 
langkah-langkah pembelajaran saja, bukan pada materinya. Untuk itu perlu ada pelatihan 
penyususnan meteri yang mengintegrasikan nilai karakter bagi guru. Muatan nilai karakter 
memanfaatkan ungkapan tradisional. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
guru megembangkan materi ajar membaca, yang dilaksanakan dalam kegiatan pengebdian 
masyarakat. Khalayak sasaran adalah guru bahasa Jawa SMP Rayon Semarang Selatan. Kegiatan 
ini menggunakan metode partisipatif-kolaboratif.

PELATIHAN TEMBANG DOLANAN BAGI GURU SD DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 
SEMARANG

Hardyanto, Esti Sudi Utami Kurniati, Agus Yuwono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tembang Jawa, khususnya tembang dolanan, mempunyai peran penting dalam 
membentuk karakter dan kepribadian anak. Dengan mengajarkan tembang dolanan kepada 
anak secara tidak langsung mengasah perasaan anak akan keindahan. Penguasaan tembang 
dolanan oleh guru saat ini diperlukan agar dapat mengajarkan kepada anak didik. Dengan 
latar belakang itu pelatihan tembang dolanan dilaksanakan dalam rangka pengabdian 
kepada masyarakat khususnya kepada guru. Tujuan pengabdian ini adalah membekali guru 
dengan keterampilan menembangkan tembang dolanan. Pada gilirannya keterampilan ini 
dapat ditularkan kepada anak didik dalam rangka membentuk karakter yang baik, di samping 
mengasah rasa keindahan. Sasaran pengabdian ini adalah guru SD kelas 3 dan 4 di Kecamatan 
Gajahmungkur, Kota Semarang. Hasil pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan bahwa para 
guru yang mendapat pelatihan ini sangat senang dan merasakan keindahan tembang dolanan 
yang dilatihkan. Dengan keterampilan yang diperolehnya ini diharapkan pembelajaran bahasa 
Jawa, khususnya tembang dolanan dapat lebih menarik.
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PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)  
SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KEPROFESIONALAN BERKELANJUTAN BAGI GURU 

SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

Hari Bakti Mardikantoro, Nas Haryati

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman 
dan keterampilan guru sekolah dasar di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dalam 
menyusun proposal penelitian tindakan kelas dan melakukan penelitian tindakan kelas 
dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru dan memperbaiki proses pembelajaran 
di kelas. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bervariasi antara lain penyuluhan yang 
meliputi ceramah, diskusi (tanya jawab) dan pelatihan. Penyuluhan dilakukan dalam rangka 
memberikan pengetahuan tentang PTK. Latihan dilakukan untuk memberikan keterampilan 
dalam meneliti dengan desain PTK. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dua kali, yakni 
hari Selasa, 9 September dan hari Selasa, 30 September 2014. Dengan kegiatan ini, terlihat 
bahwa ada peningkatan keterampilan guru-guru sekolah dasar di Kecamatan Grabag dalam 
menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Mereka menjadi tahu bahwa refleksi dilakukan 
setelah pembelajaran selesai. Refleksi itu kemudian ditindaklanjuti dengan rencana pemecahan 
masalah, yakni dengan melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan metode/teknik 
tertentu. 

PELATIHAN KETERAMPILAN RIAS DAN BUSANA TARI BAGI MASYARAKAT  
DESA WISATA KEJI KABUPATEN SEMARANG

Lesa Paranti, Utami Arsih

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Adanya label Desa Wisata di Keji menjadikan masyarakat di desa ini seharusnya makin 
mengembangkan potensi seni yang ada, namun sayangnya masyarakat Desa Keji memiliki 
keterbatasan SDM yang kreatif dalam mengembangkan sesenian yang ada menjadi lebih 
variatif dan menarik untuk sajian wisata. Hal ini dikarenakan tidak ada anggota masyarakat 
yang menempuh pendidikan seni secara formal maupun informal, mereka belajar berkesenian 
secara otodidak turun-menurun dari ayah maupun kakek mereka. Sesepuh seniman kuda 
lumping yang bernama Mbah Rajak juga merasa sudah tidak produktif lagi untuk berkarya. 
Sementara anak-anak di Desa Keji terlihat mempunyai minat dan semangat yang tinggi untuk 
berlatih tari. Pada saat ada wisatawan yang berkunjung mereka sangat antusias untuk ikut 
menari Tari Kuda Debog dan Tari Kuda Lesung. Sayangnya tidak ada yang mengarahkan untuk 
melatih daya kreativitas dan kemampuan dalam merias wajah dan mengenakan busana 
tari. Penampilan para penari terlihat ala kadarnya, sehingga kurang menarik. Hal ini menjadi 
kendala yang sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Keji. Berdasarkan analisis kebutuhan, 
perlu adanya sebuah pelatihan bagi anak-anak Desa Wisata Keji untuk meningkatkan 
keterampilan rias dan busana mereka. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki keterampilan 
dalam merias wajah dan mengenakan kostum untuk kepentingan pertunjukan. Keterampilan 
ini sekaligus menjadi modal bagi mereka untuk mengembangkan potensi masyarakat Keji. 
Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan sesuai dengan rencana dan menggunakan 
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metode yang tepat, materi tata rias dan busana sudah tersampaikan dengan baik. Sasaran 
kegiatan pelatihan rias ini yaitu anak-anak Desa Keji yang terlibat sebagai pelaku kesenian Kuda 
Lumping. Setelah kegiatan pelatihan, kemampuan anak merias wajah meningkat. Anak-anak 
yang awalnya belum memahami mengenai teknik merias wajah sudah mampu memahami 
tahapan dan teknik merias wajah sehingga dapat merias wajahnya sendiri. Meskipun rias 
yang dihasilkan belum cukup halus, namun mereka sudah memahami tekniknya. Mereka 
hanya membutuhkan latihan secara terus-menerus agar riasan yang dihasilkan lebih bagus. 
Masyarakat juga sudah mengetahui teknik memakai busana tari agar tetap rapi dan nyaman 
dipakai saat menari. Hal ini penting dilakukan karena dalam pertunjukan diperlukan daya 
tarik pada rias dan busana yang digunakan, apalagi tarian yang dibawakan yaitu tarian Kuda 
Lumping sehingga membutuhkan pemakaian busana yang nyaman dan kencang agar tidak 
lepas pada saat pertunjukan.

PENGENALAN BUDAYA JEPANG MELALUI PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR BERBASIS 
KONSERVASI BAGI SISWA SMA DI KOTA SEMARANG

Lispridona Diner

Jurusan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pada umumnya bahasa Jepang di Indonesia dipelajari di tingkat Sekolah Menengah 
Tingkat Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada saat itulah, pembelajar mengenal 
bahasa Jepang, namun budaya Jepang tidak dipelajari secara langsung atau belum ada mata 
pelajaran khusus budaya Jepang. Berbeda dengan pembelajaran bahasa Jepang di Tingkat 
Perguruan Tinggi, terdapat mata kuliah khusus budaya Jepang (Nihonjijo). Pembelajaran 
budaya Jepang dipandang sebagai bentuk pembelajaran peningkatan kualitas PBM yang 
paling tepat karena kegiatan ini juga dapat memberi motivasi bagi pembelajar untuk belajar 
bahasa Jepang. Pengenalan budaya Jepang sebagai salah satu kegiatan penunjang kompetensi 
pedagogik masih merupakan sesuatu yang baru bagi siswa. Oleh karena itu, dipandang perlu 
untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan siswa SMA dalam mengenal budaya Jepang. 
Pengenalan budaya Jepang ini disampaikan melalui pemanfaatan sumber belajar berbasis 
konservasi. Hal ini sesuai dengan visi yang menjadi ciri khas dari Universitas Negeri Semarang.

PENGAYAAN MATERI SENI BUDAYA PENUNJANG KURIKULUM 2013 BAGI GURU SMP DI 
KABUPATEN SEMARANG

Muhammad Jazuli, Sesri Indah P, Irfanda Rizki Harmono Sejati

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Sesuai dengan konsep Kurikulum 2013, materi pembelajaran Seni Budaya disusun 
secara terpadu dan utuh. Keterpaduan dan keutuhan tersebut diwujudkan dalam rangkaian, 
bahwa setiap pengetahuan yang harus dilanjutkan sampai membuat siswa terampil dalam 
menyajikan pengetahuan yang dikuasainya dalam bentuk karya seni budaya, serta bersikap 
sebagai manusia yang memilki rasa penghargaan yang tinggi terhadap karya-karya seni 
warisan budaya. Untuk itu materi pembelajaran Seni Budaya hendaknya bersifat mengajak 
siswa agar berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di 
sekitarnya dan berinovasi atau melakukan pembaharuan atas sesuatu yang telah ada. Dari 
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sinilah peran guru sangat penting dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa 
dengan ketersediaan materi maupun kompetensi siswanya. Guru bukan hanya paham dan kaya 
atas materi pembelajaran melainkan juga harus kreatif dalam membentuk kegiatan-kegiatan 
lain yang sesuai situasi dan kondisi lingkungannya, serta relevan dengan sumber belajar dari 
lingkungan sosial dan alamnya. Proses pembelajaran semacam itu tidak mungkin terealisir 
manakala guru sendiri tidak kreatif atau kaya ide tentang materi pembelajaran, serta paham 
dan tanggap atas kondisi lingkungan belajar siswanya. Tujuan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah meningkatnya keterampilan, pengetahuan, dan kreatifitas para guru 
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang melalui pengayaan materi pembelajaran 
seni budaya. Bentuk kegiatannya berupa penyuluhan dan pelatihan untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan. Proses kegiatannya dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, 
seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, latihan, dan pemberian tugas. Kegiatan 
penyuluhan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah peningkatan kompetensi seni 
budaya para guru (teoretis), sedangkan kegiatan pelatihan dilakukan untuk memecahkan 
masalah keterampilan dan kreatifitas guru dalam meningkatkan materi pembelajaran seni 
budaya sebagai salah satu bentuk refleksi pembelajaran yang diamanatkan oleh kurikulum 
2013. 

THEMATIC VOCABULARY (TV) CARDS UNTUK MENINGKATKAN KOSA KATA SISWA  
DALAM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS

Maria Johana Ari Widayanti, Sri Suprapti

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang banyak dipakai dalam 
berkomunikasi di banyak negara. Menurut Harmer (2003:38), pengajaran bahasa Inggris 
bagi siswa sekolah dasar berarti mengajar siswa di usia enam sampai dua belas tahun. Siswa 
usia enam hingga dua belas tahun lebih cepat merasa bosan, tidak focus serta lebih senang 
bermain-main. Oleh karena itu, dalam mengajar siswa sekolah dasar, guru haruslah kreatif, 
guru harus dapat membawa siswa belajar dengan suasana yang menyenangkan sehingga 
siswa merasa tertarik dan mempunyai motivasi untuk belajar. Belajar bahasa Inggris tidak 
terlepas dari belajar vocabulary. Seperti yang dikatakan Harmer (1991: 153) apabila struktur 
bahasa membentuk sebuah kerangka, maka vocabulary adalah organ-organ penting dalam 
sebuah kerangka bahasa. Dapat dikatakan apabila kita hanya sedikit meluangkan waktu untuk 
belajar tata bahasa, maka kita tidak dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karena 
vocabulary mempunyai peran yang penting dalam mempelajari sebuah bahasa. Tujuan dari 
pengabdian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar bahasa Inggris bagi 
seluruh guru sekolah dasar di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang melalui model 
pengembangan peningkatan kosa kata dengan menggunakan thematic vocabulary (TV) cards. 
Khalayak sasaran pengabdian ini adalah para guru sekolah dasar di Kecamatan Ungaran Barat 
Kabupaten Semarang yang berjumlah 18 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
dilakukan melalui pelatihan yang meliputi ceramah, simulasi, kerja kelompok, serta praktek 
micro teaching yang dilakukan dua kali (05 dan 06 September 2014) di kantor Dinas Pendidikan 
Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Hasil yang dicapai memuaskan karena keterampilan 
guru dalam mengajar bahasa Inggris melalui penggunaan thematic vocabulary (TV) cards 
meningkat, serta motivasi guru dalam mengikuti pelatihan besar. 
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PELATIHAN MENDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS BERBASIS 
KEARIFAN BUDAYA LOKAL YANG MENGANDUNG PENDIDIKAN KARAKTER BAGI GURU SD 

DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

Mimi Mulyani, Sumartini, Bayu Aji Nugroho

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sangatlah penting. Media 
pembelajaran atau media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar berfungsi menyalurkan 
pesan/informasi/pelajaran sehingga dapat membantu mengatasi hambatan dalam proses 
belajar-mengajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat mempermudah siswa 
untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan guru. Berdasarkan beberapa 
hasil penelitian, media pembelajaran terbukti dapat memperjelas materi yang kurang sulit 
dipahami menjadi mudah, serta dapat meningkatkan minat siswa. Dari pihak pengajar/guru, 
media pembelajaran berfungsi untuk membantu dan mempermudah penyampaian materi 
dan meningkatkan daya serap pelajaran pada siswa. Beberapa alasan yang menjadi penyebab 
guru tidak menggunakan media pembelajaran, antara lain (1) kekurangpahaman akan 
manfaat media pembelajaran yang sesungguhnya; (2) kekurangmampuan menentukan media 
pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran keterampilan 
menulis; (3) kekurangmampuan membuat media pembelajaran keterampilan menulis yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah serta karakteristik siswa; (4) tidak tersedia dana 
khusus untuk pembuatan media pembelajaran; dan (5) ada beberapa sekolah yang tidak 
memfasilitasi pengadaan media pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru-
guru harus dilatih cara mendesain dan membuat media pembelajaran keterampilan menulis 
berbasis kearifan budaya lokal yang mengandung pendidikan karakter. Yang dimaksud dengan 
kearifan budaya lokal di sini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam budaya lokal, di antaranya 
nilai moral, religius, kemanusiaan, terrestrial, ekonomi, dan sosial. Nilai-nilai ini terdapat pada 
objek (tempat/lokasi atau orang) tempat siswa bersosialisasi atau berinteraksi. Nilai-nilai 
yang terdapat dalam media pembelajaran ini merupakan strategi untuk mengenkulturasikan 
kearifan budaya lokal yang dapat membentuk karakter positif siswa SD. Selain itu, nilai-nilai 
tersebut diharapkan akan menjadi sumber inspirasi tulisan dan teraktualisasi dalam tulisan/
karangan siswa. Nilai-nilai yang terintegrasi dalam media pembelajaran keterampilan menulis 
tersebut juga diharapkan akan direalisasikan pada saat siswa melakukan interaksi sosial 
dengan lingkungannya.

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

Mohamad Syaefudin

Jurusan Bahasa Perancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

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

EDU KONSERVASI BUDAYA JAWA MELALUI DOLANAN TRADISIONAL  
DI KABUPATEN KLATEN

Prembayun Miji Lestari, Endang Kurniati

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pada jaman modern sekarang banyak anak-anak terutama di PAUD (Pendidikan Anak 
Usia Dini) yang tidak mengenal adanya dolanan tradisional. Dolanan tradisional sedikit demi 
sedikit mulai menghilang seiring merebaknya berbagai jenis games berbasis teknologi digital. 
Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat dolanan tradisional seperti betengan, jamuran, 
gobag sodor, dakon, dan lainnya mempunyai cukup banyak manfaat. Dolanan tradisional 
Jawa memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bisa dijadikan sebagai salah satu sarana 
mendidik karakter anak. Dolanan tradisional merupakan aktivitas menyenangkan bagi anak 
karena sesuai dengan perkembangan jiwa mereka yang masih suka bermain. Meski berbagai 
dolanan tradisional berbasis budaya ini ditengarai memiliki kemanfaatan dan pengaruh positif 
bagi perkembangan emosi pada anak, ternyata tidak mudah mempopularkan kembali dolanan 
tradisional sebagaimana jaman dulu lantaran jaman sekarang merebak berbagai hi-tech games 
yang dianggap lebih praktis dan modern. Tetap saja dolanan tradisional kurang mendapatkan 
perhatian dari banyak kalangan, semisal orang tua, guru/pendidik, pemerintah, maupun 
instansi terkait. Pada akhirnya anak-anak sekarang –terlebih sekolah yang berbasis Islam 
seperti di PAUD TK IT Permata Ceria, Bandungan, Kabupaten Klaten- banyak yang tidak tahu 
atau mengenal dolanan tradisional Jawa, meski mereka hidup di lingkungan masyarakat etnik 
Jawa. Hal itulah yang mendorong diadakannya pengabdian kepada masyarakat yang berfokus 
pada dolanan tradisional tersebut. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas 
dalam bentuk workshop (materi dan praktik) ini diantaranya. 1) Memaparkan atau menjelaskan 
mengenai dolanan tradisional sebagai edu konservasi budaya Jawa pada para siswa di PAUD 
TK IT Permata Ceria, Bandungan, Kabupaten Klaten. 2) Mensimulasikan dan mempraktikkan 
dari masing-masing dolanan tradisional dengan media yang telah disiapkan. Metode yang 
digunakan pada waktu pengabdian kepada masyarakat ini dengan model ceramah interaktif 
menggunakan multi media LCD, audio video dan praktik memainkan dolanan tradisional 
secara bersama-sama. Konsep pengabdian ini dilakukan dengan sistem in door dan out-door 
training. Artinya, in door pelaksanaan khususnya dalam pemberian seputar materi tentang 
dolanan tradisional berada dalam ruangan. Sementara out-door, pelaksanaan dilakukan di luar 
ruangan atau di lapangan serta alam terbuka agar tidak menimbulkan kebosanan, kesan kaku 
dan menegangkan pada para peserta karena hadirnya orang lain (pengabdi/fasilitator) dalam 
proses pembelajaran mereka. Metode pengabdian ini didukung dengan: 1) image slides, 2) 
audio-video, 3) media dolanan tradisional. 
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PEMBERDAYAAN MGMP MELALUI PELATIHAN BETTER TEACHING AND LEARNING (BTL) 
BERBASIS KURIKULUM 2013 UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEPROFESIONALAN 

DAN MENGELOLA PEMBELAJARAN BERMAKNA GURU MTS DI KOTA KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Rahayu Pristiwati

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan IPTEKS ini bertujuan (1) 
meningkatkan pengetahuan guru MTs tentang kemampuan keprofesionalan dan mengelola 
pembelajaran bermakna dengan Better Teaching and Learning (BTL), (2) meningkatkan 
pemahaman guru MTs tentang kemampuan keprofesionalan dan mengelola pembelajaran 
bermakna dengan Better Teaching and Learning (BTL), dan (3) meningkatkan kemampuan guru 
MTs tentang kemampuan keprofesionalan dan mengelola pembelajaran bermakna dengan 
Better Teaching and Learning (BTL). Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
(1) pelatihan ini telah dapat meningkatkan pengetahuan guru MTs tentang kemampuan 
keprofesionalan dan mengelola pembelajaran bermakna dengan Better Teaching and Learning 
(BTL) yang menjadi khalayak sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa 
penerapan IPTEKS, (2) pemahaman guru MTs tentang kemampuan keprofesionalan dan 
mengelola pembelajaran bermakna dengan Better Teaching and Learning (BTL) yang menjadi 
khalayak sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa penerapan IPTEKS 
juga telah meningkat, (3) pelatihan Better Teaching and Learning (BTL) ini juga telah dapat 
meningkatkan kemampuan guru MTs tentang kemampuan keprofesionalan dan mengelola 
pembelajaran bermakna yang menjadi khalayak sasaran program pengabdian kepada 
masyarakat ini yang berupa penerapan IPTEKS.

PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SMAN 2 SEMARANG  
MELALUI WORKSHOP PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Rini Susanti Wulandari, Sri Wahyuni
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Improving teacher’s professionalism competence can be done in many ways. One of them 
is workshop. This article presents a report of a workshop on improving professionalism of teacher 
through classroom action research that was done as a civil service activity. The participants were 
teachers of SMA Negeri 2 Semarang. The teachers have followed many similar trainings and 
workshops. However, they were not motivated and willing to do an action research. One of the 
factors was they have not enough understanding about classroom action research. The workshop 
was done in two activities, namely presentation and discussion. The material given in the workshop 
covered about definition, principles, and procedures of classroom action research. After following 
the workshop, the participants were motivated to do classroom action research that then will 
improve their professionalism and also students’ achievement. 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN BAHASA INGGRIS BAGI PARA SANTRI PESANTREN 
PENGHAFAL AL-QURAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTAMADYA SEMARANG

Rudi Hartono, Arif Suryo Priyatmojo 

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Latar belakang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Pondok Pesantren 
Pennghafal Al-Quran “Rizalul Quran” Kecamatan Gunungpati Kotamadya Semarang berawal 
dari kebutuhan para santri terhadap penigkatan keterampilan bahasa Inggris untuk 
kepentingan belajar dan mengajar dan kajian Islam berbahasa Inggris serta kepedulian 
dosen bahasa dan sastra Inggris terhadap kemajuan bahasa Inggris di seputar kampus. 
Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan keterampilan 
bahasa Inggris para santri penghafal Al-Quran yang sedang menempuh pembelajaran di 
sekolah menengah pertama. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam seminggu setiap hari 
Sabtu sore di ruang belajar Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran “Rijalul Quran” Kecamatan 
Gunungpati Kotamadya Semarang. Metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah, diskusi, 
bermain peran, dan bermain English games yang dengan topik-topik Islami. Kegiatan ini 
sangat bermanfaat bagi para santri untuk mempelajari Islam dengan menggunakan bahasa 
Inggris atau mempraktekkan bahasa Inggris dengan muatan kajian Islam. Produk luaran dari 
kegiatan ini adalah buku ajar English for Young Muslims. Buku ini akan digunakan sebagai buku 
pengayaan belajar bahasa Inggris untuk para santri yang sedang mengikuti pembelajaran di 
sekolah menengah pertama.

PELATIHAN MENULIS PUISI DENGAN TEKNIK KATA KUNCI BAGI GURU SD  
SE-KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA 

Sumartini, Mimi Mulyani, Bayu Aji Nugroho

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Dalam kegiatan pembelajaran, khususnya menulis puisi, penggunaan media merupakan 
salah satu salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru. Dengan penggunaan media yang 
menarik, diharapkan peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. Perbedaan gaya 
belajar, minat belajar, dan penangkapan materi oleh peserta didik menjadi pemicu bagi guru 
untuk lebih kreatif dalam mengajar. Oleh karena itu, kehadiran media dalam pembelajaran 
tidak mungkin diabaikan. Kehadiran media juga dapat membantu dalam pembelajaran puisi. 
Media dapat mempermudah dalam penyampaian pembelajararan puisi kepada peserta didik. 
Adanya media dapat mempermudah peserta didik dalam memahami serta menulis puisi. 
Pelatihan menulis puisi dengan teknik kata kunci yang akan dilakukan ini merupakan salah 
satu bentuk pembekalan bagi guru SD khususnya dalam mengampu mata pelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia. Pelatihan ini merupakan bentuk kegiatan yang sangat tepat karena 
membekali guru agar dapat menguasai salah satu teknik dalam pembelajaran menulis puisi. 
Teknik yang diperoleh ini diharapkan dapat diterapkan guru di sekolah, agar peserta didik 
dapat berlatih menulis puisi secara mudah. Pelatihan menulis puisi dengan teknik kata kunci 
yang akan dilakukan ini merupakan salah satu bentuk pembekalan bagi guru SD khususnya 
dalam mengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pelatihan ini merupakan 
bentuk kegiatan yang sangat tepat karena membekali guru agar dapat menguasai salah 
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satu teknik dalam pembelajaran menulis puisi. Teknik yang diperoleh ini diharapkan dapat 
diterapkan guru di sekolah, agar peserta didik dapat berlatih menulis puisi secara mudah.

PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA FILM BERMUATAN BUDI PEKERTI  
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA JAWA DI SEKOLAH DASAR  

SE-KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA

Sungging Widagdo, Yusro Edy Nugroho, dan Ermi Dyah Kurnia

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pelatihan pembuatan film berbahasa 
Jawa dipicu kebutuhan guru terhadap media. Guru SD di wilayah Kecamatan Pecangan dalam 
proses pembelajaran bahasa Jawa sering terkendala oleh minat belajar siswa. Minat belajar siswa 
yang rendah ini dipicu oleh stigma bahwa pelajaran bahasa Jawa itu “kuna” sehingga berimbas 
pada ketuntasan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan media audio visual berupa film 
berbahasa Jawa yang tidak hanya berdurasi pendek tetapi juga bermuatan budi pekerti. Terkait 
dengan hal itu, persoalan yang harus diselesaikan yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi 
guru SD dalam memroduksi media film dramabermuatan budi pekerti dalam pembelajaran 
bahasa Jawa di Kecamatan Pecangaan Jepara? Melalui kegiatan pelatihan pembuatan media 
audio visual, para guru diberikan bekal untuk merancang dan mengoptimalkan pengguanaan 
media pembelajaran. Terkait dengan hal itu, setelah diadakan pelatihan dan pendampingan 
secara berkala diketahui adanya peningkatan minat siswa terhadap pelajaran bahasa Jawa 
dalam proses belajar mengajar di kelas. Adanya peningkatan minat belajar siswa melalui peran 
media film berbahasa Jawa bermuatan nilai-nilai budi pekerti berkorelasi dengan peningkatan 
penguasaan kesantunan berbahasa yang menunjukan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. 

PENYUSUNAN PORTOFOLIO KARYA SENI DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN 
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI KABUPATEN JEPARA

Syafii, Supatmo

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Guru berkualitas merupakan idealisasi dari sistem pendidikan. Berbagai program 
telah dilakukan untuk keperluan itu, salah satunya adalah persyaratan berkarya dalam 
pengembangan profesi dalam kenaikan jabatan dan pangkatnya. Guru umumnya berhenti 
kenaikan pangkatnya ketika sudah IVa. Mereka sulit memenuhi angka kredit pengembangan 
profesi sebagai syarat kenaikan pangkat. Termasuk guru seni budaya/keterampilan ukir yang 
mengajar di Kabupaten Jepara. Penyusunan portofolio penemuan/penciptaan karya seni 
dipandang tepat untuk dilatihkan, oleh guru seni budaya besar kemungkinan memanfaatkan 
pengembangan profesi lewat berkarya seni dipandang guru mata pelajaran lainnya. 
Berangkat dari hal tersebut masalah dirumuskan “Bagaimanakah bentuk kegiatan yang dapat 
memberikan pemahaman dan kemampuan guru seni rupa alumni Pendidikan Seni Rupa FBS 
Unnes yang mengajar di Kabupaten Jepara dalam menyusun portofolio karya seni sebagai 
upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan?” Berangkat dari masalah tersebut materi 
yang disajikan mencakupi berbagai jenis karya seni yang dapat dinilai sebagai angka kredit, 
dan struktur portofolio karya sebagai upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan. 
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Khalayak sasarannya adalah guru Seni Budaya/Keterampilan Ukir yang mengajar di Kabupaten 
Jepara sebanyak 31 orang. Metode yang digunakan adalah presentasi tatap muka dan 
pendampingan dalam latihan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terutama MGMP 
Seni Budaya/Keterampilan Ukir Kabupaten Jepara. Hasil kegiatan menunjukkan kegiatan 
berjalan lancar, efektif dan partisipasi yang tinggi diikuti dengan pengajuan pertanyaan atau 
tanggapan peserta. Pemahaman peserta dalam hal penyusunan portofolio menurut peserta 
ada peningkatan. Seluruh peserta (100%) menyatakan ada peningkatan pemahaman tentang 
jenis-jenis karya seni, syarat pengajuan/penilaian karya seni, dan kerangka portofolio karya 
seni dalam kerangka pengembangan keprofesian berkelanjutan.. Walaupun di antara mereka 
(45,2%) merasa kesulitan dalam menyusun laporan portofolio penciptaan karya seni. Saran 
yang dikemukakan adalah berupa tindak lanjut kegiatan pengabdian ini yakni (1) pelatihan ini 
tampaknya perlu dilakukan di tempat lain, agar para guru di kabupaten lain juga memperoleh 
perlakuan yang sama, dan (2) pelatihan yang intensif dalam hal pengembangan keprofesian 
berkelanjutan, khususnya dalam penemuan/penciptaan karya seni sebagai bentuk kerjasama 
antara MGMP Seni Budaya/Keterampilan Ukir dan Jurusan Seni Rupa FBS Unnes 

PELATIHAN KETERAMPILAN BERKREASI POP-UP MEDIA KERTAS BAGI GURU TK  
SE-KABUPATEN PEKALONGAN 

Syakir, Dwi Budi Harto

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

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

CETAK GRAFIS MONO-PRINT SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN REATIF  
BAGI GURU SENI RUPA SMA DI KABUPATEN KUDUS

Tjetjep Rohendi Rohidi, Eko Sugiarto, Nur Rokhmat

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Terdapat permasalahan dalam praktik Pendidikan Seni di sekolah. Salah satu 
permasalahan yang paling dominan yaitu pembelajaran seni grafis. Hal itu terjadi karena 
guru sebagian besar memiliki keterbatasan kemampuan penguasaan materi, pengembangan, 
maupun pengajarannya. Permasalahan dialami oleh guru SMA di Kabupaten Kudus, yang perlu 
untuk diperbaiki dalam bentuk program pelatihan seni grafis melalui program pengabdian 
kepada masyarakat. Pengabdian bertujuan untuk: (a) melaksanakan pelatihan pengembangan 
karya seni grafis monoprint bagi Guru SMA Kabupaten Kudus, dan (2) menjelaskan produk karya 
seni grafis monoprint hasil pelatihan bagi Guru SMA Kabupaten Kudus. Kegiatan pelatihan 
dilaksanakan dalam dua kali tatap muka yang dilaksanakan masing-masing pada bulan Juni 
dan Juli 2014 di SMA 1 Jekulo Kabupaten Kudus. Tatap muka pertama berisi pemberian materi 
konsep dan teknik seni grafis monoprint, sedangakan tatap muka kedua berisi pemberian 
praktik berkarya grafis monoprint dan pengembangannya sebagai bahan pembelajaran Seni 
Rupa di SMA. Akhir dari kegiatan pelatihan berupa evaluasi secara terbuka hasil karya seni grafis 
yang telah dibuat. Pada kesempatan ini, peserta pelatihan juga dapat saling mengapresiasi 
karya grafis secara menyeluruh. Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dikatakan berhasil 
dengan sukses. Indikator keberhasilan yang pertama yaitu minat dan respons yang positif 
dari guru-guru seni budaya SMA yang terlibat dalam pelatihan. Kedua, dukungan dari sekolah 
(SMA 1 Jekulo) dan Dinas Pendidikan di kabupaten Kudus sebagai lokasi penyelenggaraan. 
Ketiga, hasil karya cetak grafis monoprint yang dapat terbilang mengagumkan.

PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) PASCASERTIFIKASI  
BAGI GURU SENI BUDAYA SE-KABUPATEN KUDUS UNTUK MENINGKATKAN 

PROFESIONALISME PENDIDIK BERKELANJUTAN

Triyanto, Nur Rokhmat, Mujiyono

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Salah satu masalah yang dihadapi guru-guru seni budaya di SMP kabupaten Kudus 
pasca sertifikasi dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah 
terbatasnya pengetahuan, wawasan, dan kemampuan guru–guru tersebut dalam Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Berdasarkan prioritas masalah tersebut maka perlunya peningkatan 
kualitas guru guru-guru seni budaya di SMP kabupaten Kudus dalam Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Metode pelaksanaan terdiri tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir. Kegiatan program 
Ipteks bagi masyarakat ini berlangsung di SMP Muhammadiyah 1 Kudus dan dilaksanakan 
oleh 3 pelaksana dari Universitas Negeri Semarang yang berstrata magister (S2) sesuai dengan 
kepakaran bidangnya dalam PTK. Kegiatan pelatihan melibatkan MGMP Seni Budaya, Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
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Masyarakat Unnes. Metode yang digunakan saat tahap pelaksanaan adalah pelatihan atau 
workshop dengan teknik ceramah, tanya jawab, diskusi. pelatihan telah dilaksanakan sejumlah 
4 kali pertemuan. Materi pertemuan pertama pada 6 Agustus 2014 adalah pendekatan 
penelitian dan karakteristik penelitian. Materi pertemuan kedua pada 13 Agustus 2014 adalah 
desain dan penyusunan proposal PTK bidang seni budaya dan penulisan laporan dan artikel 
penelitian. Materi pertemuan ketiga pada 3 September 2014 adalah pendampingan berupa 
arahan dan evaluasi terhadap proposal PTK yang telah dibuat peserta. Materi pertemuan 
keempat yang telah dilakukan pada 29 Oktober 2014 adalah pendampingan berupa arahan 
dan evaluasi terhadap hasil laporan PTK yang telah dibuat peserta. Secara keseluruhan, 
kegiatan pengabdian ini telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta 
mengenai pengertian, karakteristik, prosedur, desain proposal dan laporan PTK. Di samping 
itu, kegiatan ini telah mampu meningkatkan keterampilan para peserta dalam menulis 
proposal dan laporan penelitian PTK. Saran yang dapat diberikan adalah nantinya para peserta 
sebaiknya dapat mengaplikasikan PTK ketika terdapat kelas yang siswanya mengalami kendala 
pembelajaran sehingga kualitas output yang dihasilkan semakin meningkat.

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENULISAN ARTIKEL 
ILMIAH BAGI GURU SD.MI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

U’um Qomariyah

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pelatihan ini dilakukan guna membekali guru secara konkrit dalam mengembangan 
keprofesian mereka melalui pelatihan menulis artikel ilmiah. Kegiatan pengabdian ini 
dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan proses pembimbingan. Keberhasilan dari kegiatan 
pengabdian ini lebih pada dukungan dari semua pihak khususnya guru yang senantiasa 
mengharapkan perubahan dan peningkatan keilmuan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
secara umum berjalan dengan lancar mengingat kegiatan ini terselenggara karena antusiasme 
guru dan motivasi dari guru sebagai peserta guna mendapatkan bekal dalam menulis karya 
ilmiah. Masing-masing deskripsi kegiatan pelaksanaan yang meliputi orientasi pendahuluan 
sampai tahapan terakhir yakni pembimbingan dan diskusi.

PELATIHAN MEMBIRAMA LAGU (CONDUCTING) BAGI PARA GURU PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG 

Udi Utomo

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Sebagai salah satu upaya untuk membantu mangatasi permasalahan kendala 
pembelajaran seni musik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini akan difokuskan pada pelatihan membirama lagu. Kegiatan pelatihan dilakukan 
di Kecamatan Gunungpati, Semarang dengan melibatkan 29 orang Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini. Tujuan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan: (1) pengetahuan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) dalam memahami pola irama dan tanda birama lagu yang dijadikan sebagai 
sumber belajar dalam pembelajaran seni musik; (2) ketrampilan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) dalam mengidentifikasi pola irama dan tanda birama lagu yang dijadikan sebagai 
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sumber belajar dalam pembelajaran seni musik; dan (3) ketrampilan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) dalam memberikan aba-aba atau memimpin kegiatan bernyanyi (conducting) 
dalam pembelajaran seni musik.

PELATIHAN MENULIS NASKAH DRAMA BERBAHASA JAWA BAGI GURU SMP DAN SMA  
DI KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Yusro Edy Nugroho, Ucik Fuadhiyah

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu 
lembaga penyelenggara pendidikan sudah secara rutin menyelenggarakan kompetisi atau 
Festival Drama Berbahasa Jawa tingkat pelajar se-Jawa Tengah. Akan tetapi, peminatnya 
masih sangat terbatas. Terutama peserta delegasi dari Kabupaten Semarang sangat sedikit 
bahkan beberapa kali tidak mengirimkan delegasi dalam festival tersebut. Salah satu kendala 
yang menjadi masalah adalah terbatasnya naskah drama untuk dipentaskan. Sangat sedikit 
penerbit dan penulis yang mau memproduksi naskah drama berbahasa Jawa. salah satu 
hal yang melatarbelangi kondisi ini adalah kurangnya minat dan kemampuan guru dalam 
menulis drama berbahasa Jawa. Untuk itu, kegiatan pelatihan penulisan naskah drama ini 
dipandang perlu dan relevan untuk dilaksanakan sebagai salah stu wujud pengabdian kepada 
masyarakat. Berdasarkan analisis situasi dan uraian di atas maka rumusan masalah dalam 
kegiatan pengabdian ini ialah 1) Apa sajakah kesulitan dan kendala guru dalam menulis 
naskah drama berbahasa Jawa? 2) Bagaimanakah metode dan hasil pelatihan menulis naskah 
drama berbahasa Jawa yang efektif bagi guru? Adapun tujuan dalam pengabdian ini adalah 1) 
Mengidentifikasi kesulitan dan kendala guru dalam menulis naskah drama berbahasa Jawa, 2) 
Mengemukakan bentuk metode menulis naskah drama berbahasa Jawa yang efektif bagi guru. 
Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan menulis 
naskah drama berbahasa Jawa, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan dan 
mengoptimalkan kompetensi guru bahasa dalam menulis naskah drama, khususnya drama 
berbahasa Jawa. Setelah kegiatan ini terlaksana beberapa hasil yang dapat dicapai antara 
lain 1) guru bahasa Jawa SMP dan SMA sdi Kabupaten Semarang termotivasi untuk menulis 
naskah drama sesuai dengan tema-tema setempat dan kontekstual dengan budaya yang ada. 
2) keterampilan guru dalam menulis naskah semakin meningkat dengan terwujudnya naskah 
berbahasa Jawa karangan para guru-guru peserta kegiatan.
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PENGABDIAN DOSEN FIS

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

BAGI GURU SEJARAH SMA DI KABUPATEN SEMARANG

Abdul Muntholib,. Arif Purnomo,. Ufi Saraswati

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Guru-guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang memahami bahwa materi sejarah 
yang diajarkan di sekolah perlu dikembangkan dengan mengedepankan penghargaan pada 
manusia lain untuk mengembangkan karakter peserta didik dan kehidupan berbangsa yang 
lebih demokratis. Di sisi lain, mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan materi ajar 
sejarah berprespektif HAM. Oleh karena itu, masalah yang diatasi melalui pengabdian pada 
masyarakat adalah: (1) bagaimana memberikan pengetahuan tentang pengembangan materi 
ajar sejarah Indonesia yang berprespektif HAM bagi guru-guru sejarah SMA di Kabupaten 
Semarang?, dan (2) bagaimana melatihkan pengembangan materi ajar sejarah Indonesia 
berprespektif HAM kepada guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang untuk mengembangkan 
karakter peserta didik agar menjadi warganegara yang baik (good citizen) dan menciptakan 
kehidupan berbangsa yang lebih demokratis?. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian adalah 
para guru sejarah SMA di Kabupaten Semarang. Kegiatan dilakukan di SMA Negeri 1 Bergas 
Kabupaten Semarang pada tanggal 25 September 2014. Kegiatan dilaksanakan dengan format 
pelatihan, yang meliputi penyampaian materi melalui diskusi, dan latihan serta pendampingan 
mengembangkan perangkat pembelajaran sejarah berprespektif HAM. Hasil kegiatan 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan guru yang menjadi peserta 
kegiatan dalam mengembangkan materi ajar sejarah berprespektif HAM. Selama dilaksanakan 
pertemuan tatap muka, peserta amat responsif dan aktif mengikuti kegiatan. Mereka sungguh-
sungguh dan penuh perhatian memperha tikan materi yang sampaikan. Simpulan kegiatan 
ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat telah mencapai tujuan yang diinginkan. 
Hal ini terlihat dari antusiasnya peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta pelatihan juga 
sudah bisa menangkap arahan dari pelatihan ini. Berdasarkan simpulan kegiatan, disarankan 
bahwa mengingat kegiatan pelatihan ini hanya diikuti guru-guru sejarah SMA di Kabupaten 
Semarang dan agar pengetahuan serta kemampuan tersebar merata, maka perlu dilakukan 
pelatihan serupa untuk guru di wilayah lain yang belum mengikuti.
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PELATIHAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI GURU IPS SMP  
SE-KABUPATEN BATANG

Ananto Aji, Ferani Mulianingsih, Satya Budi Nugraha, Ari Yulianingsih

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
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Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemauan guru menulis jurnal 
dan laporan penelitian, serta meningkatkan kemampuan guru menulis karya ilmiah. Manfaat 
dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membekali guru IPS SMP se-Kabupaten 
Batang mempunyai kemauan dan keterampilan untuk membuat karya tulis ilmiah sehingga 
dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pendapatannya sebagai konsekuensi 
dari kenaikan pangkatnya. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru IPS 
SMP Se-Kabupaten Batang dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi. Kegiatan perencanaan meliputi aspek-aspek yang direncanakan oleh tim untuk 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap pelaksanaan berupa kegiatan selama 2 hari diikuti 
oleh 40 peserta guru IPS SMP Se-Kabupaten Batang. Tahap evaluasi berupa penilaian, baik 
terhadap kegiatan itu sendiri atau terhadap peserta. Kegiatan Peningkatan Keterampilan 
Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru IPS SMP Se-Kabupaten Batang memiliki manfaat 
positif bagi peserta dan lembaga. Bagi peserta kegiatan ini menambah wawasan baru dan 
keterampilan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Bagi lembaga, kegiatan ini menjadi 
media untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya guru IPS SMP Se-
Kabupaten Batang. Kegiatan pelatihan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan sejenis yang 
lebih dibutuhkan oleh guru-guru.

PEMBIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS 
KURIKULUM 2013 BAGI GURU PPKN SMP DI KABUPATEN KENDAL

Andi Suhardiyanto, At Sugeng Priyanto, Setiajid

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Berdasarkan data Kemendikbud 2013 pelaksanaan kurikulum 2013 telah dilakukan 
secara bertahap dan terbatas di kelas 1,4,7, dan 10 saja. Sebanyak 61.074 guru telah menerima 
pelatihan. Jumlah itu terdiri atas 572 orang instruktur nasional, 4.740 orang guru inti dan 55.762 
guru sasaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah : (1) Untuk mengetahui 
pelaksanaan pembimbingan teknis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat pelaksanaan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum 2013 bagi 
guru PPKn SMP Di Kabupaten Kendal Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah (1) 
Pemaparan materi penyusunan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum 2013 (2) Sharing 
tentang kesulitan-kesuliatan terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis 
kurikulum 2013 (3) Pembimbingan teknis penyusunan penyusunan perangkat pembelajaran 
berbasis kurikulum 2013. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat 
berhasil dengan baik. Selama kegiatan pengabdian berlangsung antusiasme guru dalam 
memperhatikan pemaparan materi sangat tinggi yang dibuktikan dengan banyaknya 
pertanyaan yang muncul, masukan yang diberikan oleh peserta pengabdian, bahkan banyak 
peserta pengabdian yang menghendaki agar kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara 
kontinyu dan berkala sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogis guru terutama 
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dalam penyusunan perangkat pembelajaran PPKn. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini dapat 
dilihat juga dari adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyusunan perangkat 
pembelajaran PPKn dengan dihasilkannya rencana pelaksanaan pembelajaran walaupun 
masih dalam tahap sederhana, dibandingkan dengan kondisi sebelum dilaksanakannya 
pengabdian ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil pretest dan post tes yang dilakukan sebelum 
dan sesudah pelaksanaan pengabdian. Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian 
ini adalah tim pengabdian merasa kesulitan dalam menyesuaikan jadwal kegiatan pelaksanaan 
pengabdian ini. Hal ini disebabkan karena kesibukan guru terkait dengan kegiatan internal 
di sekolah mereka berdinas. Kendala ini akhirnya dapat di atasi setelah tim pengabdian 
melaksanakan koordinasi dengan Ketua MGMP PKn Kabupaten Kendal, Kepala Sekolah SMP 
Negeri 1 Singorojo dan peserta pengabdian dengan jumlah peserta yang hadir sudah yaitu 
88,37 % (dari 43 peserta yang direncanakan yang hadir 38 orang).

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN 
SEJARAH PADA GURU-GURU SEJARAH DI KABUPATEN SEMARANG

Arif Purnomo, Jayusman

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Hasil penelitian yang dikutip oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah mempunyai hasil yang lebih efektif bila dibandingkan 
dengan penggunaan pembelajaran dengan pendekatan tradisional. Melalui pendekatan 
saintifik, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan 
dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna 
menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian.Mereka dilatih berpikir logis, 
runtut, dan sistematis, dengan menggunakan kapasistas berpikir tingkat tinggi (high order 
thinking).Permasalahan yang ingin dipecahkan sebagai berikut: (1) bagaimana memberikan 
pengetahuan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran sejarah kepada guru-guru 
MGMP Sejarah SMA di Kabupaten Semarang?, (2) bagaimana melatihkan pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran sejarah kepada guru-guru MGMP Sejarah SMA di Kabupaten Semarang?.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada guru-guru sejarah SMA di 
Kabupaten Semarang berjumlah 25 orang. Khalayak ini sangat strategis karena merekalah 
yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pembaharuan pembelajaran sejarah. Metode 
yang digunakan adalah Partisipasi Riset Aksi, melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan 
penugasan. Aspek yang akan dievaluasi dalam kegiatan ini meliputi aspek pengetahuan dan 
aspek keterampilan. Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
tujuan pengabdian telah tercapai. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari dua hal, yakni hasil 
perolehan secara kuantitatif penugasan yang diberikan tim pengabdian dan tanggapan yang 
muncul dari peserta pelatihan tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Di samping 
itu selama kegiatan berlangsung, peserta pelatihan sangat responsif dan aktif mengikuti 
kegiatan, yang tampak pada kegiatan tanya jawab yang semarak. Saran yang diberikan dari 
kegiatan pelatihan ini adalah perlunya kegiatan pelatihan yang masih berupa rintisan ini 
ditindaklanjuti dengan melakukan pelatihan yang lebih mendalam agar pemahaman guru 
menjadi lebih komprehensif. Di samping itu perlu adanya monitoring yang intensif dari 
kepala sekolah terkait dengan implementasi keterampilan yang telah dimiliki guru dalam 
pembelajaran yang dilakukannya di kelas.
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STRATEGI MENANAMKAN SEMANGAT ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GENERASI 
MUDA YANG CERDAS, JUJUR DAN BERINTEGRITAS MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

DI SMA NEGERI 1 UNGARAN

Eko Handoyo, Martien Herna S, Nugraheni Arumsari

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Korupsi merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja 
merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara, 
bahkan kehancuran spiritual. Hal ini membawa konsekuensi dibutuhkan suatu strategi yang 
tepat untuk melawannya oleh seluruh elemen bangsa. Belajar dari pengalaman negara lain 
yang relatif berhasil memberantas korupsi, selain aspek penegakan hukum (law enforcement) 
yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pencegahan dalam bentuk Pendidikan Anti 
Korupsi (PAK). Setidaknya terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi 
ini. Pertama untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui 
pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi 
dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok 
karena adanya korupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, 
maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua adalah, menyadari bahwa 
pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, 
Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.

PELATIHAN DASAR MENGHADAPI BENCANA LONGSOR BAGI WARGA TRANGKIL  
DESA SUKOREJO DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Erni Suharini, Wahyu Setyaningsih, Andi Irwan Benardi, Teguh Dwi Ariyanto

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

The purpose of this activity is, so that participants devotion: Having a true understanding 
relating to the disaster, especially landslides; Having a positive attitude (care) helps to volunteer in 
the event of landslides; Have the basic skills to reduce disaster risk larger losses in case of a disaster, 
especially especially landslides. The benefits of this activity for residents Trangkil is to increase 
knowledge, understanding, awareness and concern citizens Trangkil know the ways of escape in 
the event of landslides; reduce the losses suffered by the public, especially residents Trangkil, when 
exposed to landslides; assist the government in reducing the negative impact of natural disasters 
in the event of landslides. Training For community activities implemented through three stages, 
namely planning, implementation, and evaluation. Event planning includes aspects planned by 
the team for the activities to be implemented. Stages of implementation in the form of activity for 
3 days followed by 30 participants. Evaluation phase in the form of good ratings on the activity 
itself or to the participants. This activity has positive benefits for participants and institutions. For 
the participants of this activity adds new insights and skills in landslide prevention knowledge. For 
organizations, this activity becomes a medium for getting closer to the community, especially the 
local community. Training activities should be followed up with a more similar activities needed by 
citizens Trangkil Trangkil citizens.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU SMA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 
2013 PADA PEMBELAJARAN GEOGRAFI DI KOTA SALATIGA 

Heri Tjahjono, Juhadi, Apik Budi Santoso

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
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Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pendidikan dalam rangka mengimbangi berbagai perubahan- perubahan yang terjadi dalam 
tatanan global yaitu dengan membenahi kurikulum pendidikan. Adanya pembenahan atau 
perubahan kurikulum umumnya diikuti oleh perubahan berbagai hal yang berhubungan dengan 
pembelajaran, sehingga seorang guru yang baik harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan 
kurikulum. Namun cukup banyak pula guru yang “merasa kebingungan” dalam mengikuti 
perubahan dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Beberapa sekolah telah mulai uji 
coba dengan menggunakan Kurikulum 2013, namun kenyataannya guru-guru geografi di Kota 
Salatiga dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya masih banyak mengalami kesulitan. 
Hal ini disebabkan antara lain: (1) Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru sehingga masih 
banyak hal yang perlu dipelajari, sementara sampai saat ini para guru belum bisa mempelajari 
secara utuh, dan (2) Sampai saat ini pemahaman guru dalam mengimplemetasikan kurikulum 
2013 masih kurang, (3) Sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013 masih kurang (belum bisa 
mencakup seluruh guru), atau jika ada sosialisasi sifatnya masih perwakilan guru dari sekolah, 
belum menyeluruh untuk semua guru. Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah (1) Untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum 
2013, khususnya pada guru geografi SMA di Kota Salatiga; (2) Memberikan penguatan pada 
guru geografi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada pembelajaran geografi 
melalui pelatihan pembuatan RPP, penerapan metode saintifik, dan pengembangan alat 
evaluasi sesuai kurikulum 2013. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat tentang pembelajaran geografi di SMA dengan Kurikulum 
2013, Secara umum peserta pelatihan Kurikulum 2013 mengalami peningkatan pengetahuan. 
Meningkatnya pengetahuan tentang Kurikulum 2013 baik secara teori maupun praktek terjadi 
karena adanya semangat/motivasi yang tinggi dari peserta dalam mengikuti pelatihan, dan 
kemauan peserta untuk berlatih membuat RPP dengan menerapkan metode saintifik dengan 
benar.

PENGEMBANGAN KREATIVITAS GURU SEJARAH SMA DI KABUPATEN KUDUS DALAM 
PENULISAN ARTIKEL UNTUK JURNAL NASIONAL

Karyono, Abdul Muntholib, Arif Purnomo

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Salah satu tugas guru dalam pengembangan profesi keguruan adalah penulisan karya 
tulis ilmiah. Akan tetapi, guru-guru sejarah SMA di Kabupaten Kudus merasa kesulitan dalam 
menulis artikel untuk jurnal. Oleh karena itu, masalah yang diatasi melalui pengabdian pada 
masyarakat adalah: (1) bagaimana memberikan pengetahuan tentang publikasi ilmiah, 
terutama tentang penulisan artikel ilmiah pendidikan sejarah kepada guru sejarah SMA di 
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Kabupaten Kudus untuk menunjang pengembangan keprofesian berkelanjutan?, dan (2) 
bagaimana melatihkan cara menulis artikel ilmiah pendidikan sejarah kepada guru sejarah 
SMA di Kabupaten Kudus sehingga artikel tersebut layak diterbitkan pada jurnal nasional?. 
Khalayak sasaran kegiatan pengabdian adalah para guru sejarah SMA di Kabupaten Kudus. 
Kegiatan dilakukan di Gedung C7 Lt 3 FIS Unnes pada tanggal 2 September 2014. Kegiatan 
dilaksanakan dengan format pelatihan, yang meliputi penyampaian materi dan latihan serta 
pendampingan menyusun artikel ilmiah untuk jurnal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman dan keterampilan guru yang menjadi peserta kegiatan dalam menulis 
artikel kesejarahan untuk dimasukkan ke jurnal ilmiah. Selama dilaksanakan pertemuan tatap 
muka, peserta amat responsif dan aktif mengikuti kegiatan. Mereka sungguh-sungguh dan 
penuh perhatian memperha tikan materi yang sampaikan. Sesuai dengan tujuan pengabdian 
pada masyarakat ini, yaitu memberi motivasi kepada guru-guru sejarah SMA di Kabupaten 
Kudus akan pentingnya penulisan artikel ilmiah untuk jurnal serta mendorong tumbuhnya 
kreativitas guru untuk menyusun artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa pengabdian pada 
masyarakat ini telah mencapai tujuan tersebut diatas. Hal ini terlihat dari antusiasnya peserta 
selama kegiatan berlangsung. Peserta pelatihan juga sudah bisa menangkap arahan dari 
pelatihan ini.Berdasarkan simpulan kegiatan, disarankan bahwa mengingat kegiatan pelatihan 
ini belum diikuti seluruh guru Sejarah SMA di Kabupaten Kudus dan agar pengetahuan serta 
kemampuan tersebar merata, maka perlu dilakukan pelatihan serupa untuk guru lain yang 
belum mengikuti.

PENDAMPINGAN OPTIMALISASI RUMAH PINTAR WIDYA SINARENI KELURAHAN 
KALISEGORO GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Mukhamad Shokheh, Hasan Mukhibad, Ahmad Nurkhin, M. Hapsoro Adi

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Selama ini pengelolaan taman baca belum berjalan secara optimal. Pengelolaan Rumah 
Pintar Widya Sinareni masih terkendala dengan minimnya sumber pendanaan, sumber daya 
manusia dan sulitnya mendapatkan lokasi perpustakaan yang strategis. Kondisi inilah yang 
kemudian berdampak pada menurunnya peminatan masyarakat sekitar untuk menggunakan 
Rumah Pintar Widya Sinareni. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: bagaimana membantu pengelola Rumah Pintar Widya Sinareni di desa Kalisegoro 
dalam hal pengelolaan perpustakaan agar dapat memberikan layanan yang terbaik bagi 
masyarakat? Sesuai dengan analisis situasi di atas, kegiatan ini bertujuan: (1) meningkatkan 
sistem pengelolaan rumah pintar, terutama dalam hal pengelolaan sirkulasi bahan referensi, 
(2) meningkatkan peran serta masyarakat sekitar untuk memanfaatkan perpustakan (3) 
meningkatkan jumlah koleksi buku referensi dengan melibatkan masyarakat. Manfaat yang 
dapat diperoleh dengan kegiatan ini antara lain: (1) Meningkatkan peran serta rumah pintar 
dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat sekitar. (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang arti pentingnya perpustakaan, (3) Meningkatkan kesaradaran peserta perpustakaan 
akan pentingnya budaya membaca. Usaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
pengelola Rumah pintar Widya sinareni dalam pengelolaan perpustakaan, dilakukan melalui 



67Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

• Fakultas Ilmu Sosial

Partisipasi Riset Aksi dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini diberikan kepada masyarakat sekitar rumah pintar, pengelola rumah pintar, ketua 
RT, ketua RW, serta tokoh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan peran serta mereka sangat 
dibutuhkan untuk menunjang keberadaan rumah pintar Widya Sinareni. Sesuai dengan tujuan 
pengabdian pada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pengabdian pada masyarakat ini 
telah mencapai tujuan tersebut diatas. Hal ini terlihat dari antusiasnya peserta selama kegiatan 
berlangsung dan tindak lanjut dari kegiatan ini para pengelola mulai melaksanakan tugasnya 
dengan baik. Mengingat tingginya respon peserta pelatihan dan keinginan agar pelatihan 
tidak hanya berhenti disini saja, maka kegiatan ini perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan 
pendampingan kerjasama antara tim pengabdian pada masyarakat dengan pengelola Rumah 
Pintar yang difasilitasi oleh Pemerintahan Desa kalisegoro Kecamatan Gunung Pati Semarang.

PELATIHAN TATA KELOLA ORGANISASI POSDAYA BAGI PENGURUS POSDAYA BENTUKAN 
UNNES DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Puji Lestari, Hamonangan Sigalingging, Ruhadi

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kebutuhan Posdaya yang telah dibentuk oleh mahasiswa akan pembinaan melalui 
pelatihan pengurus Posdaya se kecamatan Gunungpati menjadi latar belakang tim berpendapat 
perlu dilaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan kepada pengurus dan 
anggota Posdaya bentukan mahasiswa KKN melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, termasuk 
pelatihan tata kelola posdaya agar Posdaya dapat berkembang dan bermanfaat secara 
maksimal bagi masyarakat. Rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat adalah; bagaimana cara memberikan pemahaman dan 
ketrampilan tentang tata kelola kepengurusan Posdaya kepada pengurus Posdaya di Kecamatan 
Gunungpati? Dan bagaimana metode yang efe membantu pengurus Posdaya di lingkungan 
Kecamatan Gunungpati dalam mengelola Posdaya yang telah terbentuk?Pengabdian kepada 
masyarakat dilaksanakan dengan mengundang ketua atau pengurus dari 40 (empat puluh) 
Posdaya bentukan mahasiswa KKN Unnes periode tahun 2012 dan 2013 serta 15 (lima belas) 
Ibu-Ibu penggerak PKK Kelurahan Plalangan. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan 
pada Selasa tanggal 11 Nopember 2014 di Kantor pertemuan Kelurahan Plalangan pukul 
15.00 WIB. Sampai dengan pelaksanaan kegiatan, hadir sejumlah 22 Posdaya yang diwakili 
oleh ketua/pengurus dan anggota Posdaya serta 15 orang peserta dari Kelurahan Plalangan. 
Dari undangan yang telah ddistribusikan terdapat 88 persen peserta mengikuti pelatihan 
ini. Tentunya ini merupakan hal yang baik disertai dengan antusias peserta dalam mengikuti 
pelatihan. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar dengan dua penyaji. Materi pertama 
mengenai posdaya, disampaikan untuk memperdalam pengetahuan peserta pengabdian 
mengenai posdaya. Materi kedua dilatihkan untuk memberi ketrampilan mengelola posdaya 
bagi peserta pengabdian. Kegiatan pelatihan ini diakhiri dengan kegiatan curah gagasan dan 
saran dari peserta kegiatan kepada tim pengabdian. Antusias peserta untuk dilaksanakannya 
kegiatan KKN dan pembinaan oleh Unnes menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan ini 
telah berjalan dengan baik dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan diwaktu selanjutnya.
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PELATIHAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI GURU SD SE-KECAMATAN 
GUNUNGPATI

Sunarko, Ferani Mulianingsih, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, Ari Yulianingsih

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru menyusun 
karya tulis ilmiah baik karya tulis hasil penelitian maupun karya tulis konsep tual. Kemampuan 
guru menulis karya ilmiah tersebut, meliputi kemampuan: (a) mengidentifikasi, memilih dan 
merumuskan topik dan judul, (b) menusun kerangka tulisan (outline), (c) mengumpulkan bahan-
bahan tulisan, mengorganisasikan, dan mengonsep tulisan, (d) menulis ilmiah dan menyunting, 
(e) meningkatkan kemampuan penelusuran referensi di berbagai sumber. Manfaat dari 
kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membekali guru-guru SD se Kecamatan Gunungpati 
Semarang mempunyai kemauan dan keterampilan untuk membuat karya tulis ilmiah sehingga 
dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pendapatannya sebagai konsekuensi 
dari kenaikan pangkatnya. Sehingga kepangkatan guru tidak menumpuk di golongan IVa saja. 
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru SD Se-Kecamatan Gunungpati 
dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan 
perencanaan meliputi aspek-aspek yang direncanakan oleh tim untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Tahap pelaksanaan berupa kegiatan selama 3 hari diikuti oleh 25 peserta guru 
SD Se-Kecamatan Gunungpati. Tahap evaluasi berupa penilaian baik terhadap kegiatan itu 
sendiri atau terhadap peserta. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Penyusunan Karya Tulis 
Ilmiah Bagi Guru SD Se-Kecamatan Gunungpati memiliki manfaat positif bagi peserta dan 
lembaga. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengabdian bahwa dari 24 peserta pelatihan yang telah 
berhasil menulis karya tulis ilmiah yaitu ada 7 guru atau (30%). Disamping itu kegiatan ini juga 
menambah wawasan baru dan keterampilan dalam penyusunan karya tulis ilmiah bagi para 
peserta pengabdian. Bagi lembaga, kegiatan ini menjadi media untuk semakin mendekatkan 
diri kepada masyarakat, khususnya guru SD Se-Kecamatan Gunungpati. Kegiatan pelatihan 
harus ditindaklanjuti dengan menerbitkannya hasil karya tulis ilmiah ini dalam jurnal ilmiah 
agar kemamfaantannya lebih dapat dirasakan bagi para peserta khususnya untuk kenaikan 
pangkat bagi guru-guru yang membutuhkannya.

PELATIHAN PENYUSUNAN MEDIA PEMBELAJARAN CERITA BERGAMBAR SEBAGAI 
PENDIDIKAN KARAKTER BAGI GURU SD DI KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Suyahmo, Andi Suhardiyanto, Muh Aris Munandar

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pendampingan penyusunan media pembelajaran berbasis cerita 
bergambar sebagai pendidikan karakter dilaksanakan dengan cara ceramah interaktif yang 
meliputi ceramah interaktif dan tutorial tentang pengenalan, alur dan teknik penyusunan 
media pembelajaran berbasis cerita bergambar sebagai pendidikan karakter, sharing 
tentang kesulitan-kesulitan dalam penyusunan mendesain alur cerita media pembelajaran 
berbasis cerita bergambar, dan praktik penyusunan media pembelajaran berbasis cerita 
bergambar. Bedasarkan pelaksanaan kegiatan mulai dari pelaksanaan sampai akhir 
kegiatan dapat menunjukkan bahwa secara umum kegiatan pengabdian pada masyarakat 
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ini dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari kehadiran peserta sudah cukup baik yaitu dan 
sudah sesuai target yaitu 83% (dari 40 peserta yang direncanakan yang hadir 32 orang). 
Selama kegiatan pengabdian berlangsung antusiasme guru dalam memperhatikan 
pemaparan penyusunan media pembelajaran berbasis cerita bergambar dengan comic 
life 1.3.6. sangat tinggi, dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul, sampai 
pada masukan yang diberikan oleh peserta pengabdian yang menghendaki agar kegiatan 
pengabdian ini dilaksanakan secara kontinyu dan berkala sehingga dapat meningkatkan 
kompetensi guru dan guru tidak ketinggalan dengan teknologi dan inovasi dalam media 
pembelajaran. Meningkatnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran 
berbasis cerita bergambar dengan comic life 1.3.6. meskipun masih sederhana yang 
dibuktikan dengan beberapa guru sudah dapat mendesain media pembelajaran berbasis 
cerita bergambar untuk pendidikan karakter.
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PENGABDIAN DOSEN FMIPA

STIMULASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SOAL MELALUI PENDAYAGUNAAN 
METODE ITEM CLONING BAGI GURU-GURU SMA MUALIMIN WELERI KENDAL

Budi Naini Mindyarto, Sugiyanto

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Item cloning merupakan salah satu produk dari perkembangan penelitian dalam 
bidang rekayasa penilaian. Item cloning adalah metode pengembangan varian-varian soal yang 
didasarkan pada model butir soal. Pendayagunaan metode item cloning mempunyai potensi 
untuk menstimulasi dan memfasilitasi guru dalam mengembangkan soal untuk kepentingan 
penilaian. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang item cloning perlu dilakukan pada 
guru-guru untuk memfasilitasi pengembangan varian-varian soal dalam pembelajaran. 
Penyuluhan dan pelatihan telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, 
dan pengalaman para guru SMA Mualimin di kecamatan Weleri kabupaten Kendal tentang 
penggunaan rekayasa penilaian khususnya item cloning dalam pengembangan soal. Evaluasi 
yang dilakukan menunjukkan bahwa bagi sebagian besar peserta pelatihan, item cloning 
merupakan pengetahuan yang baru diketahui dalam pengembangan soal. Namun kegiatan 
penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan telah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 
pengalaman peserta dalam menerapkan item cloning dalam pengembangan soal walaupun 
peserta pelatihan masih banyak mengalami kesulitan. Untuk itu maka kegiatan penerapan 
teknik pengembangan soal seperti ini perlu disebar-luaskan lagi sehingga akan memfasilitasi 
guru-guru dalam mengembangan soal-soal varian untuk mendukung pembelajaran.

DIVERSIFIKASI MAKANAN BERBAHAN BAKU BUAH-BUAHAN DI KELURAHAN CEPOKO 
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG DEWI 

Mustikaningtyas, Rosidah, Sri Sukaesih 

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah memberikan pengetahuan tentang 
cara mengolah buah-buahan segar menjadi produk lain yang lebih awet dan mempunyai nilai 
jual lebih tinggi, serta memberikan keterampilan tentang cara mengolah buah-buahan segar 
menjadi produk lain seperti sirup, selai, dodol dan puding buah kepada masyarakat Kelurahan 
Cepoko Gunungpati Semarang. Khalayak sasaran adalah anggota PKK dan Kelompok “Mandiri” 
Kelurahan Cepoko dengan pertimbangan antara lain mereka mempunyai potensi untuk 
dapat menerima materi, sehingga informasi yang diterima dapat diteruskan kepada anggota 
kelompoknya. metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah ceramah dan tanya jawab, serta praktek mengolah buah-buahan. Hasil dari kegiatan 
pengabdian masyarakat ini adalah peserta mendapatkan informasi tentang teori bagaimana 
mengolah buah-buahan dengan baik dan benar dan produk olahan buah-buahan menjadi 
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sirup mangga, dodol mangga, selai mangga, puding buah jambu biji, dan sebagai produk 
tambahan sesuai permintaan peserta adalah brownies serta pai susu. Kegiatan berlangsung 
lancar dan peserta mengikuti dengan antusias dari awal sampai dengan selesai. Tanggapan 
dari peserta mengenai kegiatan ini adalah tertarik untuk mempraktikkan sendiri, ingin 
memodifikasi dan menciptakan produk makanan olahan buah yang dapat digunakan sebagai 
makanan khas kelurahan Cepoko.

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU TAMAN KANAK-KANAK KOTA SEMARANG  
DALAM MEMBUAT ALAT BERMAIN SAINS DARI LIMBAH

Dwi Yulianti, S.S. Dewanti H

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi Guru Taman 
Kanak-Kanak dalam membuat alat bermain sains (ABS) dari Limbah. Limbah yang dimaksud 
dalam kegiatan ini adalah limbah plastik, kain, kertas yang dapat dimanfaatkan sebagai alat 
bermain sains. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktek membuat ABS dan peer 
teaching dengan menggunakan ABS. Hasil yang diperoleh kompetensi guru meningkat, 
jumlah ABS pada lembaga Taman Kanak-Kanak juga bertambah, kinerja guru bertambah 
setelah mengikuti pelatihan

PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI KOMPOS CAIR DAN ALAT PERAGA 
EDUKATIF, SERTA PEMBUATAN DEMPLOT SAYURAN ORGANIK 

Isti Hidayah, Sunyoto, Nana Kariada TM

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khalayak 
sasaran tentang pengolahan sampah basah yang setiap hari dihasilkan tiap rumah menjadi 
kompos cair, memanfaatkannya untuk tanaman sayur organik, serta pemanfaatan sampah 
plastik untuk kebutuhan tanaman organik dan peraga edukatif. Khalayak sasaran dalam 
kegiatan ini adalah 4 orang bapak dan 6 orang Ibu anggota PKK terpilih RT 02 RW 04 Kelurahan 
Mangunsari Kecamatan Gunungpati. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan diskusi 
dan tanya jawab tentang pengolahan sampah, demonstrasi pembuatan kompos cair dari 
sampah dalam komposter dengan starter EM4, serta pendampingan dalam pembuatan 
demplot tanaman sayuran organik. Sedangkan pemanfaatan limbah plastik dilakukan melalui 
praktik dan pendampingan. Hasil kegiatan ini adalah: (1) 4 buah komposter yang berhasil 
dimanfaatkan oleh kelompok sasaran untuk pengolahan sampah rumah tangga (dapur) 
dan menghasilkan kompos cair; (2) demplot tanaman sayuran organik; (3) pemanfaatan 
kantong plastik bekas untuk polibag tanaman sayur dan botol serta cup bekas minuman 
untuk tempat tanam sayuran, serta alat peraga edukatif dari limbah plastik (botol dan cup 
minuman); dan (4) terpilihnya kelompok inti dari kelompok sasaran sebagai tim kader untuk 
keberlanjutan kegiatan. Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pengolahan sampah 
RT oleh kelompok terpilih (mau dan mampu) mampu mendukung kenyamanan dan kesehatan 
lingkungan, menyediakan APE (alat peraga edukatif ) bagi anak-anak, serta memberikan 
income bagi kelompok sasaran. Pemanfaatan limbah memberikan dwifungsi yaitu ramah 
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lingkungan, ramah anak, dan ramah keluarga. Peranserta pengurus RT diharapkan akan 
mendukung keberlanjutan kegiatan ini. 

MODEL INNOMATTS UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN GURU MATEMATIKA SMP 
DALAM MENERAPKAN PENDEKATAN SAINTIFIK DAN PENILAIAN AUTENTIK

Mohammad Asikin, Iwan Junaedi, Adi Nur Cahyono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Artikel ini mengkaji bagaimana guru Matematika SMP menerapkan pendekatan saintifik 
dan penilaian autentik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013? Metode yang digunakan 
untuk mengetahui cara guru matematika SMP menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian 
autentik dilakukan dengan pelatihan, pendampingan, observasi, dan wawancara. Berdasar 
hasil pengamatan dan analisis diketahui (1) RPP model INNOMATTS dengan pendekatan 
saitifik dan penilaian otentik yang disusun dikatergorikan “baik”, (2) terdapat peningkatan 
kemampuan guru dalam mengimplementasikan pendekatan sanitifik dan penilaian otentik, 
dan (3) respon siswa untuk keaktifan, kekritisan, dan kerja sama meningkat. 

PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI KOLANG KALING MELALUI PERBAIKAN HIGIENIS 
SANITASI TEMPAT

Nana Kariada TM, Enni Suwarsi Rahayu, Edi Cahyono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Desa Jatirejo termasuk wilayah Kecamatan Gunungpati yang dikenal sebagai 
sentra kolang-kaling. Lebih dari 30 tahun desa ini memproduksi kolang-kaling, buah yang 
dibutuhkan dalam jumlah besar. Sebagai sentra produksi kolang kaling, usaha produksi yang 
telah dilakukan turun temurun selama puluhan tahun ini hingga sekarang masih dilakukan 
secara sederhana. Dari proses pengupasan, pemasakan, hingga pemasaran masih dilakukan 
secara sederhana/tradisional. Sejak bulan Nopember 2014 Kelurahan Jatirejo dicanangkan 
sebagai “Desa Binaan” FMIPA Unnes. Dengan adanya pencanangan tersebut diikuti dengan 
adanya berbagai kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta 
perbaikan lingkungan yang ada. Untuk meningkatkan kualitas kolang kaling yang dihasilkan 
perlu kiranya pemberian wawasan dan bantuan kepada produsen kolang kaling tentang 
higienis dan sanitasi tempat produksi. Adanya perbaikan higienis dan sanitasi produksi ini 
dapat memperbaiki kualitas kolang kaling yang dihasilkan masyarakat Jatirejo. Metode yang 
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan, 
pelatihan dan bantuan perbaikan tempat produksi kolang kaling. Untuk pelaksanaan 
pembangunan tempat produksi kolang kaling, tim pengabdian Unnes berkoordinasi dengan 
pengrajin kolang kaling serta pengurus kelompok pengrajin kolang kaling. Adanya koordinasi 
ini diharapkan pembangunan tempat produksi yang dibangun oleh tim benar-benar sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhan mitra. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan, bahwa peserta pengabdian telah mendapatkan 
pengetahuan dan keterampilan tentang higienis dan sanitasi produk kolang kaling yang baik 
dan benar. Peserta pengabdian memiliki pengetahuan tentang tempat produksi kolang kaling 
yang baik dan higiensi. Terdapatnya percontohan/model tempat produksi kolang kaling yang 
baik dan higienis di Kelurahan Jatirejo Semarang
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PEMANFAATAN LIMBAH KULIT BUAH DAN BIJI DURIAN  
MENJADI MAKANAN YANG DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA  

DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Nanik Wijayati, Sri Nurhayati, Supartono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kecamatan Gunungpati merupakan wilayah pemerintah Kota Semarang yang terletak 
di bagian selatan dan bercirikan pedesaan, oleh karena itu di wilayah ini, masih banyak 
dijumpai buah durian. Tujuan kegiatan ini adalah memberdayakan potensi ibu-ibu pedesaan 
sebagai anggota PKK dengan memberikan keterampilan pembuatan makanan dari limbah kulit 
dan biji durian. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, pelatihan, 
praktek serta demonstrasi mengenai pembuatan makanan dari limbah kulit dan biji durian 
oleh tim pengabdian bersama-sama para ibu-ibu anggota PKK di Kelurahan Nongkosawit. 
Selama pelaksanaan kegiatan ini para ibu anggota PKK juga diberikan kesempatan untuk 
mempraktekkan pembuatan makanan dari limbah kulit dan biji durian, dan memasarkannya 
Hasil kegiatan terapan IPTEKS menunjukkan meningkatnya pengetahuan, wawasan dan 
keterampilan mengenai pembuatan makanan dari limbah kulit dan biji durian kepada ibu 
anggota PKK. Beberapa produk makanan dari segi tekstur, rasa, warna, dan flavor (aroma 
menunjukkan produk yang layak jual sehingga dapat dijadikan bentuk wirausaha bagi para 
ibu anggota PKK kelurahan Nongkosawit di wilayah kecamatan Gunungpati.

PENYULUHAN PEMANFAATAN EKSTRAKWORTEL DAN KARAGENAN  
SEBAGAI PENGAWET DAN PENGENYAL BAKSO YANG SEHAT DI SENTRA BAKSO  

TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR

Nuni Widiarti, Sri Nurhayati, Ella Kusumastuti

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Pemanfaatan 
EkstrakWortel dan Karagenan Sebagai Pengawet dan Pengenyal Bakso yang Sehat di Sentra 
Bakso Taman Wisata Candi Borobudur”, bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat mengenai, kandungan gizi bakso, bahaya boraks dan formalin sebagai zat aditif 
pada bakso, manfaat wortel dan karagenan sebagai pengawet dan pengenyal bakso yang sehat 
dan bernilai gizi, serta praktik membuat bakso dengan pengawet ekstrak wortel dan pengenyal 
karagenan. Khalayak sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah ibu-ibu penjual bakso 
di wilayah candi Borobudur dan ibu-ibu rumah tangga di Desa Wringinputih khususnya warga 
RT 02 dan 03 RW XIII yang berjumlah 20 orang. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini 
adalah penyuluhan dan praktek membuat bakso dengan bahan pengawet ekstrak wortel dan 
pengenyal karagenan. Manfaat yang diperoleh dari hasil pengabdian ini adalah masyarakat 
menjadi tahu kandungan gizi dalam wortel yang relative banyak, serta manfaat wortel dalam 
membuat bakso yang sehat. Masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi bakso karena 
kekhawatiran akan pengawet dan pengenyal yang berbahaya karena dapat membuat bakso 
sendiri yang lebih enak dan bergizi.
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BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA SEBAGAI UPAYA ADAPTASI MASYARAKAT PESISIR 
TANJUNG MAS DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN

Nur Kusuma Dewi, Nana Kariada TM

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Wilayah Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu daerah pesisir di 
Kota Semarang yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan 248 orang. Sisanya adalah 
buruh pabrik, karyawan, dan pengusaha olahan ikan dan udang. Luas wilayah Tambakrejo 
sekitar 35 Ha dihuni oleh 1.699 jiwa atau 496 KK. Budidaya tanaman hortikultura dapat 
dilakukan pada lahan sempit dengan menggunakan polibag dan pot-pot bekas sebagai 
tempat media tanam. Hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi wilayah Tambakrejo yang 
memiliki keterbatasan lahan dan padat permukiman. Sasaran dalam kegiatan ini secara umum 
adalah seluruh warga Tambakrejo. Kelompok Peduli Lingkungan “Camar” merupakan kelompok 
masyarakat di wilayah Tambakrejo yang memiliki misi untuk memperbaiki lingkungan sekitar. 
Anggota kelompok “Camar” sebagian besar adalah nelayan dan petani penggarap tambak. 
Selama ini, kegiatan kelompok tersebut adalah melakukan rehabilitasi pesisir dengan 
penanaman mangrove dan pembibitan mangrove. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat 
ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait upaya adaptasi menghadapai 
dampak perubahan iklim di Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang, serta dapata 
meningkatkan kemampuan adaptif masyarakat melalui kegiatan budidaya tanaman 
hortikultura di pekarangan rumah. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan, pelatihan dan bantuan alat dan bahan 
pertanian. Disamping itu mitra kegiatan juga diajak studi banding ke Kelurahan Plalangan 
yang merupakan sentra pertanian organik di wilayah Gunungpati Semarang. Merujuk pada 
tujuan pengabdian masyarakat dengan disertai tanya jawab dengan peserta, metode praktis 
dengan praktek langsung di lapangan tentang pertanian organik di halaman rumah sebagai 
bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Sesuai dengan tujuan 
yang hendak dicapai, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat di Tambakrejo, Kelurahan 
Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, tentang “Budidaya Tanaman Hortikultura sebagai 
Upaya Adaptasi Masyarakat Pesisir Tanjung Mas dalam Menghadapi Perubahan Iklim” sesuai 
dengan yang diharapkan. Materi yang disampaikan oleh Tim pengabdian pada masyarakat 
pada prinsipnya sudah mereka pahami. Hal ini dapat diketahui dari peserta yang hadir selalu 
ingin mencoba materi-materi yang yang disampaikan. Dengan adanya studi banding ke 
Kelurahan Plalangan, peserta kegiatan lebih terinspirasi untuk bisa melakukan penanaman 
sayura di wilayahnya. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, 
dapat diambil kesimpulan, bahwa peserta pengabdian telah mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan tentang cara menanam sayur organik di pekarangan dengan baik. Masyarakat 
Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas, Semarang, mempunyai kemampuan adaptif terhadap 
lingkungannya dengan budidaya tanaman hortikultura di pekarangan rumah.
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PENINGKATAN KUALITAS HAND MADE KERTAS DAUR ULANG PADA KELOMPOK USAHA 
“KUPU-KUPU KERTAS” KELURAHAN PLALANGAN KECAMATAN GUNUNGPATI  

KOTA SEMARANG 

R. Susanti, Amin Retnoningsih dan Siti Alimah 

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kelompok “kupu-kupu kertas” andalan Ikatan Remaja Desa Sabrangan (IKAMASA) 
Kelurahan Plalangan yang menekuni usaha pembuatan kertas daur ulang Handmade 
diinisiasi melalui kegiatan pengabdian yang didanai Pertamina Foundation tahun 2013. Kertas 
Handmade yang diproduksi kelompok usaha ini belum dapat memenuhi permintaan pasar 
baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Produktivitas eksisting rata-rata hanya 100 lembar 
kertas/minggu dan belum menunjukkan kestabilan pada ketebalan, warna dan kekuatan. 
Untuk keberlanjutan usaha kelompok remaja IKAMASA ini perlu segera dilakukan penguatan 
pada kualitas kertas daun handmade sehingga mampu memenuhi permintaan pasar. Upaya 
tersebut dilakukan melalui pelatihan pengenalan peralatan atau teknologi terkait dan pelatihan 
pembuatan kreasi motif dan teksur kertas. Teknik pengeringan juga diperkenalkan sehingga 
produk tidak tercemar kotoran dan jamur. Masyarakat juga distimulasi daya kreativitasnya 
sehingga menghasilkan kertas Handmade dengan motif dan tekstur yang unik dengan kualitas 
dan kuantitas yang memadai. Variasi motif kertas melibatkan mahasiwa dari seni rupa untuk 
memotivasi dan memberi contoh-contoh kreasi, sehingga daya seni dan imajinasi anggota 
kelompok usaha “kupu-kupu kertas” akan terstimulasi. Secara rutin anggota kelompok usaha 
“kupu-kupu kertas” diminta untuk melakukan unjuk kerja sampai mendapatkan kualitas produk 
seperti yang diinginkan pasar. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan 
bahwa kelompok usaha “Kupu-Kupu Kertas” memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan 
autoklaf sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Handmade 
kertas daur ulang. Kelompok usaha juga mampu berinovasi dan berkreasi dalam pembuatan 
kertas daur ulang dan secara sederhana telah memiliki kemampuan terkait manajemen usaha 
pembuatan kertas daur ulang.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS MELALUI 
PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK BAGI GURU-GURU SEKOLAH DASAR 

DI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Rochmad, Arief Agoestanto, dan Muhammad Kharis

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Berdasar identifikasi permasalahan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar 
(SD) di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung; masalah yang hendak dipecahkan 
adalah bagaimana untuk untuk mengajarkan matematika dalam tematik terpadu dengan 
pendekatan saintifik. Kegiatan diikuti oleh 57 orang guru matematika SD di Kecamatan 
Parakan, Temanggung. Kegiatan dilaksanakan pada 5-6 dan 10 September 2014 bertempat 
di Aula UPTD Kecamatan Parakan. Untuk mengatasi masalah digunakan metode pelatihan 
dan workshop. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pelatihan terkoordinasi. 
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kecakapan dan keterampilan guru-guru SD dalam 
melaksanakan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dan di dalamnya 
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memuat pemecahan masalah yang dapat mengantarkan siswa ke arah berpikir kreatif. Guru 
juga mengetahui bagaimana menggunakan alat peraga atau multimedia interaktif power point 
untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian dalam pengabdian 
kepada masyarakat ini, guru sekolah dasar diharapkan dapat: menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik; mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa 
dalam pembelajaran matematika dalam tematik terpadu; memilih soal-soal matematika open-
ended yakni soal matematika (masalah) yang memiliki banyak cara dalam menjawab atau soal 
matematika yang memiliki banyak jawab dalam rangka membentuk sikap kreatif siswa dalam 
memecahkan masalah.

EDUKASI DAN IDENTIFIKASI ZAT ADITIF BERBAHAYA PADA MAKANAN  
DI DESA KARANGTOWO KARANGTENGAH DEMAK

Saptorini, Dian Sri Asmorowati, Endah Fitriani Rahayu

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kepedulian masyarakat di Desa Karangtowo terhadap jenis jajanan yang dikonsumsi 
oleh anaknya di sekolah maupun di rumah masih rendah. Para orangtua tidak mengetahui 
kemungkinan bahwa jajanan-jajanan tersebut bisa jadi mengandung zat aditif yang 
berbahaya seperti boraks, zat warna berbahaya, dan pemanis buatan. Mereka juga tidak 
mempermasalahkan apakah terdapat zat aditif berbahaya atau tidak dalam makanan/jajanan 
yang dikonsumsi anak karena anak tidak menunjukkan tanda-tanda sakit setelah mengkonsumsi 
jajanan tersebut. Mereka tidak mengetahui dan menyadari bahwa zat aditif jika dikonsumsi 
dalam jangka panjang dapat mengganggu kesehatan, pertumbuhan, dan kecerdasan anak. 
Dengan mengedukasi warga Desa Karangtowo Kec. Karangtengah Kab. Demak terutama kaum 
ibu-ibu tentang jenis zat aditif berbahaya pada makanan yang sering dijumpai, bahaya yang 
dapat ditimbulkan oleh zat aditif tersebut, dan cara identifikasi sederhana tentang adanya 
zat aditif dengan cara uji organoleptik dan kimia kualitatif sederhana maka pengetahuan dan 
kepedulian warga dalam pemilihan bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-
hari akan meningkat sehingga meningkatkan tingkat kesehatan warga pada umumnya. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi interaktif yang dibagi dalam dua 
tahap utama: (1) pemberian informasi tentang jenis zat aditif berbahaya dan demonstrasi cara 
menguji adanya zat aditif berbahaya secara organoleptik dan uji kimia kualitatif sederhana dan 
(2) praktik untuk mengidentifikasi adanya zat aditif berbahaya dalam bahan makanan yang 
mereka beli, mengamati, dan melaporkannya kepada tim pelaksana untuk didiskusikan dan 
dilanjutkan dengan evaluasi program dan umpan balik antara para peserta pelatihan dan tim 
pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah mampu 
mengedukasi warga RT 04 RW 02 Desa Karangtowo Kec. Karangtengah Kab. Demak dan 
kepedulian warga akan pentingnya berperilaku hidup sehat meningkat ditunjukkan dengan 
perubahan sikap dalam memilih bahan makanan dan minuman untuk dikonsumsi sehari-hari 
dan komitmen untuk menerapkan dan menyebarluaskan pengetahuan yang telah diperoleh. 
Metode dan pendekatan sangat mempengaruhi sikap warga terhadap pengetahuan yang 
diberikan; metode dan pendekatan yang tepat dapat mengubah sikap acuh menjadi peduli 
dan berkomitmen. Instansi dan institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan hendaknya 
memberikan perhatian lebih kepada dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang beragam 
dan positif untuk mengedukasi warga.
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MANGROVE EDUCATION CENTER: WISATA ALAM DESA TAPAK TUGUREJO TUGU  
KOTA SEMARANG

Siti Alimah, Andin Irsadi, Wulan Christijanti, Arifin

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Desa Tapak kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu merupakan desa yang dekat dengan 
pesisir pantai utara Jawa Tengah berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber belajar 
bagi siswa dan mahasiswa untuk belajar tentang konsep alam dan lingkungannya. Potensi 
sebagai sumber belajar by utilization untuk siswa dan mahasiswa yang dimiliki desa tersebut 
menarik masyarakat sekitar desa untuk mengelolanya dan menyebutnya sebagai “Mangrove 
Education Centre” (MEC). MEC memiliki sistem pengelolaan yang baik sebagai sumber belajar. 
Daya tarik yang dimiliki MEC sebagai sumber belajar antara lain budidaya ikan dan udang, 
pembibitan dan penanaman mangrove, belanja di tengah laut, dan saung bakau.

PEMANFAATAN BAHAN ALAM UNTUK IDENTIFIKASI ZAT ADITIF DALAM MAKANAN 
PADA KELOMPOK PKK KELURAHAN TANDANG SEMARANG

Sri Susilogati Sumarti, Sri Haryani, Sri Wardani

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan memberikan bekal pengetahuan 
kepada ibu-ibu PKK RT 01/RW 02 Kelurahan Tandang tentang zat aditif dalam makanan dan 
melatih cara mengidentifikasi adanya bahan berbahaya khususnya borak dan formalin dalam 
makanan dengan cara yang sederhana agar ibu-ibu PKK hati-hati dalam memilih makanan 
secara umum maupun makanan jajanan secara khusus baik untuk lingkungan rumah tangga 
maupun untuk bahan dagangannya. Melalui bekal keterampilan tentang cara mengidentifikasi 
formalin dan borak, ibu-ibu PKK dan pedagang mempunyai keyakinan mengajak ibu-ibu 
PKK dan pedagang lain para konsumen untuk lebih selektif memilih makanan, sehingga 
pada akhirnya produsen yang bermasalah akan berusaha memperbaiki citra dagangannya 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan pada bulan Agustus 2014, dengan 
tahapan penjelesan tentang bahan-bahan aditif yang berbahaya dan beracun, melatihkan dan 
mencoba cara mengidentifikasi borak dan formalin dalam makanan, serta menganalisis dan 
mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada ibu-ibu PKK kelurahan 
Tandang. Hasil analisis kegiatan memberikan kesimpulan bahwa peserta yang mengikuti 
kegiatan hadir 84 %, sangat antusias dan berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan. 

PROSES CETAK BRIKET BERBAHAN LIMBAH KOLANG-KALING  
DENGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Supriyadi, Masturi, Pratiwi D.J

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Telah dilaksanakan kegiatan kepada masyarakat berupa pengembangan alat cetak 
briket di desa Jatireo kecamatan Gunungpati kodia Semarang. Latar belakang kegiatan 
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ini adalah untuk mengatasi proses pembuatan briket pada saat dicetak, dimana hasil yang 
diperoleh belum padat sehingga lama nyala api belum sesuai yang diharapkan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut telah dibuat alat pres yang digunakan untuk memberi beban briket 
sebelum dikeluarkan dari alat cetak. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan 
ketebalan briket yang tidak dipres dengan yang dipres. Ketebalan briket tanpa menggunakan 
pres adalah 1 cm dan yang menggunakan alat pres 0,5 cm. Selain itu hasil uji pembakaran 
diperoleh laju pembakaran briket dari kulit kolang-kaling pada rentang 0.03-0.04 g/s. Hasil ini 
bersesuaian dengan briket dari jenis biomassa jenis lainnya seperti kayu, daun lain-lain dengan 
laju pembakarannya 0.03 g/s. Warna nyala api yang ditunjukkan ketika uji coba laboratorium 
adalah kuning kemerahan dan asapnya tidak menimbulkan gatal jika mengenai kulit.

PEMBERDAYAAN PEMUDA KARANGTARUNA DESA PATEMON KEC. GUNUNGPATI 
SEMARANG MELALUI BUDIDAYA TIKUS SEBAGAI UPAYA MENYEDIAKAN HEWAN 

PERCOBAAN 

Wulan Christijanti, Aditya Marianti, Lina Herlina

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tikus putih banyak dimanfaatkan sebagai hewan percobaan dalam penelitian baik oleh 
mahasiswa maupun dosen jurusan Biologi. Namun seringkali pada saat dibutuhkan persediaan 
tikus putih ini tidak mencukupi sehingga harus didatangkan dari luar kota seperti Yogyakarta 
dan Bandung. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan ketrampilan budidaya tikus 
putih dalam rangka menyediakan stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hewan 
percobaan dan konsumen di Semarang. Khalayak sasaran adalah para pemuda yang tergabung 
dalam Karangtaruna di desa Patemon. Pelaksanaan terdiri dari 2 tahap, yaitu ceramah materi 
tentang pemeliharaan tikus dan praktek. Ceramah dilakukan dengan memberikan teori-teori 
yang berkaitan dengan budidaya dan tanya jawab antara tim pengabdian dengan peserta. 
Praktek dilakukan dengan demonstrasi terlebih dahulu oleh tim kemudian diikuti oleh peserta 
cara memegang dan membedakan jenis kelamin antara jantan dan betina, membersihkan 
kandang, memberi pakan dan minum serta merawat tikus. Hasil pengabdian menunjukkan 
bahwa peserta yang hadir sebanyak 16 orang dari target 20 orang. Lebih dari 62.5% peserta 
sudah tidak asing lagi dengan tikus dan mencit serta 37.5% tertarik untuk mencoba ikut 
budidaya. Peserta antusias berdiskusi saat pemberian materi dan aktif ikut memegang dan 
mengamati jenis kelamin tikus dan mencit.

PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIOLOGI DI KABUPATEN KENDAL 
DALAM MENYUSUN PROPOSAL DAN MENULIS LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Y. Ulung Anggraito, Andin Irsadi, Andreas Priyono B.P.

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan profesional guru Biologi MGMP Kab. Kendal dalam menyusun proposal dan 
menulis laporan penelitian tindakan kelas (PTK). Kegiatan dilakukan dalam bentuk workshop 
dengan tagihan berupa proposal PTK. Materi yang diberikan adalah kajian teoritis-filosofis 
PTK, formulasi judul dan analisis masalah, teknik penyusunan proposal, teknik penelusuran 
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referensi berbasis internet, dan teknik penulisan laporan PTK. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 
setiap hari Sabtu dalam dua kali pertemuan, diikuti dengan tugas mandiri, dan konsultasi 
dengan Tim PkM. Selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, tampak 
dari diskusi yang terjadi. Ada 29% guru yang berhasil menyusun proposal dari 25% yang 
ditargetkan. Berdasarkan hasil evaluasi selama kegiatan dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: a) keterampilan guru MGMP Biologi SMA Kabupaten Kendal dalam menyusun proposal 
PTK mengalami peningkatan, b) bentuk kegiatan workshop efektif untuk meningkatkan 
keterampilan guru dalam menyusun proposal PTK. Berdasarkan pengalaman selama kegiatan, 
pendampingan dan penguatan guru-guru untuk melakukan PTK perlu dilakukan secara 
berkelanjutan karena sangat bermanfaat bagi guru.

PELATIHAN PENGENDALIAN LAJU EROSI UNTUK MEMINIMALKAN KERUSAKAN 
EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA 

Zaenuri Mastur, Eko Supraptono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kerusakan terumbu karang dapat pula disebabkan oleh persepsi masyarakat yang 
kurang tepat, seperti penggunaan karang sebagai fondasi dan dinding bila membangun 
rumah dan untuk mengeraskan jalan kampung. Di sisi lain, tingkat kelerengan lahan yang 
curam (lebih dari 25 %) menjadi penyebab tingginya run off. Dengan demikian, rumusan 
masalah kegiatan pengabdian ini adalah, ”bagaimana upaya mengendalikan laju erosi di 
Kepulauan Karimunjawa agar kerusakan ekosistem terumbu karang dapat diminimalkan? 
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan peserta di dalam mengendalikan laju erosi, sehingga dapat meminimalkan 
kerusakan ekosistem terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, bagi peserta dapat dimanfaatkan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan (teori 
dan praktek) untuk mengendalikan laju erosi untuk, sehingga dapat meminimalkan kerusakan 
ekosistem terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa. Bagi Universitas Negeri Semarang 
sebagai Universitas Konservasi, kegiatan ini menjadi salah satu wujud pengabdian institusi 
kepada masyarakat di dalam melakukan konservasi Taman Nasional Karimunjawa. Kegiatan 
dilaksanakan di SMPN 1 Karimunjawa. Khalayak sasaran adalah siswa–siswa dan guru-guru 
SMPN 1 Karimunjawa. Bentuk kegiatan adalah kuliah dan praktek dengan menggunakan 
metode ceramah dan diskusi. Dengan memperhatikan (1) persentase kehadiran peserta 
mencapai 100 % untuk keseluruhan sesi dan (2) praktek pengendalian laju erosi maka dapat 
disimpulkan kemampuan dan keterampilan peserta di dalam mengendalikan laju erosi dapat 
ditingkatkan. Saran yang diberikan, kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkala, terprogram, 
dan berkesinambungan, serta memperluas kelompok sasaran, yakni siswa-siswa guru-guru 
SMPN 2 Karimunjawa di Pulau Parang.



FakUlTaS TEkNIk
Pengabdian Kepada Masyarakat

L P 2 M  U N N E S  |  K u m p u l a n  R i n g k a s a n  H a s i l  P e n g a b d i a n        
K e p a d a  M a s y a r a k a t  2 0 1 4





85Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

PENGABDIAN DOSEN FT

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TERAPI LILIN (EAR CANDLE) GUNA 
KESEHATAN TELINGA BAGI IBU-IBU PKK DI DESA PANJUNAN KULON RT. 06 RW. 2 

KELURAHAN PANJUNAN, KECAMATAN KOTA KUDUS

Ade Novi Nurul Ihsani., Widya Puji Astuti, Devita Agni Dewayanti

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
terapi lilin (Ear Candle) pada Ibu-ibu PKK di Desa Panjunan Kulon Rt. 06 Rw. 2 Kelurahan Panjunan, 
Kecamatan Kota Kudus, ditujukan agar para ibu-ibu memiliki pengetahuan dan keterampilan 
tentang terapi lilin guna kesehatan telinga. Selama ini ibu-ibu disana mengeluhkan masalah 
telinga, dimana daerah tempat mereka tinggal berada di tengah kota. Dalam hal ini pengetahuan 
dan keterampilan terapi lilin (Ear Candle) sedang ngetrend di daerah tempat tinggal mereka. 
Terapi lilin dapat bermanfaat untuk mengurangi masalah, seperti contoh insomnia. Terapi lilin 
(Ear Candle) ini sangat mudah digunakan. Sehingga terapi lilin (Ear Candle) dapat digunakan 
untuk pribadinya dan keluarganya dalam menjaga kesehatan telinga. Namun mereka 
belum memiliki dasar keterampilan tersebut. Metode dalam memberikan pengetahuan dan 
keterampilan terapi lilin (Ear Candle) yaitu dengan ceramah dan praktik. Dimana sebelumnya 
tim pengabdian memberikan pengetahuan tentang manfaat dari terapi lilin (Ear Candle) 
tersebut. Kemudian secara bergantian para ibu-ibu mencoba terapi lilin (Ear Candle) dengan 
dipandu oleh tim pengabdian mengenai teknik melakukannya. Ibu-ibu anggota PKK akan 
merasa lebih percaya diri dari hasil keterampilan yang dimiliki. Dengan demikian harapan 
pengabdian kepada masyarakat ini dapat ikut berpartisipasi memberdayakan peningkatan 
kesejahteraan keluarga melalui sosialisasi pengetahuan dan keterampilan khususnya tentang 
terapi telinga (Ear Candle) guna kesehatan telinga. Hasil kegiatan ini diharapkan memperoleh 
tanggapan positif dari para peserta dan ketua penggerak PKK di Desa Panjunan Kulon Rt. 06 Rw. 
2 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus. Dalam pelaksanaan pengabdian ini diharapkan 
juga tidak mengalami hambatan yang berarti.

PELATIHAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA DEMOGRAFI DESA DENGAN MENGGUNAKAN 
MICROSOFT EXCEL DI KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG KECAMATAN CANDISARI 

SEMARANG

Agus Murnomo, Primadiyono, Anggraini Mulwinda

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pada umumnya semua data demografi yang terdapat di kantor kelurahan lebih 
banyak dalam bentuk lembaran data manual dan tabel yang belum dikelola sacara utuh seca 
komputerisasi. Hal ini maklumi karena terbatasan kemapuan sumber daya manusia yang di 
miliki oleh kantor kelurahan. Dengan melihat kondisi yang demikian maka Tim pengabdian 
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mencoba memberikan suatu solusi yang mungkin di harapkan mampu meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia melalui pelatihan salah satu program aplikasi yang bermanfaat untuk 
kepentingan pengolahan data di kelurahan. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah: Pertama; 
Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan manfaat aplikasi program 
microsoft excel untuk pembuatan data demografi/profil desa, Kedua; Memberi keterampilan 
cara membuat data demografi desa secara cepat akurat dan bermanfaat dengan memakai 
program aplikasi microsoft excel, Ketiga; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi 
perangkat desa terhadap kemajuan teknologi. Manfaat dari kegiatan pelatihan ini: Pertama; 
Perangkat desa memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan manfaat 
aplikasi program microsoft excel untuk pembuatan data demografi/profil desa, Kedua; 
Perangkat desa memperoleh keterampilan cara membuat data demografi desa secara cepat 
akurat dan bermanfaat dengan memakai program aplikasi microsoft excel, Ketiga; Perangkat 
desa mampu mengikuti perkembangan teknologi dibidang pemanfaatan program microsoft 
excel. Hasil dicapai dari kegiatan pelatihan adalah: Pertama; Rata-rata pengetahuan dan 
kemampuan awal peserta dalam mengoperasikan program komputer sebesar 13,78 (39,37%) 
dari target materi pelatihan, sedang pengetahuan dan kemampuan akhir sebesar 26,44 
(75,54%) dari target materi pelatihan, Kedua; Target luaran yang direncanakan dalam kegiatan 
ini dapat dicapai dengan baik karena rata-rata peserta mengalami progres pengetahuan dan 
kemampuan sebesar 12,67 (36,2%).

PENERAPAN MESIN PENGHANCUR SAMPAH ORGANIK UNTUK PEMBUATAN KOMPOS 

Agus Suharmanto, Sudarman, Sunyoto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membuat mesin 
penghancur (crusher) limbah sampah organik, melatih cara mengoperasikan mesin penghancur 
limbah sampah organik, serta melatih cara membuat pupuk kompos dengan bahan baku 
limbah sampah organik yang dihasilkan mesin penghancur. Khalayak sasaran kegiatan ini 
adalah masyarakat kelurahan Kalisegoro terutama yang tergabung dalam KSM ”Sembodo”. 
Pada kegiatan ini telah dihasilkan luaran berupa satu unit mesin penghancur sampah organik 
dengan sumber tenaga motor bensin 5,5 HP dan kapasitas produksi ± 50 kg/jam. Dalam 
kegiatan ini telah dilakukan pula pelatihan cara mengoperasikan mesin penghancur serta 
pelatihan pembuatan pupuk kompos dengan bahan baku limbah sampah organik yang 
dihasilkan mesin penghancur. Saran kegiatan ini antara lain perlu adanya pendampingan 
tentang pembuatan kompos bagi para anggota KSM ”Sembodo” untuk menangani kesulitan 
yang muncul di lapangan, motivasi para anggota kelompok perlu ditingkatkan agar partisipasi 
warga dalam setiap kegiatan kelompok dapat meningkat, serta kompos yang telah dihasilkan 
supaya dimanfaatkan secara maksimal, antara lain dijadikan pupuk untuk tanaman obat 
keluarga, sayuran, atau tanaman pertanian lain.
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SMS CENTER SEBAGAI SISTEM PENDUKUNG TATA PEMERINTAHAN DESA  
DI KELURAHAN PATEMON, KECAMATAN GUNUNGPATI, SEMARANG

Aryo Baskoro Utomo, Alfa Faridh Suni

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Penyampaian informasi yang baik, efektif dan efisien merupakan suatu hal yang vital 
dalam keberlangsungan aktifitas pemerintahan. Desa atau kelurahan merupakan ruang 
lingkup pemerintahan formal yang paling bawah dalam tata pemerintahan di Indonesia. Suatu 
sistem SMS center sebagai media penyampaian pesan dapat dijadikan suatu pilihan untuk 
menyalurkan informasi agar lebih cepat, efektif dan efisien. Tujuan kegiatan pengabdian adalah 
membangun sebuah sistem SMS center sebagai suatu sistem pendukung tata pemerintahan 
desa di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Komponen utama sistem SMS 
center adalah raspberry pi, modem, SIM card, SD card, charger, software SMS gateway, kabel 
konektor HDMI to VGA, serta kabel UTP. Sosialisasi dan pelatihan perangkat sistem SMS center 
ditujukan pada perangkat Kelurahan Patemon yang nantinya berperan sebagai operator. 
Monitoring dan pendampingan akan terus diberikan selama dibutuhkan. Respon positif atas 
pengabdian yang telah dilakukan terlihat dari launching sistem SMS center oleh Kelurahan 
Patemon per tanggal 4 November 2014. 

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBUAT 
KREASI HANTARAN PENGANTIN MEUJU WIRAUSAHA PADA IBU-IBU PKK  

KELURAHAN CEPOKO KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Erna Setyowati, Endang Setyaningsih, Childa Kumala Azzahri

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Hantaran pengantin merupakan suatu prosesi pernikahan sebagai penghormatan 
tanda pengikat pengantin pria kepada calon pengantin perempuan. Isi hantaran tentunya 
sangat variatif tergantung kemampuan dan permintaan pihak perempuan, adat istiadat 
maupun faktor lain, serta tampilan dan bentuknya berbeda. Pada acara pinangan tersebut, 
sering keluarga ribet memesan hantaran pengantin dengan disain, macam, jumlah, assesories 
dan lain-lain dengan harga yang mahal. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki keterampilan 
dalam membuat hantaran pengantin atau tidak adanya nara sumber yang dapat memberikan 
pelatihan membuat hantaran pengantin. Kenyataan tersebut mendorong masyarakat desa 
Cepoko berusaha belajar dengan berbagai keterampilan dalam hal ini membuat hantaran 
pengantin. Permasalahan adalah bagaimana teknik memberikan pelatihan keterampilan 
Membuat Kreasi Hantaran Pengantin Meuju Wirausaha Pada Ibu-Ibu PKK Kelurahan Cepoko 
Kecamatan Gunungpati Semarang. Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode 
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diskusi, ceramah dan tanya jawab dalam menyampaikan materi teori, demonstrasi dan 
pemberian tugas dalam pembuatan hantaran pengantin yang hasilnya dievaluasi (dinilai) oleh 
tim pengabdian dengan kriteria: kreasi model/disain, kesesuaian bentuk dengan keserasian, 
dan kerapihan. Berdasarkan evaluasi hasilnya dalam kategori baik. Peserta pengabdian sangat 
antusias memperoleh keterampilan membuat hantaran pengantin, terbukti mereka dapat 
menerapkan dan mengkreasikan dalam membuat gaun pengantin, model kebaya dan lain-
lain, artinya mereka dapat memahami materi yang disajikan. Selanjutnya keterampilan ini 
mampu menjadi mata pencaharian. Saran yang diberikan agar tidak menggunakan lem yang 
keras dalam merangkai assesoris pada bahan utama.

PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH BERBASIS KOMPUTER

M Burhan R Wijaya, Usrek Tani Utina, Retma inayati

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Ketertinggalan para pustakawan juga akibat dari ketertinggalannya dibidang 
penguasaan teknologi, padahal teknologi informasi dan komputer sangat berkait erat dengan 
tujuan perpustakaan yaitu sebagai penyimpan dan temu kembali informasi denga cepat dan 
tepat. Banyak hal ilmu perpustakaan yang musti disesuaikan dengan perkembangan teknologi, 
misalnya masih efektifkan kartu katalog bagi perpustakaan maya. Munculnya perpustakaan 
cyber, buku elektronik, bahkan toko buku elektronik memberi tantangan baru bagi para 
pustakawan. Dibidang teknologi komputer, saat ini banyak software dan system database 
yang bisa di kembangkan untuk membangun perpustakaan digital, baik yang berbasis web 
maupun untuk sistem jaringan lokal. Cold fusion misalnya, merupakan software yang berbasis 
web yang menyediakan banyak fitur untuk pengembangan sistem data base, atau produk 
Microsoft yang bisa untuk mengembangkan perpustakaan digital.

PELATIHAN MERANGKAI MAHAR UANG SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
BAGI IBU RUMAH TANGGA DI GRIYA SEKAR GADING KALISEGORO

Maria Krisnawati, Wulansari Prasetyaningtyas

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Griya Sekar Gading Kalisegoro 
ditujukan kepada para ibu dan remaja upaya memiliki pengetahuan dan ketrampilan khususnya 
dalam pembuatan berbagai mahar yang dibentuk menjadi boneka. Melalui pelatihan ini 
diharapkan dapat dijadikan usaha sampingan bagi ibu-ibu rumah tangga di Griya Sekar 
Gading yang sebagian besar memiliki waktu luang, diluar waktu mengurus keluarga. Para 
ibu rumah tangga diharapkan juga dapat memberdayakan diri dengan kegiatan yang dapat 
menambah penghasilan. Salah satunya dengan menerima jasa merangkai uang mahar.Pada 
pengabdian masyarakat diajarkan cara-cara merangkai mahar berbahan dasar uang kertas 
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sehingga mereka mempunyai kegiatan yang positif yang dapat memberikan penghasilan bagi 
keluarga. Hasil kegiatan ini memperoleh tanggapan positif dari para peserta dan menghasilkan 
bentuk-bentuk mahar uang yang bervariasi. Dalam pelaksanaan, kegiatan pengabdian ini 
tidak mengalami hambatan yang berarti.

PELATIHAN PEMAKAIAN JILBAB BERBASIS KREATIFITAS GUNA MENUMBUHKAN RASA 
PERCAYA DIRI UNTUK IBU-IBU PKK PERUMAHAN BUMI MANYARAN PERMAI BLOK C RT. 5 

RW. 6 KELURAHAN SADENG KECAMATAN GUNUNGPATI

Marwiyah, Ade Novi Nurul Ihsani, Widya Puji Astuti, Fitria Nurvitasari 

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pelatihan pemakaian jilbab berbasis 
kreatifitas untuk ibu-ibu PKK Perumahan Bumi Manyaran Permai Blok C Rt. 5 Rw. 6 Kelurahan 
Sadeng Kecamatan Gunungpati, ditujukan agar para ibu-ibu memiliki kreatifitas dalam 
pemakaian jilbab pada kesempatan. Dalam hal ini model-model jilbab sedang berkembang, 
mulai dari anak dewasa hingga para ibu-ibu. Dimana para ibu-ibu tidak mau ketinggalan 
mode dalam pemakaian jilbab. Mereka belum memiliki dasar keterampilan yang baik 
dalam pemakaian jilbab berbasis kreatifitas. Dengan demikian harapan pengabdian kepada 
masyarakat ini dapat ikut berpartisipasi memberdayakan peningkatan kesejahteraan keluarga 
melalui sosialisasi pelatihan pemakaian jilbab berbasis kreatifitas dalam berbusana. Hasil 
kegiatan ini memperoleh tanggapan positif dari para peserta dan ketua penggerak PKK 
di Perumahan Bumi Manyaran Permai Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati. Dalam 
pelaksanaan pengabdian ini semoga tidak mengalami hambatan yang berarti.

REVITALISASI PAUD UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 
(PBM) DI TAMBAK REJO KELURAHAN TANJUNG MAS

Mego Purnomo

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tujuan kegiatan ini adalah untuk merevitalisasi sarana dan prasarana PAUD Patra 
Sutera sehingga tercipta kondisi lingkungan belajar yang kondusif. Revitalisasi PAUD adalah 
upaya dalam memperbaiki serta meningkatkan nilai penting PAUD sebagai lingkungan belajar 
dan bermain. Kelompok usia dini merupakan periode awal yang penting dan mendasar 
dalam rentang pertumbuhan serta perkembangan manusia (Depdiknas 2007). Oleh karena 
itu, fasilitas sarana dan prasarana belajar untuk anak usia dini menjadi sangat penting dalam 
memupuk karakter dan prilaku siswa. Kegiatan ini berhasil membuat kanopi PAUD di Tambak 
Rejo Kelurahan Tanjung Mas guna memberikan kenyamanan belajar dan bermain para siswa. 
Keberhasilan program juga terlihat dari antusiasme dan komitmen masyarakat dalam merawat 
hasil kegiatan ini. komitmen masyarakat tersebut di atas dapat menjadi idikator bahwa 
kegiatan ini dapat berlanjut.
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PEMBERDAYAAN PROFESIONALISME GURU SMK DALAM ANALISIS STATISTIK 
PENELITIAN EKSPERIMEN

Muhammad Khumaedi

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) mengetahui hasil yang 
telah dilakukan di dalam pemberdayaan profesionalisme guru guru SMK Negeri dan Swasta di 
kota Semarang dalam analisis statistik penelitian eksperimen, dan (2) mengetahui peningkatan 
kompetensi guru guru SMK di kota Semarang dalam analisis statistik penelitian eksperimen 
sesudah mendapat pemberdayaan. Metode pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan 
berbagai cara, seperti: ceramah, tanya jawab, demonstrasi, praktik, dan pengerjaan tugas. 
Hasil dari pemberdayaan yang dilakukan sebagai berikut: (1) pemberdayaan profesionalisme 
guru guru SMK Negeri dan Swasta di kota Semarang dalam analisis statistik penelitian 
eksperimen adalah dari sebelumnya kompetensinya rendah setelah dilakukan pemberdayaan 
kompetensinya menjadi tinggi, dan (2) ada peningkatan yang cukup tinggi kompetensi guru 
guru SMK Negeri dan Swasta di kota Semarang dalam analisis statistik penelitian eksperimen 
sesudah mendapat pemberdayaan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PELATIHAN MEMBUAT BUSANA MUSLIM  
PADA IBU – IBU PKK DI KELURAHAN NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI  

KOTA SEMARANG 

Musdalifah, Trisnani Widowati, Siti Nurrohmah

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

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

Prima Astuti Handayani, Wara Dyah Pita Rengga, Catur Rini Widiastuti

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pemanfaatan biji durian di sekitar Kecamatan Gunungpati saat ini belum memanfaatkan 
secara maksimal, masih menganggap biji durian sebagai limbah yang mengotori lingkungan. 
UNNES sebagai Universitas Konsenvasi diantaranya konservasi sumber daya alam dan limbah, 
hal inilah yang mendorong pengabdi untuk memanfaatkan limbah biji durian menjadi 
bahan pangan yaitu susu cair aneka rasa, untuk menambah nilai guna dari biji durian dan 
pengelolaan sampah lingkungan secara efektif. Permasalahan yang muncul dari kegiatan ini 
adalah: 1) bagaimana agar masyarakat kelurahan Mangunsari dapat mengolah biji durian 
menjadi susu biji durian , 2) bagaimana cara mengolah biji durian menjadi susu yang bergizi 
tinggi dengan menggunakan teknologi yang sederhana namun tepat guna. Tujuan spesifik 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah dilaksanakan adalah agar masyarakat Desa 
Mangunsari Kecamatan Gunungpati dapat mengolah limbah biji durian menjadi susu yang 
bergizi tinggi. Usaha ini untuk kebutuhan dirinya sendiri juga sekaligus dapat meningkatkan 
pendapatan keluarga melalui kemandirian memproduksi susu biji durian. Metode kegiatan 
yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah: Metode ceramah mengenai 
pembuatan susu biji durian, Metode praktek tentang proses pengolahan biji durian menjadi 
sus. Metode tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta mampu menerima 
atau terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan Evaluasi untuk memperoleh 
gambaran dalam rangka penafsiran dan analisis untuk memperoleh simpulan dari semua 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan. Hasil dari kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan masyarakat sangat antusias untuk mengolah 
limbah biji durian yang belum dimanfaatkan menjadi susu bergizi tinggi. 

DIVERSIFIKASI SAMPAH PLASTIK RUMAHTANGGA DALAM UPAYA KELESTARIAN 
LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI WARGA BANYUMANIK 

SEMARANG

Rina Rachmawati, Sicilia Sawitri 

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Wilayah RW 2 Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang 
merupakan perkampungan penduduk yang padat. Dari padatnya penduduk di daerah 
Srondol Wetan ini dapat diasumsikan bahwa daerah Srondol Wetan menghasilkan banyak 
sampah rumahtangga yang dibuang. Dari berbagai sampah yang dibuang oleh warga 
Srondol Wetan, sebagian besar adalah sampah plastik. Menilik dari permasalahan di atas, 
maka tim pengabdian masyarakat Unnes akan memberikan pelatihan tentang pemanfaatan 
sampah plastik rumahtangga menjadi berbagai macam produk hasil kreasi, seperti aneka tas 
daur ulang, tempat tissu, tempat pensil, tempat majalah dan lain lain. Sampah plastik yang 
akan dimanfaatkan sebagai bahan dasar aneka produk kreasi ini antara lain sampah plastik 
pembungkus sabun cuci, pembungkus kopi, pembungkus susu, pembungkus sabun mandi, 
pembungkus cairan pel dan lain-lain. Hasil dari pelatihan ini diharapkan bisa sebagai upaya 
mendukung progam pemerintah kota Semarang dalam pemanfaatan (pengelolaan) limbah 
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plastik, dan juga bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu warga Srondol Wetan untuk dijual. Sehingga 
warga mampu berperan serta meningkatkan pendapatan keluarga, yang berkorelasi dengan 
peningkatan kesejahteraan keluarganya.

PEMANFAATAN LIMBAH KEMASAN PLASTIK SEBAGAI MEDIA TANAM SAYURAN 
ORGANIK DI KETOAN BANYUDONO BOYOLALI 

Rosidah, Margunani

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Produk-produk kebutuhan rumah tangga saat ini banyak yang dikemas dengan 
plastik, yang limbahnya banyak terbuang percuma dan dapat mencemari alam karena plastik 
sulit diurai. Kegiatan pengabdian tentang pemanfaatan limbah kemasan plastik sebagai 
tempat untuk menanam sayuran organik di desa Ketaon Banyudono Boyolali bertujuan agar 
masyarakat dapat mengoptimalkan limbah plastik yang selama ini dibuang sebagai sampah 
yang mencemari lingkungan menjadi wadah untuk bertanam sayuran organik di sekitar tempat 
tinggal yang tidak memerlukan lahan luas namun hasilnya dapat membantu memenuhi 
kebutuhan akan sayuran sehat bagi keluarga. Hasil kegiatan memperoleh tanggapan yang 
positif, baik dari peserta maupun ibu Ketua PKK Desa Ketaon Banyudono Boyolali, karena 
masyarakat menjadi kreatif dan aktif bertanam sayuran organik di lahan yang sempit, keluarga 
dapat berhemat karena kebutuhan akan sayuran sehat sebagian dapat dipenuhi dari halaman 
sendiri serta terjaganya lingkungan sekitar dari pencemaran limbah plastik rumah tangga. 

PELATIHAN PEMBENTUKAN BANK SAMPAH BAGI PETUGAS CLEANING SERVIS  
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNNES SEBAGAI SARANA PENINGKATAN NILAI  

EKONOMI SAMPAH

Slamet Seno Adi

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Potensi timbunan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas kampus perlu adanya upaya 
pengembangan sistem pengelolaan sampah yang dapat lebih meningkatkan nilai ekonomi 
sampah dan sarana sebagai menambah penghasilan warga sebagai petugas cleaning 
servise. Pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara: melakukan studi karakteristik 
sampah dilingkungan Fakultas Teknik UNNES, penyuluhan pembuatan wadah sampah 
multi kompartemen, manajemen bank sampah dan praktek pembentukan bank sampah, 
pembuatan wadah sampah multi kompartemen, serta pembuatan pupuk kompos. Dengan 
memberi pelatihan pembentukan bank sampah dan pembuatan pupuk kompos bagi petugas 
cleaning servis di lingkungan kampus UNNES yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini, hasilnya telah terbentuk organisasi bank sampah dan 
membuat pupuk kompos. Dengan peningkatan nilai ekonomi sampah dapat meningkatkan 
penghasilan petugas cleaning servis rata-rata Rp. 125.000,- per bulan. 



93Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

• Fakultas Teknik

PENERAPAN REAKTOR BIOGAS (DIGESTER) PADA KELOMPOK TANI TERNAK  
“NGIJO MAKMUR” KECAMATANGUNUNGPATI, KOTA SEMARANG

Sunyoto, Danang Dwi Saputro, Said Sunardiyo

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Biogas merupakan energi yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah/kotoran organik, 
terutama dari kotoran ternak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat reaktor biogas dan 
memberikan pelatihan kepada khalayak sasaran tentang bagaimana memanfaatkan biogas 
sebagai bahan bakar alternatif bagi warga. Sebagai khalayak sasaran kegiatan ini adalah para 
peternak sapi di kelurahan Ngijo, kecamatan Gunungpati, kota Semarang, yang tergabung 
dalam kelompok tani “Ngijo Makmur”. Kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 1) Telah dihasilkan satu unit reaktor biogas serta dilakukan pelatihan kepada khalayak 
sasaran (peternak sapi di Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati) tentang bagaimana cara 
membuat reaktor biogas, 2) Telah dilakukan pelatihan bagaimana cara mengoperasikan 
reaktor biogas serta memanfaatkan gas yang dihasilkan untuk bahan bakar, 3) Telah dilakukan 
pelatihan kepada khalayak sasaran tentang bagaimana memanfaatkan limbah biogas untuk 
diolah menjadi pupuk kompos, 4) Masyarakat menyambut baik kegiatan ini dan mengharapkan 
adanya tindak lanjut kegiatan. Supaya kotoran ternak selalu tersedia maka peternak dianjurkan 
memelihara sapi peranakan atau menjual ternak tidak secara bersamaan.

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

Suwahyo, Budiarso Eko

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, adalah: (1) Memberikan pelatihan 
Design Software CADCAMCAE dengan metode yang baik dan benar,(2) Meningkatkan 
kualitas dan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan Design Software CADCAMCAE, (3) 
Meningkatkan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan Design Software CADCAMCAE di 
SMK N 4 Semarang. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah artikel ilmiah dan dihasilkan 
modul penggunaan Software CADCAMCAE. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah 
pelatihan dan evaluasi. Evaluasi dilakukan dua kali yaitu sebelum dan sesudah kegiatan atau 
pretest dan posttest. Kegiatan pengabdian ini menghasilkan kesimpulan: 1) pelatihan dengan 
metode pelatihan dengan pemberian materi, tugas, dan evaluasi pada awal dan akhir, serta 
adanya pendampingan untuk layanan konsultasi, 2) kualitas dan kompetensi tenaga pendidik 
meningkat melalui adanya pelatihan design software CADCAMCAE dengan menggunakan 
Software CATIA hal ini dikarenakan software tersebut memiliki banyak kemudahan dan kelebihan 
dibandingkan software CAD saja. Peserta pelatihan lebih mudah dan cepat menyelesaikan soal 
gambar dengan menggunakan Software CATIA jika dibandingkan software CAD, 3) keterampilan 
tenaga pendidik meningkat melalui pelatihan design software CADCAMCAE dengan metode 
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yang menekankan aspek psikomotorik. Saran pada kegiatan pengabdian ini adalah: 1) untuk 
mengetahui efektivitas dari penggunaan software CADCAMCAE dalam pembuatan design 
software CADCAMCAE, maka perlu adanya pelatihan terkait tema ini, 2) untuk meningkatkan 
keterampilan, kualitas dan kompetensi guru dalam membuat design software CADCAMCAE 
maka perlu latihan membuat berbagai macam gambar komponen ataupun benda kerja yang 
kompleks atau berupa perakitan komponen menjadi suatu mesin.

PENATAAN RUANG PUBLIK DAN JALAN LINGKUNGAN DI RT 04 RW 03 PERUMAHAN 
GRIYA SEKAR GADING GUNA MENINGKATKAN NILAI KEAMANAN, KENYAMANAN  

DAN ESTETIKA

Teguh Prihanto

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Dalam perkembangannya, Perumahan Griya Sekar Gading (GSG) yang terletak di 
sekitar Kampus Unnes memiliki peningkatan kepadatan hunian yang cukup tinggi. Khususnya 
pada RT 04 RW 03, beragam permasalahan lingkungan muncul seiring dengan perilaku 
penghuni yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. pengabdian ini memiliki tujuan 
untuk menata ruang publik dan jalan lingkungan perumahan Griya Sekar Gading RT 04 RW 03 
yang menghasilkan: (1) Dokumen desain perencanaan ruang publik dan jalan lingkungan; (2) 
Dokumen perlengkapan infrastruktur dan street furniture ruang publik dan jalan lingkungan. 
Dalam rangka mendukung program Penataan Ruang Publik dan Jalan Lingkungan di RT 04 
RW 03 Perumahan Griya Sekar Gading, maka kerangka pemecahan masalah dan realisasinya 
adalah: (1) secara teknis; (2) secara kelembagaan; (3) secara finansial. Secara Teknis kerangka 
pemecahan masalah meliputi: (1) Dokumen desain perencanaan ruang publik dan jalan 
lingkungan Perumahan GSG, yaitu zona lokasi perencanaan dan elemen perencanaan; (2) 
Dokumen perlengkapan infrastruktur dan street furniture ruang publik dan jalan lingkungan 
Perumahan GSG, yaitu: akses masuk, gerbang perumahan, tata vegetasi, tong sampah, papan 
petunjuk, papan informasi, pos keamanan, dan dinding rumah warga. Secara Kelembagaan, 
kegiatan dikelola oleh Pengurus RT 04 RW 03 seksi pembangunan. Sedangkan secara finansial, 
pendanan berasal dari dana kas. implementasi menerapkan kegiatan renovasi kondisi 
bangunan, renovasi kondisi jalan, penggunaan material yang sesuai dan menggunakan 
elemen yang berfungsi sebagai pelengkap street furniture (papan penanda, pot bunga, bunga/
tanaman, tempat sampah dan tiang bendera). Selain itu, juga harus menerapkan prinsip-
prinsip: (1) estetika: terlihat indah dipandang; (2) aksesibel: dapat diakses dengan nyaman 
sesuai kapasitas; (3) aman: meminimalkan resiko kecelakaan; (4) mudah pembangunan: dapat 
dilaksanakan pembangunan secara mandiri ; (5) mudah perawatan; (6) fungsional: sesuai 
dengan fungsi utama sebagai penunjang kegiatan; dan (7) efisien: memberikan nilai ekonomis 
dan meminimalkan pemborosan biaya, baik pembangunan maupun perawatan.
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INOVASI PEMANFAATAN LIMBAH KULIT PISANG SEBAGAI NATA DE BANANA

Widi Astuti, Catur Rini Widyastuti

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pisang merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Cepogo. Pada 
umumnya, masyarakat mengolah pisang menjadi sale dan dijual sebagai makanan atau oleh-
oleh khas Salatiga. Namun, kegiatan ini menghasilkan limbah kulit pisang yang menumpuk 
dan belum termanfaatkan dengan baik. Kulit pisang ini pada umumnya hanya dibuang sebagai 
limbah organik atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Padahal, kandungan gizi yang 
tinggi pada kulit pisang yang meliputi karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin 
B dan C menjadikan kulit pisang sangat berpotensi sebagai sumber energi dan antibodi bagi 
tubuh manusia. Jika kulit pisang ini dapat diolah menjadi bahan makanan, maka diharapkan 
dapat meningkatkan nilai tambah kulit pisang sekaligus membuka lapangan usaha baru 
bagi masyarakat Cepogo. Tujuan spesifik kegiatan pengabdian ini adalah agar masyarakat 
memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan potensi limbah kulit pisang 
menjadi nata de banana yang berpotensi ekonomi tinggi sehingga dapat meningkatkan taraf 
hidupnya. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan masyarakat sangat antusias untuk 
mengolah limbah kulit pisang menjadi nata de banana. Perlu dilakukan inovasi dan kreativitas 
dalam proses pengolahannya agar produk yang dihasilkan bisa lebih baik dan bermutu.

PELATIHAN PEMROGRAMAN MESIN CNC MENGGUNAKAN SOFTWARE SWANSOFT BAGI 
GURU BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN SMK NEGERI 7 SEMARANG

Wirawan Sumbodo, Sunyoto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, adalah: (1) Memberikan 
pelatihan pemrograman mesin CNC dengan menggunakan software SWANSOFT dengan 
metode yang baik dan benar,(2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik 
melalui pelatihan pemrograman mesin CNC dengan menggunakan software SWANSOFT, (3) 
Meningkatkan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan pemrograman mesin CNC 
dengan menggunakan software SWANSOFT di SMK N 7 Semarang. Luaran yang dihasilkan 
dari kegiatan ini adalah artikel ilmiah dan dihasilkan modul penggunaan software SWANSOFT. 
Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pelatihan dan evaluasi. Pelatihan dengan 
pemberian materi terstruktur baik teori maupun praktik dan pemberian tugas untuk latihan 
praktik. Evaluasi dilakukan dua kali yaitu sebelum dan sesudah kegiatan atau pre-test dan 
post-test. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 
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Pelatihan telah diberikan dengan metode pelatihan dan evaluasi, 2) Kualitas dan kompetensi 
tenaga pendidik melalui pelatihan pemrograman mesin CNC dengan menggunakan software 
SWANSOFT ditingkatkan melalui pemberian materi terstruktur baik teori maupun praktik 
dan pemberian tugas disertai pembahasan, peningkatan ini telah diukur melalui evaluasi 
pada awal dan akhir, 3) Keterampilan tenaga pendidik ditingkatkan dengan menitikberatkan 
pelatihan pada aspek praktik, peningkatan keterampilan diketahui dari pengamatan langsung 
pada setiap praktik dan evaluasi akhir (post-test). Saran pada kegiatan pengabdian ini adalah: 
1) untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan Software SWANSOFT dalam pemrograman 
mesin CNC, maka perlu adanya pelatihan terkait tema ini, 2) upaya peningkatan keterampilan 
dan kualitas tenaga pendidik untuk berbagai pemrograman jenis mesin CNC lain dapat dicapai 
dengan melakukan latihan dan praktik pengoperasian software SWANSOFT pada berbagai 
bentuk benda kerja.
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PENGABDIAN DOSEN FIK

BIMBINGAN TEKNIK PEMBELAJARAN KIDS ATLETIK GURU PENJAS SD  
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014

Agus Widodo Suripto, Rumini, Aris Mulyono, Sobihin

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang memiliki 
prestasi yang kurang membanggakan hal ini tidak bisa lepas dari pembinaan yang dilakukan 
di kabupaten demak kurang maksimal. Pembinaan perlu dilakukan mulai dari usia dini hingga 
hingga mencapai usia emas atau golden age. Pembinaan yang tepat untuk anak usia dini dan 
anak sekolah khsususnya SD adalah dengan mengenalkan Cabang olahraga atletik ke siwa 
didik dan membekali guru olahraga mengenahi bagaimana membina anak sekolah dasar untuk 
menyenangi cabang olahraga atletik melalui kids atletik, dan juga akhirnya dapat berprestasi 
di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Rumuskan masalah pengabdian ini Apakah 
bimbingan teknik pembelajaran kids Atletik perlu diberikan kepada guru pendidikan jasmani 
sekolah dasar Di kabupaten Demak, tujuan dari pengabdian ini addalah: Memberikaan 
bimbingan teknik pemebelajaran kids Ateltik kepada guru Pendidikan Jasmani sekolah dasar 
di kabupaten Demak manfaat yang dapat diperoleh adalah Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan (PJOK)SD mempunyai wawasan lebih tentang bimbingan teknik pembelajaran 
kids atletik.

PELATIHAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI BERBASIS PENDEKATAN 
LINGKUNGAN ALAM & PROBLEM MOVEMENT BAGI GURU PENJASORKES SEKOLAH 

DASAR DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

Andry Akhiruyanto, M. Annas, Agus Pujianto

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bermakna 
bahwa pendidikan tersebut berlangsung melalui aktivitas jasmani sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Aktivitas jasmani inilah yang menjadi pusat 
perhatian guru pendidikan jasmani dalam rangka meningkatkan kualitas hidup siswa 
secara menyeluruh baik fisik, psikis, mental, moral, maupun sosial agar menjadi manusia 
yang seutuhnya. Salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang menarik dan 
menyenangkan adalah dalam bentuk bermain ataupun pembelajaran pendidikan jasmani 
berbasis masalah gerak (problem movement) atau bisa juga memanfaatkan alam yang ada. 
Karena dengan pendekatan lingkungan alam dan masalah gerak ini nantinya akan ada suatu 
pengembangan keragaman dan kualitas gerak. Ini dapat dibuktikan ketika disampaikan 
berbagai bentuk permainan yang menarik, beriringan dengan penekanan pada kesetaraan 
dalam adu keterampilan (balance skill competences). Kegiatan pengabdian ini bertujuan 
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agar Guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten Tegal akan mempunyai paradigma baru dalam 
pembelajaran Pendidikan Jasmani dan kegiatan inipun bermanfaat agar Guru Pendidikan 
Jasmani di Kabupaten Tegal dapat menciptakan model Pembelajaran Pendidikan Jasmani yang 
lebih baik dan efektif. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini Secara umum berdasarkan 
hasil pemantauan dan pengamatan 90% telah tercapai tujuan, yaitu guru-guru Pendidikan 
Jasmani. sebagian besar sudah mengetahui bagaimana cara mengajar pendidikan jasmani 
di sekolah dan telah mengajarkan model pembelajaran tersebut pada siswanya. Berdasarkan 
hasil tersebut diharapkan para guru pendidikan jasmani di Kabupaten Tegal bisa memberikan 
paradigma baru dalam mengajar pendidikan jasmani di sekolah

SOSIALISASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI 
BAGI IBU HAMIL DAN KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANDARHARJO

Arulita Ika Fibriana, Anik Setyo Wahyuningsih

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Target MDGs 2015 yaitu menurunkan angka kematian ibu menjadi 102/100.000 
kelahiran hidup. Puskesmas Bandarharjo termasuk salah satu puskesmas di wilayah kota 
Semarang yang angka kematian ibunya masih cukup tinggi. Data kematian ibu pada bulan 
September 2013 adalah sebanyak 3 kasus dari total 826 kelahiran. Jika dibandingkan dengan 
target MDGs tersebut, kondisi ini masih di bawah target tersebut sehingga perlu perhatian dan 
penyelesaian secara serius. Pengetahuan tentang cara merencanakan persalinan yang baik 
serta cara mencegah terjadinya komplikasi kehamilan merupakan langkah awal dalam upaya 
penurunan angka kematian ibu. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat mengenali sejak 
dini bila terjadi gangguan kehamilan atau komplikasi serta dapat merencanakan persalinan 
dengan baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah: 1) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
mengenai kehamilan berisiko, penyebab-penyebab, tanda-tanda dan gejalanya serta cara 
pencegahannya, 2) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penyusunan 
perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, 3) untuk meningkatkan praktik tindak 
lanjut masyarakat dari perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Sasaran dalam 
kegiatan ini adalah Ibu-ibu hamil beserta suami (keluarga terdekat), kader posyandu, dan kader 
PKK. Setelah mendapatkan sosialisasi, ibu-ibu hamil menjadi lebih memahami pentingnya 
program perencanaan persalinan dan upaya pencegahan komplikasi kehamilan. Pengetahuan 
dan praktik tindaklanjut untuk pencegahan komplikasi kehamilan yang dimiliki ibu-ibu hamil 
dan keluarganya juga mengalami peningkatan (menjadi lebih baik).

PENINGKATAN KETRAMPILAN KADER KESEHATAN DESA DI WILAYAH BINAAN 
PUSKESMAS SEKARAN DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI BORAK  

PADA MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH 
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Keamanan makanan jajanan anak sekolah saat ini merupakan isu kesehatan yang 
penting. Studi pendahuluan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati menunjukkan 
ditemukannya makanan jajanan anak sekolah dasar yang positif mengandung borak. Kurangnya 
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upaya skrening, serta partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah tersebut mendorong 
dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan kader kesesehatan untuk 
identifikasi borak. Pengabdian masyarakat ini mengambil tempat di wilayah kerja Puskesmas 
Sekaran Kecamatan Gunungpati. Pelatihan melibatkan 22 Kader Kesehatan desa. Hasil 
pengabdian menunjukkan sebanyak 80% kader kesehatan yang dilatih mampu melakukan 
identifikasi borak. Diperoleh pula nilai sensistivitas sebesar 0,8 dan spesifisitas sebesar 0,8 dari 
metode uji nyala sebagai metode untuk identifikasi borak. Disarankan agar pada masa yang 
akan datang pihak Puskesmas dapat memberdayakan Kader kesehatan desa dalam upaya 
skrening keamanan makanan jajanan anak sekolah. Kepada pihak sekolah diharapkan dapat 
memanfaatkan metode uji nyala untuk identifikasi dan skrening borak pada makanan jajanan 
yang ada di lingkungan sekolah. 

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT LEPTOSPIROSIS  
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Pencegahan leptospirosis di Kelurahan Pakintelan menjadi penting karena selain IR 
tinggi dan kondisi lingkungan mendukung aktivitas tikus, pada awal 2014 terdapat 1 kasus 
kematian akibat leptospirosis, tepatnya warga RT 2 RW 5. Kesadaran masyarakat mengubah 
perilaku dan kondisi lingkungan perlu diawali dengan edukasi masyarakat. Kegiatan ini 
bertujuan meningkatkan pengetahuan dan motivasi warga tentang pencegahan leptospirosis, 
serta memberikan alternatif upaya pencegahan leptospirosis. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan 
dengan metode ceramah, pemberian booklet, demonstrasi, dan problem solving. Target 
khalayak sasarannya adalah perwakilan warga dan perangkat Kelurahan Pakintelan. Evaluasi 
kegiatan dilakukan dengan pemberian pretest dan posttest untuk aspek pengetahuan dan 
kemampuan pemecahan masalah. Kegiatan dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2014. Dari 20 
orang peserta yang hadir didapatkan untuk pengetahuan rata-rata pre test sebesar 6,25 dan 
rata-rata post test sebesar 11,05 (meningkat 43,44%). Saat dilakukan diskusi kelompok untuk 
pemecahan masalah, dari seluruh peserta yang terbagi dalam 5 kelompok didapatkan 1 
kelompok yang pemecahan masalahnya kurang sempurna.

PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN 
PENCEGAHAN DAN PERAWATAN CEDERA BAGI GURU PENJAS SEKOLAH DASAR  
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Materi pengabdian berupa teori dan praktek ketrampilan Pencegahan dan Perawatan 
Cedera, karena kedua hal tersebut saling berkesinambungan dan sangat mendukung 
keberhasilan dari pelatihan ini. Selain itu juga diberikan kepada para peserta sebuah 
modul berisi ketrampilan Pencegahan dan Perawatan Cedera. Peralatan yang dibutuhkan 
diantaranya berupa: bandage, alat bantu pernapasan, dan sebagainya, serta beberapa bahan 
pendukung ketrampilan pencegahan dan perawatan cedera, seperti: kasa, hansaplas, obat 
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merah dan sebgainya. Adapun materi yang disampaikan adalah penjelasan mengenai cedera, 
pencegahan cedera, penanganan cedera dan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. 
Tujuan yang di inginkan pasca pengabdian ini adalah peserta memiliki Memiliki pengetahuan 
Pencegahan dan Perawatan Cedera secara teoritis dan dapat menambah pengetahuan 
pendukung yang lain dan dapat menjadi pelaku utama penanganan pertolongan pertama 
pada korban kecelakan (P3K), terutama dalam lingkup olahraga, serta dapat menularkan 
kepada teman sejawat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan 
Limbangan Kabupaten Kendal berjalan dengan lancar, aspek jadwal kegiatan, estimasi biaya, 
metode pelaksanaan, evaluasi dan hasil tercapainya tujuan telah tercukupi dan terealisasikan 
sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan, peserta mengikuti dengan antusias, karena 
menyadari sebagai guru penjas sangat membutuhkan keterampilan ketrampilan pencegahan 
dan perawatan cedera dalam menunjang tugasnya sehari – hari.Dapat disimpulkan bahwa 
sekarang Ketrampilan Pencegahan dan Perawatan Cedera bagi guru-guru penjas sekolah 
dasar se Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berkategori menguasai dengan baik.
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Tingkat ketidakhadiran ibu karena bayi sakit sebesar 25% jika ibu menyusui dan sebesar 
75% jika ibu memberikan makanan buatan karena jika pekerja tetap memberikan ASI maka 
akan meningkatkan produktivitas. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan pengetahuan 
dan motivasi ibu-ibu dharma wanita FIK Unnes mengenai ASI eksklusif serta memotivasi ibu-
ibu dharma wanita FIK yang hamil dan menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif. Metode 
yang digunakan adalah metode ceramah mengenai tekhnik menyusui, dan demonstrasi 
mengenai cara pelekatan yang baik, memerah ASI, menyimpan dan menyajikan ASI Perah.
Berdasarkan hasil pretest dan posttest, rata-rata prosentase kenaikan nilai adalah 79,15 persen. 
Dengan kenaikan tertinggi sebesar 300% dan kenaikan terendah sebesar 25%. Tetapi kenaikan 
terendah dikarenakan nilai pretest peserta sudah bagus yaitu 8. Saran yang diberikan adalah 
bagi ibu hamil dan ibu menyusui diharapkan dapat mencari informasi seputar menyusui dan 
permasalahannya sehingga dapat membantu selama proses menyusui baik dari internet, 
kelompok pendukung ASI atau seseorang yang ahli dibidangnya.

PENINGKATAN PENGETAHUAN SISTEM EVAKUASI BENCANA BAGI WARGA TRANGKIL 
KOTA SEMARANG 
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Indonesia adalah negara yang rawan terjadi bencana mulai dari kebakaran, gempa 
bumi, bom, banjir, erupsi gunung berapi, tanah longsor dan lain sebagainya. Kejadian 
bencana tanah longsor ini juga terjadi di Trangkil Kota Semarang pada awal tahun 2014. 
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Dimana berdasarkan hasil identifikasi tim LP2M Universitas Negeri Semarang dapat diketahui 
bahwa di Trangkil yang merupakan daerah rawan bencana yaitu kondisi topografi yang labil 
dan kondisi tanah yang miring serta belum mempunyai sistem tanggap bencana khususnya 
sistem evakuasi yang memadai. Sehingga Pusat Studi Wanita LP2M Unnes mengajuan usulan 
pengabdian kepada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan sistem evakuasi bencana 
bagi warga Trangkil Kota Semarang Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat 
memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pengetahuan terkait 
kebencanaan dan sistem evakuasi bagi warga Trangkil pada umumnya dan ibu-ibu PKK RT 
02 sebagai target sasaran kegiatan pengabdian ini pada khususnya karena buku saku yang 
telah dihasilkan dalam kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh pengabdi terkait 
rancangan sistem evakuasi di Trangkil Kota Semarang akan dibagikan kepada seluruh RT 
yang nantinya akan ditindaklanjuti proses sosialisasinya oleh masing-masing RT yang ada. 
Peningkatan pengetahuan dan sensitifitas ibu-ibu PKK RT 02 yang hadir ditandai dengan 
adanya peningkatan hasil nilai pre test dan post test sebesar 28,4 poin. Rata-rata perolehan 
nilai pre test sebesar 31,6 dan post test sebesar 60, serta antusiasme peserta yang tinggi 
terlihat dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini. Saran dalam kegiatan ini adalah perlunya 
dilakukan review secara berkala untuk melakukan up date terhadap buku panduan yang telah 
disusun, pemberian penyuluhan secara berkala, pemberian penyuluhan pada RT-RT yang 
lainnya diseluruh perumahan Trangkil, dan dilakukannya simulasi tanggap bencana secara 
berkala diseluruh perumahan Trangkil untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana 
yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.
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Cedera sering dialami oleh seorang yang melakukan aktivitas fisik baik itu saat latihan, 
bertanding maupun pendidikan jasmani, seperti cedera goresan, robek pada ligamen, atau 
patah tulang karena terjatuh. Cedera tersebut biasanya memerlukan pertolongan yang 
profesional dengan segera. Kinesio Tape adalah sebuah plester yg terbuat dari bahan khusus 
yang sangat elastis seperti katun dan acrylic adhesive back. Plester ini ditemukan oleh dr. 
Kenzo Kase yaitu seorang chiropractor Jepang pada tahun 1970-an yang berfungsi untuk 
memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit atau nyeri, membuat kerja otot lebih 
nyaman, mensupport atau membantu kerja persendian sebagai penyokong, mengurangi 
bengkak, sehingga membantu proses penyembuhan, mencegah cedera dan memberikan 
elastisitas lebih kuat bagi otot-otot yang terasa kejang dan juga melindungi serta mendukung 
otot. Kegiatan sosialiasasi kinesio tapping ini dilaksanakan di FIK Unnes dengan peserta 
guru-guru Olahraga SMA se-kota Semarang yang berjumlah 40 orang dengan meggunakan 
metode ceramah dan praktik. Dengan terlaksananya kegiatan ini para guru dapat mengenal 
tentang Kinesio Taping sebagai alternatif pencegahan dan perawatan cedera olahraga pada 
Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) Sekolah menengah Atas. 
Diharapkan setelah sosialisasi dan pelatihan ini peserta banyak melakuakan praktikum karena 
jika suatu ketrampilan tidak sering dilakukan akan mudah lupa atau kurang terampil.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PRAKTEK PENCEGAHAN PENYAKIT AKIBAT KERJA 
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Pengetahuan dan praktek pencegahan Penyakit Akibat Kerja sangatlah penting bagi 
pekerja pengasap ikan agar terhindar dari penyakit akibat kerja. Pada survey awal tingkat 
pengetahuan dan praktek pencegahan penyakit akibat pekerjaan menunjukan rendah, oleh 
karena itu perlu adanya peningkatan pengetahuan dan praktek melalui pelatihan pencegahan 
penyakit akibat kerja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di desa mijen 
Kabupaten Kendal pada tanggal 28 juni-29 Juni 2014 setiap hari sabtu mulai jam 09.00-10.00 
yang diikuti semua pekerja pengasap ikan sejumlah 32 orang. Sebelum mengikuti pelatihan 
dilakukan tes awal lebih dahulu untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan praktek 
pencegahan penyakit akibat kerja. Hasil tes akhir setelah dilakukan pelatihan hasilnya yaitu 
adanya peningkatan yang sangat baik dan menunjukan perbedaan yang signifikan yaitu  
( p=0.017). Sehingga harapan penulis para pekerja tetap mematuhi aturan setiap melaksanakan 
pekerjaanya agar terhindar dari penyakit akibat kerja.

PELATIHAN MODEL PEMBELAJARAN TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) 
BAGI GURU PENJASORKES SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014
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Salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang menarik dan menyenangkan 
adalah dalam bentuk taktik (TGFU). Teaching Games for Understanding (TGfU) merupakan 
suatu pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani untuk memperkenalkan bagaimana 
anak mengerti olahraga melalui bentuk konsep dasar bermain. TGfU tidak memfokuskan 
pembelajaran pada teknik bermain olahraga sehingga pembelajaran akan lebih dinamis dan 
sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pembelajaran pendidikan jasmani menjadi tidak 
membosankan bagi anak melalui pendekatan TGfU. Pendekatan Pembelajaran Teaching Games 
for Understanding (TGfU) lebih menekankan pada pendekatan taktik tanpa mempedulikan 
teknik yang digunakan, bermain dalam segala posisi dalam permainan, mengembangkan 
kreativitas bermain, kecepatan pengambilan keputusan dalam permainan dan menekankan 
berbagai macam variasi bermain. Pendekatan pembelajaran ini cocok untuk berbagai 
tingkatan anak sekolah. Pendekatan ini akan memicu perubahan paradigma pembelajaran 
yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan jasmani sehingga tujuan pendidikan 
jasmani yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. Kegiatan 
pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan sekaligus mengembangkan model 
pembelajaran pendidikan jasmani Teaching Games for Understanding (TGfU) pada guru-guru 
pendidikan jasmani khususnya dikabupaten pekalongan. Sehingga dengan kegiatan tersebut 
juga a akan didapatkan pembelajaran pendidikan jasmani yang menarik dan menggembirakan 
melalui Pelatihan Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani Teaching Games For Understanding 
(TGFU) Bagi Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Di Kabupaten pekalongan. Setelah dilaksanakan 
kegiatan pengabdian ini Secara umum berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan 90% 
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telah tercapai tujuan, yaitu guru-guru Pendidikan Jasmani. sebagian besar sudah mengetahui 
bagaimana cara mengajar pendidikan jasmani di sekolah dan telah mengajarkan model 
pembelajaran tersebut pada siswanya. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan para guru 
pendidikan jasmani di Kabupaten Pekalongan bisa memberikan paradigma baru dalam 
mengajar pendidikan jasmani di sekolah

MODEL MENTORING UNTUK PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT  
BAGI PECANDU NARKOBA DI PANTI REHABILITASI RUMAH DAMAI KOTA SEMARANG
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Jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tiap tahunnya terus bertambah. 
Di Jawa Tengah terdapat 495.000 kasus pecandu Narkoba. Semarang menjadi salah satu 
dari sepuluh kota di Jawa Tengah yang rawan terhadap peredaran Narkoba. Dalam 2 tahun 
terakhir kasus Narkoba di wilayah kota Semarang mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Proses rehabilitasi untuk pemulihan pecandu. Layanan pendampingan kesehatan 
yang baik sangat diperlukan untuk dapat mempercepat pemulihan pecandu Narkoba. Untuk 
dapat memaksimalkan proses serta kualitas pendampingan kesehatan tersebut, maka harus 
didukung dengan teknik yang menarik dan sesuai dengan keinginan pecandu, salah satu 
inovasi yang dikembangkan dalam kegiatan ini adalah model Mentoring. Tujuan kegiatan 
pengabdian ini adalah: 1) meningkatkan pengetahuan para calon Mentor, 2) membentuk sikap 
yang positif calon Mentor dalam melakukan pendampingan terhadap klien (dampingannya), 
3) meningkatkan skill calon Mentor dalam melakukan pendampingan kesehatan bagi klien 
(dampingannya), dan 4) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat para pecandu pasca 
pendampingan kesehatan oleh Mentor. Sasaran dalam kegiatan ini adalah perwakilan 
pecandu, pengurus panti rehabilitasi dan pimpinan panti rehabilitasi. Penerapan model 
mentoring telah mampu meningkatkan kualitas pendampingan terhadap siswa-siswa di 
panti rehabilitasi. Dengan fungsi pendampingan ini, pengawasan dan pemberian informasi 
oleh mentor kepada siswa lainnya menjadi efektif. Informasi yang benar yang diberikan oleh 
Mentor akan meningkatkan kesadaran siswa untuk dapat melakukan praktik Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dengan baik.

PENINGKATAN KETERAMPILAN KADER POSYANDU DALAM SURVEILANS  

KEHAMILAN BERISIKO DI KELURAHAN TANJUNGMAS KOTA SEMARANG

Mahalul Azam, Muhammad Azinar

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tingginya angka kematian ibu tersebut sampai saat ini masih menjadi masalah serius 
secara nasional termasuk di wilayah kota Semarang. Kasus ini belum bisa diturunkan secara 
sigifikan. Deteksi dini terhadap risiko-risiko gangguan kehamilan merupakan salah satu upaya 
dalam pencegahan kasus kematian ibu. Kader Posyandu secara khusus memiliki potensi 
yang dapat membantu tugas Bidan Desa maupun Puskesmas dalam pencegahan kasus 
kematian ibu di wilayahnya melalui kegiatan surveilans. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) 
untuk meningkatkan pengetahuan Kader Posyandu mengenai kehamilan berisiko, penyebab-
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penyebab, tanda-tanda dan gejalanya serta cara pencegahannya, serta 2) meningkatkan 
skill/keterampilan Kader Posyandu dalam melakukan kegiatan surveilans kehamilan berisiko. 
Sasaran dalam kegiatan ini adalah Kader Posyandu, perangkat desa dan pengurus PKK. Setelah 
mereka diberikan pelatihan dan dilakukan pendampingan selama dua bulan, dampaknya 
terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader yang cukup siginifikan antara lain 
keterampilan pengumpulan data, analisis data, keterampilan memberikan rekomendasi dan 
meberikan laporan kepada Bidan Desa maupun Puskesmas.

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PERMAINAN BAVOS BAGI GURU PENDIDIKAN JASMANI 
SMP DI KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

Martin Sudarmono, Cahyo Yuwono

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tujuan Penjasorkes di sekolah adalah memberikan keterampilan gerak untuk peserta 
didik, dengan harapan keterampilan gerak yang sudah dimiliki untuk dapat dikembangkan 
dan ditingkatkan ke dalam pengembangan spesialisasi gerak cabang olahraga tertentu sesuai 
bakat, minat dan potensi yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran gerak peserta didik SMP 
pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya hasil berupa penguasaan keterampilan 
gerak kompleks. Gerak kompleks pada anak usia SMP diwujudkan dalam kemampuan gerak 
memainkan suatu benda (gerak manipulatif ). Anak SMP membutuhkan aktivitas yang dapat 
meningkatkan pengalaman dalam berbagai aktivitas olahraga yang digemari, misalnya 
olahraga beregu. Dalam konteks pembelajaran, olahraga beregu menjadi salah satu ruang 
lingkup dalam materi Penjasorkes untuk peserta didik SMP yang diwujudkan dalam standar 
kompetensi berupa aktivitas mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan 
bola besar. Ruang lingkup materi dalam permainan bola besar meliputi bolabasket, bolavoli, 
dan sepakbola. Implementasinya dalam pembelajaran, ketiga jenis permainan tersebut salah 
satunya tidak bisa dimainkan karena keterbatasan waktu yang tersedia bagi peserta didik untuk 
bermain. Penyebabnya adalah alokasi waktu yang diberikan untuk pembelajaran permainan 
bola besar hanya dua kali pertemuan (2 x 2 x 40 menit). Hal itu berdampak kurang optimalnya 
perkembangan koordinasi gerak peserta didik dalam proses pembelajaran permainan bola 
besar. Perbedaan karakteristik dari ketiga jenis permainan tersebut dan keterbatasan waktu 
yang tersedia dalam proses pembelajaran membuat penulis tertarik mengembangkan 
suatu permainan yang didalamnya menggabungkan ketiga karakteristik permainan bola 
besar (bolabasket, bolavoli, dan sepakbola). Penggabungan ketiga jenis permainan bola 
besar (bolabasket, bolavoli, dan sepakbola) diwujudkan melalui “Permainan BAVOS” untuk 
pembelajaran permainan bola besar di SMP. 

PELATIHAN KADER REMAJA SEHAT (KRS) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN 
SISWA SMP ISLAM WALISONGO KEDUNGWUNI TAHUN 2014

Nur Siyam, Oktia Woro K.H

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Tumbuh kembang yang tidak terpantau dan permasalahan kesehatan remaja perlu 
mendapatkan perhatian khusus. Masa remaja rawan mengalami permasalahan gizi, baik itu yang 
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cenderung mengalami gizi buruk, maupun gizi kurang cenderung meningkat. Hasil observasi di 
SMP Islam Walisongo, UKS belum berfungsi dengan maksimal, sehingga pelatihan kader remaja 
sehat (KRS) penting dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 
Subjek penelitian adalah petugas UKS, 2 guru wali kelas, 10 siswa KRS. Respondennya adalah 
20 siswa yang dipilih berdasarkan kriteria status gizi yang kurang ataupun lebih. Metode yang 
digunakan ceramah, praktik, dan pemecahan masalah. Evaluasi pelatihan dilakukan dengan 
hasil pre dan post-test tentang Pelatihan KRS, Tingkat keberhasilan pemecahan masalah 
pada kelompok kecil dan untuk pemantauan gizi. Hasil menunjukkan persentase siswa yang 
ditimbang dan mempunyai status gizi yang baik setelah melalui pemantauan dan nasehat KRS 
sebanyak 85%. Rata-rata Pengetahuan siswa tentang gizi seimbang dan kesehatan individu 
sebelum diberikan informasi dan diskusi tukar pendapat oleh KRS dengan kriteria baik (>80) 
adalah 40%, berpengetahuan kurang (<80) adalah 60%, sedangkan setelah diberikan informasi 
dari KRS, siswa berpengetahuan baik 84%, dan pengetahuan kurang 16%. Rata-rata kesadaran 
siswa tentang gizi seimbang dan kesehatan individu sebelum diberikan informasi dan diskusi 
tukar pendapat oleh KRS dengan kriteria baik (>80) adalah 45%, berkesadaran kurang (<80) 
adalah 55%, sedangkan setelah diberikan informasi dari KRS, siswa berkesadaran baik 80%, 
dan kesadaran kurang 20%.

UPAYA MENINGKATKAN NILAI-NILAI KARAKTER BANGSA MELALUI PENGENALAN 
PERMAINAN TRADISIONAL BAGI SISWA SEKOLAH DASAR

Prapto Nugroho

Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Setiap masyarakat mempunyai andil dan kewajiban untuk turut memikirkan 
pengembangan olahraga tradisional supaya tidak hilang dari paradaban budaya Indonesia, 
terutama bagi generasi muda bangsa. Permainan tradisional mengandung banyak unsur 
nilai-nilai karakter bangsa yang baik dan sangat dibutuhkan bagi generasi penerus bangsa. 
Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menanamkan nilai-nilai 
karakter bangsa melalui pengenalan permainan tradisional pada siswa SDN Mejobo 04 
Kudus. Kegiatan pengabdian kepada masy pada siswa SD Mejobo 04 Kudus dilaksanakan 
pada tanggal 6, 13 dan 20 Juli 2014 yang meliputi; kegiatan pre-test, penyampaian ceramah, 
pelaksanaan praktik permainan tradisional dilaksanakan pada tanggal 10, 17, dan 24 Agustus 
2014 serta kegiatan post-test atau evaluasi kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 
31 Agustus 2014. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar yang meliputi 
materi teori dan praktik. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan melalui nilai pre-test dan post-
test, didapatkan peningkatan nilai rerata peserta dari 5 menjadi 8 (peningkatan 3 point secara 
rerata). Hasil pengamatan dan observasi saat pelaksaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta 
berantusiasme tinggi, bersemangat, motivasi tinggi, kerjasama mulai muncul, adanya sikap 
menghormati dan menghargai, jujur dan fairplay. Diakhir kegiatan, peserta mengharapkan 
adanya kegiatan yang serupa dan bersifat kompetitif atau kejuaraan. Berdasarkan hasil 
kegiatan diatas, maka permainan tradisional hendaknya dilaksanakan oleh siswa sekolah baik 
dalam aplikasi kurikulum pendididikan dasar maupun dalam kegiatan sehari-hari sebagai 
manifestasi upaya peningkatan nilai-nilai karakter generasi bangsa.
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PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PELATIH OLAHRAGA SEPAK TAKRAW 
PELAJAR SEKOLAH DASAR SE KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN 2014

Sulaiman, Agus Raharjo, Tri Aji

Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia untuk 
pelatih olahraga sepak takraw pelajar sekolah dasar se Kecamatan Mijen Kota Semarang 
tahun 2014, yang diikuti 35 orang guru Penjasorkes SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 
sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka pada 
cabang olahraga sepak takraw yang baru, sehingga guru-guru Penjasorkes tersebut dapat 
menerapkannya dalam melatih siswanya, memimpin pertandingan dan segala hal yang 
terkait dengan olahraga sepak takraw. Materi pengabdian meliputi: Pelatihan olahraga sepak 
takraw pada atlet pelajar SD, Teknik Dasar permainan sepak takraw, Latihan Fisik sepak takraw 
pelajar, dan Peraturan perminan dan pertandingan sepak takraw. Setelah dilakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat, didapatkan hasil adanya peningkatan kemampuan menyelesaikan 
masalah melatih atlet sepak takraw pelajar SD pada tingkat kecamatan Mijen dan usaha 
untuk mempraktikkan pengetahuan yang didapat pada kegiatan melatih ataupun pelaksana 
pertandingan di lingkungannya.

PELATIHAN DASAR KESELAMATAN AIR PADA DAERAH RAWAN BENCANA BANJIR

Sungkowo, Kaswarganti Rahayu

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

People who live close to the river, an area prone to flooding. In the hamlet village 
KarangrowoPayaman district. Holy Mejobo is an area close to the river embankment sangant 
wind, the river during the rainy season the water flow is definitely his rise and cause flooding. Based 
on the description it is necessary to provide basic knowledge on citizens Karangrowo rescue them. 
Hopefully, by the service activities by UNNES Community Services Team can provide the knowledge 
and mastery of basic water rescue techniques so as to minimize the occurrence of a drowning 
victim. The average value of the participant community service activities indicate the level of ability 
of the basics of water rescue with a good level. Lack of knowledge and mastery of the water rescue 
Karangrowo hamlet residents.Judging from the infrastructure less comprehensive water rescue. 
Then the action taken is to provide a basic knowledge of water rescue and provide the tools to cope 
with sinking float board. The results obtained on Karangrowo hamlet residents are able to practice 
the basics of water rescue well and avoid drowning victim. 
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PENGENDALIAN KUALITAS HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN BAGI POSDAYA PATRA 
SUTERA DI DESA LEDOK SAMBONG BLORA 

Yuni Wijayanti, Hasty Widyastari 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Abstrak. Salah satu media transmisi penting yang membawa agen dari sumber 
menuju ‘population at risk’ adalah pangan atau makanan. Proses pengolahan makanan harus 
menerapkan higiene dan sanitasi dalam kegiatan dengan baik. Praktik-praktik higiene dan 
sanitasi yang buruk dalam pengolahan makanan akan berdampak pada terkontaminasinya 
makanan oleh mikroorganisme penyebab penyakit. Pekerja yang menangani makanan 
(penjamah makanan) sangat berperan penting dalam menjaga kualitas kesehatan makanan 
bagi para konsumen. Higiene perorangan (personal hygiene) penjamah makanan perlu 
diperhatikan agar derajat kesehatan konsumen dapat lebih terjaga. Makanan merupakan 
salah satu bagian yang penting untuk kesehatan manusia, mengingat setiap saat dapat saja 
terjadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Kasus penyakit bawaan makanan 
(foodborne disease) dapat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, 
kebiasaan mengolah makanan secara tradisional, penyimpanan dan penyajian yang tidak 
bersih, dan tidak memenhui persyaratan sanitasi Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat 
ini adalah adanya perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat yang diwujudkan dalam 
penerapan pengendalian kualitas higiene dan sanitasi makanan bagi anggota Posdaya Patra 
Sutera di Desa Ledok Sambong Blora dengan benar. Sehingga higiene dan sanitasi makanan 
akan selalu dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri.
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PENGABDIAN DOSEN FE

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN SEDERHANA PADA USAHA 
KECIL MENENGAH BATIK TULIS ALAM DI GUNUNGPATI SEMARANG

Achmad Slamet, Dwi Cahyaningdyah, Rini Setyo W, Moh. Khoiruddin, dan Desti Ranihusna 

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Salah satu permasalahan yang umum dihadapi UMKM adalah belum dimilikinya 
sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya 
kepemilikan pribadi dan keuangan perusahaan. Pemisahan keuangan pribadi dan usaha 
menjadi hal yang penting dilakukan untuk menghindari tergerusnya modal usaha karena 
digunakan untuk pengeluaran pribadi pemilik. Ketidaktahuan para pelaku UMKM menjadi 
penyebab belum dilakukannya pengelolaan keuangan usaha dengan benar. Kondisi ini 
juga terjadi pada UKM Batik Alam di Kecamatan Gunungpati Semarang. Untuk mengatasi 
masalah tersebut tim Pengabdian Masyarakat Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unnes 
bermaksud memberikan stimulus ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pengelolaan 
keuangan dan administrasi keuangan sederhana pada UKM Batik Tulis Alam Kecamatan 
Gunungpati. Stimulus ini diharapkan memberi manfaat karena materi bantuan Iptek sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil. Bantuan ipteks akan 
diberikan dalam bentuk pelatihan, sehingga setelah mengikuti pelatihan para pelaku usaha 
kecil diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen keuangan dan 
administrasi keuangan sederhana sehingga dapat mengelola usaha dengan baik dan pada 
akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya.

PELATIHAN ELEKTRONIK ARSIP (E ARSIP) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI (TIK) SEBAGAI UPAYA KONSERVASI (PAPERLESS) PADA GURU MPGP 

PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KOTA SEMARANG

Agung Kuswantoro, Nina Oktarina, Hengky Pramusinto, Trisna Novi Ashari

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Arsip adalah sumber informasi yang autentik dan pelayanan informasi ke publik, 
sehingga penataan arsip dalam suatu organisasi (lembaga) harus sistematis dan efektif. 
Selama ini, pengelolaan arsip secara manual, sehingga publik (masyarakat) tidak mudah 
mengaksesnya. Oleh karenanya dibutuhkan manajemen kearsipan berbasis Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK). Selama ini pembelajaran arsip di sekolahan (SMK) bersifat manual yaitu 
penulisan identitas arsip ke dalam buku agenda, buku ekspedisi, kartu kendali, dan kartu 
pinjam arsip, sehingga dibutuhkan sistem elektronik yang lebih praktis, efektif dan efisien, 
salah satunya dengan sistem elektronik arsip (e arsip) berbasis Microsoft Access. Database 
yang diberikan saat pengabdian kepada masyarakat adalah database yang dibutuhkan dalam 
sistem penyimpanan arsip yang meliputi buku agenda, buku ekspedisi, kartu kendali, dan 
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kartu pinjam arsip.Simpulan pengabdian ini adalah guru pendidikan administrasi mampu 
menerapkan konsep e arsip secara teori dan praktek dengan menggunakan komputer melalui 
program access mulai dari membuka, mengoperasikan menu e arsip, dan menerapkan e arsip 
sesuai dengan manajemen arsip yang sudah ditentukan dalam program tessebut.Saran dalam 
pengabdian ini adalah guru pendidikan administrasi perkantoran se-Kota Semarang perlu 
meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan computer, khususnya access, karena e 
arsip erat kaitannya dengan program tersebut.

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS DATA PADA 
KOPERASI UMS SEMARANG

Agus Wahyudin, Rediana Setiyani, Badingatus Solikhah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya 
merupakan permasalahan yang dihadapi sebagian besar Koperasi Pegawai di Kota Semarang 
termasuk koperasi UMS Gunungpati. Hal tersebut berakibat pada kinerja yang tidak optimal 
dan stagnan karena pengambilan keputusan tidak didasarkan pada data keuangan yang akurat. 
Bahkan kepercayaan stakeholders kepada pengurus makin menurun karena menurunnya 
kinerja koperasi. Oleh karena itu tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan 
dan pendampingan manajemen kredit dan manajemen keuangan. Pengabdian tahap pertama 
yaitu pemaparan materi dan pelatihan kepada pengurus koperasi telah dilaksan pada hari 
jum’at, 15 Agustus 2014 di kantor koperasi UMS Gunungpati. Hasil dari pengabdian ini adalah 
Pengurus Koperasi UMS mengetahui dan memahami tentang manajemen pengelolaan 
keuangan berbasis data. Dengan berbekal pengetahuan serta ketrampilan yang di dapat dari 
Pelatihan tersebut, disarankan kepada pengelola koperasi dapat mengaplikasikannya.

PENDAMPINGAN PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU MENUJU DESA HIJAU BEBAS 
SAMPAH (STUDI DI DESA TIENG DATARAN TINGGI DIENG KABUPATEN WONOSOBO

Amin Pujiati, Avi Budi Setiawan

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Permasalahan sampah dewasa ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Sampah 
dianggap masih menjadi limbah dan sumber penyakit serta menjadi penyebab utama 
berbagai permasalahan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah 
dengan tertib juga dapat dikatakan masih rendah. Pengelolaan sampah yang modern juga 
dianggap masih belum maksimal. Sebgai salah satu desa konservasi yang terletak di dataran 
tinggi, Desa Tieng merupakan salah satu kawasan rawan bencana ekologi. Problem sampah 
menjadi permasalahan klasik di Desa ini seperti kebanyakan desa lain di Indonesia. Namun, 
mengingat urgensi nya sebagai salah satu desa konservasi dan agraris maka pengelolaan 
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sampah terpadu yang berwawasan lingkungan menjadi salah satu agenda penting di desa 
ini. Berangkat dari itulah, program pengabdian dengan tema pelatihan pengolahan sampah 
dilaksanakan di desa Tieng. Sampah yang dikumpulkan dari warga kemudian diolah menjadi 
bahan yang bermanfaat seperti pupuk organic dan bahan bakar pengganti BBM. Dengan teknik 
pengolahan yang relatif sederhana dan dapat diaplikasikan, sampah dipisahkan menjadi dua 
jenis yakni organic dan anorganik. Kemudian masing-masing jenis sampah akan diolah. Untuk 
sampah organic akan diolah menjadi pupuk cair dan ampasnya menjadi pupuk padat. Adapun 
sampah aonrganik untuk jenis plastic akan diolah menjadi bahan bakar alternative pengganti 
BBM. Pilihan pengolahan sampah menjadi pupuk organic dilakukan dengan dasar desa Tieng 
adalah desa agraris. Ketergantungan akan pupuk anorganik sangatlah besar, sehingga dengan 
produksi pupuk organic secara swadaya maka masyarakat akan mulai menggunakan pupuk 
organic. Adapun untuk sampah anorganik jenis plastic diolah menjadi BBM dengan alasan 
tidak adanya tempat pembuangan sampah di desa tersebut. Sampah anorganik biasanya 
dibakar dan menimbulkan polusi. Pengeloaan konvensional dengan dibuat kerajinan tangan 
juga tidak dapat menampung banyak sampah yang dihasilkan, meskipun memberikan nilai 
jual lebih tinggi. oleh karena itu alternative pengolahan menjadi BBM dianggap tepat dengan 
harapan dapat mengurangi polusi akibat pembakaran sampah anorganik jika tidak diolah.

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ZAKAT LAZIS UNNES UNTUK PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT SEKITAR 

Asrori, Ahmad Nurkhin, Hasan Mukhibad

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pendirian Lazis Unnes pada tahun 2014 masih membutuhkan kegiatan pendampingan. 
Sebagai organisasi yang baru berdiri, Lazis Unnes harus belajar dan bekerja lebih keras untuk 
mewujudkan apa yang telah direncanakan dan dicita-citakan. Fokus pendampingan adalah 
di bidang manjemen dan akuntansi, sehingga Lazis Unnes dapat menjalankan program-
program yang telah direncanakan dan dapat juga mengelola keuangan dan akuntansinya 
secara transparan dan akuntabel. Metode yang digunakan dengan menggunakan teknik 
pendampingan dan pembimbingan. Tim pengabdi memberikan penyuluhan dan pelatihan 
pengelolaan keuangan dan akuntansi serta manajemen organisasi bagi (calon) amil Rumah 
Amal Lazis Unnes. Setelah itu memberikan pendampingan dan bimbingan sehingga peserta 
dapat memahami tugas masing-masing. Kegiatan pengabdian masyarakat telah berhasil 
dilaksanakan di kampus Unnes dengan beberapa tahapan sejak bulan Mei 2014. Tahapan yang 
dimaksud adalah persiapan pendirian, launching, dan pendampingan organisasi. Kegiatan 
pengabdian ini dapat berjalan baik dikarenakan; (a) memberikan dampak langsung bagi 
pengelola Rumah Amal Lazis Unnes yang baru berdiri, (b) komunikasi yang berjalan dengan 
baik antara tim pengabdian dan pengelola. Simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut; 
(a) Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan pada tiga tahapan, yaitu persiapan, launching, 
dan pendampingan. (b) Kegiatan pengabdian telah membantu persiapan pendirian rumah 
amal Lazis Unnes sampai dengan launching.
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IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN 
UNGARAN TIMUR: DESA LEYANGAN, DESA KALONGAN, DESA KAWENGEN, DESA 

MLUWEH, DESA KALIKAYEN

Bambang Prisdardoyo, Lesta Karolina, Yozi Aulia Rahman, Khasan Setiaji

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan 
harapan kepada desa untuk dapat berkembang lebih baik. Undang undang tersebut memuat 
segala bentuk penataan pemerintahan desa mulai dari penataan perangkat desa, proses 
pemilihan kepala desa. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan 
baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-
benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya 
pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari 
keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Terdapat 
tiga capaian dari kegiatan dalam pengabdian ini yaitu (a) mengenalkan Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Ungaran Timur : Desa Leyangan, Desa Kalongan, Desa 
Kawengen, Desa Mluweh, Desa Kalikayen, (b) memberikan pemahaman tentang dokumen-
dokumen yang harus dipersiapkan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Diharapkan kegiatan pengabdian sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
ini ditindaklanjuti dengan pendampingan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan 
desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendampingan tersebut sebaiknya 
dilaksanakan dengan bekerjasama perguruan tinggi dan pihak terkait di Kabupaten Semarang.

PENERAPAN PROMOTIONAL MIX PADA KELOMPOK TANI GUNUNGPATI SEBAGAI UPAYA 
MEWUJUDKAN AGROWISATA GUNUNGPATI

Endah P. L, Ketut Sudharma, Andhi Wijayanto, Bayu Bagas H, Endang Sutrasmawati

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pada kelurahan Gunungpati terdapat 3 kelompok tani. Ketiga kelompok tani tersebut 
merupakan kelompok penerima manfaat program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya 
Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang awalnya adalah program Konservasi Lahan 
Semarang Atas dan Pengentasan Kemiskinan (KLSA-PK). Adapun luas lahan garapan pada 
ketiga kelompok tani gunungpati yaitu 148.750 m2. Lahan garapan kelompok tani gunungpati 
merupakan lahan eks bengkok pemerintah Kota Semarang yang dikerjasamakan dengan 
petani dengan pola bagi hasil 30% untuk pemerintah dan 70% untuk petani. Dengan 
melaksanakan budidaya tanaman secara optimal pada lahan konservasi Semarang atas 
harapannya kelompok tani gunungpati dapat mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat 
yang lebih baik, maju dan modern, guna mendukung keberhasilan pemerintah.kelompok tani 
gunungpati mampu menghasilkan produk berkualitas yang sebenarnya tidak hanya bertaraf 
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nasional namun juga internasional. Tapi kelompok tani gunungpati hanya menjual produknya 
pada masyarakat sekitar ataupun pasar tradisional sekitar. Konsumen yang datang langsung 
ke gunung pati untuk membeli buah-buahan.Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok 
tani gungungpati belum menpunyai hasrat untuk mengenalkan produknya (promosi) pada 
taraf nasional. Hal ini memang terjadi karena beberapa sebab, salah satunya belum adanya 
kesadaran bagi mereka untuk mengenalkan gunungpati sebagai desa yang memiliki potensi 
buah yang melimpah. Sebab berikutnya yaitu keterbatasan mereka terhadap ilmu promosi. 
Mereka belum mengetahui bagaimana cara mengenalkan produk (promosi) pada masyarakat 
yang lebih luas. Padahal ketika dilakukan promosi yang baik, tim pengabdi yakin, gunungpati 
akan bisa menjadi agrowisata yang menarik. Selain wisata buah juga bisa dikaitkan dengan 
potensi alam gunungpati yang lain seperti objek wisarta yang ada di gunungpati yaitu goa 
kreo. Pewujudan gunungpati sebagai agrowisata memang butuh sentuhan berbagai pihak. 
Harapannya dengan promosi yang baik banyak masyarakat yang berkunjung ke gunungpati 
sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat gunungpati.

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA 
KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN JUWANA 

KABUPATEN PATI

Hasan Mukhibad, Prabowo Yudho J

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kontribusi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Indonesia terhadap Produk 
Domestik Bruto 61,88% (BPS, 2011). Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 
menunjukkan bahwa 99,99% usaha di Indonesia termasuk dalam kategori UMKM. Namun 
demikian, UMKM di Indonesia masih mengalami kendala dalam pengembangan usahanya. 
Masalah pertama adalah akses pendanaan yang masih minim. Akses UMKM padapendanaan 
bank masih terbatas. Hal ini dikarenakan UMKM masih terkendala dalam penyusunan laporan 
keuangan, dan jaminan. Laporan keuangan ini merupakan salah satu syarat pengajuan kredit 
yang akan dilakukan sebagai dasar bank untuk menilai kesehatan usahan UMKM. Pengabdian 
ini dilakukan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan ke UMKM dalam menyusun 
laporan keuangan, sehingga salah satu faktor kesulitan UMKM dalam mengakses dana bank 
dapat teratasi, yakni dengan penerbitan laporan keuangan UMKM secara berkala. Pengabdian 
ini telah terlaksana dengan melibatkan 80 orang pengelola koperasi yang merupakan bagian 
dari UMKM. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan pemberian materi secara teoritis 
(menyangkut materi siklus akuntansi dan PSAK ETAP) dan studi kasus. Hasil dari pengabdian 
ini adalah pengelola koperasi yang merupakan salah satu UMKM mampu menyusun laporan 
keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik secara manual. Namun demikian kemampuan ini kurang memiliki manfaat yang 
besar jika koperasi belum memiliki sistem informasi yang dapat membantu koperasi dalam 
melakukan pencatatan, peringkasan dan pelaporan transaksi akuntansi ke laporan keuangan. 
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PENINGKATAKAN KUALITAS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN FORUM 
KOMUNIKASI PENGELOLA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (FKPP POS PAUD) 

KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Heri Yanto, Kiswanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pencapaian mutu pembinaan anak secara terpadu dibutuhkan model dan pola 
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dapat mengubah tatanan 
perkembangan jaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi secara global. 
Pembinaan anak yang diharapkan adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir 
sampai usia 6 (enam) tahun yang diselenggarakan pada jalur pendidikan non formal dalam 
bentuk kelompok bermain dan satuan pendidikan anak usia dini guna mempersiapkan anak 
agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta siap memasuki pendidikan dasar. 
Sehingga perbaikan terus menerus perlu dilakukan, salah satunya adalah dari sisi pengelolaan 
keuangan. Diskusi awal dengan Forum Komunikasi Pengurus POS PAUD (FKPP) Kecamatan 
Ngaliyan Kota Semarang ditemukan fakta bahwa mereka belum memiliki sumberdaya 
yang berkompeten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Berdasarkan fakta itulah, 
pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 
pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik untuk dapat transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan POS PAUD. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah 
melalui pelatihan dan pendampingan Pencatatan dan pelaporan keuangan. Berdasarkan 
hasil pengabdian diperoleh bahwa POS PAUD yang tergabung dalam FKPP belum memiliki 
pemahaman yang komprehensi tentang bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporang 
keuangan yang baik untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan gunan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga dengan pelatihan ini POS 
PAUD mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pencatatan dan pelaporan 
keuangan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholdernya. 
Namun disisi lain POS PAUD harus selalu meningkatkan kompetensi sumberdayanya dalam 
hal pengelolaan keuangan.

PENINGKATAN KETERAMPILAN ADMINISTRASI BERBASIS APLIKASI KOMPUTER BAGI 
KELOMPOK PELAKU UMKM KUNINGAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

Indah Anisykurlillah, Subowo, Prabowo Yudo Jayanto

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Koperasi dan UMKM merupakan salah satu pengerak roda perekonomian masyarakat. 
Keberlangsungan usaha pelaku Koperasi dan UMKM harus menjadi perhatian khusus bagi 
pemerintah. Menginggat perkembangan akhir-akhir ini pelaku Koperasi dan UMKM terkendala 
pada pengembangan Sumberdaya manusia. Hal ini dihadapi para pelaku Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Kerjasama Koperasi Kabupaten 
Pati, dimana masalah utama yang dihadapi adalah administrasi yang masih belum tertata. Hal 
ini terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan pada tahap penjajagan dengan pengurus 
Forum Komunikasi dan Kerjasama Koperasi Kabupaten Pati. Pengabdian ini bertujuan untuk 
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memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai administrasi yang baik untuk dapat 
mendukung kegiatan bisnisnya dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam 
pengabdian ini adalah melalui pelatihan dan pendampingan Pengadministrasian berbasis 
Komputer (word dan Excel). Berdasarkan hasil pengabdian diperoleh bahwa pengurus 
Koperasi dan pelaku UMKM kabupaten Pati belum memiliki pemahaman yang komprehensi 
tentang bagaimana melakukan pengadministrasian yang baik untuk dapat mendukung 
proses bisnis. Sehingga dengan pelatihan ini pengurus koperasi dan pelaku UMKM Kabupaten 
Pati mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Aplikasi Word 
dan Excel berbasis Komputer dapat mendukung kegiatan administrasi sehingga mampu 
mendukung proses bisnis. Selanjutnya juga diperoleh hasil bahwa koperasi dan Pelaku UMKM 
tidak memiliki staf khusus yang melakukan kegiatan administrasi, sehingga administrasi proses 
bisnisnya belum dilakukan dengan baik. Sehingga berdasarkan hasil tersebut disarankan bagi 
koperasi dan pelaku UMKM untuk memiliki staf khusus yang mengurus kegiatan administrasi 
bisnis dan pada akhirnya pengurus dan pelaku UMKM dapat berfokus bagaimana caranya 
mengembangkan proses bisnisnya dimasa mendatang.

PENINGKATAN POTENSI DIRI DALAM BERORGANISASI MELALUI PELATIHAN 
LEADERSHIP SKILLS PADA REMAJA KARANGTARUNA DESA DELIKREJOSARI KEL. 

KALISEGORO GUNUNGPATI SEMARANG

Ketut Sudarma, Palupiningdyah, Sri Wartini, Hendrajaya, Hani Hafidhoh

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Organisasi merupakan sebuah wadah kegiatan yang didalam berisikan pencapaian 
visi, misi, tujuan dan sasaran yang memberikan nilai atau manfaat bagi lingkungan sekitarnya 
terutama masyarakat. Begitu pula dengan Organisasi remaja Karangtaruna yang selalu 
mengutamakan kepedulian dengan kemajuan desa dan masyarakatnya. Permasalahan 
yang muncul pada kegiatan ini tentang bagaimanakah meningkatkan potensi diri dalam 
berorganisasi melalui pelatihan Leadership Skills pada Remaja Karangtaruna Desa 
Delikrejosari Kel.Kalisegoro Gunungpati Semarang?”. adapun tujuan kegiatan ini untuk 
memberikan Pemahaman, pengetahuan dan kecakapan leadership skills sebagai upaya 
pengembangan potensi diri dalam berorganisasi. Sasaran utama dari kegiatan pengabdian ini 
adalah Fungsionaris dan anggota organisasi remaja karangtaruna Desa Delirejosari sejumlah 
45 orang. Khalayak ini dianggap strategis karena remaja merupakan calon-calon pemimpin 
dimasa mendatang yang harus ditanamkan jiwa kepemimpianan dengan metode yang efektif 
dengan berlandaskan tanggungjawab baik secara moral maupun sosial.

USAHA KUE HANTARAN SEBAGAI PENGEMBANGAN JAGUNG OLAHAN DI DESA BINAAN 
KETAON BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI

Margunani, Rosidah

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan Usaha Kue Hantaran sebagai pengembangan Jagung Olahan di Desa Binaan 
Ketaon Banyudono Kabupaten Boyolali, bertujuan agar keahlian dan ketrampilan para ibu-ibu 
anggota kelompok usaha jagung olahan dapat meningkat lagi, sehingga dapat memenuhi 



120 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

• Fakultas Ekonomi

permintaan pelanggan/konsumennya. Sasaran dari kegiatan ini adalah 3 kelompok ibu-ibu 
perintis usaha berbahan tepung Jagung yang diketuai Ibu Martini dengan anggota 6 orang, 
Ibu Heru dengan anggota 6 orang dan Ibu Koen memiliki anggota kelompok 8 orang di 
Desa Ketaon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Adapun peserta dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu-ibu anggota kelompok usaha pembuat snack, 
kue dan roti dari jagung yang berjumlah 20 orang. Usaha Kue Hantaran sebagai Pengembangan 
Jagung Olahan di Desa Binaan Ketaon Banyudono Kabupaten Boyolali dilakukan: Pembuatan 
Kue hantaran telah dimiliki dan dikembangkan untuk akses pendapatan para petani jagung di 
Desa Ketaon; Kemampuan membuat Kue hantaran yang dikuasai “Kelompoktani Marsuditani” 
dapat menggerakkan ekonomi keluarga; dan Olahan jagung memiliki diversifikasi tepung 
untuk pakan (hewan dan ikan), pakan unggas dan bahan baku pembuatan kue. Kue merupakan 
makanan yang dipengaruhi berbagai hal untuk menjaga kontinuitas agar terus dikembangkan 
ragamnya melalui diversifikasi. Kegiatan sejenis perlu ditularkan ke sentra-sentra penghasil 
jagung agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya.

PEMBERDAYAAN PETANI PEPAYA DI DESA NGRAJEG KECAMATAN MUNGKID  
KABUPATEN MAGELANG MELALUI DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN PEPAYA  

UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

Murwatiningsih, Nina Oktarina Agung Kuswantoro, Dhini Suryandari, Syamsu Hadi.

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Desa Ngrajeg Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan tentang diversifikasi produk olahan pepaya kepada 
petani pepaya di desa Ngrajeg Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan memberikan 
keterampilan kepada petani pepaya dalam mengolah pepaya menjadi aneka produk yang 
bernilai ekonomis. Manfaat langsung dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah 
sebagai tambahan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada petani pepaya di 
Ngrajeg terkait dengan diversifikasi produk olahan pepaya. Manfaat turunan yang diharapkan 
adalah dengan diversifikasi produk pepaya dapat meningkatkan penghasilan petani pepaya 
dan pada akhirnya dapat mensejahterakan petani pepaya di Ngrajeg Kecamatan Mungkid 
Magelang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop 
dengan pemberian materi dan praktik pengolahan pepaya. Khalayak sasaran dari kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah anggota Kelompok Tani pepaya berjumlah 20 
orang. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam 
pengabdian masyarakat ini adalah aspek pengetahuan dan keterampilan.
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PENGUATAN SEDIAAN PEWARNA ALAMI BATIK MELALUI BUDIDAYA “INDIGOFERA 
TINCTORIA L.” DI KELURAHAN CEPOKO GUNUNGPATI

Nina Oktarina, Etty Soesilowati

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan tentang tanaman Indigo dan cara melakukan budidaya tanaman Indigo kepada 
Kelompok Wanita Tani “Mandiri” di Kelurahan Cepoko serta memberikan keterampilan cara 
melakukan budidaya Indigo melalui pengembangan Agroforestri kepada Kelompok Wanita 
Tani “Mandiri” di Kelurahan Cepoko. Manfaat langsung dari kegiatan ini ialah sebagai tambahan 
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada Kelompok Wanita Tani “Mandiri” dalam 
melakukan budidaya tanaman Indigo di lahan pekarangan dan perkebunan. Manfaat turunan 
yang diharapkan adalah hasil budidaya dapat membantu pengrajin Batik di Kecamatan 
Gunungpati dalam memenuhi kebutuhan produksi pewarna alami Batik. Selain itu, nilai 
ekonomi tanaman Indigo yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penghasilan anggota 
Kelompok Wanita Tani “Mandiri”.. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan 
dalam bentuk workshop dengan pemberian materi dan praktik budidaya. Khalayak sasaran dari 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah anggota Kelompok Wanita Tani ”Mandiri” 
berjumlah 15 orang. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat 
ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik. Evaluasi kegiatan yang digunakan 
dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek pengetahuan dan keterampilan.

 “CIVIL SOCIETY COMMUNITY”: UPAYA MENCIPTAKAN KOHESI SOSIAL  
DALAM RANGKA MEMBENTUK PRODUK UNGGULAN DI KECAMATAN GUNUNGPATI, 

SEMARANG

S. Martono, Anindya Ardiansari, Vini Wiratno Putri, Nury Ariani Wulansari, Ida Maftukhah

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kualitas hubungan sosial merupakan salah satu penentu tercapainya tujuan organisasi.
Kohesi sosial sebagai reflek dari kualitas suatu hubungan ini jika diterapkan pada pelaku usaha, 
maka akan meningkatkan value chain bagi usaha mereka. Sehingga tujuan dari pelaksanaan 
program ini adalah untuk menciptakan produk-produk unggulan melalui menumbuhkankohesi 
sosial pada kelompok usaha di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang melalui pembentukan 
“Civil  SocietyCommunity”. Sehingga diharapkan dapat mengembangkan sinergi para pengusaha 
dandukungan masyarakat terhadap terciptanya produk unggulan di wilayah tersebut. Metode 
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pelaksanaan program dimulai dengan proses integrasi untuk membentuk komunitas pecinta 
Gunungpati, Kemudian melakukan analisis permasalahan yang sedang dihadapi komunitas 
melalui riset aksi. Selanjutnya adalah menggalang pertemuan-pertemuan yang dikuti dengan 
membangun pemahaman bersama, sehingga dapat memastikan persoalan yang akan 
ditangani. Dari persoalan tersebut kemudian tim bersama komunitas akan menguji tindakan/ 
program kerja yang akan dilaksanakan bersama. Setelah program kerja yang telah disepakati 
bersama dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA GURU DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN (SMK) MELALUI PENGEMBANGAN INOVASI BAHAN AJAR BERBASIS ENGLISH 

FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)

Sri Utami, Wijang Sakitri, Lesta Karolina br. Sebayang

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

This community service aims to make a complementary book for engeneering students 
in vocational school, SMK Muhammaiyah 2 Borobudur. This is due to the lack of references or 
appropriate books for students in vocational school in learning English for technical vocabularies. 
In fact, the students are offered the same curriculum of 2013 by the national government. As a 
matter of fact, students of vocational school have very different needs with those in senior high 
school. Vocational school students. The community service was started by having an interview 
with relevant stakeholders such as the head master, the teachers-English teacher and atutomotive 
one, and the students. After having this interview and field work, the team made the draft of the 
book, and then delivered to the English teachers. After we received feedback from them, we revised 
and put some additional information. The output of this community service is a book, which is a 
complementary book especially for SMK majoring automotive engeneering class XIIentitled English 
for Vocational High School: Engeneering series. It is expected that the book can be used by teachers 
in SMK to meet the need of the students especially for professional world. 

PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA BERBASIS UNDANG 
UNDANG DESA NO 14. TAHUN 2014 BAGI PERANGKAT DESA SE – KECAMATAN CEPER 

KABUPATEN KLATEN

St. Sunarto, S. Martono, Deky Aji Suseno

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan mendorong dan 
meningkatkan kemampuan serta keterampilan perangkat desa khususnya kepala desa 
se kecamatan Ceper, kabupaten Klaten dalam mengidentifikasi kebutuhan atau masalah 
pembangunan desa. Identifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat penting sebagai titik awal 
untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang 
Undang Desa No 14 tahun 2012. Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana diamatkan oleh Undang Undang Desa No 
14 tahun 2012, (2) tehnik identifikasi masalah, (3) tehnik penetapan skala prioritas kebutuhan 
pembangunan desa, (4) penyusunan laporan keuangan publik, (5) Latihan identifikasi masalah 
dan penetapan skala prioritas serta (6) diskusi. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode 
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ceramah, latihan dan diskusi dan Ceramah dilakukan dalam rangka upaya memberikan 
pemahaman bagi peserta mengenai berbagai konsep materi. Selanjutnya peserta diberikan 
tugas latihan untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pembangunan masyarakat desa. 
Kegiatan ini dilakukan secara kelompok dan haisl kegiatan kelompok selanjutnya didiskusikan 
bersama seluruh peserta, Bertitik tolak dari simulasi haisl diskusi seluruh peserta kegiatan 
ini selanjutnya dilakukan letihan untuk menentukan skala prioritas pembangunan pedesaan 
dengan pendekatan yang sama yakni kelompok kemudian haislnya didiskusikan bersama. 
Demikian juga dengan materi penyusunan laporan keuangan publik. Dengan pendekatan 
demikian diharapkan perangkat desa memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk 
melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan desa serta mengetahui teknik- teknik untuk 
menetapkan skala prioritas. Pengetahuan dan ketrampilan mana diharapkan dapat bermanfaat 
dalam mengimplementasikan amanat Undang Undang Desa khususnya dalam kerangka 
perencanaan pembangunan desa. Berdasar tingkat kehadiran, kegiatan sangat berhasil 
karena 227,78% peserta hadir dalam kegiatan. Dilihat dari kemampuan mengidentifikasi 
masalah pembangunan desa, sejumlah 100% peserta mampu menunjukkan kemampuan 
mengidentifikasi masalah dalam pembangunan di desanya masing-masing. Indikator ketiga 
yaitu kemampuan membuat skala prioritas, menunjukkan 100% dapat membuat skala prioritas 
berdasar identifikasi masalah yang dibuat. Berdasar indikator keempat, menunjukkan hasil 
yang sangat bagus, yaitu berhasil 100%, dimana peserta dapat membuat RPJMD/RKPD secara 
sederhana. Berdasar indikator kemampuan identifikasi masalah pengelolaan dan pelaporan 
keuangan, peserta hanya 20% yang dapat menyampaikan masalah.

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA DI KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Yozi Aulia Rahman, Khasan Setiaji, Bambang Prishardoyo, Lesta Karolina Br Sebayang

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan 
harapan kepada desa untuk dapat berkembang lebih baik. Salah satu aspek penting dari UU 
Desa adalah penataan keuangan desa, Setelah disahkannya UU Desa , setiap desa diwajibkan 
untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Anggaran tersebut digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di desa sehingga dalam pembuatan anggarannya 
harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap desa akan memperoleh dana sebesar lebih 
dari 1 miliar rupiah per tahun, Oleh karena itu, dengan penambahan anggaran sebesar itu 
dibutuhkan kemampuan perangkat desa dalam mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien 
, dan tepat sasaran. Selain itu, dalam mengelola APB Desa , perangkat desa harus memahami 
proses pembukuan (accounting) yang akuntabel, baik dan transparan. Semua penerimaan dan 
pengeluaran dicatat dengan baik sehingga tindakan penyelewengan anggaran desa dapat 
dihindari. Kondisi di atas terjadi di semua desa, tak terkecuali Kecamatan Ungaran Timur yang 
memiliki jumlah desa yang cukup banyak yaitu 10 desa meliputi desa Beji, Leyangan, Kalongan, 
Kawengen, Kalikayen, Mluweh, Susukan, Kalirejo, Sidomulya dan Gedanganak. Oleh karena itu, 
dibutuhkan Pendampingan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa sehingga sasaran 
dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Terdapat tiga kegiatan dalam pengabdian ini 
yaitu memberikan pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kegiatan 
kedua memberikan pelatihan pembukuan (accounting) setiap transaksi dalam anggaran 
pendapatan dan belanja desa. Kegiatan ketiga memberikan pendampingan terkait pelatihan 
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penyusunan dan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kegiatan pengabdian 
terkait desa diharapkan dapat ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak perangkat desa 
dan masyarakat. 
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PENGABDIAN DOSEN FH

PENYADARAN HUKUM DAN PELATIHAN KEMAHIRAN MENYUSUN DOKUMEN PATEN 
(USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UM-KM) KOTA SEMARANG) 

Andry Setiawan, Rodiyah, Rindia Fanny K, Waspiah, Pramono

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Kegiatan pengabdian ini adalah kelanjutan dari kegiatan sosia workshop penyusunan 
dokumen paten yang dilaksanakan LP2M tahun 2013. Hasilnya menunjukan bahwa banyak 
UMKM yang berpotensi HKI belum menyadari potensi produknya untuk di HKI-kan dan 
sekaligus Mereka sangat awam penyusunan dokumenny. Oleh karena itu Tim memandang perlu 
melakukan kegiatan lanjutan dengan pelatihan penyadaran hukum dan penyusunan kemahiran 
dokumen paten pada pengabdian masyarakat di UMKM Kota Semarang khusunya Gunungpati 
yang mempunyai potensi sangat beragam. Kegiatan inilah sebagai fokus pengabdian. Tujuan 
untuk membentuk kesadaran hukum dan membentuk kemahiran penyusunan dokumen 
paten dalam pendampingan Pusat Sentra HKI dan Bantuan Hukum LP2M Unnes. Kegiatan ini 
dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat 
secara Tim Learning Humanis dengan fokus pada pelatihan yang kesetaraan sebagai fasilitator 
pada sasaran UMKM. Metode dilakukan secara paparan, tanyajawab diskusi dalam suasana 
interaktif dengan dibantu media film bahkan Tim memberikan Reward pada peserta yang 
kreatif, aktif dan penuh semangat dengan memotivasi teman teman yang lain. Kegiatan ini 
dilanjutkan dengan Monev dan pengimbasan yang harus mampu dilakukan peserta terhadap 
UMKM yang berpotensi di HKI-kan. Kegiatan ini dilakukan dengan mensinergiskan kelompok- 
kelompok dalam masyarakat yaitu antara akademisi, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat 
dan terutama para pemilik UMKM yang nantinya akan ammpu meningkatkan kulaitas dan nilai 
ekonominya dalam meningkatkan keejahteraan masyarakat sekaligus mendapat perlindungan 
hukum yang pasti. Kegiatan ini respon nyata oleh para pemilik UKM yaitu mengajukan merek 
ceriping singkong dan merek tepung umbi untuk difasilitasi oleh Sentra HKI Unnes.

PENGENALAN DAN PEMAHAMAN MACAM, CIRI DAN KEWENANGAN HAK ATAS TANAH 
SERTA BATASANNYA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENCEGAH SENGKETA DI DESA LEBAN 

KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Aprila Niravita, Puji Lestari, Cahyo Yuwono, Rofi Wahanisa, Rahayu Fery Anitasari

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Dalam UUPA ada bermacam hak atas tanah.Hak-hak tersebut belum terlalu familiar di 
dalam masyarakat, sehingga masyarakat tentu saja belum sepenuhnya mengetahui hak dan 
kewenangannya dalam mempergunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Padahal hak-
hak tersebut memiliki perbedaan antara hak yang satu dengan hak yang lain. Berdasarkan 
fakta – fakta yang terjadi di lapangan mengenai penguasaan tanah dengan bermacam-macam 
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hak maka pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai macam-macam hak yang melekat di atas tanah (hak atas tanah) berikut 
ciri dan kewenangan pemegang haknya. Pengabdian ini diadakan di Kelurahan Pakintelan, 
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Sasaran strategisnya adalah pengurus RT dan 
warga RW IV di wilayah Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Hak 
Milik dalam hukum agraria adalah salah satu hak atas tanah yang diciptakan oleh peraturan 
perundangan sebagai hak yang terkuat dan terpenuh, bisa dimiliki oleh pemegang haknya 
tanpa ada batasan waktu dan untuk penggunaannya tidak dibatasi hanya untuk hal-hal 
yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga masyarakat sebagai pemegang tanah dengan 
status hak milik mempunyai kebebasan penuh untuk mempergunakan dan memanfaatkan 
tanahnya. Hak milik adalah juga merupakan hak atas tanah yang paling sering dilekatkan pada 
sebidang tanah. Jadi hal tersebut yang menimbulkan idiom bahwa tanah bersertipikat sudah 
tentu tanah hak milik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat 
keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Peserta pengabdian juga 
terlihat proaktif dalam menanggapi dan merespon pemaparan dari pemateri. Tim pengabdian 
memberikan saran agar kegiatan sosialisasi dengan tema pertanahan ini dilaksanakan secara 
terus menerus dan konsisten.

DISEMINASI KESADARAN HUKUM GUNA PENGUATAN DAYA TANGKAL MANDIRI 
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PERILAKU SEKS BEBAS  

DI KALANGAN REMAJA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Arif Hidayat

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya maupun 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya 
(Narkoba) merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa 
dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan diseminasi pendidikan 
kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki 
daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dipilih 
untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik para remaja. Selain 
itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi. Dengan 
memperhatikan persentase kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil 
posttest dapat disimpulkan bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak 
sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas 
di kalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal 
tersebut. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya diseminasi dilaksanakan secara berkala, 
terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa 
terhadap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan.



129Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

• Fakultas Hukum

SOSIALISASI PENGURUSAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO)  
BAGI MASYARAKAT KELURAHAN KALISEGORO, KECAMATAN GUNUNGPATI,  

KOTA SEMARANG

Cahya Wulandari dan Indung Wijayanto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Converse about legal aid, then regardless of how the position of legal aid in criminal justice 
system has an important position. To achieve an integrated criminal justice system, the legal aid 
should be able to contribute in achieving a fair legal process. Based on background exposure 
problem can be drawn formulation of the problem in this submission are: How do the procedure to 
get legal aid? and What does need to be prepared to get legal aid? The purposes of this submissionare 
to provide insight to the public on the procedures for obtaining and to get legal aid so expect their 
constitutional right to legal aid can be utilized. Present and discuss the mechanism of legal aid in 
the management of community look serious and proactive to responding the speaker explanation. 
Team devotion advises socialization obtaining legal aid implemented continuously, consistently 
and involve relevant stakeholders .

AKTA OTENTIK UNTUK MEMINIMALISIR SENGKETA HIBAH 

Dian Latifiani

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Peralihan hak atas tanah dapat melalui berbagai cara. Seperti jual beli, warisan dan 
hibah. Di setiap peralihan hak atas tanah tersebut memerlukan bukti peralihan yaitu akta 
otentik. Dalam hibah, masyarakat kurang paham tentang pentingnya akta otentik hibah. 
Padahal dengan adanya akta otentik hibah memberikan kepastian hukum bagi pemegang 
haknya dan meminimalisir terjadinya sengketa hibah. Pelaksanaan pengabdian telah didahului 
dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan april 2014. Hasil survei menunjukkan 
banyak masyarakat terutama yeng telah melakukan hibah tanah/rumah tidak paham 
pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat 
untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Juli 2014, 
tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran 
pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa 
dilakukan di bulan September, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami 
susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Ahad tanggal 7 September pukul 13.00. Kegiatan ini 
dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat 
secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan 
erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi 
interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait. 
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SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH 

ANAK BAGI MASYARAKAT KELURAHAN KALISEGORO, KECAMATAN GUNUNGPATI,  
KOTA SEMARANG

Muhammad Azil Maskur dan Cahya Wulandari 

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional 
sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 
Berdasar hal tersebut pemerintah Kota Semarang berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan 
Walikota Semarang No 20 Tahun 2010 yang belum banyak diketahui oleh masyarakat termasuk 
di Kelurahan Kalisegoro. Bertolak dari paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan 
sebagai isu sentral dalam pengabdian ini yaitu: Bagaimanakah pengembangan konsep ideal 
Kelurahan Ramah Anak? dan apa sajakah yang perlu dipersiapkan?Adapun tujuan kegiatan 
pengabdian iniuntuk memberikan wawasan masyarakat agar dapat mewujudkan Kelurahan 
Ramah Anak. Pengabdian ini dilakukan dengan cara memaparkan dan mendiskusikan tentang 
konsep ideal kelurahan ramah anak dan tata cara mewujudkanya. Masyarakat nampak serius, 
antusias dalam mengikuti pemaparan serta proaktif dalam menanggapi dan merespon 
penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi mengenai 
kebijakan kota layak anak dilaksanakan secara terus menerus di beberapa kelurahan atau desa 
yang melibatkan stake holders terkait.

UPAYA PEMAHAMAN PENCANTUMAN LABEL PADA KEMASAN PRODUK MAKANAN  
BAGI SISWA SMA 12 SEMARANG

Nurul Fibrianti 

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Label pada kemasan produk makanan adalah informasi bagi konsumen yang tertera 
pada kemasan produk makanan. Kebiasaan masyarakat terutama remaja sebagai generasi 
penerus bangsa mengkonsumsi makanan-makanan instan tanpa membaca label yang tertera 
pada kemasan produk makanan akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari baik dari 
segi kesehatan maupun kehalalan. Undang undang perlindungan konsumen sebagai payung 
hukum perlindungan bagi konsumen telah mengatur kewajiban bagi konsumen untuk 
membaca label pada kemasan produk makanan hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak 
salah pilih terhadap produk yang akan dia konsumsi karena konsumen yang menjadi pihak 
terakhir dalam menyaring barang yang akan dia konsumsi apakah barang tersebut layak 
konsumsi atau tidak. Selain kewajiban konsumen juga diatur tentang hak konsumen. Berdasar 
Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan 
bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, 
dengan alasan tersebut maka dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemahaman 
pencantuman label kemasan produk makanan. Harapannya konsumen teredukasi menjadi 
konsumen yang cerdas dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan (layak konsumsi) 
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dan juga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

MUDAHNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Rindia Fanny Kusumaningtyas

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Usaha Kecil Menengah (UKM) banyak diminati masyarakat yang mempunyai jiwa 
wirausaha dalam rangka membuka lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggalnya. Selain 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, UKM juga bisa menanggulangi masalah pengangguran 
yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Produk yang dihasilkan UKM tidak kalah bersaing 
dengan produk yang dihasilkan perusahaan besar baik dari segi harga dan kualitas barangnya. 
Terkadang hasil produk UKM yang tidak didaftarkan mereknya banyak ditiru/dijiplak pihak lain 
yang secara instan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari merek dagang 
tersebut. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sebagai tanda 
pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi 
barang. Peran merek di samping sebagai suatu tanda yang dikenal konsumen, juga dapat 
sebagai jaminan bagi kualitas barang yang menunjuk asal barang dan jasa hasil usahanya 
sewaktu diperdagangkan. Perlindungan merek yang diberikan terhadap UKM merupakan suatu 
langkah yang positif dengan tujuan produk dari merek dagang yang dihasilkan tidak akan 
kalah bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahan-perusahaan besar, di samping 
itu juga agar UKM dapat lebih mengembangkan bisnisnya tanpa merasa khawatir kalau merek 
dagangnya diklaim oleh pihak lain. Kendala yang biasa dihadapi UKM berkaitan dengan 
pendaftaran merek adalah biaya yang dirasa sangat mahal, proses dan syarat pendaftaran yang 
terlalu rumit. Sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan-
kemudahan dalam pendaftaran merek dagang pelaku UKM.

PELATIHAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA APARATUR DESA DAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNG KELOR KECAMATAN WARUREJO KABUPATEN TEGAL 
PERSPEKTIF UU NO.6 TAHUN 2014

Rodiyah, Waspiah, Puji Lestari

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2014

Desa adalah basis awal pembangunan Negara menuju maksyarakat adil dan makmur. 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsideran UU tersebut menyatakan Desa memiliki hak asal 
usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga 
menjadi sangat urgent untuk dilakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan perangkat 
desa sesuai dengan UU tersebut. sekaligus apa yang sudah dirumuskan dalam desa layak 
anak masuk dalam program pembiayaan untuk mengawal pelaksanaan secara konkrit dalam 
APBDes tahun berikutnya. Konsep kesinambungan ini sangat urgent, penting dan bersinergis 
dengan pemahaman para perangkat desa termasuk BPD dalam memahami UU tentang Desa 
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yang baru. Fokus kegatan pada pembuatan APBdes yang berperspektif UU No. 6 Tahun 2014. 
Tujuannya untuk membentuk kemampuan perangkat desa dan BPD dalam membuat APBDes 
yang berperspektif kebaruan berbasis pada kearifan nilai lokal dan pemberdayaan masyarakat 
menuju mandiri sejahtera. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mensinergiskan kelompok- 
kelompok dalam masyarakat yaitu antara akademisi, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat 
dan terutama pada sasaran perangkat desa serta BPD Desa Kedung Kelor Kecamatan Warurejo 
Kabupaten Tegal. Hasil pengabdian menunjukan Perangkat desa dan BPD antusia dan 
menyadari peran yang berbeda dengan UU Desa yang baru. 
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PROGRAM PENGEMBANGAN “RUBUHA” RUMAH BURUNG HANTU SEBAGAI SARANA 
PEMBASMI HAMA TIKUS DI AREAL PERSAWAHAN

Darajatun Surya Admaja, Pramudani Dwi Wibowo, Kristin Tri Handayani

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat dengan makanan utama nasi, 
produksi padi yang melimpah di negara Indonesia mendukung secara aktif kebutuhan pangan 
masyarakat Indonesia namun pada musim tanam padi hingga musim panen dapat ditemukan 
hama tikus hampir di setiap petani padi Indonesia. Tikus menjadi hama paling mengancam 
tanaman padi diIndonesia, selain cara merusak tanaman padi yang merepotkan petani tikus 
mempunyai cara kembang biak yang sangat cepat. Petani menyikapi hama tikus ini dengan 
berbagai cara seperti racun, brantasan dll. Hama yang menghambat dan merugikan hasil 
tanam padi ini mempunyai musuh alami yaitu burung hantu (Tyto Alba) walaupun sekarang 
ini burung hantu tidak banyak ditemukan di areal persawahan. Melihat kondisi tersebut 
petani dapat memanfaatkan musuh alami tikus tersebut dengan membuat rumah burung 
hantu “Rubuha” di areal sawah melihat daya dengar dan gaya memangsa tyto alba ini menjadi 
alternatif pembasmi hama tikus yang efektif. Metode pembuatan rubuha di areal persawahan 
akan memberikan kehidupan bagi burung hantu sekaligus pengontrolan hama tikus, tyto alba 
menghabiskan 2-5 tikus setiap hari dengan jangkauan area pengawasan 12 km saat lapar, 
burung hantu tyto alba ini mempunyai keunggulan yaitu tetap memangsa tikus saat sudah 
kenyang walaupun hanya membunuh tikus itu sendiri atau hanya membawa kepala tikus 
dan saat terbang tyto alba ini mengeluarkan suara yang membuat tikus takut untuk keluar 
dari sarang dan mengganggu tanaman padi. Padi yang menjadi komoditi pangan utama 
perlu mendapatkan penjagaan baik kualitas padi itu sendiri maupun kualitas produksi untuk 
mencukupi masyarakat Indonesia, di daerah desa pahesan kecamatan godong kabupaten 
grobogan terdapat areal persawahan yang luas dan masyarakat disini mempunyai masalah 
yang sama dengan kebanyakan petani padi yaitu tikus, dengan diadakan rubuha di daerah 
tersebut dapat membantu petani mengusir dan memberantas hama tikus dengan efisien. 
Tujuan memberantas dan mengurangi hama tikus pada petani padi di Indonesia sebagai 
komoditi utama pangan menjadi pokok pikiran dalam pengabdian ini, selain memberantas 
tikus dan membantu petani di daerah grobogan pengembangan rubuha ini juga dapat menjadi 
contoh bagi desa atau petani ditempat lain untuk menjaga padi di areal persawahannya, 
metode rubuha dapat membantu memaksimalkan produksi padi di Indonesia dengan cara 
alami yaitu memberantas tikus dengan burung hantu tyto alba. Dampak adanya rubuha di 
areal persawahan adalah berkurangnya hama tikus dan maksimalnya produksi padi yang 
dihasilkan yang meruncing pada maksimalnya produksi padi untuk ketahanan pangan bangsa 
Indonesia.
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PEMBERDAYAAN KONSELOR SEKOLAH DALAM IMPLIKASI KURIKULUM 2013 BERBASIS 
PEMINATAN PADA SMP NEGERI 1 AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

Dicky Novriansyah, Efrida Yulianti, Tia Risdiana Agustina

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pergantian kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 menimbulkan 
berbagai reaksi dalam masyarakat. Permasalahan ini muncul karena banyak diantara sekolah 
yang belum siap untuk menerapkan kurikulum 2013 di sekolah mereka. Ketidaksiapan ini salah 
satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang kurikulum 2013 sehingga 
kurang maksimalnya peran konselor dalam keikut sertaannya dalam peminatan siswa akan 
studi lanjut. Fenomena tersebut bisa kita temui salah satunya pada SMP N 1 Ampelgading 
Kabupaten Pemalang yang masih belum paham akan tugasnya dalam peran seorang konselor 
pada kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada peminatan siswa. Oleh karena itu perlunya 
dilaksankannya pelatihan pada konselor sekolah dalam mempersiapkan kurikulum 2013 yang 
berbasis peminatan. Tujuan khusus dalam pengabdian masyarakat ini adalah para konselor 
sekolah atau Guru BK Yang ada di SMP N 1 Ampelgading dapat memahami kurikulum 2013 
berbasis peminatan, sehingga nantinya diharapkan konselor sekolah dapat mempersiapkan 
diri dalam menghadapi kurikulum 2013 berbasis peminatan. Metode yang diterapkan terbagi 
menjadi beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, pendampingan, evaluasi 
dan pelaporan. Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang konselor sekolah serta seluruh steakholder 
lainnya seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran dan wali kelas untuk memahami tugas 
dan fungsi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan kurikulum 2013 yang berbasis 
peminatan. Dan setelah dilakukan pemberian pemahaman kepada konselor sekolah kemudian 
dilakukannya pendampingan melalui langsung atau pun tidak langsung terkait hambatan-
hambatan yang dialami konselor sekolah seperti penyususnan program dan satuan layanan 
dalam kurikulum 2013. Dari hasil evaluasi melalui wawancara singkat kepada konselor sekolah 
mereka merasa senang dan dapat pemahaman baru terkait mengikuti kegiatan tersebut dan 
langsung mempraktikannya ketika di awal masuk sekolah hal tersebut sangat membantu 
konselor sekolah guna menjalankan peminatan dalam kurikulum 2013.

PENGGUNAAN VIDEO PEMBELAJARAN SEBAGAI MEDIA MENUMBUHKAN INTERAKSI 
SOSIAL PADA ANAK SISWA SMK TEUKU UMAR

Dwi Yogianti Kurnia Widyastuti, Itsna Fauziyah Khamid, Emma Amalia Maryama

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, ia ingin 
mengetahui lingkungan sekitarnya bukan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. 
Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu untuk berkomunikasi. Dengan adanya komunikasi 
maka terjalinlah suatu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan 
yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan 
di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi pada masyarakat telah merubah pola interaksi 
saat ini. Penggunaan media internet semisal media jejaring social, game online, atau untuk 
browsing telah menghabiskan sebagian besar waktu yang dimiliki. Selain itu kemudahan 
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mengakses dimana saja dan kapan saja mengakibatkan individu tersebut lebih memilih hidup 
dalam dunia maya sehingga individu tersebut kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
Menurut paham konstruktivistik, belajar merupakan hasil konstruksi sendiri (pembelajar) 
sebagai hasil interaksinya terhadap lingkungan belajar . Proses pembelajaran merupakan 
proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati 
posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, 
komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak 
akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari 
sistem pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan media pembelajaran untuk meningkatkan 
interaksi sosial siswa salah satunya dengan penerapan video. Berdasarkan pada kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di SMK Teuku Umar Semarang dapat 
diketahui bahwa penggunaan media video sebagai media pembelajaran moral untuk 
meningkatkan interaksi sosial siswa sangat efektif untuk membentuk dan menggembangkan 
interaksi sosial siswa tersebut.

PELATIHAN KETERAMPILAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DALAM PEMBUATAN KREASI KAIN FLANEL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

Dyah Fachriyyati, Efrida Yulianti, Dicky Novriansyah

Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Proses belajar mengajar (PBM) seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak 
diluar pengalaman siswa sehari-hari sehingga materi menjadi sulit diajarkan oleh guru 
dan sulit dipahami siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
mengkonkritkan sesuatu yang abstrak. oleh karena itu perlunya guru dalam menyampaikan 
media yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran supaya dapat di serap dengan 
mudah oleh murid-murid. Guru dapat mengembangkan potensi anak dengan baik sehingga 
anak akan menjadi peserta didik yang produktif dan inovatif. Sesuai dengan perkembangan 
anak usia dini yang lebih menekankan pada pengajaran yang kreatif dan inovatif sehingga 
perlu dilakukan pelatihan bagi guru pendidikan anak usia dini agar mereka mengetahui cara 
pembuatan media pembelajaran yang kreatif sebagai penunjang dalam penyampaian materi. 
TujuannyamengajarkanKeterampilan pembuatan media pembelajaran kreasi kain flanel 
kepada guru RA Al Iman yaitu agar guru dapat mengembangkan potensi atau kreatifitasnya 
melalui keterampilan yang akan di berikan meliputi media pembelajaran yang kreatif, inovatif 
dan terjangkau dengan kain flanel, dengan kain flanel maka media pembelajaran yang di buat 
akan menarik karena pada dasarnya anak-anak lebih suka pembelajaran dengan media yang 
unik dan penuh warna sehingga mereka akan lebih maksimal dalam menyerap nilai-nilai yang 
terkandung dalam media pembelajaran yang terbuat dari kain flanel. Metode yang diterapkan 
terbagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, pendampingan, 
evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang guru RA Al Iman. Dan setelah 
dilakukan pelatihan pembuatan kreasi kain flanel kemudian dilakukannya pendampingan 
melalui langsung atau pun tidak langsung terkait pengembangan pembuatan kreasi kain 
flanel. Dari hasil evaluasi melalui wawancara singkat kepada kepala sekolah mereka merasa 
senang dan dapat pemahaman baru terkait pembuatan media pembelajaran mengguanakan 
kain flanel.
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“A2I” ANAK-ANAK INDEPENDENT : PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MAHASISWA 
SEBAGAI UPAYA PENGABDIAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS

Faisal Nouval GE-HA, Salsabila Puji Lestari, David Mafazi

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Berhubungan erat dengan kualitas komunikasi baik secara individu maupun 
kelompok, rendahnya kualitas komunikasi antar individu yang saling mendukung juga dapat 
dilihat pada masyarakat Indonesia pasca bencana, kesedihan, kehilangan, kekecewaan, dan 
trauma adalah kata-kata yang melekat ketika bencana melanda. Secercah cahaya sangat 
diperlukan agar korban sembuh dan bisa melanjutkan hidup kembali pasca bencana dan hal 
tersebut dapat dimulai dari komunikasi berkualitas yang dibawa oleh lingkungannya. Adapun 
tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberdayakan 
potensi mahasiswa sebagai upaya pengabdian masyarakat berkelanjutan berbasis komunitas. 
Kemudian target yang ingin dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberdayakan 
potensi mahasiswa sebagai upaya pengabdian masyarakat berkelanjutan berbasis komunitas. 
Sedangkan, luaran yang diharapkan yakni pada kemandirian masyarakat dalam mengatasi 
masalah dilingkungannya dan tanggap terhadap ilmu-ilmu baru yang praktis ada di lingkungan 
sekitarnya. Metode yang diangkat dalam pengabdian ini melalui beberapa tahap diantaranya 
pembentukan komunitas, penyamaan visi dan misi, penyusunan materi, pembuatan jadwal 
(jadwal pengembangan potensi mahasiswa dan jadwal pengabdian masyarakat dan publikasi 
online maupun offline tentang materi demi meperluas kebermanfaatan potensi yang ada. 
Hasil dari program pengabdian ini antara lain pembentukan komunitas, penyamaan visi dan 
misi komunitas, pengembangan potensi mahasiswa dan pengabdian berupa penyuluhan 
trauma healing kepada masyrakat RT 3 RW 10 Perumahan Trangkil. Kesimpulan yang bisa 
diambil adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah terbentuknya komunitas 
yang berfokus pada pembelajaran dan pengabdian dan masyarakat dapat melakukan “Trauma 
Healing” secara mandiri setelah dilakukan pengabdian berbentuk pengabdian.

 “TEATER ALIT” INOVASI EDUKASI BERBASIS KREATIVITAS SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN 
CERITA RAKYAT BERMUATAN KEARIFAN LOKAL BAGI ANAK DI DESA MULYOHARJO 

KABUPATEN PEMALANG

Apit Meilani, Andika Eko Prasetyo, Sela Listyowati

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Folklore and theater is one vehicle that can be used to infuse character education 
and local wisdom. However, the existence of folklore untapped well, especially in 
Pemalang, Central Java. Theatre Alit then provide an alternative solution through theater 
games (drama) for children in the village Mulyoharjo, Pemalang. Training program that 
elevates theater games Pemalang folklore, the next generation will be able to print a 
character and choose an insight into local wisdom. In addition, community Alit Theatre 
became one of the unique art Pemalang which can be an attraction for tourists. Method of 
implementation of the program are (1) socialization, (2) training, (3) staging, (4) evaluation, 
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(5) sustainability. This program has been implemented in accordance with the method of 
implementation, namely socialization carried out to children in elementary school of 04 
Mulyoharjo Pemalang, the program’s objective. The training has been carried out 12 times, 
consisted of basic exercises 3 times, 7 times the exercise ahead of the inaugural staging, 1 
dirty rehearsal times, and 1 time rehearsal. Inaugural staging script titled “Opaque Paras 
Earth” held on June 7, 2014 held at the DPD Golkar Pemalang at 7:00 p.m. to 21:30 pm. The 
evaluation was conducted after staging took place, in the event “Cultural Dialogue” which 
was followed by the participants that the audience, children Alit Theatre, Department of 
Education and the Department of Tourism Pemalang. Sustainability of the program is 
going to continue Alit Theatre theater continuously once every two months.

MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA PABRIK GULA CEPIRING  
DALAM BENTUK COMPANY PROFILE

Fatimah, Dewi Ambar F

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Indonesia adalah Negara yang kaya baik alam, sumber daya manusia maupun wisatanya. 
Kendal, merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang memiliki potensi pariwisata cukup 
tinggi. Objek wisata yang dikembangkan berupa objek wisata alam, buatan dan sejarah. Salah 
satu objek wisata sejarah adalah Pabrik Gula Cepiring yang merupakan salah satu pabrik gula 
peninggalan bangsa Belanda. Pabrik gula ini, merupakan pabrik gula satu-satunya yang masih 
bertahan, baik bangunan maupun aktivitas kerjanya. Tahun 2007, pemerintah Kabupaten 
Kendal menetapkan Pabrik Gula Cepiring sebagai salah satu potensi pariwisata di Kabupaten 
Kendal yang menyajikan pariwisata pembelajaran untuk mengetahui proses pembuatan gula 
pasir dan pariwisata sejarah. Dalam prosesnya, potensi Pabrik Gula Cepiring sebagai objek 
wisata masih belum ramai karena kurangnya media promosi. Dengan adanya permasalahan 
tersebut, penulis ingin membuat media promosi yang dapat mengangkat Pabrik Gula Cepiring 
menjadi objek wisata yang diminati masyarakat dalam bentuk Company profile dalam berbagai 
media. Media yang digunakan dalam Company profile ini adalah media kertas atau cetak dan 
video. Karya yang dihasilkan menampilkan gambaran Pabrik Pula Cepiring dalam bentuk foto 
yang dihadirkan dengan variasi bingkai disertai dengan keterangan tertulis mengenai Pabrik 
Gula Cepiring dan background desain dengan tampilan perpaduan berbagai warna, dengan 
dominan hijau. Desain karya berjumlah 12 dengan ukuran Standing Banner 160cmX60cm, 
Kalender duduk vertikal 15cmX25cm, Kalender duduk horisontal 25cmX15cm, Leaflet 3 lipat 
30cmX21cm, Leaflet 2 lipat 15cmX22cm, dan Booklet 14cmX20cm. Sedangkan untuk video, 
memiliki durasi 4 menit 20 detik dan video proses pembuatan gula 16 menit 12 detik. Dalam 
proses pembuatannya penulis melakukan observasi langsung untuk pengambilan gambar 
untuk membuat desain company profile menggunakan software komputer Phothoshop, 
Audacity, Ulead VideoStudio 11.0. Simpulan dari program ini ialah Company profile dapat 
menjadi salah satu media promosi dalam meningkatkan pariwisata Pabrik Gula Cepiring yang 
memberikan informasi mengenai Pabrik Gula Cepiring baik sejarah maupun pengetahuan 
produksi gula. 
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PELATIHAN WAYANG DONGENG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN RASA CINTA BUDAYA 
DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI DESA MRANAK KABUPATEN DEMAK

Hanif Roihan, Azis Dwi Afriyanto, Syiful alimi, Adi Kriyo Widodo

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Desa Mranak Kabupaten Demak merupakan desa yang mempunyai kawasan banyak 
sektor kegiatan sehingga menambah penghasilan baik warga maupun desa. Pekerjaan yang 
dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah Petani. Di tinjau dari perekonomian warga 
masyarakat, rata-rata penghasilan setiap warganya adalah cukup. Wayang dongeng juga 
sangat bagus di terapkan sebagai media pendidikan di desa Karangpucung, misalnya di SD. 
Anak-anak sangat cocok untuk memainkan wayang dongeng karena dapat melatih mereka 
untuk mengenal dan menumbuhkan rasa cinta budaya mereka terhadap tradisi dongeng di 
Indonesia, khususnya di Jawa.

PELATIHAN BAHASA BERKONSEP RAGAM BAHASA JAWA DI SMA N 12 SEMARANGGUNA 
MENGURANGI KESALAHAN DALAM BERBAHASA SEBAGAI WUJUD KONSERVASI BUDAYA

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Masyarakat Jawa yang pada zaman dahulu menggunakan bahasa Jawa sebagai 
komunikasi sehari-hari, dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi 
bahasa negara adalah bahasa Indonesia, kebanyakan masyarakat mulai meninggalkan bahasa 
daerah dalam berkomunikasi. Dari hasil wawancara tulis dan isian angket penelitian ternyata 
90 persen remaja malu menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari dengan 
alasan bahasa Jawa merupakan bahasa yang sudah ketinggalan zaman. Sejatinya dalam 
bahasa Jawa tercermin adanya norma-norma susila, tata krama, menghargai siapa yang 
lebih muda dan menghormati siapa yang lebih tua. Kita sering menggunakan bahasa Jawa 
dalam berkomunikasi sehari-hari, tetapi sering lupa bahwa terdapat tingkat tutur pengguna 
bahasa Jawa yang dikenal sebagai penerapan unggah-ungguh. Banyak remaja yang tidak tahu 
penerapan sopan santun kepada mereka yang sudah tua, atau yang seharusnya dihormati. Hal 
yang lebih memalukan, bila mereka menggunakan bahasa Jawa krama hanya untuk dirinya 
sendiri, misal kula dhahar rumiyin nggih, kula badhe siram dll. Dengan adanya pengabdian 
pelatihan bahasa di SMA 12 Semarang maka siswa dapat memahami dan menerapkan konsep 
ragam Bahasa Jawa dengan baik dan benar, sehingga kelestarian Bahasa Jawa tetap terjaga.

PELATIHAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI  
UNTUK MENUMBUHKAN CINTA LINGKUNGAN BAGI GENERASI MUDA  

DI DESA LEMAH IRENG KECAMATAN BAWEN

Arvina Meyzilia, Teguh Dwi Arianto, Muhammad Anggit Irvani

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan cinta lingkungan bagi generasi muda 
dengan membudidaya tanaman obat yang dapat dimanfaatkan baik obat maupun untuk 
bumbu masak, selain itu dengan adanya lubang resapan biopori yang di desa Lemah 
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Ireng tersebut diharapkan mampu menjadi solusi banjir pada musim hujan. Dengan adaya 
karangtaruna yang masih aktif di desa tersebut maka program ini dapat terus berjalan dengan 
baik. Luaran yang diharapkan dari program pengabdian yang dilaksanakan dalam bentuk 
pengabdian masyarakat ini adalah adanya sosialisasi dan rasa cinta lingkungan bagi generasi 
muda tentang pentingnya menanam tanaman obat di lingkungan rumah dan pekarangan serta 
penerapan teknologi yang tepat untuk meningkatkan daya serap air dengan menggunakan 
lubang resapan biopori di desa Lemah Ireng kecamatan Bawen. Sebagai sasaran dari program 
ini adalah warga masyarakat khususnya generasi muda atau remaja di desa Lemah Ireng. Untuk 
mencapai keberhasilan kegiatan ini, metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan dan 
penanaman. Adapun langkah-langkah yang ditempuh melalui observasi sasaran pengabdian, 
penyusunan proposal, sosialisasi, pelatihan lubang resapan biopori, penanaman tanaman 
obat dan laporan akhir.

PELATIHAN PENGEMBANGAN PUZLE MAP MAPING UNTUK WALI MURID DAN SADAR 
KONSERVASI SEJAK DINI DI PAUD AL BAROKAH DESA KEMANGGUAN KAB. KEBUMEN

Dina Widya Erista, Nur Setiani, Evanita Maharani

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Laporan Program pengabdian mahasiswa ini yang berjudul” Pelatihan pengembangan 
puzle map maping untuk wali murid dan sadar konservasi sejak dini di paud al barokah 
desa kemangguan kab. Kebumen” dilaksanakan dengan tujuan memberikan suatu inovasi 
terhadap media pembelajaran berupa puzzle yang bermanfaat untuk meningkatkan 
kecerdasan kognitif dan motoric halus siswa paud, meningkatkan jiwa kreatifitas wali murid 
dalam membuat membuat media kepada anak-anaknya, melatih anak-anak sejak dini untuk 
sadar berkonservasi dan peduli terhadap lingkungan yang mereka tempati sesuai dengan 
umurnya tanpa menghilangkan kegiatan yang mengandung unsur keceriaan dan nilai yang 
akan diajarkan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada sabtu, 4 Oktober 2014 dari pukul 
08.00-11.00 Wib bertempat di gedung kelas kb Al Barokah desa Kemangguan Kec. Alian Kab. 
Kebumen dengan khitmat dan menyenangkan penuh canda tawa serta terjalin silahturahmi 
apik antara mahasiswa pengabdi dengan pihak sekolah serta wali murid yang sangat antusias 
sekali dalam mengikuti kegiatan tersebut.

“GEMPA” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA 
PADA PESERTA DIDIK KOMUNITAS SEDULUR SIKEP SEKOLAH DASAR KLOPODUWUR 

KABUPATEN BLORA

Fika Wahyu Pamuji, Jefy Risma, Muhammad Kasyfan, Okta Amalia Putri, Fatmiyati

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Games Efektif Materi Pancasila 
“GEMPA” pada komunitas sedulur sikep di SD N 1 Klopodhuwur dilaksanakan pada tanggal 16 
Agustus 2014. Sebelum pelaksanaan kegiatan penulis melakukan berbagai macam persiapan 
mulai dari observasi awal, identifikasi masalah, penyusunan program, dan perencanaan teknis. 
Observasi awal, identifikasi masalah, dan penyusunan program kami lakukan mulai dari bulan 
juni pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Perencanaan teknis yang dilakukan meliputi 
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analisis kebutuhan, perijinan, dan produksi media yang kami lakukan mulai dari bulan Juni 
minggu keempat hingga bulan Juli. Perijinan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2014, dengan 
hasil tanggapan yang baik dari pihak sekolah. Peningkatan pengetahuan dan sikap yang 
terjadi pada siswa-siswi SD N 1 Klopodhuwur dapat diketahui dari penghitungan posttest yang 
telah diberikan. Peningkatan pengetahuan pada siswa-siswi SD N 1 Klopodhuwur sebanyak 
1,6% dari post test yang dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Perubahan sikap yang terjadi 
pada siswa-siswi SD N 1 Klopodhuwur juga kami nilai dari pengamatan kami di waktu kegiatan 
dan setelah kegiatan berlangsung. Pengamatan yang kami lakukan berdasarkan beberapa 
indikasi yaitu keaktifan, kesopanan, dan keberanian mengungkapkan pendapat. Dari indicator 
tersebut, diketahui terjadi perubahan sikap pada siswa-siswi SD N 1 Klopodhuwur kearah yang 
positif sebesar 1% dibandingkan penilaian pada kegiatan yang sebelumnya. Dari kegiatan-
kegiatan yang telah kami lakukan pada siswa-siswi SD N 1 Klopodhuwur, mendapat tanggapan 
yang positif dari seluruh pihak sekolah sehingga lebih mudah bagi kami untuk melaksanakan 
program GEMPA. Siswa dan siswi SD N 1 Klopodhuwur dapat menangkap dan mengikuti 
program GEMPA sesuai dengan harapan kami.

BINA MASYARAKAT KREATIF DUKUH TAPAK-TUGUREJO MELALUI PELATIHAN 
PEMBUATAN HANDICRAFT KONSERVATIF UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN 

EKOEDUWISATA HUTAN MANGROVE

Anna Sholikha Fitri, Rezeki Suci Maryaningsih, Marini,Arinta Prialiana Purwita. 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Handicraft merupakan sebuah kerajinan yang menitikberatkan kepada ketrampilan 
tangan atau kegiatan yang menggunakan ketrampilan tangan berfungsi untuk mengolah 
bahan yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai 
pakai, tetapi juga bernilai estetis. Ekoeduwisata merupakan sebuah kegiatan perjalanan wisata 
ke area alami yang dilakukan untuk tujuan konservasi lingkungan, dapat menciptakan industi 
pariwisata yang memanfaatkan biosfer secara lestari dengan memadukan nilai pendidikan 
dalam pengemasannya Bina masyarakat kreatif untuk membuat produk handicraft berbasis 
kegiatan konservatif perlu dilakukan dengan membuat sebuah kegiatan pelatihan kepada 
masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam di kawasan Tersebut untuk dapat 
meningkatkan program konservasi mangrove masyarakat desa tapak-tugurejo yaitu program 
ekoeduwisata mangrove. Tujuan kami melakukan pelatihan handicraft konservatif adalah 
untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam membuat produk handicraft mangrove 
untuk kegiatan wirausaha terkait kegiatan ekoeduwisata mangrove, membuat handrcraft 
mangrove berbasis kegiatan konservatif, dan melatih masyarakat dapat berwirausaha dengan 
produk handicraft konservatif. Tempat pelaksanaan pelatihan ini adalah di dukuh tapak, 
desa tugu rejo, kecamatan tugu, semarang. Dengan adanya kegiatan pelatihan handicraft 
diharapkan dukuh ini menjadi masyarakat desa tapak-tugurejo semarang kreatif untuk 
mencari peluang usaha untuk meningkatkan program ekoeduwisata di wilayahnya dan 
sebagai perbaikan perekonomian warga desa tapak-tugurejo melalui pendapatan keuntungan 
potensi wisata hutan mangrove (ecotour) di daerahnya. Metode yang kami gunakan dalam 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan cara menggali semua potensi sumber daya yang 
ada di dukuh tapak menjadi sumber peluang dalam meningkatkan perekonomian di daerah 
Tapak Tugu Rejo Semarang. Sasaran dari program pengabdian masyarakat ini adalah pemuda 
di sekitar wilayah pesisir.
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PENGEMBANGAN ‘CEPOKO FARMER COMMUNITY’PRODUKSI SIRUP BUAH RAMBUTAN 
(NEPHELIUM SP.) BERBASIS KOMODITAS LOKAL KELURAHAN CEPOKO, KOTA SEMARANG

Diah Ayuningrum, Ayu Puspitasari, Sri Widowati

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kelurahan Cepoko merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang yang merupakan penghasil komoditas Rambutan terbesar. Tingginya produksi 
buah rambutan dan rendahnya harga komoditas tersebut saat musim panen raya rambutan 
menyebabkan buah rambutan tidak dimanfaatkan secara optimal.Rambutan merupakan salah 
satu jenis buah yang bergizi tinggi dan kaya serat, rendah kalori dan tidak memiliki kandungan 
lemak. Kalori yang terkandung dalam 100 gram BDD (Bagian Yang Dapat Dimakan) hanya sekitar 
60 kalori. Melihat kandungan gizi dan serat yang tingginamun harga yang relatif murah, maka 
banyak pemilik rambutan itu yang mengeluh karena nilai jualnya tidak mencukupi untukbiaya 
pengambilan dan transportasi.Oleh karena itu perluupaya untuk melakukan pengolahan hasil 
panen raya rambutan tersebut agar dapat dipasarkandan dikonsumsi dalam jangka waktu 
yang relatif lama.Masyarakat Kelurahan Cepokobelum memiliki keterampilan untuk mengolah 
rambutan menjadi produk olahan yang tahan lama sehingga tim kami berinisiatif untuk 
membentuk kelompok tani produksi buah rambutan. 

GOSMARTFREN “GENERATION SCIENCE MINI ANALOG RESEARCH TOUR AND FUN 
CULTURE EDUCATION” IMPLEMENTASI DESA WISATA BERBASIS KONSERVASI  

DI BANYUWINDU, LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL 

Evita Kharismawati, Erwin Hidayat, Fathurrahman Sidiq, Siti Nur Chasanah, Irna Kinayungan W 

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Banyuwindu merupakan pedukuhan yang terletak diantara dua pegunungan dibawah 
kaki Gunung Ungaran dengan ketinggian 2050 mdpl yang masuk dalam wilayah desa Limbangan 
kabupaten Kendal. Masayarakat local menamai keduanya dengan sebutan Gunung Watu dan 
Gunung Tampok. Banyuwindu disuguhi panorama alam hutan yang masih terjaga keasrianya, 
kesegaran dan kejernihan air pedesaan, kearifan local dan hijau lading pertanian. Banyuwindu 
memiliki kekayaan dan keragaman flora dan fauna yang dapat dijumpai di hutan sekunder dan 
hutan primer dikarenakan kondisinya masih alami dan tingkat ancaman dari manusia masih 
rendah. Dari hasil observasi awal dipertengahan bulan September 2009, hutan banyuwindu 
memiliki berbagai potensi kekayaan flora dan fauna seperti kupu-kupu (± 60 jenis), Burung (± 
70 jenis), mamalia (odonata dan primate), reptile, amphibi dan berbagai jenis tanaman khas 
jawa, antara lain: Pule pandak, logondang, wuni, pacing, bondatan yang berpotensi sebagai 
tanaman obat (Dhalimartha, 2005). Luaran dari kegiatan program ini adalah: Pelajar mampu 
dalam memahami dan mengenali Biodiversitas melalui mini research serta pendidikan budaya 
dengan konsep bermain dan belajar melalui pendekatan berbasis konservasi. Mengembangkan 
kepekaan pelajar terhadap kepedulian lingkungan dan budaya melalui GO SMARTFREN serta 
aplikasinya dalam masyarakat dalam implementasi desa wisata berbasis konservasi. Metode 
yang digunakan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. 
Hasil yang telah dicapai diantaranya yaitu pelatihan identifikasi kupu-kupu, capung, burung, 
permainan tradisional dan pelatihan gamelan. Berdasarkan dari beberapa kegiatan yang telah 
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dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan GOSMARTFREN dapat dikenalkan 
kepada pelajar serta dapat menambah pengetahuan pelajar dalam memahami biodiversitas 
di lingkungan sekitar.

PELATIHAN PEMBUATAN LILIN PENGUSIR NYAMUK ALAMI  
DI DESA NONGKOSAWIT KECAMATAN GUNUNGPATI SEBAGAI USAHA KOMERSIAL  

DAN PENANGGULANGAN NYAMUK

Fika Hesti Wulandari, Sirotun Nabawiyah, Umi Hanum

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tujuan program ini adalah membuat produk pengusir nyamuk dengan menginovasikan 
tanaman Zodia menjadi produk berupa lilin pengusir nyamuk yang alami dan ramah lingkungan. 
Inovasi produk ini dikarenakan masyarakat kebanyakan menggunakan obat-obat anti nyamuk 
dan lotion anti nyamuk yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Prosedur 
metode pendekatan dari kegiatan ini meliputi persiapan kegiatan, pembuatan produk, 
pemasaran, dan evaluasi. Target pasar lilin Zozo ini adalah semua kalangan masyarakat baik 
kalangan menengah ke atas maupun ke bawah. Mitra-mitra yang digunakan dalam usaha ini 
adalah toko-toko, koperasi, media cetak dan elektronik, serta door to door. Hasil dari program 
ini, dalam waktu 5 bulan mulai dari bulan Juni hingga Oktober 2014 telah dilaksanakan kegiatan 
penyuluhan selama 2 kali pelatihan, 2 kali pendampingan, dan 2 kali pemasaran. Dilihat dari 
evaluasi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembuatan lilin pengusir nyamuk 
sudah dapat dilakukan oleh warga dengan baik tanpa kesulitan. Keunggulan dari produk lilin 
Zozo adalah memiliki 3 fungsi sebagai pengusir nyamuk, penerang, dan aromatheraphy. Selain 
itu juga tahan lama, ramah lingkungan, aman, awet, dan praktis dalam penggunaan. Rencana 
kedepan adalah Perintisan Manajemen Marketisasi produk lilin pengusir nyamuk dalam 
wadah yang disebut “Rumah Lilin”. Diawali dengan pembentukan kelompok kecil masyarakat 
pengelola, Berdasarkan hasil kegiatan program diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa lilin 
Zozo merupakan produk pengusir nyamuk alami dan ramah lingkungan. Saran yang berkaitan 
dengan hasil kegiatan di atas yaitu Saran ke depan agar lebih dilakukan perbaikan baik dari segi 
produksi dan juga pemasaran sehingga dapat menjadi komoditas yang dapat diunggulkan.

ATLAS MANGROVE TAPAK : AKSI PEDULI LINGKUNGAN TAPAK TERHADAP KEBERADAAN 
HUTAN MANGROVE MELALUI PEMBIBITAN MANGROVE

Marini, Anna Solikha Fitri, Dita Selviana

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Atlas mangrove Tapak merupakan kegiatan peduli lingkungan Tapak terhadap 
keberadaan hutan mangrove yang ada di desa tersebut melalui kegiatan pelatihan pembibitan 
magrove. Keberadaan hutan mangrove sangat penting untuk menjaga keberadaan garis pantai. 
Kerusakan hutan mangrove menjadi penyumbang utama bencana alam di daerah pesisir 
terutama di Indonesia. Penyumbang kerusakan tersebut adalah koversi mangrove menjadi 
areal pemukiman, pertambakan, dan industri. Alih lahan ini merusak tatanan keseimbangan 
ekologi perairan bagi makhluk hidup air dan kehidupan masyarakat pesisir sehari-hari. 
Pengadaan program konservasi hutan mangrove mulai digalakan oleh pemerintahan yang 
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terutamma pada kota-kota yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan 
laut. Program konservasi mangrove dimulai dengan diadakannya penanaman bibit pohon 
mangrove dimana biasanya ditanam berjenis : Rhizopora, Avicenia, Bruguiera, Sonneratia, 
dll. Oleh karena itu, seiring dengan penggalakan penanaman mangrove di sepanjang garis 
pantai, perlu adanya pengelolaan pembibitan mangrove yang baik untuk didapatkan bibit 
mangrove unggul yang siap untuk di tanam. Pembibitan mangrove dapat dilakukan dimulai 
pada bulan September, karena penyesuaian dengan waktu buah mangrove masak terutama 
untuk jenis Rhizopora dan Avicenia. Proses pembibitan Rhizopora dan Avicenia membutuhkan 
sebuah bedeng untuk perkembangan buah mangrove menjadi bibit siap tanam di sepanjang 
garis pantai. Bedeng yang baik untuk proses pembibitan Rhizopora dan Avicenia harus 
menggunakan polibek. Kriteria propagul Rhizopora yang telah matang siap di bibit adalah 
propagul yang mempunyai Batas Topi antara kotiledon buah menurut masyarakat Tapak 
menyebutnya. Sedangkan propagul Avicenia yang matang telah berwarna kekuningan. 
Berdasarkan hasil pelatihan pembibitan, telah didapatkan renovasi bedeng untuk menyambut 
proses pembibitan Rhizopora dan Avicenia di Tambak milik kelompok PRENJAK.

PEMBUATAN DIGESTER BIOGAS SKALA RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN LIMBAH 
BAGLOG JAMUR TIRAM DI DESA PANGGISARI MANDIRAJA BANJARNEGARA 

May Munah, Rini Susanti, dan Mujib Riyadi

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Bahan bakar akhir ini menjadi tiopik yang ramai deperbincangkan di berbagai 
kesempatan. Semakin tingginya harga bahan bakar mmbuat masyarakat resah khususnya bagi 
warga desa Panggisari yang sebagian warganya melakukan budidaya jamur tiram. Limbah 
baglog jamur yang terbuang sia-sia membuat peneliti ingin membuat bahan untuk digester 
biogas sebagai alternative pengganti bahan bakar yang sudah ada. Metode yang digunakan 
dalam program ini yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat desa Panggisari tentang 
cara pembuatan digester biogas yang memanfaatkan limbah baglog jamur. Digester yang 
telah dibuat dapat menghasilkan gas yang dapat digunakan masyarakat sebagai bahan bakar. 
Sehingga pemanfaatan limbah baglog jamur dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai 
bahan bakar alternatif pengganti LPG. Kata Kunci : Digester, Biogas, Baglog Jamur

PEMBERDAYAAN BIOGAS LAMPU (LIMBAH AMPAS TAHU CAIR) SEBAGAI ENERGI 
RENEWABLE BERBASIS PENGOLAHAN LIMBAH RAMAH LINGKUNGAN

Nur Jannatu Na’imah, Iriene Linda P., Farra Khooirunnisa

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kebutuhan akan energi dalam kehidupan sehari-hari tidak terhelakkan lagi. Hampir 
seluruh aktivitas keseharian baik dalam industri rumah tangga maupun industri skala besar 
membutuhkan energi. Namun, kebutuhan ini tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya 
yang tersedia di alam. Bila terus begini, ketersediaan sumber energi di alam semakin hari akan 
semakin menipis. Dengan semakin menipisnya sumber daya yang ada di alam, maka sumber 
energi lambat laun akan habis. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ancaman krisis energi 
bagi kehidupan manusia di masa depan.Menciptakan sebuah Desa Mandiri Energi merupakan 
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salah satu cara untuk mencegah terjadinya krisis energi di masa yang akan datang. Desa 
Mandiri Energi dapat menjadi terobosan baru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki 
setiap daerah guna mencapai kesejahteraan melalui ketersediaan energi. Pendirian Desa 
Mandiri Energi bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan energi 
yang terdapat di daerah tersebut secara arif dan bijaksana dengan menghasilkan, mengelola 
dan mengkonsumsi energi tersebut. Selain itu, Pencarian sumber energi alternatif dengan 
pembuatan biogas juga bisa dilakukan. Dengan demikian, masyarakat Desa Kasiyan Kecamatan 
Sukolilo Kabupaten Pati yang menjadi sasaran untuk mengembangkan potensi sebagai Desa 
Mandiri Energi. Dengan program ini, diharapkan Masyarakat DesaKasiyan Kecamatan Sukolilo 
Kabupaten Pati memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk memberdayakan biogas lampu 
(limbah ampas tahu cair) sebagai energi renewable berbasis pengolahan limbah ramah 
lingkungan, Mampu memanfaatkan limbah untuk memperkecil pengeluaran masyarakat 
setempat dengan hasil yang didapatkan, Mampu meningkatkan kualitas sumber energi bagi 
masyarakat yang menggunakan hasil biogas limbah ampas tahu cair.

PELESTARIAN BUDAYA MUSIK KEMPLING MELALUI SANGGAR SENI  
DAN KEIKUTSERTAAN PEMUDA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN ASET PARIWISATA  

DI RW.01 KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

Nurullah Aulia Sugiarti, Mahbub Masduqi, Ida Ayu Surina

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Kandri yang didaulat sebagai desa wisata yang memiliki beberapa kelebihan 
dibandingkan daerah di sekitarnya seperti keberadaan Goa Kreo, sendang, keanekaragaman 
flora dan fauna, dan adanya perikanan di wilayah persawahan. Namun jika diperhatikan 
bahwa desa wisata tidak serta merta ditilik dari kenearagaman sumber daya alam yang 
tersedia namun juga kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu budaya yang 
perlu dilestarikan adalah musik kempling. Kegiatan musik kempling sudah dilaksanakan oleh 
sebagian masyarakat usia tua. Para pemuda perlu ikut berpartisipasi sebagi penerus dalam 
melestarikan musik kempling ini. Pengabdian ini bertujuan untuk melestarikan budaya musik 
kempling di RW 01 kelurahan kandri Kecamatan Gunugpati Kota Semarang. Metode yang 
digunakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain: sosialisasi program, 
pembentukan komunitas, pelatihan manajemen organisasi, pematangan teknik pelaksanaan, 
persiapan tempat alat dan bahan, pengenalan alat-alat musik, pelaksanaan musik kemping 
dan monitoring pelaksanaan. Kegiatan musik kempling pertama dilakukan bersama-sama para 
bapak setempat dilakukan di rumah Bapak RW. 01 dan di Masjid Kandri. Sementara kegiatan 
musik selnajutnya dilakukan bersama para pemuda Kandri di teras rumah salah seorang warga 
Kandri. Kegiatan musik kempling dilakukan setelah isya sekitar pukul 20.00 WIB. Kegiatan ini 
berlangsung dengan baik dan lancar. Antusiasme para bapak dan pemuda sangat baik. Selain 
itu juga dibuat buku panduan musik kempling yang berisi profil desa wisata kandri, alat-alat 
musik kempling dan tembang-tembang khas kempling. Musik kempling merupakan salah satu 
aset wisata desa Kandri yang perlu dilestarikan oleh segenap warga khusunya para pemuda.
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PENGOLAHAN SUSU MENJADI YOGEER (YOGURT SEGEER) SEBAGAI TEROBOSAN 
MINUMAN MURAH DAN SEHAT DI DESA TERWIDI KECAMATAN PLALANGAN 

Rizky Widiatmoko, Purnomo Siddhi 

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Semarang district is very mountainous area suitable for agriculture and livestock. Among 
the crops are vegetables - vegetables and fruits - fruits and the results of that farm fresh meats and 
dairy cows. Plalangan Urban Village is one of 16 villages in the District Gunungpati Semarang. 
Plalangan Urban Village has a variety of potential that can be developed, such as rambutan 
orchard and farm. Particularly area dairy farms located in Terwidi Village. However, the lack of 
public knowledge about dairy processing and marketing of refined products cause the price of 
raw cow’s milk. And if reprocessed could provide considerable advantages. In addition, it can also 
open up jobs for the people who are still unemployed. With the implementation of the socialization 
of processing milk into Yogeer (Yogurt Segeer) as a cheap and healthy beverage, can maximize 
the potential that exists in the village Terwidi and can also create jobs. The mothers of the village 
Terwidi enthusiastic about the material presented.

(ICPO: INTENSIVE COURSE PHYSICS OLYMPIADE) SEBAGAI KURSUS INTENSIF 
OLIMPIADE FISIKA DI MA NUDIA PONPES AL-MADANI UNTUK MODAL DAN LANGKAH 

STRATEGIS SISWA MENUJU PRESTASI EMAS DI BIDANG FISIKA 

Sinta Intani Fitriana, Eko Prasetyo, Suhartono, dan Nur Laila Sofiyatun4

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Abstrak. (ICPO: Intensive Course Physics Olympiade) adalah salah satu bentuk kegiatan 
yang mengembangkan dan menggali potensi diri siswa MA Nudia Ponpes Al Madani sebagai 
modal awal menuju prestasi emas di bidang Olimpiade Fisika. Disamping itu, diadakan sebuah 
kursus atau pembinaan intensif untuk siswa MA Nudia ponpes Al Madani yang telah terseleksi 
dan tentunya agar dapat mengikuti ajang kompetisi Olimpiade tingkat nasional dalam suatu 
kompetisi yaitu Pekan Ilmiah Fisika Unnes. Salah satu sasaran dari program kreativitas mahasiswa 
bidang pengabdian masyarakat ini merupakan tempat Pengabdian Masyarakat sekelompok 
Mahasiswa Fisika Universitas Negeri Semarang karena bersimpati terhadap keadaan sumber 
daya manusia (guru) yang masih kurang. Kami mengamati dari waktu ke waktu selama 2 tahun 
terakhir dimulai dari awal Program Pengabdian Masyarakat di MA Nudia Ponpes Al-Madani 
yang dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa Fisika hingga ditulisnya Program Kreatifitas 
Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa ini, MA Nudia Ponpes Al-Madani 
memiliki generasi penerus dalam bidang akademik yang cukup baik, namun Sumber Daya 
Manusianya belum teroptimalkan. Adapun tak seimbang dengan pihak sekolah (dalam hal 
perlombaan) yang kurang memberi perhatian semacam pelatihan, jika ada, itupun kurang 
maksimal dikarenakan terbatasnya waktu, selain itu juga guru-guru di MA Nudia Ponpes Al-
Madani tidak hanya mengajar di satu instansi saja, melainkan banyak instansi. Melihat kondisi 
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tersebut, diharapkan ada suatu penanganan yang terasa apabila dibiarkan akan membuat 
para siswa dalam hal ini MA Nudia Ponpes Al-Madani patah semangat dan harapannya mampu 
menuai prestasi dalam bidang Fisika khususnya dapat menuai prestasi yang membanggakan 
dalam Olimpiade Fisika setaraf Nasional seperti Pekan Ilmiah Fisika (PIF) UNNES.

UPAYA PENINGKATAN MINAT BELAJAR ANAK DENGAN MENGGUNAKAN MAGIC DISC 
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KREATIF DAN EDUKATIF DI KELAS 5 SD NEGERI LEREP 

2 DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT

Sulistiawan, Desiana Jayanti Andaruli, Dwi Efri Rufiyanti

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Masalah belajar merupakan masalah utama yang terjadi pada kebanyakan anak-anak 
sekolah. Masalah belajar tersebut sering dialami oleh anak-anak dalam proses belajarnya antara 
lain yaitu kurang konsentrasi belajar di kelas, kurang memahami materi pelajaran, memiliki 
motivasi belajar yang kecil, dll. Hal tersebut terjadi karena setiap siswa memiliki perbedaan 
dalam aspek fisik, pola pikir, dan cara-cara merespon atau mempelajari sesuatu yang baru. 
Dalam konteks belajar, setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap 
pelajaran. Hal tersebut diperlukan peran dari pihak lain untuk membantu anak agar dapat 
mengatasi kekurangan dalam belajar. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengisi peran 
tersebut antara lain adalah seorang guru. Seorang guru dituntut untuk mempunyai harapan 
bahwa pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh siswa secara tuntas, dan ini merupakan 
masalah yang cukup sulit dirasakan oleh guru. Salah satu cara untuk memudahkan seorang guru 
dalam menyampaikan materi pembelajaran yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. 
Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, kami mengadakan sebuah pengenalan dan 
pelatihan media pembelajaran yaitu Magic Disc pada pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika 
untuk mengubah pola pikir siswa kelas 5 SD Negeri Lerep 2 Desa Lerep Kecamatan Ungaran 
Barat menjadi lebih menyukai pelajaran tersebut dan tidak menganggap pelajaran tersebut 
sulit lagi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan, diawali dengan mengurus 
perijinan ke SD Negeri Lerep 2. Siswa kelas 5 SD Negeri Lerep 2 diajak belajar Bahasa Inggris 
dan Matematika menggunakan media Magic Disc, dimana penggunaannya sangatlah mudah. 
Sehingga siswa akan merasa senang dalam belajar Bahasa Inggris, mereka akan memiliki 
pandangan lain mengenai Bahasa Inggris dan Matematika, yang awalnya dianggap susah dan 
menyeramkan. Melalui media pembelajaran ini siswa akan merasa senang dalam belajar.

“DESA KOMPAK RAMAH ANAK” PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOMPAK)  
DI DESA JATIPURWO ROWOSARI-KENDAL SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK

Sumarni, Diana Sulistio Wati, Hudi Hermawan

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Ada kultur kekerasan yang sangat kuat di sebagian masyarakat kita yang disebabkan 
karena paradigma keliru tentang anak di kalangan banyak orangtua. Paradigma keliru yang 
menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya, seolah anak 
adalah hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya. Paradigma yang akhirnya 
merugikan anak tersebut harus diakhiri. Hak-hak anak perlu ditegakkan untuk meminimalisir 
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tingkat kekerasan terhadap anak. Anak layak tumbuh dan berkembang optimal, memperoleh 
perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri 
sebagai anak. Tujuan dari progam ini adalah mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh anak, 
memberikan solusi untuk meminimalisir tingkat kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-
hak anak, serta memberikan kontribusi pemikiran tentang langkah-langkah yang diperlukan 
untuk meminimalisir tingkat kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak. Metode 
pelaksanaan meliputi pendataan jumlah anak-anak yang berada di Desa Sidedes, menyusun 
organisasi baru di Desa Sidedes, proses pendampingan, evaluasi dan penyusunan laporan. Hasil 
dari progam ini selama dua bulan terlaksananya sosialisasi hak anak, terbentuknya Komunitas 
Peduli Anak (KOMPAK) dan rumah baca serta terlaksananya pendampingan Kompak.

PELATIHAN PEMBUATAN DAN PENGOLAHAN DODOL BONGGOL PISANG ANEKA RASA  
DI DESA GATAK KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN

Syaiful Imam

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

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Pemanfaatan pohon pisang hanya sebatas pada buah pisang, daun pisang, bunga 
pisang (jantung pisang), dan batang pisang. Sedangkan limbah pisang seperti kulit pisang 
dan bonggol pisang belum dimanfaatkan secara optimal (Astawan, 2008). Kabupaten 
Klaten merupakan salah satu daerah yang cocok untuk tumbuh dan berkembangnya pohon 
pisang dengan baik. Hal tersebut mengadakan kegiatan pengabdian dengan judul Pelatihan 
Pembuatan dan Pengolahan Dodol Bonggol Pisang Aneka Rasa di Desa Gatak Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Klaten. Metode yang akan disampaikan meliputi 3 pembahasan, yang 
pertama proses pengenalan manfaat bonggol pisang, proses pembuatan dodol aneka 
rasa, dan proses pengolahan dodol aneka rasa. Pada program ini menggunakan 3 metode 
yaitu: Sosialisasi dan tanya jawab. Praktik Pengolahan dan Pembuatan Dodol aneka rasa. 
Pendampingan dilakukan oleh tim pasca pelatihan. Agar usaha dodol aneka rasa berlanjut 
dan dapat bertahan dipasaran, dengan melakukan langkah-langkah seperti menciptakan 
produk yang inovatif dan membangun kerjasama dengan beberapa mitra kerja. Penerapan 
penggunaan bonggol pisang sebagai alternatif pengganti bahan baku dodol aneka rasa tanpa 
menghilangkan khasiat dan dapat memberikan informasi kandungan gizi dodol bonggol 
pisang aneka rasa serta dodol bonggol pisang aneka rasa dapat dijadikan sumber ekonomi 
baru.

PENINGKATAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH WISATA API ABADI MRAPEN 
MELALUI PRODUKSI ”JETUL” JENANG BEKATUL (RICE BRAN) DI DESA MANGGARMAS, 

KECAMATAN GODONG, KABUPATEN GROBOGAN

Ahmad Zahroni, Yahya Nur Ifriza,Yulianti

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Sumber Api Abadi Mrapen di Desa Manggarmas sering menjadi tujuan wisata karena 
juga terdapat juga kolam air mendidih Sendang Dudo  yang dipercaya dapat mengobati 
penyakit kulit dan reumatik. Air Sendang Dudo memiliki keunikan karena yang tadinya bersih 
dan bening dapat berubah menjadi keruh dan selalu mendidih tetapi tidak panas. Air ini juga 
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bisa terlihat keruh tetapi bila dimasukkan ke dalam sebuah gelas maka dapat berubah menjadi 
bening. Selain itu, ada pula keunikan lain yang dapat mencobanya yaitu dari gelembung air 
yang mengambang apabila disulut dengan api maka dapat menyala di atas permukaan air. 
Hal itu dimungkinkan karena air tersebut mengandung mineral dan zat kimia. Sayangnya, 
potensi wisata Api Abadi Mrapen tersebut ternyata belum cukup dioptimalkan oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan daerah dan tidak di imbangi dengan peningkatan pendapatan 
masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian petani. Bekatul adalah makanan super 
nutrisi dan antioksidan dan mempunyai rasa yang enak, makanan super alami 100% dengan 
jumlah nutrisi yang benar-benar menakjubkan dan juga merupakan sumber antioksidan yang 
membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Bentuk aktif dari nutrisi dalam Bekatul 
bekerja secara menyeluruh pada tubuh Anda secara alami, untuk mencapai manfaat kesehatan 
yang optimal. Studi telah menunjukkan kehadiran lebih dari 100 antioksidan & co-faktor 
dalam bekatul/Rice Bran termasuk array vitamin  penting dan mineral untuk pemeliharaan 
kesehatan alami, mengatur berat badan, otak, saraf dan dukungan endokrin. Bekatul/Rice Bran 
mengandung gizi yang diperlukan untuk produksi energi sel dan metabolisme gula. Makanan 
ini mengandung spektrum luas yang menakjubkan dari nutrisi seperti sterol, polisakarida, 
serat, semua komponen Vitamin E kompleks, vitamin B, oryzanol gamma, coq-10, asam lemak 
Omega dan banyak lagi.

PELATIHAN MITIGASI LONGSOR UNTUK PKK DELIKSARI DENGAN PENDEKATAN 
SOSIOTEKNO KONSERVASI 

Chusnul Chotimah, Kurnia Dwi Anggraini, Paradita Maharani Nur, Muhammad Hamzah Fansuri, Tigo 
Mindiastiwi 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Warga Deliksari selalu khawatir akan kondisi rumah dan jalan kampung mereka yang 
selalu bergeser akibat gerakan massa tanah pada lereng, oleh karena itu diberikan pelatihan 
upaya pengurangan resiko bencana dengan program teknis. Tahap-tahap pelaksanaan 
kegiatan Pelatihan adalah dengan Survey sosial, Penyusunan Materi, Pelaksanaan Kegiatan, 
serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan, hasil dari kegiatan yaitu Teknologi tepat 
guna yang sangat sederhana diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk mengantisipasi 
jatuhnya korban akibat tanah longsor serta Informasi curah hujan yang diperoleh dari rintisan 
stasiun curah hujan sederhana dapat langsung diolah untuk menunjukan kondisi lereng dalam 
keadaan fase aman, waspada, siaga, dan awas. Kesimpilan dari kegiatan adalah masih kurang 
pemahaman mengenai cara pengambilan data curah hujan dan faktor ekonomi juga menjadi 
kendala utama dalam meminimalisir kelongsoran.

PELATIHAN PEMBUATAN SYSTEM AUTOMATICALLY TEST AND EVALUATION OF LEARNING 
(SATELIT) INOVASI E-LEARNING KEPADA GURU DI SMK N 2 KENDAL 

Hudi Hermawan, Kitnas Dian Purwitasari, Arina Nur Ifadaniyati 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi telah banyak memberikan kontribusi 
untuk perkembangan dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam perkembangan 



151Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

• Mahasiswa

dunia pendidikan. Lembaga pendidikan melihat bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) sebagai alat yang menarik untuk membuat operasional lebih efisien. Menurut arsyad 
(2011) sekarang ini siswa seharusnya sudah dibiasakan menggunakan model komputerisasi 
dalam belajar tidak hanya dikelas, namun juga komunikasi diluar kelas. Tujuan dari progam 
pengabdian masyarakat ini adalah Memberikan tambahan wawasan dan inovasi baru bagi guru 
SMK N 2 Kendal tentang sistem automatically test and evaluation (SATELIT) inovasi e-learning. 
Metode pelaksanaan meliputi persiapan (pembuatan modul,insturmen pelakasanaan, dsb), 
pelaksanaan pelatihan (model teori, demonstrasi, praktik dan evaluasi projek akhir) dan 
terakhir adalah evaluasi. Hasil dri progam ini menghasilkan sebuah produk berupa sistem 
automatically test and evaluation (SATELIT) inovasi e-learning dimana berfungsi sebagai 
sistem evaluasi atau test atau ulangan online sehingga mengurangi kecurangan-kecurangan 
seperti mencontek dan sebagainya.

PELATIHAN SOFTWARE “INKSCAPE” SOLUSI PENINGKATAN KREATIVITAS DESAIN GRAFIS 
SISWA-SISWI SMK MULTIMEDIA DI KOTA TEGAL BERBASIS OPEN SOURCE

Idham Kholid Muchibi ,Yahya Nur Ifriza, Riskhianto3

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Perkembangan yang pesat pada bidang teknologi informasi saat ini memunculkan 
keniscayaan bahwa setiap aspek kehidupan sangat dimudahkan dengan teknologi informasi. 
Kondisi ini menimbulkan pemanfaatan yang tinggi terhadap teknologi informasi tersebut. 
Ironisnya, terdapat fakta bahwa di seluruh dunia khususnya Indonesia terdapat suatu 
tindakan ilegal atas teknologi informasi ini, yaitu pembajakan perangkat lunak (software). 
Permasalahan yang cukup menggelitik adalah kenyataan bahwa penggunaan software 
bajakan ini tidak hanya melingkupi publik secara umum saja, namun pula mencakup kalangan 
korporat, pemerintahan, atau bahkan para penegak hukum. Terkait penggunaan perangkat 
lunak (software), tak terkecuali juga perangkat lunak yang di gunakan para siwa-siwi SMK 
multimedia untuk sebuah desain grafis saat ini. Mereka kebanyakan masih menggunakan 
software bajakan seperti CorelDraw, walaupun mereka sudah mengetahui bahwa pemerintah 
telah memberlakukan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 atau sering disebut UU HAKI. UU 
ini menjelaskan lebih lengkap tentang permasalahan hak cipta termasuk masalah penggunaan 
software. Peristiwa tersebut mungkin sering kali kita abaikan begitu saja, padahal itu 
merupakan suatu tindak kriminal dalam hal hak cipta. Tidak bisa dipungkiri lagi, karena hal ini 
juga di picu oleh mahalnya Software legal saat ini. Kondisi tersebut membuat warga Indonesia 
memiliki ketergantungan terhadap software bajakan meskipun merupakan kegiatan ilegal 
(melanggar hukum). Jika usaha-usaha hukum berkiprah lebih intensif untuk memberantas 
pembajakan software maka perkembangan ini lambat laun akan menumbuhkan kebutuhan 
solusi alternatif software aplikasi. Salah satu solusi alternatif yang makin digemari komunitas 
teknologi informasi (TI) di dunia adalah pengunaan software open source, salah satunya 
adalah software desain grafis inkscape.
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“SATE” SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN TENTANG PENGENALAN PENYAKIT TBC  
PADA ANAK USIA DINI DI SEKOLAH DASAR DESA LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL 

Astri Yunita Prasetyaningtyas, Ulya Rais Abdillah, Aditya Yuda Pratama

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tuberkulosis (TB) merupakan penyebab utama kematian akibat penyakit menular dan 
merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan penyakit pernafasan 
akut pada semua kelompok umur. Kasus TB di Indonesia juga menunjukkan kegawatan yang 
perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pada tahun 2011 di Desa Limbangan tercatat 
sebanyak 37 warga yang terjangkit TBC (Tuberculosis). Pernah juga tercatat 1 kasus warga 
yang meninggal dunia akibat TBC, untuk tahun 2012 kasus sudah mulai menurun tetapi 
masih ada kemungkinan resiko karena diketahui kejadian TBC ini seperti fenomena gunung 
es. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada siswa-
siswi sekolah dasar terhadap penyakit Tubercolosis dan bahayanya serta menumbuhkan sikap 
yang sadar akan bahaya TB. Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam pelaksanaan 
pengabdian dapat digambarkan dengan memberikan serangkaian kegiatan dan pemberian 
intervensi berupa mini games di dalam leptop dan juga pemberian pre dan post test sebagai 
bentuk mengukur pengetahuan mereka. Metode pengambilan data ini dilakukan dengan 
cara pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner pada peserta kegiatan 
yang berjumlah 100 orang. Dari hasil instrumen yang diberikan dihasilkan untuk hasil rata-
rata sebelum pelaksanaan intervensi permainan sate yaitu 8,0 sedangkan untuk hasil rata-rata 
setelah intervensi yaitu 8,67.

PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA TENTANG PENYAKIT CACINGAN MELALUI INOVASI 
PERMAINAN BONEKA BERGERAK (“BORAK”) DI SDN PAKINTELAN 03 SEMARANG 
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Latar Belakang: Penyakit cacingan di Indonesia masih merupakan masalah besar 
atau masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa anak usia sekolah dasar merupakan golongan yang sering terkena infeksi cacing 
usus karena sering berhubungan dengan tanah. Di kota Semarang prevalensi penyakit 
cacingan adalah sebagai berikut: cacing gelang 26%, cacing tambang 6%, cacing cambuk 
56%, dan campuran sebesar 68%. Adanya media pendidikan dalam penyampaian informasi 
kesehatan sangat diperlukan, salah satu contoh media pendidikan kesehatan adalah dengan 
menggunakan “Borak” (Boneka Gerak”. Metode: Metode yang dilakukan berupa pemberian 
informasi melalui tanya jawab terkait penyakit cacingan, peragaan Borak dan mini games 
yang mengajak responden untuk menceritakan kembali narasi tentang penyakit cacingan 
dengan menggunakan Borak. Hasil: Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, dari 14 siswi 
dan 16 siswa terjadi kenaikan nilai rata-rata 14,00 atau 21,32 % dari nilai awal. Rincian nilai 
pre-test dan post-test responden diantaranya: 21 responden (70%) mengalami kenaikan 
nilai, 4 responden (13%) mendapatkan nilai yang sama, dan 5 responden (17%) mengalami 
penurunan nilai. Kesimpulan: Kenaikan nilai hasil pre-test dan post-test responden yang lebih 
dari 50% menunjukkan keberhasilan program intervensi penyampaian informasi penyakit 
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cacingan dengan menggunakan media Borak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor seperti media yang digunakan, metode penyuluhan serta narasi atau jalan cerita dalam 
penyampaian informasi. Media dan metode yang digunakan dalam penyampaian informasi 
menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena minat responden, terutama anak usia SD, 
sangat dipengaruhi oleh kedua aspek tersebut.

PERMAINAN “PIN ME!” DALAM MENCEGAH DAMPAK PROSTITUSI BAGI REMAJA  
DI LOKALISASI SUNAN KUNING 

Erlinda Rahmatin
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In Indonesian prostitution practice couldn’t be separated from the dynamics of the 
community itself. Prostitution bussines like in Sunan Kuning localization become a part from 
tourism activitiesand become an alternative for men who want to transmit his sexual desire. It is 
worth noting because in the localization is also general public who live there, included adolescent. 
Adolescence is a labile and lend to imitate what they saw. It needs to be given a special attention 
because environmental factors have a role in the formation of attitude and behaviors of adolescent.
For example of prostitution activity in the localization impact on adolescent are smooking, use 
drugs, and free sex. Therefore, peer educator is desperately needed for increase knowledge and 
awareness about reproductive health as well as to control the prostitution impact in localization 
for adolescent. Study methode with teammates more acceptabe for adolescent, be supported by 
an innovative andattractive game media, with the result that the learning process become more 
fun.

AJAR KENAL MILAH SAMPAH MELALUI MEDIA BOPTSU (BUKU POP UP KONSERVASI 
DAN TEMPAT SAMPAH UNYU) PADA SISWA MI AL KHAERIYAH, KELURAHAN JABUNGAN, 

KECAMATAN BANYUMANIK, SEMARANG
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Sampah adalah buangan manusia yang terjadi akibat rendahnya efisiensi penggunaan 
bahan. Sampah yang dibuang ke lingkungan akan menimbulkan masalah bagi kehidupan 
dan kesehatan lingkungan. Akan tetapi, pengelolaan sampah yang ada saat ini hanya berupa 
penanganan sampah yang dimulai dari pewadahan hingga pemrosesan akhir tanpa adanya 
pemilahan sampah di sumber. Menurut Undang–Undang Nomor 18 tahun 2008, anak-anak 
merupakan komponen masyarakat yang ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah. 
Untuk itu, sudah menjadi hal pokok pengajaran tentang sampah diberikan. Tujuan yang 
ingin dicapai penulis dalam program pemberdayaan ini adalah mengetahui peningkatan 
pengetahuan siswa MI Al Kaeriyah tentang sampah organik dan non organik melalui media 
Bop-Up Conservation dan Tempat Sampah Unyu. Untuk mencapai keberhasilan kegiatan ini, 
metode yang digunakan oleh tim adalah diskusi dan observasi. Adapun langkah-langkah 
yang ditempuh dimulai dari Metode pelaksanaan meliputi persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, 
pendampingan, dan evaluasi. Hasil dari program ini selama 3 bulan yaitu siswa-siswi kelas 4 dan 
5 yang mengikuti program dengan baik, ada peningkatan pengetahuan tentang cara memilah 
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sampah. Selain itu, fasilitas Tempat Sampah Unyu dan Tempat Pembuangan Sementara dapat 
mereka manfaatkan dengan cukup baik pula. 

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN ARSIP 
PADA PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDUNGGEDE KECAMATAN KEDU KABUPATEN 

TEMANGGUNG
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Untuk menuju organisasi yang profesional dan berkualitas maka harus menerapkan 
suatu sistem administrasi yang baik. Administrasi yang baik akan menunjang keberhasilan 
dari aktivitas suatu organisasi. Supaya dapat tercipta tertib administrasi, maka semua 
surat-surat yang masuk atau keluar harus diarsipkan dengan baik. Seperti arsip yang ada di 
Pemerintahan Desa, dimana arsip-arsip yang ada disana merupakan arsip-arsip yang penting 
yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu di Pemerintahan Desa Bandunggede 
disana terdapat banyak arsip yang penting. Namun, didalam pengelolaannya masih 
kurang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh TIM pengabdian 
kepada masyarakat dari Universitas Negeri Semarang di Desa Bandunggede Kec. Kedu Kab. 
Temanggung bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para aparat atau 
perangkat yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan menuju tertib adiministrasi dalam 
Pemerintahan Desa. Manfaat dari kegiatan ini memberikan kontribusi yang positif terhadap 
aparatur atau perangkat Pemerintahan Desa dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya yang berkaitan dengan ilmu admnistrasi bidang kearsipan. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan pemberian 
materi dan praktik simulasi. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini adalah Aparat dan Perangkat Desa Bandunggede Kec. Kedu Kab. Temanggung. Metode 
kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan praktik. Kegiatan 
evaluasi yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah aspek kerampilan. Pelatihan ini 
nantinya diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan dan tujuan dari 
pelatihan juga dapat tercapai. Peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan juga diharapkan 
dapat memahami pentingnya pengetahuan dan ketrampilan akan tertib administrasi desa 
khususnya kearsipan secara benar di dalam Pemerintahan Desa.

PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK KULIT SINGKONG DENGAN PEMANFAATAN LIMBAH 
KULIT SINGKONG DI KELURAHAN KANDRI GUNUNGPATI 

Basudewo Krisna Jumna, Detry Handayani, Dias Fajar Priyanto 

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2014

Tanaman singkong adalah tanaman yang sangat populer dunia. Akar singkong salah 
satu sorces terbesar karbohidrat di dunia. Tidak heran apabila singkong menjadi bahan 
makanan pokok bagi suatu masyarakat di wilayah tertentu. Karena khasiatnya begitu besar 
untuk kelangsungan hidup manusia. Singkong juga memiliki keistimewaan yaitu cocok untuk 
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dikombinasikan dengan dengan berbagai olahan makanan. Di Indonesia sendiri tak terhitung 
jumlahnya betapa banyak olahan makanan dengan bahan dasar singkong, mulai dari olahan 
getuk, tape, kolak, bahan tepung, dan lain–lain. Perlu diketahui bahwa kulit singkong pun 
masih mengandung zat gizi yang baik sebagaimana yang dikandung oleh daging singkong. 
Karena masih banyaknya kandungan gizi yang berguna untuk dimanfaatkan pada singkong 
dan kulitnya, maka penelitian kami kali ini akan mengulas pengolahan limbah kulit singkong 
menjadi bahan makanan keripik. Kelurahan Kandri merupakan sentra penghasil tape di 
Semarang, Namun dalam pengelolaan limbah kulit nya belum di manfaatkan secara maksimal. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan solusi dalam pengelolaan kulit singkong sebagai 
makanan alternatif.

PENGARUH PRESTASI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL), PENGUASAAN 
KOMPETENSI PROFESIONAL, DAN MOTIVASI MAHASISWA TERHADAP KESIAPAN 

MENJADI GURU MATA PELAJARAN EKONOMI / AKUNTANSI YANG PROFESIONAL(STUDI 
KASUS MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI TAHUN 2010)
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Indonesia saat ini menghadapi permasalahan mengenai rendahnya kualitas guru. 
Berdasarkan uji kompetensi awal (UKA) yang dilakukan terhadap calon guru yang akan 
disertifikasi, didapati kompetensi guru secara nasional rendah, yakni 42,25. Perlu dianalisis 
berbagai faktor penyebab rendahnya kualitas guru di Indonesia, termasuk dengan 
menganalisis calon guru yang dihasilkan dari perguruan tinggi. Di dalam penelitian ini, diuji 
tingkat kesiapan calon guru yakni mahasiswa pendidikan akuntansi Unnes untuk menjadi guru 
akuntansi yang profesional. Pengujian terhadap calon guru pendidikan akuntansi dikarenakan 
mata pelajaran akuntansi merupakan salah satu pelajaran yang memiliki tingkat kompleksitas 
tinggi, sehingga perlu teknik khusus dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta 
didik. Untuk memiliki kesiapan dalam menjadi guru akuntansi yang profesional diperlukan 
adanya kompetensi profesional dan motivasi yang tinggi, serta konsistensi prestasi yang 
dimiliki khususnya mengenai hasil dari praktik pengalaman lapangan (PPL). Hasil uji t yang 
telah dilakukan, ternyata prestasi PPL tidak memiliki pengaruh terhadap kesiapan menjadi guru 
akuntansi yang profesional. Ketidakpengaruhan prestasi PPL disebabkan karena beberapa hal, 
diantaranya (1) Adanya hubungan personal mahasiswa dengan guru, (2) ketidakperhatian 
guru pamong terhadap PPL mahasiswa, (3) agar dapat bersaing dengan mahasiswa PPL 
dari universitas lainnya. Sedangkan untuk kompetensi profesional dan motivasi mahasiswa 
memiliki pengaruh terhadap kesiapan menjadi guru ditunjukkan dengan signifikansi sebesar 
0,007 dan 0,006. Keduanya berpengaruh masing-masing sebesar 43,5% dan 44,5% terhadap 
kesiapan mahasiswa menjadi guru akuntansi yang profesional.



156 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2014

• Mahasiswa

PELATIHAN KORESPONDENSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI 
PADA PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDUNGGEDE KECAMATAN KEDU  
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh TIM pengabdian 
kepada masyarakat dari Universitas Negeri Semarang di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu 
Kabupaten Temangggung bertujuan untk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para 
aparatur atau perangkat yang berkaitan dengan korespondensi menuju tertib administrasi 
dalam Pemerintahan Desa. Manfaat dari kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap 
aparatur atau perangkat Pemerintahan Desa dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya yang berkaitan dengan ilmu administrasi bidang korespondensi dan menambah 
pengetahuan dan ketrampilan para aparatur atau perangkat Pemerintahan Desa dalam bidang 
korespondensi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan dalam bentuk 
pelatihan dengan pemberian materi dan praktek simulasi. Khalayak sasaran dari kegiatan 
pengabdian masyarakat ini adalah Aparatur dan Perangkat Desa Bandunggede Kecamatan 
Kedu Kabupaten Temanggung. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini 
adalah metode ceramah dan praktek. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini 
adalah aspek ketrampilan. Pelatihan ini berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan 
dan tujuan dari pelatihan juga dapat tercapai. Peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan 
dapat memahami pentingnya pengetahuan dan ketrampilan akan tertib administrasi desa 
khususnya korespondensi secara benar dalam Pemerintahan Desa. Saran dari kegiatan ini 
adalah (1) Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat dari pelatihan, diharapkan 
Aparatur dan Perangkat desa di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung 
dapat menjadi bekal dalam menjalankan kegiatan tertib administrasi khususnya mengenai 
korespondensi di Pemerintahan Desa agar lebih baik dan kinerja yang professional. (2) Dengan 
pengetahuan dan ketrampilan yang sudah dimiliki, disarankan untuk lebih meningkatkan 
kualitasnya di bidang korespondensi dalam wujud adanya tertib administrasi Desa. (3) Kepada 
pihak-pihak yang terkait dengan Aparatur dan Perangkat Desa, supaya memberikan tindak 
lanjut pembekalan yang lebih kompleks dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan 
yang berkaitan dengan tertib administrasi Desa tentang korespondensi dalam Pemerintahan 
Desa.

PELATIHAN PEMBUATAN TEMPE BIJI KARET (TEMBIKA) SEBAGAI ALTERNATIF MAKANAN 
BERGIZI GUNA MEWUJUDKAN DESA MANDIRI PANGAN DI KELURAHAN KALONGAN, 
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Permasalahan mengenai pangan tidak dapat dihindari. Indonesia sebagai negara 
agraris pada saat sekarang dihadapkan pada permasalahan mengenai kerawanan pangan. 
Permasalahan kerawanan pangan terutama dihadapi pada pangan pokok, salah satunya adalah 
kedelai. Konsumsi kedelai Indonesia yang sangat tinggi tidak sebanding dengan pemenuhan 
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dari produksi dalam negeri. Padahal kedelai dijadikan sebagai bahan kedelai yang merupakan 
pangan utama masyarakat. Alternatif penyediaan tempe dengan biji karet menjadi solusi 
dari permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan tempe selain sebagai bahan subtitusi 
dari kedelai. Tujuan pengabdian ini adalah (1) memberikan pengetahuan sekaligus pelatihan 
kepada masyarakat mengenai pengolahan biji karet sebagai produk tempe berkualitas tinggi, 
(2) menciptakan inovasi hasil perkebunan karet, (3) mewujudkan kemandirian pangan desa, (4) 
menciptakan kelompok wirausaha masyarakat, dan (5) mengasilkan produk bernilai jual. Hasil 
dari pengabdian ini adalah ternyata masyarakat Desa Kalongan telah mengetahui biji karet 
sebagai bahan makanan dan telah memanfaatkannya sebagai bahan makanan ringan, meski 
belum ada yang memanfaatkannya menjadi tempe. Melalui pengabdian ini didapatkan hasil 
adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah biji karet 
menjadi tempe disertai dengan pola pemasaran sederhana yang mulai dirintis dari pemasaran 
melalui program PKK. Sehingga, diharapkan ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan 
usaha produktif pangan lokal, yaitu pengembangan potensi lokal tempe biji karet.

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TAAT DAN TERTIB BERLALU LINTAS PERSPEKTIF UU 
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAJAR SMA 
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Di Kota Semarang, menurut Kepala Satlantas Polrestabes Semarang AKBP Windro 
Akbar, di awal tahun 2014 tidak kurang dari 1000 orang yang melakukan pelanggaran lalu 
lintas. Jumlah tersebut didominasi oleh kalangan pelajar. Berdasarkan data tersebut, maka 
diperlukan sosialisasi atau pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam 
rangka peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas. Sosialisasi tertib berlalu lintas dilaksanakan 
di SMA Negeri 12 Semarang diikuti oleh 100 siswa. Adapun bentuk kegiatan adalah berupa 
seminar, leaflet, dan diskusi. Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas berjalan optimal, lancar 
dan sukses, karena memenuhi beberapa indikator keberhasilan yang tercapai, yaitu: Jumlah 
peserta yang hadir sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu 100 orang. Materi yang telah 
disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Mulai dari persiapan sampai dengan 
acara selesai, program ini berjalan lancar. Dengan dilaksanakannya program Sosialisasi tertib 
berlalu lintas di SMA Negeri 12 Semarang, diharapkan siswa-siswi akan lebih patuh dan 
memahami aturan-aturan lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan, khususnya 
dikalangan pelajar.




