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KATA PENGANTAR

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Abstrak 
Hasil Penelitian Tahun 2015 dapat diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Abstrak hasil penelitian yang terbit kali 
ini merupakan suntingan hasil-hasil penelitian Dosen UNNES pada tahun anggaran 2015 
yang dibiayai dari dana DIPA PNBP Unnes, DRPM Kemristekdikti dan sumber dana yang lain.  
Abstrak hasil penelitian ini memuat hasil-hasil penelitian para dosen dari semua fakultas 
di lingkungan Universitas Negeri Semarang : FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIK, FE dan FH. Ada 
beberapa tulisan yang tidak dapat disajikan karena alasan teknis dalam buku sari penelitian 
ini.
 Harapan kami kiranya civitas akademika yang berminat dalam penelitian, dapat 
menggunakan sari hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi dalam 
melakukan penelitian. Selain itu kiranya abstrak hasil penelitian ini dapat pula meningkatkan 
pengetahuan dan wawasan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 Kami menyadari bahwa dalam penyuntingan abstrak hasil penelitian ini masih ada 
kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan pada edisi-edisi 
berikutnya.
 Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Unnes, Dosen yang hasil penelitiannya 
dapat diterbitkan pada edisi ini, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 
penyuntingan akhir. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang,       Maret 2016

Penyusun
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PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

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

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

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

Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

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

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

Zaenuri, Totok Sumaryanto F
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan penelitian adalah mengembangkan model pengelolaan lingkungan 
UKM tekstil (batik) di Kota Pekalongan menuju terwujudnya Kota Kreatif Dunia. Model 
yang dikembangkan direkomendasikan sebagai rujukan dan acuan bagi UKM tekstil 
(batik) di dalam menerapkan pengelolaan lingkungan menuju terwujudnya kota kreatif 
dunia, sehingga dapat meningkatkan volume ekspor di pasar internasional. Penelitian 
menggunakan pendekatan R&D Borg & Gall (1983), yang disederhanakan dari sepuluh 
langkah menjadi tiga tahap, yaitu studi pendahuluan, pengembangan model, dan 
validasi model. Penelitian difokuskan pada UKM tekstil (batik) di Kota Pekalongan. Objek 
kegiatan adalah (1) pengelolaan lingkungan dan (2) efektivitas pengopeasian IPAL 
(Instalasi Pengolah Air Limbah) dan UPL (Unit Pengolah Limbah). Pada tahun pertama 
telah dirumuskan draf model pengelolaan lingkungan yang melibatkan UKM tekstil 
(batik) dan Pemkot Pekalongan. Pada tahun kedua dilakukan validasi model, dengan 
langkah-langkah validasi model pada skala terbatas dan skala lebih luas. Hasil penelitian 
menunjukkan (1) pada skala terbatas, model pengelolaan lingkungan UKM tekstil (batik) 
di Kota Pekalongan masih harus disempurnakan dan (2) pada skala lebih luas, IPAL 
Kauman relatif lebih efektif dibanding UPL Jenggot, ditinjau dari kepesertaan UKM yang 
berpartisipasi dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan.

ECONOMIC POLICY IMPACT ON THE TEXTILE PERFORMANCE INDUSTRY AND 
TEXTILE PRODUCT IN CENTRAL JAVA IN INCREASING HUMAN RESOURCES 

CAPACITY AND COMPETITIVENESS

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

Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The purpose of this research was to determine the competitiveness and efficiency 
as well as assessing the impact of economic policies on the performance of the textile 
industry in Central Java. The competitiveness analysis methods used were; Revealed 
Comparative Advantage (RCA), The Trade Specialization Index (ISP), Intra-Industrial 
Trade (IIT) and the method of the Policy Analysis Matrix (PAM) as well as sensitivity 
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analysis. The results of this study were expected to have some policy implications for 
improving the competitiveness and efficiency, especially in the textile industry in Central 
Java. The results showed that the textile industry in Central Java had a comparative 
advantage, but do not have a competitive advantage, and no strong protection, thus very 
vulnerable to internal and external shocks and AEC (Asean Economic Community) 
in the next 2015. The level of financial efficiency was quite well, but generally and the 
economically had a low level of efficiency, so the impact on the level of productivity and 
competitiveness of the textile industry remains low.

PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
SEKOLAH

Isti Hidayah, Sugiarto, Dwijanto
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pemanfaatan media pembelajaran matematika (alat peraga) pendidikan dasar (SD-
SMP) menjadi jembatan antara matematika yang abstrak dengan tingkat perkembangan 
mental siswa yang masih berada pada taraf operasional konkret, sehingga siswa mudah 
menemukan/memahami konsep/prinsip matematika yang dipelajari. Di samping itu, 
pemanfaatan alat peraga manipulatif dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. 
Beberapa kegiatan penelitian pengembangan alat peraga dan implementasinya dalam 
pembelajaran, serta keefektifan pembelajaran dengan pemanfaatan media/alat peraga 
telah dilakukan. Hasil yang diperoleh antara lain bahwa (1) telah dikembangkan 51 jenis alat 
peraga untuk penanaman konsep/prinsip matematika pendidikan dasar, (2) pembelajaran 
matematika dengan alat peraga adalah efektif. Media/alat peraga (manipulatif) tersebut 
belum tersedia di pasaran, kebutuhan guru akan media/alat peraga selama ini didapat 
dengan memesan di laboratorium Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang 
(Unnes), dengan keterbatasan: produk belum seluruhnya sehalus produk pabrik/industri, 
waktu penyelesaian pesanan tidak dapat dilakukan dengan cepat. Seiring dengan tuntutan 
implementasi Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, 
mencoba, menalar, mengkomunikasikan, dan mencipta), merupakan kebutuhan yang 
mendesak untuk dilakukan penelitian pengembangan dan pemasaran media pembelajaran 
matematika sekolah sinergi secara kolaborasi-partisipatif dengan industri CV. Children 
Toys. Penelitian ini didesain sebagai penelitian Research and Development, dilaksanakan 
selama 2 tahun. Tahapan penelitian tahun pertama merupakan pengembangan produk 
alat peraga manipulatif (APM) yang meliputi persiapan, proses produksi, evaluasi-umpan 
balik-tindak lanjut. Tahap persiapan: (1) pemetaan ulang alat peraga manipulaif (APM) 
pada Kurikulum 2006 dan 2013. Pengembangan desain lengkap dengan spesifikasinya, 
meliputi APM bangun datar berbahan baku eva foam, APM bangun ruang, dan APM 
lainnya berbahan baku kayu/MDF. Penyusunan master pemotong APM bangun datar, 
untuk membuat pisau produksi APM bangun datar. Pembuatan mesin blow dan moulding 
tabung, kerucut, dan bola mengacu pada prototipe yang telah disiapkan peneliti untuk 
APM berbahan baku bijih besi. (2) Sosialisasi desain dan prototipe APM kepada industri 
mitra untuk disiapkan dan diproduksi oleh industri mitra. (3) Proses produksi berlangsung 
dengan pendampingan, evalusi diikuti umpan balik dan tindak lanjut. (4) Validasi ahli 
terhadap produk APM. (5) Penyusunan model proses produksi. (6) Validasi ahli, revisi, dan 
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(7) penyusunan pilot plan dan business plan produk APM. Evaluasi yang diikuti umpan balik 
dan tindak lanjut pada setiap langkah tahapan penelitian telah menghasilkan beberapa 
inovasi terhadap produk. Inovasi terjadi pada jenis bahan, pengerjaan produk, finishing, 
atau pengemasan. Produk yang telah dihasilkan adalah: APM bangun datar berbahan eva 
foam sebanyak .....jenis. APM bangun ruang berbahan kayu/MDF sebanyak.....jenis; APM 
bangun ruang berbahan bijih plastik sebanyak 7 jenis. Proses produksi APM berbahan 
kayu dan MDF relatif sama, namun berbeda untuk proses produksi APM berbahan eva 
foam maupun bijih plastik. Dari hasil analisis keuangan yang meliputi: penentuan fix cost, 
variable cost, biaya produksi, analisis harga pokok (AHP), break event pint (BEP), dan 
asumsi laporan keuangan (LK), dan kelayakan investasi diperoleh hasil bahwa harga jual 
alat peraga bangun ruang dan aljabar (berbahan kayu/MDF) adalah Rp. 3.100.000,-/set; 
alat peraga tabung, kerucut, dan bola (berbahan bijih plastik) Rp. 250.000,-/set, dan 
harga jual alat peraga bangun datar adalah Rp. 2.850.000,-/set. BEP ( 1 tahun) untuk 
alat peraga bangun ruang adalah 9 set, alat peraga tabung, kerucut, dan bola adalah 
57 set, dan alat peraga bangun datar adalah 1 set. Dari analisis kelayakan investasi 
diperoleh hasil bahwa modal akan kembali (payback period) setelah 11 bulan 22 hari. 
Besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang digunakan untuk menjalankan usaha 
atau internal rate of return (IRR) lebih besar dari bunga bank (66% > 6%). Dengan 
demikian maka dikatakan usaha tersebut layak untuk diberi kredit bank. PV proceeds 
lebih dari PV outlayes dan dikatakan bahwa investasi layak. Dari hasil analisis ini, maka 
dikatakan bahwa usaha produksi alat peraga pembelajaran matematika ini dapat dilanjut 
sebagai usaha komersiil. Simpulan dari hasil penelitian ini, (1) Alat peraga manipulatif 
produk industri mitra yang meliputi alat peraga bangun datra, alat peraga bangun ruang, 
aljabar, dan aritmatika dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok dengan tahapan proses 
produksi yang berbeda sesuai dengan bahan dasar yang digunakan, yaitu bahan dasar 
evafoam, kayu/MDF, atau bijih plastik. (2) Model proses produksi alat peraga manipulatif 
pembelajaran matematika pendidikan dasar meliputi tahapan persiapan, produksi, dan 
evaluasi, dimana evaluasi diikuti umpan balik dan tidak lanjut yang dilakukan pada tiap 
tahapan proses produksi sehingga memungkinkan terjadinya inovasi baik bahan, alat, 
proses pengerjaan, maupun finishing. Proses produksi dilakukan secara kolaborasi 
partisipatif antara universitas dan industri mitra. (3) Alat peraga manipulatif produksi 
industri mitra telah memenuhi validitas, memenuhi persyaratan sebagai alat bantu 
pembelajaran matematika pendidikan dasar, kemanfaatan, dan kemudahan dalam 
penggunaan, sehingga ketersediaan alat peraga manipulatif ini mendukung implementasi 
Kurikulum yang berlaku. (4) Produksi alat peraga manipulatif pembelajaran matematika 
pendidikan dasar merupakan produksi komersiil untuk dilakukan oleh industri mitra.

STRUKTUR DAN KODE SOSIAL PAKAIAN SENI: PAKAIAN JOGJA FASHION WEEK 
CARNIVAL DAN COSPLAY DI YOGYAKARTA, 2008-2011

Deni Setiawan
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pelaksanaan acara Jogja Fashion Week Carnival (JFWC) bertujuan untuk 
memajukan industri pakaian berbasis industri rumah tangga, meningkatkan nilai 
jual tekstil tradisional, dan menekan laju impor pakaian dari luar. Pakaian karnaval 
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mempunyai struktur dan kode sosial yang berbeda dengan pakaian kasual. Perbedaan 
tersebut terletak pada fungsi, makna, dan tujuan pakaian diciptakan; termasuk kondisi 
sosial terkait dengan ide penciptaan pakaian. Pakaian karnaval diciptakan dengan ide-
ide yang bersumber dari wacana tradisional, bersumber dari dongeng, legenda, dan 
mitos-mitos pada masyarakat sosial. Pakaian karnaval ditampilkan dengan konsep 
kekinian, ide yang plural, dan bersinergi dalam usaha untuk peduli terhadap lingkungan 
alam. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: eksplorasi langsung 
terhadap objek penelitian, studi pustaka dan dokumen. Penelitian bersifat multidisiplin 
dengan data kualitatif. Beberapa landasan teori digunakan untuk mempermudah analisis 
data, seperti: teori sejarah seni untuk melihat periode perkembangan gaya pakaian 
karnaval; teori sosiologi seni digunakan untuk membahas interaksi sosial masyarakat, 
termasuk interaksi karya, perancang pakaian, dan penonton; teori desain digunakan 
untuk membahas gaya pakaian; teori semiotika difungsikan sebagai alat analasis 
pencari makna-makna; dan teori strukturalisme sebagai usaha untuk menterjemahkan 
struktur pakaian karnaval, sehingga menghasilkan laporan dan penulisan yang cukup 
komprehensif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: (1) konsep 
penciptaan pakaian JFWC dan cosplay bersumber dari dongeng, legenda, dan mitos-
mitos; bersumber dari film dan komik, dan menciptakan tokoh-tokoh fantasi; (2) Aspek isi 
pakaian mencerminkan struktur sosial masyarakat, untuk menyampaikan pesan budaya 
dan industri, membentuk identitas personal dan komunal, pencitraan kain dan perancang 
pakaian, dan terdapat kepentingan ekonomi kreatif; aspek rupa mencerminkan struktur 
bentuk pakaian, terdapat aspek material, memiliki unsur-unsur desain dan seni rupa, 
termasuk fungsi dan kegunaan; memiliki peran sebagai pembentukan karakter, dengan 
kode atau lambang tertentu, sehingga mampu menampilkan tokoh yang sesuai dengan 
sumber penciptaan; pencampuran bahan, pengaturan komposisi warna dan ragam hias, 
serta penempatan dan penggunaan aksesori, sehingga pakaian yang diciptakan sesuai 
dengan rancangan kerja.

PB, MONOAMINE OXIDASE AND SEROTONIN LEVEL OF BLOOD BRASS 
CRAFTSMAN FROM PB CHRONIC EXPOSURE AT WORK ENVIRONMENT

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

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

This study aimed to prove the chronic exposure of Pb in the brass metal smelting 
environment to the brass craftsmen, which increased the level of Pb in blood. The high 
level of Pb in blood would affect the levels of the neurotransmitters serotonin and MAO. 
The study was a cross-sectional design with a sample of 55 people of brass metal smelting 
workers aged 17-70 years old. They have worked in the smelting industries at least for 
two years and had the primary education. As an independent variable, the blood lead 
levels of workers, whereas the dependent variable was the monoamine oxidase enzyme 
and serotonin.. The results were analyzed by path analysis and probit analysis.The results 
showed that there was a linear relationship between the variables studied. The high lead 
level in blood was a result of chronic exposure to environmental Pb. It affected the levels 
of monoamine-oxidase and serotonin. The results of path analysis showed that there was 
empirical causal relationship among the study variables. The lowest lead levels which 
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affected the serotonin level were 34.159 g/dl It concluded that the chronic exposure to Pb 
in brass smelting working environment caused an increase of lead levels in the blood. This 
high lead level increased the level of the enzyme monoamine oxidase and decreased the 
level of serotonin. The pattern of the relationship between variables is causal.

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KINEMATIKA BERBASIS MULTIPLE MODELS 
INSTRUCTION (MMI) PADA MAHASISWA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 

LITERASI GRAFIK

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

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan program pembelajaran 
kinematika berbasis MMI untuk meningkatkan kemampuan literasi grafik mahasiswa 
fisika. Metode penelitian yang dipergunakan ini adalah metode penelitian campuran (Mixed 
Method Research) dengan desain Exploratory Design : Instrumen Development Model 
(QUAN Emphasized). Sampel penelitian ini adalah 58 mahasiswa terdiri atas 38 mahasiswa 
sebagai kelompok eksperimen dan 20 mahasiswa sebagai kelompok kontrol. Berdasarkan 
hasil penelitian diperoleh tahapan pembelajaran kinematika berbasis MMI adalah sebagai 
berikut yaitu mahasiswa menggali permasalahan, menentukan variabel dan hipotesis 
penelitian (tahap pertama). Tahap kedua, mahasiswa secara berkelompok (3-4) orang 
melakukan percobaan di laboratorium berbasis komputer untuk menjawab masalah dan 
membuktikan hipotesis penelitian. Prosedur pembelajaran yaitu melakukan percobaan, 
mencatat dalam tabel pengamatan dan menyajikan dalam bentuk grafik, menuliskan 
persamaan matematik, menafsirkan grafik, memprediksi grafik, dan menyimpulkan 
hasil praktikum. Tahap ketiga yaitu menyampaikan hasil kegiatan laboratorium di depan 
kelompok lain, mendiskusikan hasil praktikum dan menyampaikan desain alat untuk 
menyempurnakan alat yang telah ada. Hasil uji perbedaan kedua kelompok dengan Mann-
Whitney U menunjukkan bahwa impelementasi program pembelajaran kinematika berbasis 
MMI secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan literasi grafik mahasiswa fisika. 
Demikian pula hasil N-gain pada kelompok eksperimen yang menerapkan model MMI 
sebesar 0,88 (kategori tinggi), sedangkan kelompok kontrol yang menerapkan model 
Problem Based Learning (PBL) sebesar 0,56 (kategori sedang). Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah implementasi program pembelajaran kinematika berbasis multiple models 
intruction (MMI) mampu meningkatkan kemampuan literasi grafik mahasiswa fisika.

MODEL DEVELOPMENT OF LEARNING COGNITIVE APPRENTICESHIP 
INSTRUCTION ON FISMAT COURSE TO ENHANCE REFLECTIVE THINKING SKILLS

Ellianawati, D Rusdiana, J Sabandar, A Rusli
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The development of Cognitive Apprenticeship Instruction (CAI) model aims to 
improve the reflective thinking skills of physics education students. CAI models are modified 
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from cognitive apprenticeship learning in business field with emphasis on the development 
of reflective thinking skills that are important for physics teacher candidates. This study 
is a mixed method research with embedded experimental design involving three physics 
education study program of three universities in Semarang. The pilot phase is done in the 
first college; the second phase in the second college; and the implementation phase 
done in the third college. Test data were analyzed quantitatively and triangulated with data 
from observation, questionnaire, and interview results. Based on the data analysis, the 
CAI model which has syntax of modeling-coaching-articulation-reflection-exploration can 
make a significant contribution in enhancing the students’s reflective thinking skills and will 
be implemented optimally when applied to subjects with three credits.

THE USE OF CHITOSAN-SILICA MEMBRANE AS HARD WATER FILTER

F. Widhi Mahatmanti
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Chitosan membrane (Ch) has mechanical stability, physical, and chemical low thus 
limiting their application to a variety of purposes. Therefore in this study examined the 
effect of adding silica isolated from rice husk ash on mechanical properties, physical, and 
chemical chitosan-based membranes. Chitosan membrane-silica (Ch/Si) was prepared 
using a sol-gel process and assessed against ion adsorption properties of Mg(II) and 
Ca(II) with ion transport system. Morphology, crystallinity, stability against temperature, 
changes in functional groups and membrane hydrophilicity properties were analyzed. 
Membranes with a mass ratio of chitosan/silica 1: 0.8 has a maximum tensile strength. 
Study of the membrane as a filter hard water using the properties of ion transport 
membranes can be concluded that for a mixture of ions Mg(II) and Ca(II at water medium 
showed most of the ions (> 80%) are not able to penetrate the membrane as a result of 
the achievement of equilibrium and some ions bound by active group -NH2 membranes. 
Membrane Ch/Si was prepared can be used to reduce water hardness.

PROFIL DENSITAS MODEL THOMAS-FERMI-DIRAC-VON WEIZSACKER

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

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Model Thomas-Fermi-Dirac-von Weizsacker merupakan perluasan dari model 
Thomas-Fermi dengan menambahkan koreksi suku exchange dan koreksi gradien 
energi kinetik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Langsung 
(Direct Methods). Penerapan metode ini dalam Teori Fungsional Densitas berarti bahwa 
profil densitas pada keadaan dasar dapat diperoleh secara langsung melalui analisis 
fungsional energi sistem terkait, tanpa menyentuh persamaan Euler-Lagrange, seperti 
yang sudah biasa dilakukan. Penerapan pada kristal NaCl menghasilkan gambaran batas 
atas minimizer yang berupa suatu fungsi sehingga disebut sebagai fungsi payung.
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DETEKSI GAS BERACUN CO, NH3 DAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN 
BERMOTOR DENGAN SENSOR GAS BERBASIS FILM TIPIS

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

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Sensor gas berbasis semikonduktor organik copper phthalocyanine (CuPc) 
telah dibuat dalam penelitian ini untuk mendeteksi gas: CO, NH3 dan emisi gas buang 
kendaraan bermotor. Lapisan silikon dioksida (SiO2) sebagai insulator pada sensor gas 
telah dideposisikan pada permukaan substrat Si dengan metode thermal. Material CuPc 
sebagai lapisan aktif sensor gas dideposisi di atas substrat SiO2 dengan metode vacuum 
evaporator (VE) pada suhu ruang dengan tekanan 8 x10-4 Pa. Karakterisasi dengan 
SEM-EDX menunjukkan bahwa material CuPc tersusun atas unsur-unsur: C 64,87%, 
Na 64,87%, Mg 1,05%, Si 17,90%, Ca 3,67% dan Cu 10,56%. Pembuatan sensor gas 
berstruktur FET dengan panjang channel 100 μm menggunakan metode VE, sedangkan 
proses perencanaan dengan teknik lithography. Tahapan pembuatan sensor gas sebagai 
berikut: permulaan dilakukan pencucian substrat Si/ SiO2 dengan etanol dalam ultrasonic 
cleaner, kemudian dilakukan deposisi elektroda source dan drain di atas substrat dengan 
metode vacuum evaporator, deposisi film tipis diantara source/ drain dan diakhiri dengan 
deposisi gate. OFET kemudian karakterisasi dengan El-Kahfi 100 untuk menentukan 
karakteristik keluaran dan mobilitas pembawa muatan. Hasil pengujian karakterisasi I-V 
menunjukkan arus drain-source (IDS) dipengaruhi oleh perubahan tegangan gate (VG). 
Tegangan VG semakin besar maka IDS yang dihasilkan semakin meningkat. Karakterisasi 
sensor gas diperoleh bahwa daerah aktif untuk VD adalah 2,79 V sampai dengan 3,43 
V dan arus ID 0,577 10-5 A sampai dengan 0,0013 A. Sedangkan untuk daerah saturasi 
OFET pada tegangan VD dari 3,43 V sampai dengan 9 V dan ini merupakan daerah 
cut off. Pengujian kelayakan sensor gas adalah menentukan: waktu tanggap (response 
time) dan waktu pemulihan (recovery time ). Waktu tanggap FET terhadap gas uji: emisi 
gas buang kendaraan bermotor, gas amoniak (NH3) gas CO berturut-turut: 135 s, 75 s 
dan 150 s. Sedangkan waktu pemulihan berturut-turut: 90 s, 150 s dan 225 s. Sensor 
gas berstruktur FET berbasis film tipis CuPc paling baik untuk mendeteksi adanya gas 
amoniak (NH3).

PREPARASI KOMPOSIT MG/AL-NO3 HIDROTALSIT-MAGNETIT SEBAGAI MATERIAL 
PENGADSORBSI [AUCL4]-

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

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pada penelitian ini telah dilakukan preparasi material komposit Mg/Al hidrotalsit-
magnetit secara kopresipitasi mekanik dan ultrasonik dengan perlakuan hidrotermal 
dan kalsinasi serta aplikasinya sebagai adsorben [AuCl4]-. Penelitian ini bertujuan untuk 
mempelajari aspek fundamental material Mg/Al-NO3 hidrotalsit- magnetit dari hasil 
sintesis dan aplikasinya sebagai material pengadsorbsi [AuCl4]- . Target khusus yang 
ingin dicapai ialah diperoleh material komposit Mg/Al-NO3 hidrotalsit yang bersifal magnet 
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dan informasi secara fundamental mengenai sifat fisik dan kimia material Mg/Al-NO3 
hidrotalsit-magnetit yang dapat diaplikasikan sebagai adsorben [AuCl4]-. Penelitian ini 
diawali dengan sintesis magnetit dengan dua metode kopresipitasi dan kopresipitasi 
terbalik, baik secara ultrasonik maupun mekanik. Selanjutnya hasil magnetit yang 
kristalinitasnya lebih tinggi digunakan untuk membuat komposit Mg/Al-NO3 hidrotalsit 
magnetit. Hidrotermal dilakukan pada temperatur 120 ºC selama 5 jam dan kalsinasi 
dilakukan pada temperatur 450 ºC selama 3 jam. Karakterisasi Mg/Al-NO3 hidrotalsit-
magnetit menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk mengetahui gugus-
gugus fungsional dalam komposit, X-Ray Diffraction (XRD) untuk identifikasi struktur 
kristal, Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk mengetahui tekstur atau susunan dan 
morfologi kristal, Brunauer–Emmett–Teller (BET) untuk mengetahui luas permukaan dan 
Vibrating Sample Magnetometer (VSM) untuk mengetahui harga kemagnetan komposit 
hasil sintesis. Kajian adsorpsi dilakukan dengan metode batch dan pembacaan konsentrasi 
[AuCl4]- dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Hasil penelitian yang 
diperoleh adalah Magnetit hasil sintesis secara kopresipitasi memiliki kristalinitas yang 
lebih tinggi daripada hasil sintesis kopresipitasi terbalik, perlakuan hidrotermal dapat 
meningkatkan kristalinitas, sedangkan metode ultrasonik dapat memperkecil ukuran 
partikel. Pada kajian adsorpsi untuk ion logam [AuCl4]- diperoleh pH media optimal pada 
pH 3. Kinetika adsorpsi untuk semua adsorben terhadap ion logam [AuCl4]- mengikuti 
model kinetika pseudo order 2. Isoterm adsorpsi untuk HT, MHT dan UMHT baik dengan 
perlakuan hidrotermal maupun tanpa perlakuan hidrotermal terhadap ion logam 
[AuCl4]- mengikuti model isoterm Langmuir sedangkan untuk produk kalsinasi dari MHT 
dan UMHT mengikuti model isoterm Freundlich.

ORNAMEN PADA MASJID DAN MAKAM MANTINGAN KAJIAN BENTUK, FUNGSI, 
DAN MAKNA SIMBOLIK

Muh Fakahrihun Na’am
Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Ornamen pada Masjid dan Makam Mantingan adalah salah satu fakta konstekstual 
yang sampai sekarang masih memiliki fungsi dan nilai yang sangat penting. Masjid dan 
Makam tersebut merupakan peninggalan Islam awal di Jawa dan menjadi salah satu aset 
wisata sejarah di Jepara. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan: 1) Faktor dan 
peran Ratu Kalinyamat terhadap keberadaan ornamen, 2) Bagaimana bentuk, fungsi, 
dan makna simbolik ornamen, dan 3) Mengapa ornamen memiliki unsur perpaduan yang 
bersifat akulturatif bernuansa gaya seni Hindu, Cina, dan Islam. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan multidisiplin untuk mengetahui secara 
mendalam tentang struktur dan nilai estetik, fungsi, dan makna simbolik yang terdapat pada 
seni ornamen. Kajian utama terhadap ornamen menggunakan teori Semiotika Denotatif-
Konotatif dari Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Peran Ratu 
Kalinyamat terhadap penciptaan ornamen pada kompleks Masjid dan Makam Mantingan 
adalah sebagai penggagas atau konseptor dengan pelaksana adalah Tjie Wie Gwan 
(Patih Sungging Badardawung) dan atas nasihat Sunan Kalijaga. 2) Ornamen-ornamen 
yang ada di kompleks Masjid dan Makam Mantingan memiliki bentuk yang bervariasi 
berupa bentuk lingkaran (mendalion) dengan motif makhluk hidup (organis) maupun 
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geometris, persegi empat, persegi enam dengan kurung kurawal, juga bentuk kelelawar 
yang serupa dengan huruf “W”. Masing-masing ornamen memiliki fungsi estetis, sosial, 
serta simbolik yang terkait dengan falsafah kehidupan. Makna simbolik yang dimunculkan 
oleh ornamen-ornamen ini meliputi makna- makna yang bersifat religious, filosofis, dan 
kebatinan (tasawuf). 3) Akultuasi dalam ornamen terjadi setelah masuknya agama Islam 
ke Jawa pada awal abad XV-XVIII. Pelarangan penggambaran makhluk hidup mulai 
diberlakukan karena dianggap menyekutukan Tuhan. Pelarangan ini tidak serta merta 
menghilangkan pengaruh dari kepercayaan lainnya seperti Hindu, Budha, dan Cina 
sehingga memunculkan akulturasi budaya yang sudah ada dengan ajaran yang baru. Dari 
penelitian ini direkomendasikan perlu adanya pengkajian terhadap ornamen tradisional 
dengan menggunakan metode-metode yang dipertanggung-jawabkan. Demikian perlu 
mengembangkan metodologi yang tepat dalam menganalisis produk-produk budaya 
semacam ornamen tradisional.

OLAHRAGA REKREASI PROSPEKNYA TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA 
DALAM NILAI KEBUGARAN JASMANI DAN SOSIAL MASYARAKAT URBAN 

PERKOTAAN

Endang Sri Hanani
Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pelaksanaan aktivitas olahraga rekreasi secara kontinyu dapat memberikan 
kontribusi nyata yang sangat berharga berwujud inspirasi bagi kesejahteraan dan 
kelangsungan hidup manusia baik nilai nilai jasmani, rohani dan sosial. Maraknya 
masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga rekreasi, terbatasnya ruang publik 
yang tersedia. Permasalahanya bagaimana prospek olahraga rekreasi terhadap SDM 
dalam nilai kebugaran kesehatan dan sosial?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan dan mengkaji olahraga rekreasi terhadap nilai kebugaran kesehatan dan 
sosial. Metodelogi penelitian: subyek penelitian ketua FORMI Kota Semarang, instruktur, 
tokoh/ahli olahraga, para pelaku olahraga rekreasi, area penelitian dilingkungan komplek 
perumahan Graha Padma Semarang, data dan sumber data penelitian berbentuk kata 
tertulis/lesan, gambar/foto, tindakan, sumber data dari orang, dukumen, tulisan, tempat, 
tehnik pengumpulan data: observasi, wawancara, studi dukumen dan dukumentasi, 
tehnik analisa data dari Miles dan Hubermen serangkaian proses dari reduksi, penyajian 
dan verikasi data. Hasil penelitian : (1) Terkait dengan alasan dan manfaat aktivitas 
olahraga rekreasi prospeknya terhadap SDM dalam nilai kebugaran kesehatan dan 
sosial. Deskripsi gambaran tingkat kebugaran kesehatan 50% rata dalam kategori 
sedang untuk kelompok umur 30-50 tahun, nilai sosialnya meliputi perilaku kesehatan 
yang tidak menyimpang dari norma sosial, dan berperan sebagai media dalam integrasi, 
komunikasi dan adaptasi sosial. Aktivitas olahraga rekreasi masyarakat seperti jalan 
kaki, jogging, bersepeda senam aerobik, senam lansia, secara sadar dapat dilakukan 
masyarakat urban di perkotaan, dengan menentukan sendiri baik itu tempat, bentuk, 
jenis dan lingkungan yang menjadi pilihan. Masyarakat dapat beraktivitas olahraga 
rekreasi dengan senang,santai,gembira, tidak mengenal adanya perbedaan status, 
ditempat yang tidak terindikasi konflik sehingga peristiwa ini dapat mendorong terjadinya 
proses adaptasi dalam interaksi sosial dengan lingkungan dan kelompok yang lain 
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tanpa memandang perbedaan yang ada. Dengan demikian aktivitas olahraga rekreasi 
berpeluang untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh kondisi bugar 
secara fisik dan nilai sosial dalam kesadaran berperilaku kesehatan tanpa melanggar 
norma sosial yang berlaku. Pelaku dapat mengekpresikan dirinya sebagai manusia yang 
memiliki nilai hakiki untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, sebagai manusia yang 
berbudaya dalam kehidupan sosialnya. Akhirnya peluang menjadi SDM yang berkwalitas 
dari aspek fisik, mental dan sosial terbuka lebar melalui media aktivitas olahraga rekreasi.

KETAHANAN MENTAL ATLET TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA

Heny Setyawati

Jurusan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan , Fakultas Ilmu Keolahragaan,  
Universitas Negeri Semarang
Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Berita olahraga, dengan berbagai variannya bagaikan “sekeping mata uang” bagi 
pembinaan olahraga termasuk eksistensi olahragawan. Pembinaan olahraga dan kiprah 
olahragawan perlu diketahui masyarakat luas melalui media massa, namun ada kalanya 
pemberitaan yang tidak terkendali dapat membentuk akibat yang kontra produktif bagi 
pembinaan olahraga, termasuk diantaranya dapat mencederai mental olahragawan. 
Cakupan masalah penelitian adalah pada ketahanan mental atlet terhadap pemberitaan 
media. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketahanan mental atlet terhadap 
pemberitaan positif dan negatif di media massa. Penelitian menggunakan desain 
kualitatif dengan pendekatan fenomenology, yaitu mereduksi pengalaman psikologis 
olahragawan terkait dengan pemberitaan di media massa. Metode yang digunakan untuk 
memeroleh data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketahanan mental atlet terhadap pemberitaan positif 
di media masa adalah Olahragawan merasa senang dan bangga ketika menjadi bahan 
pemberitaan di media massa. Pemberitaan yang positif membuat olahragawan menjadi 
termotivasi untuk menampilkan performan lebih baik. Pengalaman dan level prestasi 
olahragawan mempengaruhi aktivitas pengolahan informasi dan respon terhadap 
pemberitaan di media massa. Hubungan baik antara olahragawan dan media massa akan 
mendukung promosi olahragawan dan membuat pemberitaan lebih lunak. 2) Ketahanan 
mental atlet terhadap pemberitaan negatif di media massa adalah: Olahragawan 
tidak menyukai pemberitaan yang dilakukan tanpa melalui konfirmasi terlebih dahulu. 
Olahragawan tidak menyukai pemberitaan yang berlebihan, mereka lebih menyukai 
seperti adanya. Olahragawan tidak mempermasalahkan saat diberitakan mengenai 
kekalahannya, hal tersebut menjadi bahan instropeksi untuk dirinya. Olahragawan 
berharap pemberitaan yang muncul di media massa sesuai dengan kejadian yang 
sebenarnya. Implikasi dari temuan penelitian adalah: Implikasi Akademis menyangkut 1) 
Perasaan senang dan bangga pada atlet saat menjadi pemberitaan di media massa, 
adalah merupakan hal yang positif dalam pembentukan mental olahragawan. Persepsi 
olahragawan yang positif terhadap pemberitaan media melahirkan munculnya sikap 
positif dalam bentuk sikap senang dan perasaan bangga. Kondisi ini menjadi hal yang 
menguntungkan bagi olahragawan, karena sikap positif adalah salah satu dasar untuk 
membentuk rasa percaya diri olahragawan. Oleh karena itu sikap positif ini tetap perlu 
dibangun agar rasa percaya diri olahragawan menjadi semakin terbentuk. 2) Munculnya 
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motivasi atlet pada saat mempersepsi pemberitaan di media massa untuk menampilkan 
performance yang lebih baik adalah merupakan cerminan persepsi positif yang sudah 
keluar dalam bentuk perilaku. Perilaku motivasi ini sangat penting sebagai penggerak 
olahragawan dalam aktivitas olahraganya. Motivasi adalah dorongan atau penggerak 
bagi olahragawan. Implikasi Sosial: 1) Pengalaman dan level prestasi atlet sangat 
berperan dalam pengolahan informasi dan pengambilan keputusan olahragawan. 
Berkaitan dengan hal tersebut seorang olahragawan perlu didukung untuk memiliki 
pengalaman yang positif. Salah satu bentuk pengalaman positif bisa didapatkan dari 
adanya pemberitaan positif mengenai diri olahragawan. 2) Pemberitaan di media massa 
sudah dikontruksi sehingga menjadi subyektif, agar pemberitaan mendukung promosi 
olahragawan diperlukan jalinan hubungan yang baik dengan unsur media massa. 
Dari hasil penelitian didapatkan fakta bahwa Pemberitaan yang positif menggambarkan 
pengaruh positif terhadap olahragawan, pemberitaan positif di media massa lebih 
disukai oleh olahragawan daripada pemberitaan yang negatif. 3) Kemenangan maupun 
kekalahan adalah hal yang biasa bagi olahragawan. Diberitakan menang ataupun kalah 
tidak masalah bagi olahragawan sebatas bahwa pemberitaan tidak berlebihan dan sesuai 
dengan kenyataan yang ada. Untuk menghasilkan pemberitaan yang benar dibutuhkan 
konfirmasi kepada olahragawan yang bersangkutan. Banyak pemberitaan yang dimuat di 
media massa tidak melalui wawancara langsung atau konfirmasi terhadap olahragawan. 
Hal ini yang menyebabkan pemberitaan yang ada kadang tidak sesuai dengan kenyataan 
dan mencederai olahragawan. Saran-saran yang dapat diajukan dari simpulan dan 
implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi olahragawan, bisa menjadi acuan 
untuk bagaimana mengolah informasi yang tepat terhadap pemberitaan dalam media 
massa. Sehingga bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan prestasi. Bagi pelatih, 
agar membantu olahragawan yang sedang menjadi bahan pemberitaan di media massa 
agar bisa berhasil dalam mengolah informasi sehingga menghasilkan respon yang tepat. 
Bagi media massa, agar membantu atlet melalui pemberitaan di media massa dengan 
pemberitaan yang bisa membantu olahragawan untuk meningkatkan prestasi dan harga 
dirinya.

EVALUASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH: 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Bambang Prishardoyo

Jurusan Ekonomi , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Sistem pendidikan nasional dibangun dengan berpedoman pada Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20 tahun 2003) yang mengatur semua aspek system. 
Sejalan dengan UUD 1945, implementasi otonomi daerah telah diberlakukan sejak 
tahun 2001 mengacu pada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 dan 
25 tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, 
yang berisikan tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan bidang 
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pendidikan. Implikasi otonomi daerah terhadap sektor pendidikan hanya dapat dilakukan 
dengan mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004, dimana pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan 
bahwa kewenangan daerah mencakupi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, 
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara khusus. Selain 
itu, semuanya menjadi kewenangan daerah, termasuk salah satunya bidang pendidikan. 
Berkenaan dengan kebijakan pendidikan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, dapat 
dilaporkan umumnya guru dan sekolah memberikan apresiasi yang positif, misalnya 
terkait dengan distribusi dana dekonsentrasi dan subsidi bagi Sekolah Dasar Standar 
Nasional. Namun sekolah juga menemukan adanya kebijakan pada level propinsi yang 
secara substansial belum sinkron dengan substansi kebijakan dan regulasi di atasnya—
yang mereka nilai merupakan imbas dari tekanan-tekanan politik tertentu. Meskipun 
menyambut gembira sejumlah bantuan pendidikan dari provinsi, sekolah mengeluhkan 
sistem dan mekanisme pertanggung jawaban penggunaan bantuan yang dinilai terlalu 
rumit, dan prosedur akses dana yang belum jelas.

DEVELOPMENT MODEL OF SCHOOL HEALTH SERVICES BUSINESS PROGRAM 
(UKS) INTEGRATED IN INSTITUTIONS EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECD) IN 

SEMARANG (STUDY IN KINDERGARTEN INSTITUTIONS IN SEMARANG)

Amirul Mukminin, Neneng Tasu’ah

Jurusan PGPAUD , Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

This research aims to know the service conductions, the mechanisms and forms 
of reporting, as well as to know the school health unit (UKS) program integrated to early 
childhood education (PAUD) institutions in the city of Semarang, in order for the service 
model development can run well. The objective of this research is to find out a service 
model of the school health unit integrated to the early childhood education institutions. This 
research belongs to development research. The samples were taken by using stratified 
random sampling technique, and data were analyzed in a descriptive analysis. This model 
was developed by modifying steps in learning activities at school. The research was able 
to describe (1) mechanisms of school health unit service program at early childhood 
education institutions, that includes triple UKS (health education, health services, fostering 
a healthy school environment), where most of its activities have not been conducted by 
related institutions, including the planning of activities; (2) mechanisms and the reporting 
form of UKS service program made by conducting team in the written form and reported 
to the headmaster, education service unit and community health center (Puskesmas); (3) 
UKS service program model integrated to early childhood education, in which conducting 
team identified and planned the activities of service programs on the institutions including 
triple UKS and determined in each daily lesson plans must be there the activities of UKS 
service programs in the beginning, in the middle, and also in the end of the activities.
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TANDA DAN MAKNA TEKS PERTUNJUKAN BARONGSAI 

Agus Cahyono, Bintang Hanggoro P., M. Hasan Bisri

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pertunjukan Barongsai dalam upacara ritual Imlek yang dilangsungkan secara 
arak-arakan di Kota Semarang, merupakan pertunjukan budaya yang unik dan khas. 
Aspek-aspek estetis pertunjukan yang disajikan sangat erat bertalian dengan simbol-
simbol maknawi dengan latar belakang pada pola budaya yang berlaku dan dijunjung 
oleh warga masyarakat pendukungnya. Secara khusus masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah makna teks pertunjukan Barongsai dalam upacara ritual Imlek. Untuk 
mengkaji masalah tersebut digunakan pendekatan performance studies, sebagai payung 
teori dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Bersamaan dengan proses pengumpulan data dilakukan 
juga tahapan analisis secara kualitatif dengan merujuk model analisis siklus interaktif. 
Prosedur analisis ditempuh melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menemukan makna dalam teks pertunjukan 
Barongsai, yaitu (1) makna religius manusia dengan Tuhan, (2) makna relasi manusia 
dengan leluhur dan sesama, dan (3) makna harmoni dan atau keseimbangan antara 
manusia dan alam.

TINDAK TUTUR PADA WACANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2014

B. Wahyudi Joko Santoso, Anastasia Pujitriherwanti,.IsfajarArdinugroho

Jurusan Sastra Perancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji perihal jenis-jenis tintak tutur ilokusi model 
Searle. Sumber data penelitian adalah wacana kampanye Pilpres 2014. Metode dan teknik 
penyediaan data digunakan metode “penyimakan,” dengan teknik dasar “penyadapan,” 
yakni menyadap tindak tutur dan kecenderungan penggunaan tindak tutur tersebut 
dengan teknik lanjutan yang berupa“teknik simak bebas libat cakap” (SBLC) dan teknik 
”rekam,“ serta ”catat”. Metode dan teknik analisis data digunakan metode padan dengan 
teknik dasar teknik pilah unsur penentu (PUP) beserta teknik lanjutannya, yakni teknik 
hubung banding menyamakan dan membedakan, yakni menyamakan dan membedakan 
tindak tutur dengan sesuatu yang berada di luar bahasa yang sedang diteliti sebagai 
pemadannya. Hasil penelitian dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, dilihat dari 
jenis TTI, ternyata TTI direktif paling dominan digunakan di dalam wacana kampanye 
Pilpres 2014, yakni mencapai 55 tuturan atau sebesar 46,336%. Kedua, setelah TTI 
direktif, TTI asertif menduduki peringkat kedua, yakni mencapai 16 tuturan ( 13,445 
%). Ketiga, disusul TTI ekspresif yang mencapai 14 tuturan (11,764%). Selanjutnya, 
disusul TTI komisif yang mencapai 8 tuturan (6,722%). Keempat, dari data yang dianalisis 
menunjukkan bahwa mantan calon pasangan presiden itu hanya sedikit melakukan TTI 
deklarasi, yakni pada saat membuka (mengawali) dan menutup (mengakhiri) kampanye, 
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artinya mereka mengubah status sebelum kampanye menjadi status baru, yakni jam 
atau beberapa menit/jam kampanye. Pada saat mengakhiri kampanye pun juga terjadi 
perubahan status baru, dari masih berlangsungnya kampanye terus diakhiri dengan 
assalamualaikum. Kelima, dari sisi penyampaian maksud kampanye, tindak tutur yang 
disampaikan secara tidak langsung tersurat adalah tindak tutur yang paling dominan 
digunakan oleh mantan kedua calon presisden, yakni maksud memerintah diungkapkan 
dengan kalimat pernyataan atau pertanyaan, namun kata-kata yang menyusunnya sesuai 
dengan maksud pengutaraannnya. Di sampaing itu, disusul maksud TTI direktif yang 
disampaikan secara langsung tersurat juga cukup dominan; hampir seimbang dengan 
yang pertama tadi. Mengapa hal itu dapat terjadi demikian? Menurut peneliti, hal itu 
menyangkut dengan prinsip kesantunan berbahasa, yakni semakin tuturan itu diutarakan 
secara tidak langsung maka semakin santunlah tuturan tersebut dan sebaliknya. Terakhir, 
disamping itu, maksud TTI ekspresif yang telah ditemukan di atas, semunya disampaikan 
secara langsung tersurat. Ini berarti bahwa mengungkapkan sikap dan atau emosi 
seseorang rasanya sulit bila tidak dinyatakan secara langsung dan tersurat, baik secara 
berbal maupun nonverbal. Demikian pula, TTI asertif dan komisif juga dinyatakan secara 
langsung dan tersurat. Demikian pula TTI deklarasi/isbati) yang juga diutarakan secara 
langsung tersurat.

PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN TRADISONAL 
DI JAWA TENGAH 

Hari Bakti Mardikantoro, Imam Baehaqie, Endang Kurniati

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

This study aimed at finding out several forms of Javanese language maintenance 
and describing socio-cultural factors which influence Javanese language maintenance 
in Central Java’s traditional art performances. Data of this study were collected by using 
an simak method. The procedures of data analysis included (1) an analysis during the 
process of data collection and (2) an analysis after data collection. The results of this 
study reveal that several forms of language maintenance included forewords, recited 
Java poetry (tembang), prayers, and rhymes (pantun). Meanwhile, factors which caused 
Javanese language maintenance in Central Java’s traditional art performances highlighted 
efforts to enhance Javanese cultures, areas of residence/performance, harmonies with 
movements/dances and music/gamelan.

SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL JAWA TENGAH

Muhammad Jazuli, Suharji, Tafsir Hudha

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan akhir penelitian ini adalah menemukan dan mewujudkan database seni 
pertunjukan tradisional khususnya seni teater/drama di Jawa Tengah. Urgensi penelitian 
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ini dilakukan, di antaranya: Pertama, Jawa Tengah yang kaya seni budaya ternyata 
belum memiliki direktori atau semacam peta informasi kekayaan seni pertunjukan. Kedua, 
banyak jenis pertunjukan tradisional yang hidupnya terseok-seok bahkan sebagian telah 
punah dimakan zaman karena kurang terawat. Ketiga, munculnya fenomena pengklaiman 
terhadap seni pertujukan tradisional oleh pihak asing sehingga mendorong perlunya 
pendokumentasian secara komprehensif. Sebab selama ini seni pertunjukan tradisional 
merupakan cermin ekspresi budaya masyarakat pemiliknya menjadi sarana efektif untuk 
menyalurkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, berfungsi sebagai media untuk merayakan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sehari- hari, dan senantiasa diturunkan dari 
generasi ke generasi. Atas dasar itulah tindakan konservasi yang dilakukan melalui kegiatan 
penelitian guna menyelamatkan, melindungi, mengembangkan, dan memfungsikan nilai-
nilai luhur yang terkandung dalam seni pertunjukan tradisional, dan untuk peningkatan 
pembangunan karakter bangsa maupun untuk meneguhkan sebuah identitas budaya 
lokal. Penelitian ini dilakukan di laboratorium dan di lapangan. Penelitian laboratorium 
dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Pendidikan Sendratasik FBS Universitas Negeri 
Semarang dan ISI Surakarta untuk menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk, jenis, 
dan tema seni pertunjukan tradisional. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengambil 
data seni pertunjukan tradisional. Lokasi penelitian dikelompokkan menjadi enam eks 
karesidenan di Jawa Tengah. Pembagian wilayah tersebut telah mempertimbangkan 
keterwakilan kehidupan masyarakat industri, kota, dan pedesaan.Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman (1994), Spradley (1980), 
Strauss and Corbin (1990), dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu 
keadaan dan fenomena sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa 
Tengah sekurang-kurangnya memiliki seni pertunjukan teater tradisional yang berupa 
wayang ada 6 jenis, kethoprak ada 4 jenis, dan 8 jenis pertunjukan teater tradisional 
lainnya. Fungsi seni pertunjukan teater tradisional adalah ritual, hiburan, wahana integrasi 
sosial dan pendidikan. Nilai dan maknanya bagi masyarakat pendukungnya di antaranya 
sebagai wadah untuk solidaritas kelompok, pergaulan sosial, dan profesi dalam hidup. 
Selesainya pelaksanaan ketiga tahap penelitian ini disarankan agar seni pertunjukan 
teater tradisional perlu dikemas lagi agar lebih menarik, dinamis, dan enak ditonton, 
terutama terkait dengan durasi waktu yang lebih singkat, kostum yang lebih modern, dan 
sistem manajemen yang lebih efisien dan afektif

KOMPETENSI GURU DAN IMPLIKASINYA PADA PENERAPAN KURIKULUM SENI 
BUDAYA 2013 DI SMP SE KABUPATEN SEMARANG

PC. S. Ismiyanto, Aprilia S

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Kurikulum 2013 mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional sebagai salah satu 
sektor pembangunan nasional dengan visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, agar mampu dan proaktif 
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kurikulum merupakan salah satu 
komponen strategis bagi upaya mewujudkan proses pengembangan potensi peserta 
didik. Pada tataran implementasi, guru menjadi aktor utama dan penting – kedudukan 
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guru sebagai pembuat keputusan, sehingga seorang guru harus secara cerdas dan 
piawai menerjemahkan gagasan pengembang kurikulum yang tertuang dalam Kurikulum 
Nasional 2013 (Official Curriculum). Atas dasar fenomena praksis pembelajaran kesenian, 
dilakukan penelitian yang mengkaji tentang kompetensi guru dan implikasinya pada 
penerapan Kurikulum Seni Budaya 2013. Fokus masalah penelitian ini (1) sikap dan 
tanggapan, (2) pengetahuan dan pemahaman, dan (3) kompetensi guru mengembangkan 
kurikulum terkait Kurikulum Seni Budaya 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai alat pengumpulan 
data. Adapun alur analisis data penelitian sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru 
menerima dan menyatakan bahwa Kurikulum Seni Budaya 2013 dapat memberdayakan 
dan meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan kemandirian anak; pengetahuan dan 
pemahaman guru terhadap substansi materi ajar perlu ditingkatkan, terutama pada 
seleksi dan pengembangannya; dan kompetensi guru dalam pengembangan Kurikulum 
Seni Budaya 2013 sangat kurang memadai, guru belum mampu mengembangkan 
komponen-komponen pembelajaran dengan baik dan benar dan belum mampu 
merancang pembelajaran dalam sebuah kesatuan system; Model Consecutive ‘Imluwan 
yang Guru dan Profesional’ dengan double degree dapat dijadikan solusi pendidikan guru 
prajabatan. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) penugasan guru perlu disesuaikan 
dengan latar belakang pendidikan atau disiplin ilmu, (2) perlu kontinuitas pelatihan dan 
pendidikan bagi guru, dan (3) perlu dikonstruksi ulang model pendidikan guru dalam 
jabatan.

STRATEGI PELESTARIAN SASTRA LISAN TEGALAN SEBAGAI ASET BUDAYA DAN 
ASET PARIWISATA

Rahayu Pristiwati, Sumartini

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

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

‘THE SEEING WOMAN’ A NEW IMPERIAL AMBIVALENCE IN MARIE GRAY’S 
JOURNEY’S IN JAVA

Rahayu Puji Haryanti

Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Different from that in the second half of the eighteenth century, travel literature 
today is a paradise for women authorship. Under the cosmopolitan worldview, women 
travellers compete with their male counterparts observing and reporting their adventure 
around the world. Mary Gray, an Irish author who now lives in New Zealand, for example, 
presents her experience traveling in Indonesia in the reform era. Showing some indication 
of East-West relation, the work is considered as containing postcolonial discourses offering 
alternative answers to the world problem related to new imperial phenomena. Using the 
postcolonial approach and Pratt’s theory in travel writing, this research was conducted to 
identify the traveler’s strategy called the ‘seeing woman’ the positions she tries to achieve 
in her object representation. The result shows some traces of ambivalence within the new 
imperial and cosmopolitan imperatives.

TRIPARTITE CYCLE MODEL:MODEL PENERJEMAHAN NOVEL KOLABORATIF DARI 
BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA

Rudi Hartono, Arif Suryo Priyatmojo

Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Menerjemahkan novel adalah pekerjaan yang sangat rumit dan sulit karena 
memiliki banyak aspek penting dalam bentuk bahasa dan isi pesan. Novel itu sendiri 
penuh dengan unsur budaya tertentu yang memiliki makna mendalam yang sulit untuk 
diprediksi maknanya. Penelitian ini mencoba untuk mencari masalah penerjemahan 
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novel dalam dokumen terjemahan, pengalaman selama proses penerjemahan, dan 
tanggapan beberapa penerjemah novel. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 
dengan Pendekatan Kritik Pendekatan Holistik (Sutopo, 2006) yang difokuskan pada 
dokumen terjemahan (Faktor Objetktif), penerjemah novel (faktor genetik), dan pembaca 
hasil terjemahan (faktor afektif). Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumen 
terjemahan dan panduan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis 
Kontrastif (James, 1998) dan Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Analisis data 
difokuskan pada idiom, metafora, dan personifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
produk terjemahannya itu kurang akurat, tidak alamiah, dan kurang mudah dipahami. 
Maka dari itu sebagai simpulan hasil penelitian disarankan bahwa Tripartite Cycle Model 
(TCM) dapat dijadikan model proses untuk menerjemahkan novel, sehingga diharapkan 
dapat menghasilkan kualitas terjemahan yang baik.

IKONOGRAFI KERAGAMAN SENI HIAS BANGUNAN BERSEJARAH MASJID AGUNG 
DEMAK

Supatmo, Syafii

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penyebaran agama Islam pada masyarakat Jawa oleh para wali (Wali Sanga) 
dilakukan dengan pendekatan kultural, di antaranya melalui berbagai ritual-ritual tradisi 
seni-budaya yang telah berkembang dalam masyarakat. Sebelum budaya Islam masuk, 
selama berabad-abad masyarakat Jawa telah memiliki keyakinan dan tradisi budaya 
yang kuat berbasis ajaran agama Hindu-Budha bahkan keyakinan animisme-dinamisme. 
Ketika agama (budaya) Islam berkembang, masyarakat tidak serta-merta menanggalkan 
keyakinan, tradisi, dan seni-budaya pra-Islam tersebut. Berbagai situs bersejarah, 
bangunan masjid peninggalan perkembangan awal budaya Islam di Jawa yang tersebar 
di sepanjang pantai utara, mengindikasikan hal tersebut. Salah satu peninggalan tersebut 
adalah Masjid Agung Demak. Salah satu dimensi yang menarik dari seni bangunan Masjid 
Agung Demak adalah perwujudan estetis keragaman seni hiasnya. Berdasarkan latar 
belakang pemikiran dan permasalahan seperti tersebut di atas, penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh gambaran tersebut melalui kajian secara ikonografis (deskripsi pra-
ikonografi, Analisis ikonografi, dan interpretasi ikonologi) perwujudan estetis keragaman 
seni hias (ornamen) bangunan Masjid Agung Demak. Hasil analisis ikonografis terhadap 
perwujudan estetis keragaman seni hias (ornamental maupun arsitektural) Masjid Agung 
Demak dari aspek-aspek karakteristik visual motif dan pola hias, gaya ungkap, acuan 
perbentukan, serta simbolisasinya menunjukkan bahwa terdapat perpaduan tradisi seni-
budaya Islam dan pra-Islam terutama Hindu-Buda (Majapahit) dan Indochina. Pengaruh 
tradisi seni-budaya Hindu-Budha (Majapahit) pada ornamen tersebut tampak sangat 
mendominasi dan terkesan menenggelamkan ornamen berkarakter Islam. Hal tersebut 
dari keberadaan ornamen ukir pada Saka Majapahit, ornamen Pintu Bledheg, Ornamen 
Surya Majapahit, ornamen bermotif bulus (Prasasti Bulus), dan artefak-artefak lain yang 
pengejawantahan tradisi ornamen Majapahit. Pengaruh tradisi pra-Islam juga ditunjukkan 
dari adanya beberapa sengkalan (chronogram) untuk menandai angka tahun, seperti 
sengkalan memet “Sarira Sunyi Kiblating Gusti” (Prasasti Bulus) sebagai angka tahun 
1401 S, “Naga Mulat Salira Wani” (Pintu Bledheg) sebagai angka tahun 1388 S. Pengaruh 
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tradisi Indochina terlihat dari motif-motif dan gaya ungkap visual pada ornamen piring 
keramik (porselen) hias dan motif kepala naga pada ornamen Pintu Bledheg, sedangkan 
pengaruh tradisi Budha terlihat dari motif mahkota yang berbentu stupa dan motif camara 
pada ornamen. Ornamen yang berkarakteristik seni hias Islam terlihat pada beberapa 
ornamen kaligrafi Arab serta beberapa motif berdimensi arabesque pada ukiran kayu 
daun pintu. Hasil analisis ikonografi juga menunjukkan bahwa tradisi seni hias (ornamen) 
Islam yang terjadi pada bangunan Masjid Agung Demak merupakan keberlanjutan tradisi 
seni hias pra-Islam, khususnya Majapahit. Pola penerapan dan pengembangan yang 
terjadi adalah mengambil wadah (wujud visual) seni tradisi pra-Islam dan mengabaikan 
atau mengganti isi (makna simbolis) dengan nilai-nilai dasar Islam. Hal ini dapat dimaknai 
sebagai sikap toleransi penyebar agama Islam sekaligus sebagai strategi syi’ar Islam 
yang digunakan oleh para wali pada masa awal perkembangan Islam di Jawa.

EKSPRESI PERBATIKAN SEMARANG (TELAAH DALAM PERSPEKTIF 
INTRAESTETIK SENI)

Syakir

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Keunikan corak ragam hias batik yang berbeda di setiap daerah merupakan 
ekspresi seni yang telah memperkaya khasanah budaya Indonesia. Demikian halnya 
Semarang, melalui kreativitas pada seni perbatikan, menghasilkan batik khas, yakni Batik 
Semarangan. Pemberian nama batik Semarangan, menyiratkan sebuah citra, jatidiri, 
dan ciri khas Semarang yang diekspresikan ke dalam ragam motif batiknya. Penelitian ini 
difokuskan pada domain ekspresi seni perbatikan Semarang dengan mencari jawaban 
atas pertanyaan khusus ‘bagaimanakah wujud ekspresi karya seni perbatikan Semarang 
dilihat dari aspek intraestetiknya?’. Dengan metode penelitian kualitatif diperoleh 
beberapa temuan, yakni: (1) ragam motif batik Semarang dapat dikelompokkan ke dalam 
tiga tema berdasarkan sumber gagasannya, yaitu tema lingkungan alam, lingkungan 
fisik, dan sosial budaya. (2) Motif pokok cenderung berukuran besar, dan cenderung 
menerapkan motif penunjang untuk melengkapi motif pokoknya; (3) Cenderung tanpa 
penerapan isen-isenan atau kurang menerapkan isen-isenan pada motif batiknya; (4) 
cenderung tidak banyak menggunakan jenis warna; (5) cenderung menerapkan warna 
tua atau gelap sebagai warna dasar, dipadukan dengan warna-warna terang pada 
bentuk motifnya sehingga menghasilkan kombinasi warna kontras dan intensitas warna 
cerah. (6) cenderung memberi kesan simpel atau sederhana dan kurang menampilkan 
kompleksitas yang tinggi pada elemen pembentuk motif batiknya; (7) cenderung bergaya 
imitasi dan representasional; (8) cenderung menerapkan teknik cap, caplis, dan tulis; (9) 
cenderung terbatas pada ungkapan nilai estetis yang bersifat dekoratif, ilustratif-naratif 
dan kurang menampilkan makna filosofis-simbolik; (10) cenderung merefleksikan budaya 
akulturatif dan eklektik budaya pada motifnya.
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EKSPRESI SENI MASYARAKAT JAWA ISLAM PESISIRAN (STUDI KESENIAN 
BUROQ SEBAGAI REPRESENTASI NILAI-NILAI KEISLAMAN BERBASIS 

MULTIKULTURALISME DI KABUPATEN BREBES)

Triyanto, Nur Rokhmat, Mujiyono

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Kesenian Buroq merupakan sebuah arak-arakan berupa boneka berkepala 
wanita cantik bertubuh kuda terbang yang bergerak meliuk mengikuti iringan genjring 
dan rebana di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah bagian barat pantai utara pulau 
Jawa. Penelitian ini bertujuan mengkaji masalah perwujudan bentuk, nilai-nilai keislaman 
yang terepresentasikan, dan sistem pola hubungan pelaku, Boneka Buroq, dan 
penikmat kesenian Buroq dalam mengusung nilai-nilai keislaman berbasis kehidupan 
multikulturalisme di Kabupaten Brebes saat ini. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif. Metode yang digunakan bersifat etnografis melalui teknik observasi, 
wawancara mendalam, dan penghimpunan data dokumen. Teknis analisis data dilakukan 
secara induktif dengan model siklus interaktif melalui proses reduksi, penyajian, verifikasi. 
Seluruh kegiatan penelitian dari awal hingga akhir berlangsung dalam rentang waktu 
1 tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara visual Buroq memiliki 
nilai keindahan formalistik (visual), ekspresionistik (karakter lemah lembut), kontekstual 
(hiburan), dan simbolik (simbol budaya Islam, Cina, dan Jawa). Kesenian Buroq 
merepresentasikan nilai-nilai Islam terutama nasihat kepada Masyarakat Brebes agar 
berbuat kebaikan. Eksistensi kesenian Buroq masih kuat dikarenakan ketiga komponen 
pendukungnya yaitu karya seni Buroq, pelaku dan apresiator merupakan satu kesatuan 
sistem. Karya seni Buroq memiliki dimensi multikultural dari gagasan, pesan, ajaran dan 
format penyajiannya yang masih menekankan nilai Islami sebagai muatan pesannya. 
Pelaku seni dengan kekreatifannya selalu berupaya untuk dapat merespons tuntutan 
perubahan dalam masyarakatnya. Masyarakat penikmat sesungguhnya memberikan 
peran yang paling menentukan transformasi estetik kesenian Buroq di Brebes.

MODEL MANAJEMEN TERPADU PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA 
SEMARANG

Erni Suharini, Ariyani Indrayati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tingginya intensitas bencana yang terjadi di Kota Semarang menimbulkan 
adanya kecemasan bagi masyarakat, karena penanganan bencana yang selama ini 
dilakukan belum menyentuh pada akar permasalahannya, yaitu bagaimana melakukan 
tindakan penanggulangan secara terpadu, tidak parsial diantara lembaga-lembaga 
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terkait. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan model manajemen 
penanggulangan bencana alam terpadu di Kota Semarang, sedangkan Tujuan Khususnya 
adalah: (a) Mengidentifikasi kejadian-kejadian bencana alam di Kota Semarang; (b) 
Mengkaji permasalahan dalam penanggulangan bencana alam di Kota Semarang; (c) 
Menganalisis kebijakan penanggulangan kebencanaan yang ada di Kota Semarang; 
(d) Menemukan model penanggulangan bencana alam terpadu di Kota Semarang; dan 
(e) Melakukan sosialisasi model yang ditemukan kepada stakeholder kebencanaan 
di Kota Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada menemukan model manajemen 
penanggulangan bencana alam terpadu di Kota Semarang. Subyek penelitian ini adalah 
masyarakat yang ada pada daerah rawan bencana alam dan stakeholder kebencanaan. 
Sedangkan metode yang diunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pengambilan 
data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan Focus Discussion Group (FGD). 
Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan model interaktif. Model yang akan 
ditemukan diharapkan akan menambah khasanah ilmu manajemen, khususnya lagi 
adalah manajemen penanggulangan kebencanaan.

MEDIATION ROLE OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE, MANAGEMENT, PLANNING 
AND CULTURAL ORGANIZATION IN THE EFFECT OF GOOD UNIVERSITY 
GOVERNANCE TO THE MANAGEMENT PERFORMANCE OF UNIVERSITY 

FINANCIAL MANAGEMENT

Agus Wahyudin, Ahmad Nurkhin, Kiswanto

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The pattern of financial management university funded by the state budget follow 
the State Finance Act Number 17 2003. The pattern of financial management institutions 
must be accountable as one indicator of university management assessment as a whole. 
This study examines the management of higher education in terms of the implementation 
of the Good University Governance (GUG). GUG concept adopted from the concept 
of good corporate governance. Samples are public universities in Central Java and 
Yogyakarta. Sampling technique used purposive sampling technique. Analysis of data 
used Structural Equation Model (SEM) analysis based on Path Analysis. The results 
showed that GUG directly influence the Cultural Organization (CO) and Organizational 
Structure (OS) affect the Financial Management Performance (FMP). However, GUG 
not directly influence FMP, OS, and PM (Planning Management). PM and OS were not 
proven to directly influence the FMP. Other evidence found is the indirect effects of GUG 
to FMP through OS, PM, and CO. Conclusions from this research are GUG will increase 
the CO and OS and will further increase the FMP. Thus, universities should consider the 
implementation GUG to increase performance of financial management.
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INQUIRY COMPETENCE BASED TRAINING PROTOTYPE MODEL FOR SEMARANG 
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN LEARNING MATHEMATICS WITH 

MATHEMATICAL LITERACY CHARACTERIZATION BY SCIENTIFIC APPROACH

Amin Suyitno, Endang Sugiharti, Emi Pujiastuti

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

Penelitian Fundamental (PF) 
Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The learning process of mathematics for Curriculum of 2013 in Elementary 
School (ES) of Indonesia, implemented with the Scientific Approach through Integrated 
Thematic. In PermendikbudNo. 81A of 2013, the scientific approach, there are five steps 
namely: observing, questioning, gathering information, associating, and communicating. 
Through an integrated thematic, students are encouraged and trained to associate the 
phenomenon with other phenomena. The incidence of this kind of learning mathematics 
known as mathematical literacy. The problems are as follows. (1) How is to trace the 
competence of elementary school teachers in defining mathematical literacy? (2) How is 
to trace the competence of elementary school teachers in defining the scientific approach 
through integrated thematic? (3) How does to trace of the teachers competence in 
making the Lesson Plan? The main objective of this study is to explore the competence 
of elementary school teachers at Semarang in making lesson plans and mathematics 
learning that characterized mathematical literacy through scientific approach effectively. 
Through qualitative research, the data collection through questionnaires, observations, 
and interviews. Data analysis are data reduction, exposure data, synthesising data, and 
triangulation, and than inference/verification. The results of this research are as follows. 
(1) The majority of respondents claimed not to know the meaning of mathematical 
literacy. They do math as they knew when they got the math before. (2) The majority of 
respondents claimed not to know the meaning and the steps ofscientific approach through 
an integrated thematic. (3) The teachers feel difficulty in preparing their lesson plans. As 
an additional result, the teachers ask for training through workshops and accompanying 
in the classroom which is a form of a prototype of a new model of training because there 
are workshops and the accompanying.

MEKANISME DAN KINETIKA ADSORPSI ION LOGAM CHROM DALAM LARUTAN AIR 
MENGGUNAKAN ZEOLIT A DARI ABU LAYANG BATUBARA

Jumaeri, Sri Mantini Rahayu Sedyawati, Ella Kusumastuti

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penggunaan batubara sebagai bahan bakar akan menghasilkan limbah padat abu 
layang yang dapat membahayakan lingkungan jika tidak dimanfaatkan. Dalam penelitian 
ini dilakukan sintesis zeolit A dari abu layang batubara dan modifikasinya dengan surfaktan 
HDTMA untuk adsorpsi ion logam chrom sebagai Cr(III) dan Cr(VI) dalam larutan air. 
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui efektifitas zeolit A dari abu layang batubara 
untuk adsorpsi ion logam chrom dalam larutan air (2) mengetahui pengaruh modifikasi 
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surfaktan pada zeolit A terhadap efektifitas adsorpsi ion logam chrom dalam larutan air (3) 
mengetahui pengaruh pH, waktu kontak dan konsentrasi awal pada adsorpsi ion logam 
chrom oleh zeolit A dari abu layang batubara dan (4) mengetahui kinetika dan mekanisme 
adsorpsi ion logam chrom dalam larutan air oleh zeolit A dari abu layang batubara. Zeolit 
A disintesis dari abu layang secara alkali hidrotermal dalam suatu reaktor stainless steel. 
Karakteristik produk zeolit A ditentukan berdasarkan parameter (a) kristalinitas, (b) luas 
permukaan dan (c) struktur mikroskopi berdasarkan spektroskopi IR, XRD dan SEM. 
Selanjutnya Zeolit A ini dimodifikasi dengan surfaktan HDTMA sebanyak 2 kali besarnya 
kapasitas tukar kation (KTK) zeolit A hasil sintesis. Zeolit A dan zeolit A termodifikasi 
surfaktan selanjutnya diaplikasikan untuk adsorpsi ion logam chrom dalam larutan air. 
Optimalisasi proses adsorpsi dilakukan melalui variasi pH, waktu kontak dan konsentrasi 
awal ion logam chrom dalam larutan. Konsentrasi ion Cr(III) dan Cr(VI) ditentukan dengan 
menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Data adsorpsi yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis untuk memperoleh model, kinetika dan mekanisme adsorpsi yang terjadi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik zeolit A hasil sintesis sesuai dengan 
karakteristik zeolit A komersial produk Wako, baik dari segi kristalinitas berdasarkan hasil 
analisis XRD, maupun struktur kimianya berdasarkan hasil spektra inframerah. Puncak-
puncak difraksi dari zeoli A yang dimodifikasi dengan surfaktan HDTMA, baik hasil 
sintesis maupun komersial, praktis sama dengan zeolit A yang tidak dimodifikasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa resistensi dan stabilitas struktur kristal zeolit ketika dimodifikasi 
dengan surfaktan HDTMA. Hasil spektra IR zeolit A yang dimodifikasi dengan HDTMA 
menunjukkan tidak adanya perubahan spektra yang berarti bila dibandingkan dengan 
spektra zeolit A. Modifikasi zeolit A dengan surfaktan HDTMA sebesar 2 kali KTK 
menghasilkan adsorben yang efektif untuk adsorpsi ion logam chrome dalam larutan air. 
Zeolit A hasil sintesis dapat digunakan sebagai adsorben yang efektif untuk kation Cr(III) 
namun tidak efektif untuk anion CrO4

2- dalam larutan air. zeolit A termodifikasi surfaktan 
(SMZA), selain dapat mengadsorpsi anion CrO4

2-, juga masih dapat mengadsorpsi kation 
Cr3+ dalam larutan air, sehingga dapat digunakan sebagai multifungsi dalam penanganan 
air limbah. Keasaman larutan, waktu kontak dan konsentrasi awal larutan mempengaruhi 
kemampuan adsorpsi ZA maupun SMZA terhadap ion logam chromium dalam air. Kondisi 
pH optimum untuk adsorpsi Cr(III) maupun Cr(VI) pada ZA dan SMZA ada pada pH 6, 
waktu kontak masing-masing 120 menit. Pada konsentrasi awal 10 sampai 50 mg/L, 
persentase adsorpsi Cr(III) pada ZA berkurang dari 93,33 sampai 43,28%. Adsorpsi 
Cr(III) pada zeolit A mengikuti model kinetika pseudo-orde 2, dengan koefisien regresi 
0,998 dan sesuai dengan model isoterm Langmuir dengan koefisien regresi 0,991.Pada 
adsorpsi anion kromat, Cr(VI), data eksperimen juga memenuhi kinetika pseudo-orde 
2, dengan koefisien regresi masing-masing 0,712 untuk konsentrasi 20 mg/L dan 0,912 
untuk 30 mg/L, dan model isoterm Freundlich. Adsorpsi Cr(III) dan Cr(VI) pada SMZA 
keduanya mengikuti model kinetika pseudo-orde 2, dengan koefisien regresi masing-
masing 0,999 dan 0,712. Isoterm adsorpsi Cr(III) pada SMZA memenuhi isoterm adsorpsi 
Langmuir, yang ditunjukkan dengan harga R2 0,98, serta Freundlich dengan harga R2 
0,971. Adapun adsorpsi Cr(VI) pada SMZA data ekesperimen lebih sesuai dengan model 
isotem Freundlich dengan R2 0,86 dari pada isoterm Langmuir dengan R2 0,51.
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KAJIAN BAKTERI ENDOFIT PENGHASIL IAA (INDOLE ACETIC ACID) UNTUK 
PERTUMBUHAN TANAMAN

Lina Herlina, Krispinus Kedati Pukan dan Dewi Mustikaningtyas

Jurusan biologi, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Bakteri Penghasil IAA mampu menghasilkan fitohormon yang dapat mempercepat 
pertumbuhan tanaman. Hormon IAA adalah auksin endogen yang berperan dalam 
pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, 
berperan dalam pembentukkan jaringan xilem dan floem, dan juga berpengaruh terhadap 
perkembangan dan pemanjangan akar. Hormon IAA merupakan hormon yang berperan 
dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga sintesis oleh bakteri tertentu 
merupakan alasan yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan tanaman. Oleh karena 
itu masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah apakah isolat bakteri endofit dari 
tanaman kacang tanah berpotensi sebagai penghasil IAA , bagaimana identifikasi bakteri 
endofit yang mempunyai kemampuan menghasilkan IAA , bagaimana pengaruh IAA 
terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Secara khusus penelitian bertujuan untuk 
mendapatkan isolat bakteri endofit penghasil IAA pada tanaman kacang tanah , menguji 
kemampuan isolat bakteri endofit menghasilkan IAA secara in vitro dan menganalisis 
IAA terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tanah. Pelaksanaan 
penelitian dilakukan dalam 3 tahap, pertama isolasi bakteri endofit penghasil IAA pada 
bagian akar dan batang dilakukan pada medium umum untuk pertumbuhan bakteri , 
kedua menguji kemampuan bakteri endofit memproduksi IAA secara in vitro, dilakukan 
dengan cara menumbuhkan bakteri pada media yang mengandung triptofan.dan ketiga 
introduksi bakteri endofit penghasil IAA pada tanaman kacang hijau . Pengujian kadar 
IAA yang dihasilkan diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang 
gelombang 535 nm. Kecambah yang tumbuh diamati setelah empat hari . Parameter 
yang diamati adalah panjang kecambah , , jumlah akar lateral . Hasil Isolasi didapat 16 
isolat yang mempunyai kemampuan menghasilkan IAA dengan kadar yang di hasilkan 
berbeda dengan karakteristik morfologi yang berbeda. Isolat yang menghasilkan kadar 
IAA tinggi di aplikasi ke kacang hijau . Pemberian IAA berpengaruh terhadap jumlah akar 
lateral tapi tidak berpengaruh terhadap panjang kecambah. Analisis lebih lanjut bahwa 
semua isolat berbeda signifikan dengan kontol kecuali isolat AT dalam pembentukan 
akar lateral. Isolat DM dan K1K1 mempunyai hasil yang tertinggi dalam pembentukan 
akar lateral.
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BIOAKUMULASI LOGAM CU PADA AVICENNIA MARINA

Nana Kariada Tri Martuti, Andin Irsadi

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

One of the mangrove ecosystem function is to absorb or bind heavy metals. 
From various research results are a strong linear relationship between the metals in 
waters, sediments with metals in mangrove plant tissue. Avicennia marina has the ability 
to accumulate toxic metals prevention at the root and leaves. The aim of this study is 
to examine the interaction between exposure of Cu in the waters and sediments with 
concentrations of Cu in the roots of A. marina, as well as analyzing the accumulation of 
Cu in the roots and leaves of A. marina. Research in the proposed design of the proposed 
research is descriptive exploratory. Data Cu in water, sediment, roots and leaves of A. 
marina were obtained in subsequent studies analyzed by the formula concentration factor 
(FK), Bio Concentration Factor (BCF) and translocation Factors (TF). The results showed 
an interaction between Cu metal content in the water and sediment with a concentration 
of Cu in the roots of A. marina. From the calculations, the results of the root’s ability to 
accumulate Cu in water with BCF value> 1, while the roots with sediment BCF value <1. 
The roots and leaves of A. marina has the ability to accumulate Cu. From the calculation 
of TF between the leaves and roots of A. marina TF results obtained between 0.83 to 
1.10.

UJI SUFFICIENT FOLLOW-UP TIPE SENSOR I UNTUK ANALISIS CURE RATE 
PENDERITA KANKER PAYUDARA

Nurkaromah Dwidayati, Zaenuri

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

Penelitian Fundamental (PF) 
Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Cure rate atau surviving fraction merupakan probabilitas untuk sembuh (cure), 
didefinisikan sebagai nilai asimtotik dari fungsi survival untuk waktu menuju tak hingga. 
Model survival yang dikembangkan untuk estimasi proporsi pasien yang sembuh dalam 
studi klinik dikenal dengan cure models. Model ini selain digunakan untuk mengestimasi 
proporsi pasien yang sembuh juga digunakan untuk mengestimasi probabilitas survival 
pasien yang tak sembuh (uncure) sampai pada batas waktu yang diberikan. Oleh karena 
itu model ini dinamakan model mixture. Sufficient follow-up merupakan problem yang 
secara alami akan menyertai dalam analisis cure rate. Inferensi statistik nonparametrik 
yang dikembangkan didasarkan pada model mixture biner. Statistik uji yang dikembangkan 
membantu praktisi menentukan apakah periode observasi cukup panjang atau tidak, untuk 
mendeteksi cured (immune) individual dalam studi populasi. Uji ini tak dapat diselesaikan 
berdasar estimasi probabilitas cure dengan estimator Kaplan- Meier pada titik observasi 
terakhir. Sedangkan uji yang dikembangkan Maller & Zhou tidak memberikan solusi yang 
memuaskan, karena solusi yang diberikan tidak stabil dan mempunyai kecenderungan 
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monoton jika durasi follow-up naik. Pada kajian ini dikemukakan alternatif sufficient follow-
up yang memberikan batas bawah ekspektasi proporsi subyek memperoleh kekebalan 
(immune) dalam ruang yang luas pada cure models.

DNA BARCODE UNGGAS AIR DOMESTIK DI INDONESIA: GEN COI DAN NON-COI 
BARCODE REGION

R Susanti, Retno Sri Iswari

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Unggas air lokal merupakan salah satu plasma nutfah dengan mutu genetik yang 
tinggi. Sampai saat ini informasi karakteristik genetik unggas air belum terdokumentasi 
secara lengkap, sehingga upaya penelaahan karakteristik genetik unggas air menjadi 
sangat penting dan mendasar dalam rangka menunjang program konservasi sumber 
daya genetik di Indonesia. Di sisi lain, karakteristik genetik unggas air dapat dilakukan 
dengan pada gen-gen yang juga berperan sebagai DNA barcode.Tujuan jangka panjang 
penelitian ini adalah terkarakterisasikannya karakteristik genetik unggas air domestik 
secara lengkap. Tujuan khusus penelitian ini adalah terkarakterisasikannya gen-gen 
spesifik yang berhubungan langsung dengan penanda unik yang membedakan antar 
spesies (DNA barcode). DNA barcode pada unggas air dilakukan selama 2 tahun. Pada 
tahun I dilakukan COI barcode region yaitu isolasi dan karakterisasi gen COI, tahun 
II dilakukan non-COI barcode region dengan gen target displacement-loop (D-loop). 
Capaian secara keseluruhan selama 2 tahun adalah teridentifikasikannya unggas air 
domestik di Indonesia secara COI barcode region dan non-COI barcode region. Tahun 
I, unggas air dari berbagai daerah di Indonesia diambil darahnya dan diisolasi DNAnya. 
DNA selanjutnya diamplifikasi gen COI menggunakan primer spesifik. Hasil amplifikasi 
selanjutnya disekuensing untuk mengetahui runutan nukleotida penyusun gen COI. Data 
runutan nukleotida gen COI selanjutnya didokumentasikan di Genbank, dan selanjutnya 
disejajarkan dengan semua spesies unggas air (hasil penelitian ini maupun data dari 
genbank) untuk dibuat filogenetik molekulernya berdasar gen COI. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebanyak 72 sampel darah unggas air domestik berhasil diambil 
dan diisolasi DNA nya. PCR gen COI pada unggas air berhasil dilakukan dengan primer 
BirdF1- BirdR2. Urutan gen COI dari DNA mitokondria (mtDNA) pada spesies unggas air 
dapat digunakan untuk membedakan antar spesies dengan baik. Unggas air domestik 
di Indonesia perlu dieksplorasi lebih lanjut tentang DNA mitokondria (mtDNA) lain, 
antara lain gen D loop. Tahun II, sampel DNA hasil isolasi Tahun I, diamplifikasi gen 
D-loop menggunakan primer spesifik. Hasil amplifikasi selanjutnya disekuensing untuk 
mengetahui runutan nukleotida penyusun gen D-loop. Data runutan nukleotida gen 
D-loop selanjutnya didokumentasikan di Genbank, dan selanjutnya disejajarkan dengan 
semua spesies unggas air (hasil penelitian ini maupun data dari genbank) untuk dibuat 
filogenetik molekulernya berdasar gen D-loop.
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SINTESIS DAN KARAKTERISASI SMART MATERIAL M(FE,NI)-N-TIO2 TERAKTIVASI 
CAHAYA TAMPAK UNTUK FOTOLISIS AIR

Sigit Priatmoko, Sri Wahyuni, Edy Cahyono, 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian tentang Pengembangan Fotokatalis M(Ni,Fe)-N-TiO2 Teraktivasi 
Cahaya Tampak Untuk Dekomposisi Air Menjadi Hidrogen dan Oksigen akan dilakukan. 
Tujuan jangka panjang penelitian adalah untuk mengkaji karakteristik dan aktivitas 
padatan M(Ni,Fe)-N-TiO2 hasil sintesis melalui metode sol-gel untuk mendekomposisi air 
secara fotokatalitik dengan bantuan gelombang cahaya tampak. Target utama penelitian 
adalah dihasilkannya smart material padatan berbasis TiO2 untuk produksi hidrogen 
dengan bahan utama air yang teraktifkan oleh cahaya tampak. Sebagaimana telah 
diketahui, sinar matahari hanya mengandung sekitar 4% gelombang ultra violet, 45% 
sinar tampak dan sisanya merupakan gelombang elektromagnetik lain. Oleh karenanya 
diperlukan beberapa upaya untuk memperluas jangkauan gelombang elektromagnetik 
yang dapat diserap oleh semikonduktor fotokatalitik agar dapat bekerja secara efisien. 
Rekombinasi antara hole dan elektron yang tercipta dalam mekanisme fotokatalitik, 
merupakan masalah tersendiri untuk meningkatkan efektivitas fotokatalitik. Beberapa 
cara dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut, antara lain dengan metode 
doping unsur non logam maupun logam. Dalam penelitian ini akan dikaji doping unsur Ni 
dan Fe yang dipadukan dengan unsur N pada semikonduktor TiO2. Pada tahun pertama, 
telah dilakukan doping N dan Fe ke dalam struktur TiO2. Pemilihan nitrogen sebagai 
dopan dikarenakan karakter atom N yang memiliki elektronegatifitas dekat dengan 
oksigen, sedangkan penetapan ion Fe+3 sebagai dopan lainnya dikarenakan ion Fe+3 

dapat mempersempit celah pita energi TiO2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
doping tunggal unsur N dan Fe ke dalam struktur TiO2 mampu menurunkan celah 
pita energi TiO2 berturut-turut sebesar 0,12 eV dan 0,09 eV dari celah pita energi TiO2 
murni sebesar 3,19 eV. Sedangkan celah pita energi TiO2 yang telah terdoping Fe dan N 
secara bersama-sama mampu menurunkan celah pita energi TiO2 0,23 eV. Hal ini berarti 
kehadiran dopan dalam TiO2 memberikan level energi baru diantara pita valensi dan pita 
konduksi TiO2 sehingga celah pita energi hasil sintesis mengalami penurunan. Adanya 
efek sinergis dari tingkat energi baru di atas pita valensi dan di bawah pita konduksi 
TiO2 akibat adanya dopan ion Fe+3 maupun unsur nitrogen menyebabkan material TiO2 
terdopan ganda Fe dan N memiliki celah pita energi paling kecil. Dengan menurunnya 
celah pita energi, maka rentang serapan cahaya yang dapat diserap material TiO2 
bisa menjangkau pada gelombang sinar tampak. Masuknya dopan Fe dan N ke dalam 
struktur TiO2, juga berakibat berubahnya kristalinitas TiO2, luas permukaan padatan dan 
bergesernya spektra IR TiO2. Pada tahun kedua, dilanjutkan dengan doping logam Ni dan 
N ke dalam struktur TiO2. Doping dengan logam Ni dimaksudkan untuk meningkatkan 
proses pembentukan gas H2. Sebagaimana diketahui, Ni merupakan katalis yang sering 
dipakai dalam industri yang melibatkan proses hidrogenasi. Di samping itu doping Ni 
diharapkan tidak menyisip ke dalam struktur TiO2 dan hanya menempati posisi di bagian 
luar partikel nano yang terbentuk. Penelitian dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek 
kosentrasi dopan, suhu kalsinasi dan metode doping yang digunakan. Fotokatalis 
hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X (XRD), spektroskopi difusi 
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reflektansi UV-vis (DR-UV), FTIR, mikroskopi pemindaian elektron (SEM), spektroskopi 
sinar-X energi dispersif (ED-X) dan spektroskopi FTIR. Aktivitas fotokatalitik diuji 
terhadap degradasi metilen biru menggunakan sinar tampak sebagai pengaktif 
fotokatalis. Konsentrasi metilen biru dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TiO2 tanpa dopan yang dikalsinasi pada suhu 400 
memperlihatkan fasa anatas dalam jumlah besar dibanding fasa lain. Peningkatan suhu 
kalsinasi mengakibatkan penaikkan ukuran rata-rata kristalit berturut- turut 8,48 nm; 12,1 
nm dan 14,18 nm. Untuk TiO2 terdoping ganda Ni dan N menunjukkan bahwa penaikkan 
kadar Ni (pada kadar N tetap), menyebabkan peningkatan ukuran kristalit. Sedangkan 
pada penaikkan kadar N (pada kadar Ni tetap) mula-mula memberikan peningkatan ukuran 
kristalit dan mencapai maksimal pada komposisi mol persen Ni : N = 2,5 ; 5, kemudian 
menurun. Pemberian dopan tunggal Ni dan N menurunkan band gap TiO2 dan diperoleh 
nilai paling rendah masing-masing berturut- turut 3,080 eV dan 3,093 eV. Penambahan 
dopan ganda Ni dan N secara umum menurunkan band gap TiO2 dan mencapai minimal 
untuk komposisi persen mol Ni : N =2,5 : 2,5. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
doping N mengarahkan penurunan band gap TiO2 sehingga dapat merespons sinar 
tampak, sedangkan doping dengan Ni tidak demikian. Hasil karakterisasi dengan 
SEM-EDX menunjukkan permukaan berpori, kasar dan membentuk pola tertentu. Hasil 
karakterisasi FTIR menunjukkan serapan pada daerah 500-900 cm-1 yang merupakan 
vibrasi ulur Ti-O dan pada daerah 407,63 dan 1473,62 yang merupakan spektrum dari 
Ti-N dan N-O. Uji aktivitas Ni-N-TiO2menunjukkan waktu optimum degradasi pada menit 
90 dengan persentase deradasi 80%.

JELAJAH ALAM SEKITAR SEBAGAI STRATEGI, PENDEKATAN, MODEL, DAN 
METODE BELAJAR BIOLOGI BERKARAKTER UNTUK KONSERVASI

Siti Alimah, Aditya Marianti

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian fundamental dengan judul “Jelajah Alam Sekiatar Sebagai Strategi, 
Pendekatan, Model, dan Metode Belajar Biologi Berkarakter Untuk Konservasi” diusulkan 
dengan tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu 
teori tentang pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran di alam dengan 
sebutan Jelajah Alam Sekitar serta model evaluasinya yang berguna dan bermanfaat 
sebagai inovasi pembelajaran di luar kelas (outdoor learning ) yang efektif dan efesien 
yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar maupun 
jenjang pendidikan tinggi untuk mengembangkan karakter peserta didik dan konservasi 
alam sekitar. Target khususpadatahun pertama dalam penelitian adalah menghasilkan 
teori tentang pendekatan jelajah alam sekitar dan model pembelajaran jelajah alam sekitar 
untuk menyusunbuku referensi tentang Jelajah Alam Sekitar yang dapat dimanfaatkan 
oleh dosen, guru, dan mahasiswa calon guru untuk mendesain pebelajaran biologi. 
Urgensi pertama penelitian ini diawali dengan adanya kegiatan penelusuran terhadap 
karya ilmiah mahasiswa berupa skripsi dan artikel ilmiah yang bertemakan pendekatan 
Jelajah Alam Sekitar. Kegiatan penelusurasn karya ilmiah yang dilakukan pada bulan 
Februari 2014 menghasilkan temuan bahwa 85% karya ilmiah mahasiswa tersebut 
masih mengalami kekeliruan dalam menterjemahkan model, strategi, dan metode dengan 



32 Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian Kompetitif Nasional

pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) karena tidak ada teori yang jelas tentang hal 
tersebut. Urgensi kedua yang mendasari penelitian ini perlu lakukan adalah bahwa 
Pendekatan Jelajah Alam Sekitar sebagai salah satu Pendekatan pembelajaran biologi 
yang merupakan buah pikir dari dosen-dosen di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 
Semarang telah tersebar dan diacu oleh beberapa Perguruan Tinggi di beberapa daerah 
di Indonesia belum memiliki buku referensi yang jelas tentang hal tersebut.Kontribusi 
yang dapat diberikan dengan terwujudnya buku referensi tentang teori pendekatan 
Jelajah Alam Sekitar dan model pembelajaran Jelajah Alam Sekitar pada hasil penelitian 
tahun pertama ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi oleh dosen, guru 
biologi, mahasiswa calon guru biologi untuk melakukan penelitian pendidikan dan 
mengembangkan kemampuan profesionalnya untuk selalu berinovasi dan berkreasi 
mengembangkan desain pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan, dan model 
pembelajaran Jelajah Alam Sekitar. Target khusus pada tahunkedua dalam penelitian ini 
adalah menghasilkan teori tentang strategi pembelajaran jelajah alam sekitar dan metode 
pembelajaran alam sekitar serta model evaluasi proses pembelajaran yang berkarakter 
untuk konservasi alam dalam rangka melengkapi buku referensi yang dihasilkan pada 
tahun pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
Research and Development (R & D) yang diadaptasi dari Borg & Gall (2003) dan Allesi 
Trolip (2004) yang dimodifikasi dengan langkah sebagai berikut: (1) need assesment 
dan pengumpulan data, (2) desain prototype, (3) pengembangan prototype, dan (4) 
validasi, dan (5) revisi untuk menyusun produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori 
tentang pendekatan Jelajah Alam Sekitar dan model Eksperiensial Jelajah Alam Sekitar 
berhasil disusun berdasarkan fakta di lapanga dengan penjelasan sebagai berikut:(1) 
Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) merupakan pendekatan pembelajaranbiologi 
yang memanfaatkan lingkungan sekitar peserta didik sebagai kegiatan utamanya. (2) 
Lingkungan yang dimaksud dalam pendekatan JAS adalah lingkungan fisik, sosial, 
budaya, dan teknologi dalam konteks belajar biologi. (3) Komponen pendekatan JAS 
terdiri dari eksplorasi, konstruktivis, proses sains, learning community, bioedutainmen, 
dan asesmen autentik. (4) Komponen-komponen dalam pendekatan JAS terintergasi 
dan saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya jika diimplementasikan dalam 
desain pembelajaran baik RPP maupun RPS. (5) Model Ekspereinsial Jelajah Alam 
Sekitar (EJAS) merupakan model pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung 
kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan obyek belajar biologi yang berada 
di lingkungan sekitar. (6) Sintaks model pembelajaran EJAS terdiri dari eksplorasi, 
interaksi, komunikasi, refleksi, dan evaluasi. (7) Evaluasi dalam model pembelajaran EJAS 
dilaksanakan terintegrasi dengan sintaks eksplorasi, interaksi, komunikasi dan refleksi 
secara berkesinambungan

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PERKULIAHAN KIMIA ANALITIK DASAR 
BERBASIS AKTIVITAS INKUIRI LABORATORIUM

Sri Wardani, Sri Susilogati Sumarti

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan buku panduan perkuliahan kimia 
analitik dasar (KAD) berbasis aktivitas inkuiri laboratorium yang dapat meningkatkan 
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Multiple Intelligence Mahasiswa calon guru kimia. Multiple Intelligence yang ingin 
dikembangkan adalah yang berhubungan dengan perkuliahan kimia analitik dasar 
di laboratorium yaitu meningkatkan kecerdasan logikal matematik, interpersonal, 
intrapersonal. Target khusus dari penelitian ini, mendapatkan model perkuliahan KAD 
berbasis aktivitas inkuiri yang dapat meningkatkan Multiple Intelligence mahasiswa calon 
guru kimia. Penelitian menggunakan rancangan penelitian dan pengembangan model 
4D (define, design, develop, dan disseminate), dari Thiagarajan et al, (1974). Berupa 
rancangan model perkuliahan KAD berbasis aktivitas inkuiri laboratorium yang terdiri 
atas: kontrak perkuliahan, silabus dan SAP (satuan acara perkuliahan), buku panduan 
KAD berbasis aktivitas inkuiri, serta alat ukur tes maupun non tes. Model perkuliahan 
KAD berbasis aktivitas inkuiri laboratorium yang dapat meningkatkan Multiple Intelligence 
yang dikembangkan telah divalidasi oleh tiga pakar dan dua mahasiswa pemakai, dengan 
hasil rata-rata kelayakan isi 3,73; penyajian 3,58; dan kebahasaan 3,43 (valid). Setelah 
mendapat model tervalidasi ahli dilanjutkan uji coba terbatas model, dilakukan pada 12 
mahasiswa semester 6, dengan hasil ada sedikit revisi soal, sedangkan buku panduan 
perkuliahan KAD dapat difahami isinya. kemudian dilakukan uji coba keterlaksanaan 
model, mendapatkan hasil untuk pemakaian buku panduan terlaksana dengan persentase 
keberhasilan mencapai 84%-96%. 

ACTIVATED CARBON  MODIFIED BY NANOSILVER 

Wara Dyah Pita Rengga, Prima Astuti Handayani

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Carbon was prepared from dried waste bamboo (Dendrocalamus asper) using 
chemical activation with KOH. The carbon was prepared with the activating agent in a 
mass ratio of KOH and dried bamboo (3:1) at 800oC. Using impregnation technique, the 
bamboo-based activated carbon has developed with modified Ag nanoparticle (Ag-AC) 
to capture formaldehyde. The Ag-AC has characteristics of moderate surface area of 
685 m2/g and average pore size of 2.7 nm. The adsorption equilibriums and kinetics of 
formaldehyde on Ag-AC measured. The influences of initial formaldehyde on adsorption 
performance have measured in a batch system. The equilibrium data were evaluated 
by isotherm models of Langmuir, Freundlich, and Temkin. The Langmuir model well 
describes the adsorptive removal of formaldehyde on Ag-AC in this study. Pseudo-first-
order and pseudo-second-order kinetic equations were applied to test the experimental 
data. The pseudo-second-order exhibited the best fit for kinetic study.

KARAKTERISTIK PARAMETER LALU LINTAS JALAN ANTAR KOTA

Bambang Haryadi, Alfa Narendra

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kedatangan dan kecepatan 
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kendaraan, serta untuk mengetahui hubungan dasar antara variabel kecepatan, 
kepadatan dan arus pada jalan antar kota dengan kondisi lalu lintas majemuk. Data 
lalu lintas di lapangan diambil pada Jalan Lingkar Ambarawa yang merupakan jalan raya 
antar kota dengan tipe dua-lajur dua-arah tak terbagi. Pengambilan data lalu lintas di 
lapangan dilakukan dengan cara merekam dengan menggunakan empat kamera video 
selama periode jam sibuk. Ekstraksi data dilakukan dengan memutar ulang video dengan 
menggunakan perangkat lunak komputer Adobe Premiere Pro CS6. Analisis statistik 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak R. Lalu lintas di jalan dua lajur dua 
arah antar kota bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai tipe kendaraan, didominasi 
oleh dua tipe kendaraan utama yaitu sepeda motor (33,43%) dan mobil penumpang 
(42,94%). Tipe kendaraan lain adalah bus (3,95%) dan truk (18,83). Sebagian kendaraan 
berada dalam iringan di belakang kendaraan lambat (bus dan truk), sedangkan sebagian 
lain bergerak bebas. Distribusi komposit secara kualitatif menunjukkan kesesuaian pola 
yang paling baik untuk distribusi headway kedatangan kendaraan distribusi kecepatan, 
dibandingkan dengan distribusi random dan distribusi normal. Uji kecocokan secara 
statistik dengan menggunakan metode Komogorov-Smirnov (α = 0.01) menunjukkan 
kecocokan yang signifikan antara distribusi komposit dengan distribusi terukur. 
Besarnya kecepatan kendaraan dipengaruhi oleh arus (volume) dan kepadatan lalu 
lintas. Dalam rentang data penelitian hubungan antara kecepatan dengan arus maupun 
kepadatan bersifat linier. Semakin tinggi nilai volume dan kepadatan lalu lintas semakin 
rendah kecepatan kendaraan. Hubungan antara kecepatan dan arus dapat dinyatakan 
dengan dengan persamaan V = 47.98 – 0.0037 * Q. Hubungan antara kecepatan dan 
kepadatan dapat dinyatakan dengan persamaan V = 49.88 – 00.35 * K. Hubungan antara 
kepadatan dan arus dapat dinyatakan dengan persamaan Q = 0,0107 * K. Dimana V 
adalah kecepatan, Q adalah Arus dan K adalah kepadatan.

PENGEMBANGAN MODEL INSTRUMEN PENGUKUR DISIPLIN MAHASISWA DALAM 
MENGIKUTI PRAKTIK PERMESINAN

Muhammad Khumaedi, Rusiyanto

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan instrumen pengukur disiplin 
mahasiswa dalam mengikuti praktik permesinan yang isinya valid dan reliabel serta 
faktor-faktor dari model instrumen pengukur disiplin mahasiswa dalam mengikuti praktik 
berdasarkan penilaian para ahli. Penelitian menggunakan metode pengembangan 
instrumen non tes yang langkah-langkahnya sebagai berikut: menentukan spesifikasi 
instrumen, menulis instrumen, dan telaah instrumen oleh lima pakar dalam bidang 
praktik permesinan. Analisis validitas isi ditentukan dengan melihat nilai median dari 
lima penilai ahli, sedangkan untuk reliabilitas dan kesesuain faktor ditentukan dengan 
menggunakan perhitungan analisis varian satu jalan. Berdasarkan hasil analisis data 
didapatkan bahwa seluruh butir instrumen yang dinilai lima ahli mempunyai validitas isi 
yang sangat sesuai dan para ahli sama dalam menyepakati mengenai reliabilitas isi model 
instrumen pengukur disiplin mahasiswa dalam mengikuti praktik permesinan, sedangkan 
faktor-faktor dari model instrumen pengukur disiplin mahasiswa dalam mengikuti praktik 
permesinan berdasarkan penilaian para ahli terdiri dari: ketaatan dalam melaksanakan 
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praktik permesinan, ketertiban dalam mengikuti praktik pernesinan, dan patuh pada 
peraturan dalam melaksanakan praktik permesinan.

PENGEMBANGAN POLA PENDEKATAN PEMBELAJARAN DALAM PEMBENTUKAN 
PERILAKU BERBASIS KONSERVASI PADA MAHASISWA S1 TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sudarman, Djuniadi, Karsono

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian tahun pertama ini bertujuan mengetahui pendekatan yang digunakan 
dalam pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup dan perilaku berbasis konservasi 
peserta Praktik Kerja Lapangan pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang Penelitian dilakukan di Fakultas Teknik dan industri di 
Jawa Tengah. Data pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup diambil dengan angket 
dan dokumentasi. Data perilaku berbasis konservasi diambil dengan observasi. Data 
dianalisis secara deskriptif. Penelitian menemukan: (1) perilaku berbasis konservasi 
peserta Praktik Kerja Lapangan dalam kategori rendah; (2) Pembelajaran Pendidikan 
Lingkungan Hidup 73,821 persen dengan pendekatan konvensional. Berdasarkan 
temuan penelitian, maka disusun pengembangan pembelajaran Pendidikan Lingkungan 
Hidup dengan pola pendekatan kontekstual berwawasan SETS dan akan dimintakan 
validasi pada kelompok ahli dan dilakukan ujicoba pada penelitian tahun ke dua

MODEL KAUSALITAS ANTARA PERTUMBUHAN KOTA DAN LINGKUNGAN

Amin Pujiati, Prasetyo Ari Bowo, Dyah Maya Nihayah

Jurusan ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Daya tarik kota dan perkembangannya, menjadikan pertumbuhan kota sulit 
dikendalikan. Pertumbuhan kota mempunyai nilai positif asalkan mereka yang melakukan 
perpindahan ke kota tersebut memiliki ketrampilan tertentu dan dapat ditampung dalam 
kegiatan ekonomi kota atau bahkan menciptakan kerja yang layak di kota. Apabila tidak, 
hal ini hanya menyebabkan external diseconomies, baik terhadap lingkungan, sosial, 
ekonomi, politik dan keamanan. Studi ini bertujuan menentukan hubungan kausalitas 
antara pertumbuhan kota dan lingkungan di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang. 
Hasil studi ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah kota sebagai bahan 
pengambilan keputusan perkotaan. Studi ini juga bertujuan mengetahui dan menganalisis 
peran kebijakan lingkungan terhadap hubungan kausalitas antara pertumbuhan kota dan 
lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan data primer. 
Data sekunder diperoleh dari BPS dan Pemerintah kota dari tahun 2000 sampai dengan 
2013. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD). Metode analisis 
yang digunakan adalah kausalitas granger dan deskriptif. Hasil studi kausalitas Granger 
menunjukkan tidak ada pola hubungan kausalitas timbal balik antara pertumbuhan 
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kota dan lingkungan namun terjadi hubungan searah antara keduanya. Hal ini berarti 
pertumbuhan kota yang meningkat menyebabkan kualitas lingkungan semakin menurun. 
Hasil FGD menunjukkan peran pemerintah menentukan bentuk hubungan kausalitas 
antara pertumbuhan kota dan lingkungan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dan 
pihak swasta dalam hal pengelolaan lingkungan ikut berperan dalam keberhasilan program 
pembangunan.

KONTRIBUSI KUALITAS LABA BERBASIS AKUNTANSI TERHADAP MARKET 
OUTCOMES PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA

Muhammad Khafid, Hasan Mukhibad2

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris danmenganalisis 
pengaruh variabel kualitas akrual, persistensi laba, dan prediktabilitas laba terhadap 
market outcomes. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI), berjumlah 430 perusahaan.Sampel penelitian sebanyak 233 
perusahaan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling.Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Penelitian ini juga menguji asumsi 
klasik yang terdiri atas: multikolinieritas, linearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas 
residual. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel prediktabilitas laba (sig. 0,000) dan 
persistensi laba (sig. 0,004) secara signifikan berpengaruh terhadap market outcomes, 
sedangkan variabel kualitas akrual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap market 
outcomes pada taraf α 0,05. Model penelitian berhasil menjelaskan variasi dari variabel 
dependen sebesar 14,2% (nilai adjusted R2). Variabel kualitas akrual yang tidak tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap market outcomes, diduga karena kelemahan 
pengukuran variabel kualitas akrual. Riset yang akan datang diperlukan untuk mencari 
alternatif pengukuran variabel kualitas akrual dan menyempurnakan model penelitian 
agar kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen dapat 
meningkat.

MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN MELALUI KAPABILITAS BISNIS UNGGUL 
DAN JEJARING KEWIRAUSAHAAN

Murwatiningsih, Hengky Pramusinta

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Fundamental (PF) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini menguji secara empirik dan menganalisis pengaruh jejaring 
kewirausahaan, aksesibilitas dukungan pemerintah, adaptabilitas lingkungan bisnis, 
kreatifitas pengusaha terhadap kapabilitas bisnis unggul, dan jejaring kewirausahaan 
serta kapabilitas bisnis unggul terhadap kinerja pemasaran pada usaha mikro kecil dan 
menengah konveksi di Jawa Tengah. Berdasarkan research gap hasil penelitian mengenai 
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pengaruh jejaring kewirausahaan dengan kinerja maka memunculkan proposisi: 
Kapabilitas bisnis unggul kapabilitas bisnis unggul adalah kemampuan perusahaan 
untuk memberikan nilai lebih dari pada pesaingnya berupa pengembangan kualitas 
produk, produk yang lebih bervariasi, pelayanan yang lebih baik, menciptakan loyalitas 
pelanggan, dan menentukan harga jual produk yang kompetitif dengan spirit kerjasama 
yang saling menguntungkan dan memberi kemanfaatan. Kapabilitas bisnis unggul 
berpotensi meningkatkan kinerja pemasaran. Dasar teori yang melandasi antara lain 
teori modal sosial, teori keunggulan kompetitif, dan pendekatan kapabilitas dinamis dan 
organisasional. Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah 
bidang konveksi di Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 180 
responden. Responden adalah pemilik/pengelola usaha konveksi, pengambilan sampel 
diprioritaskan pada perusahaan yang mempunyai karakteristik masuk didalam program 
binaan klaster Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. Teknis 
analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM) dengan software 
AMOS versi 18. Hasil penelitian secara umum menghasilkan jejaring kewirausahaan 
berpengaruh terhadap kinerja pemasaran usaha mikro kecil dan menengah konveksi, 
jejaring kewirausahaan berpengaruh terhadap kapabilitas bisnis unggul, dan kapabilitas 
bisnis unggul berpengaruh terhadap kinerja pemasaran usaha mikro kecil dan 
menengah konveksi.

COMPARATIVE - HISTORICAL STUDY ABOUT THE IMPACT OF CAPITALISM 
PLANTATION TOWARD PEASANT ECONOMY IN JAVA AND MALAYSIA AT THE END 

OF NINETEENTH TO THE TWENTIETH CENTURY

Wasino, Nawiyanto, Muhammad Shokeh

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (PKLN) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The purpose of the long term study is to obtain a road map concerning about the 
impact of capitalism plantation in the South-East Asia toward the economic subsistence 
for farmers , especially in Malaysia and Indonesia in the colonization to the present time. 
The special target in this study is the development of food crops cultivation in Java and 
Sabah at the end of nineteenth century. The comparative aspects include the availability 
of cultivated land , workers, capital investment and the development of agricultural 
production. The study uses the historical approach , including heuristic process, critic, 
interpretation, and historiography. Location of the study is in some historical sources, 
both in Indonesia and in Malaysia. Research finding show that the development of food- 
crops production at the nineteeth century was similar to the development of casch-
crop production. The dominant plantation of foodcrop was rice that growth synergic 
with sugarcane. The area that sugarcane was growth followed by the rice plantation 
significantly. Oppositely the area that was no sugarcane the data of rice production 
was not available. The food consumtion of Javanese people was especially rice, and 
supported by supplement food base on cassava and corn. Based on this research can 
be concluded that the the rise and development of cahscrop, especiallya sugarcane not 
destroy the food-crop plantation, especially rice.
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DINAMIKA HOME RANGE DAN PENGGUNAAN RUANG HABITAT BURUNG JULANG 
EMAS (RHYTICEROS UNDULATUS) DI GUNUNG UNGARAN JAWA TENGAH

Margareta Rahayuningsih, Siti Alimah

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kompetensi 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Gunung Ungaran merupakan salah satu daerah penting bagi burung (Important 
Birds Area) di Indonesia yang ditetapkan oleh Birdlife-International. Penelitian 
pendahuluan menunjukkan secara umum wilayah Gunung Ungaran merupakan habitat 
yang sesuai bagi keberadaan burung julang emas baik sebagai tempat berlindung, 
mencari makan, beristirahat, bahkan tempat untuk bersarang. Fragmentasi habitat dan 
pembukaan hutan untuk ladang, kebun kopi atau teh di Gunung Ungaran merupakan 
ancaman serius terhadap habitat alamai dan dapat mengganggu keberadaan burung 
tersebut. Pohon-pohon besar tempat bersarang burung Julang Emas tersebut juga 
semakin berkurang karena adanya penebangan liar. Penelitian bertujuan mengetahui 
dinamika home range (wilayah jelajah) dan penggunaan ruang habitat julang emas di 
Gunung Ungaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang termasuk masih jarang 
dilakukan di Indonesia yaitu metode ―radiotelemetry. Tujuan jangka panjang penelitian 
ini adalah eksplorasi terarah pemetaan home range julang emas untuk menentukan 
wilayah konservasi in situ di Gunung Ungaran. Target tersebut akan dicapai dalam dua 
tahun. Tahun pertama dilakukan penentuan jenis trasnsmiter dan receiver, perijinan 
penangkapan Julang Emas, pengumpulan data morfologi burung julang emas, (radio 
pemancar), eksplorasi awal home Range Julang Emas yang meliputi home range, 
dan perencanaan model konservasi in situ dengan menjalin kerjasama dengan Dinas 
Kehutanan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Perhutani Jawa Tengah, Lipi, 
dan IBBS (Indonesian Bird Banding Scheme). Hasil penelitian sementara sampai saat 
ini belum bisa terdata semuanya, meskipun demikian beberapa tahapan dari penelitian 
telah dilakukan. Tahapan yang telah dilakukan adalah mengajukan permohonan ijin 
penangkapan Julang Emas ke BKSDA karena Julang Emas termasuk satwa yang 
dilindungi, mengajukan permohonan dan kerjasama ke IBBS melakukan penangkapan 
dan pencicinan Julang Emas, melakukan identifikasi spesifikasi dan jenis radiotelemetri, 
antena dan receiver yang digunakan, pencocokan gelombang, pembuatan mantel (jacket) 
untuk telemetri, dan mencoba kemampuan, ketahanan telemetri yang dipasangkan 
pada spesimen di kebun binatang mangkang. Hasil identifikasi spesifikasi dan jenis 
radiotelemetri yang digunakan adalah produk Holohil System Ltd transmiter model Ri2C, 
masa aktif baterei 3 (tiga) tahun dengan dengan frekuensi range 150.000-151.999 MHz. 
Antena Yagi (Perdix VHF Yagi Antenna 151 MHz) yang digunakan type whip produk 
dari Perdix Wildlife Supllies, sementara receiver yang digunakan Yaetsu FT 1802. M/E. 
Tahap berikutnya adalah uji coba pemasangan yang dilakukan pada individu Julang 
Emas di Kebun Binatang Semarang, Mangkang. Transmiter dipasangkan di bagian 
punggung burung selama satu minggu dan hasil uji coba menunjukkan transmiter yang 
dipasang di bagian punggung memiliki ketahanan yang kuat, sehingga meskipun burung 
sempat beberapa kali mencoba melepaskan, transmiter cukup kuat terpasang dan tidak 
mengalami kerusakan. Hasil uji coba penerimaan gelombang yang dilakukan di Gunung 
Ungaran juga menunjukkan hasil yang baik, transmiter bisa dideteksi dan dipantau 
melalui radio penerima yang sudah disetting gelombang radionya.
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CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF LOCAL DURIAN GERMPLASM TO 
IMPROVED QUALITY AND ITS PRESERVATION

Amin Retnoningsih, Enni Suwari Rahayu

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kompetensi 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

One of the efforts to improve the quality and the conservation of local fruits like 
durian requires characteristic certainty of durian fruits according to the needs of plant 
breeders and tastes of consumers. Some durian germplasm at Hortimart Agro Center 
in Central Java have been successfully characterized. There are 43 accessions with 
18 characters covering 64 character states of fruit. The dendrogram showed that those 
43 accessions split into 2 groups. Durian Kartomarmo separated from the other 42 
accessions. Durian Kartosumarmo has a unique characteristic on its fruit, which has an 
apex with irregular shape (mammiform). Some durians which have good taste, such as 
durian Bismo, Cokro, Janoko, and Petruk were grouped together with durian Monthong. 
The coeffient similarity in 43 accessions of the durian fruit is between 0.44-0.86. The 
diversity of accessions based on the fruit morphology showed that these 43 accessions 
were different and not a duplicate of different accessions. It shows that each of accession 
should be categorized as a different cultivar since there are many other characteristics 
that have not been observed.

EFEKTIFITAS DEKSTRIN TERASETILASI SEBAGAI PENYALUT MIKROKAPSUL 
SENYAWA AROMATERAPI

Edy Cahyono, Sigit Priatmoko, Sudarmin

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kompetensi 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Perkembangan aromaterapi di Indonesia sebagai pengobatan alternatif yang 
bersifat preventif sangat pesat, didukung oleh kekayaan senyawa-senyawa esensial 
yang terkandung dalam bahan alam Indonesia. Aromaterapi dilakukan dalam berbagai 
cara, salah satunya dengan modifikasi kemasan. Laju penguapan senyawa aromaterapi 
yang umumnya bersifat volatil pada temperatur ruang tidak dapat dikendalikan, maka 
perlu suatu perlakuan agar penguapannya dapat dikendalikan. Perlakuan yang dapat 
dilakukan yaitu dengan proses mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi merupakan teknik 
penyalutan senyawa aktif. Pada umumnya bahan yang digunakan untuk penyalut pada 
proses mikroenkapsulasi adalah suatu polimer. Digunakan polimer karena tidak terjadi 
reaksi kimia dengan senyawa aktif yang akan disalut. Dekstrin merupakan polimer alam 
yang dapat dihasilkan dari hidrolisis terbatas amilum yang banyak dihasilkan dari tanaman 
pangan. Penelitian ini akan mengkaji preparasi penyalut dekstrin terasetilasi melalui 
reaksi asetilasi dekstrin dan siklodekstrin dengan reaksi Friedel-Crafts terkatalisis zeolit 
alam termodifikasi. Pada tahun pertama dilakukan preparasi penyalut dekstrin teasetilasi. 
Jenis dekstrin yang digunakan adalah maltodekstrin dan β-siklodekstrin, sedang katalis 
Zr4+-zeolit alam dibuat melalui aktifasi, kalsinasi, dan pertukaran ion zeolit alam asal 
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Malang yang telah diketahui banyak mengandung mineral mordenit. Penyalut yang 
diperoleh dianaisis struktur dan morfologinya. Penelitian yang telah dilakukan meliputi 
preparasi katalis dan karakterisasinya. Hasil uji XRD menunjukkan bahwa perlakuan 
asam mengurangi oksida-oksida dan pengotor lain hingga kadar mordenitnya meningkat.
Pertukaran ion tidak mengubah struktur Kristal Uji SEM, TEM, dan keasaman katalis 
dalam proses analisis di UGM dan ITS. Uji aktivitas katalis untuk asetilasi maltodekstrin 
sedang dilakukan. Komponen utama dalam minyak kayuputih asal Gundih Grobogan Jawa 
Tengah adalah 1,8-sineol dengan kadar 52,54%. Hasil distilasi pertama diperoleh distilat 
dengan kadar 1,8-sineol 76.68% pada fraksi 2 pada titik didih 100-110 oC. Redistilasi 
fraksi 2 dapat eningkatkan kadar sineol menjadi 83.36%. Aktivasi zeolit asal Turen 
Malang dan hasil karakterisasi dengan XRD, XRF dan morfologi padatan menunjukkan 
kandungan utama mineral mordenit. Modifikasi zeolit alam dengan pertukaran ion 
menunjukkan peningkatan sifat keasaman Bronted, sifat keasaman Bronted tertinggi 
teramati pada Zn2+-ZAModofikasi zeolit beta dengan metode yang sama menunjukkan 
sifat keasaman Brosted dan Lewis lebih kuat. Hasil reaksi asetilasi β-siklodekstrin 
(Gambar 14) menunjukkan senyawa β-siklodekstrin terasetilasi mengandung gugus C=O 
karbonil pada bilangan gelombang 1660 cm-1 dan gugus –OH pada sekitar 3300 cm-
1. Dari spektrum IR menunjukkan gugus C=O bertambah dan gugus –OH pada hasil 
asetilasi telah berkurang. Penggunaan β-siklodekstrin dan β-siklodekstrin terasetilasi 
sebagai penyalut minyak mawar berpengaruh pada peguapan komponen minyak mawar 
dalam mikrokapsul.

PRELIMINARY RESEARCH ON DEVELOPING PROCEDURAL TEXT MATERIAL 
CONTAINING FUN ACTIVITIES TO STRENGTHEN THE STUDENTS’ CHARACTERS 

THE CASE OF THE EIGHTH GRADERS OF JUNIOR HIGH SCHOOL

Dwi Anggani Linggar Bharati

Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Tim Pascasarjana 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The objectives of this study are (1) to investigate the existing material for the 
teaching of procedural text and (2) the need analysis of the procedural text material 
development in developing procedural text material containing fun activities to strengthen 
students’ characters. The design used was Research and Development (R&D). The 
subjects of this research were the eighth graders of Junior High School and the English 
teachers. The data were collected by using three kinds of instruments: observation sheet, 
interview, and questionnaire. The result showed that the teachers only used textbooks in 
teaching and most of them rarely taught through fun activities. As a result, the students 
often felt bored. The teachers only read the texts and asked the students to practice 
without any kind of enjoyable and fun activities. From the result of the need analysis 
through questionnaire, it can be seen that the highest score of the activity needed was 
fun activities. That is why the writer will develop the teaching material of procedural text 
based on fun activities to strengthen students’ characters. 
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PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
BERMUATAN NILAI BUDAYA UNTUK SISWA PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN 

KURIKULUM 2013

Subyantoro

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Tim Pascasarjana 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

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

KONSERVASI KAWASAN RAWAN BANJIR MELALUI PENDIDIKAN KEBENCANAAN 
DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Dewi Liesnoor Setyowati, Maman Rahman

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Tim Pascasarjana 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Kecamatan Tugu Kota Semarang merupakan wilayah rawan bencana banjir. 
Banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Tugu disebabkan karena meluapnya DAS 
Beringin. Konservasi pada kawasan rawan banjir tersebut merupakan hal yang urgen, 
dapat dilakukan dengan mengolah softskill masyarakat melalui pendidikan kebencanaan. 
Tujuan penelitian: 1) mengkaji pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menghadapi 
banjir, 2) bentuk konservasi kawasan rawan banjir di Kecamatan Tugu melalui pendidikan 
kebencanaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Hasil penelitian: 1) pengetahuan masyarakat menunjukkan kalau sebagian 
besar mereka (67%) menyadari tinggal pada kawasan potensi bencana banjir sehingga 
mereka harus selalu waspada saat musim hujan. Dalam prakteknya, masyarakat masih 
belum tahu cara menyelamatkan diri yang tepat dari rumah mereka. Mereka ingin tahu 
tentang cara berinteraksi dan bertindak saat terjadi bencana. Sikap tersebut harus 
diimbangi dengan upaya pelatihan kesiapsiagaan bencana banjir. 2) Konservasi daerah 
banjir dapat diformulasikan untuk membangun dan menciptakan praktek tata kelola yang 
baik. Bentuk tata kelola antara masyarakat dan aparat pemerintah terjalin melalui suatu 
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kegiatan pendidikan yang dijabarkan berupa kegiatan pra bencana, saat bencana dan 
kegiatan pasca bencana, mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Kegiatan 
pra bencana menjadi fokus kegiatan pendidikan kebencanaan. Sikap dan tanggapan 
masyarakat terhadap bencana dirumuskan melalui sikap kesiapsiagaan, tanggap darurat 
dan interaksi masyarakat dalam menghadapi bencana.

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 
BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Joko Widodo, Samsudi, Trisnani Widowati

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Tim Pascasarjana 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The purpose of this study was to develop and implement entrepreneurship 
education management model of local excellence in vocational high schools (SMK). This 
research designed in three years using the approach of Research and Development 
(R & D). The subjects were all relevant stakeholders with the implementation of the 
vocational education and the Institute of Teacher Education (LPTK). At this preliminary 
research involved two studies program at the State University of Semarang as LPTK 
and 12 vocational schools in Central Java. In this paper will be presented the results 
of a preliminary study that includes four components associated with entrepreneurship 
in vocational education, the vocational teacher preparation by LPTK, model of learning 
in vocational, management of production unit in SMK, and the implementation of 
the Industrial Work Practices (Prakerin) in SMK. In general it can be said that in the 
implementation of entrepreneurship in vocational education, among the four components 
that are not running in an integrated manner so that efforts to deliver entrepreneurs from 
vocational school graduates have not been as expected.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS

Ani Rusilowati

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

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan buku ajar IPA berbasis literasi sains, 
menentukan karakteristik, kevalidannya, dan tingkat keterbacaannya. Penelitian dimulai 
dengan analisis kebutuhan, penyusunan tema, pengembangan buku ajar, uji kevalidan 
dan keterbacaan buku yang telah dikembangkan. Validasi dilakukan oleh pakar bidang 
studi (dosen) dan praktisi (guru IPA). Penelitian pengembangan ini menggunakan model 
pengembangan Borg & Gall. Pada tahap pengembangan, dilakukan uji validasi dan 
keterbacaan buku yang dihasilkan. Uji validitas dan tingkat keterbacaan buku dilakukan 
di SMP N 24 Semarang, SMP N 1 Ambarawa, SMP N 1 Magelang, SMP N 1 Purwokerto, 
SMP N 1 Sidareja Cilacap, SMP N 2 Pekalongan, SMP N 1 Boyolali, SMP N 1 Purwodadi, 
dan SMP N 1 Welahan Jepara. Subjek ujicoba keterbacaan buku ajar adalah siswa kelas 
VII, VIII, IX. Uji keterbacaan buku menggunakan tes rumpang (cloze test). Hasil validasi 
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menunjukkan seluruh buku yang dikembangkan adalah valid dengan rata-rata skor 
90,74% berada pada kategori sangat valid. Skor rata-rata tingkat keterbacaan sebesar 
88,14% derada pada kategori mudah dipahami.

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

St Budi Waluya, Isnarto

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan Model Pembelajaran 
Humanistik berbasis Konstruktivisme dan Problem Solving untuk meningkatkan 
kemampuan Literasi dan Karakter. Model ini diharapkan akan menjadi acuan bagi guru-guru 
dalam melaksanakan pembelajaran Humanistik berbasis Kronstruktivisme dan Problem 
Solving untuk meningkatkan kemampuan literasi dan karakter. Penelitian direncanakan 
dalam tiga tahap (tahun) dengan subjek penelitian adalah guru-guru matematika di 
pendidikan dasar dan menengah. Pada tahap pertama telah dilakukan evaluasi diri 
dan dideskripsikan karakteristik pembelajaran matematika di tingkat SD, SMP dan SMA 
ditinjau dari guru, peserta didik, perangkat. Pada tahun kedua dirancang, dikembangkan 
perangkat/bahan ajar dan diimplementasikan model (hipotetis) pengembangan dan 
implementasi Pembelajaran Matematika Humanistik berbasis Konstruktivisme dan 
Problem Solving yang melibatkan guru matematika, peserta didik, dan stakeholders di 
lingkungan sekitar yang dapat mendukung pembelajaran matematika dijadikan kelompok 
model. Pada skala terbatas kelompok model itu merancang dan mengimplementasikan 
model pengembangan dan impelementasi pembelajaran matematika Humanistik 
berbasis Kontruktivisme dan Problem Solving didampingi kelompok imbas. Pada 
tahun ketiga dalam rangka validasi, kelompok model dan kelompok imbas merancang 
dan mengimplementasikan model pengembangan dan implementasi pembelajaran 
Matematika Humanistik berbasis Kontruktivisme dan Problem Solving dalam cakupan 
lebih luas. Penelitian akan dilakukan menggunakan desain research and development, 
dengan pengembangan dan evaluasi model dan perangkat pembelajarannya dilakukan 
melalui tahap investigasi awal, tahap perancangan, tahap realisasi, dan tahap pengujian, 
evaluasi dan revisi serta tahap implementasi, dilakukan melalui ujicoba skala terbatas 
dan validasi pada kelompok model dan kelompok imbas. Pada tahun pertama telah 
berhasil dipetakan kisi-kisi dan rubrik aspek konstruktivistik, humanis, dan karakter untuk 
beberapa tingkatan sekolah untuk beberapa topic materi pelajaran. Pada tahap ini juga 
telah berhasil dirinci masing masing kisi ke dalama rubric yang dipakai untuk memvalidasi 
masing – masing instrument pada pakar di bidangnya. Pada tahun pertama juga sudah 
dipotret kemampuan literasi dan karakter di SMK NU Ungaran, SMN1 Mayong Jepara, 
SMK Roudlotus Saidiyyah Semarang, SMP N 1 Tulis Kabupaten Batang, SMP Islam 
Al Azhar 14 Semarang, SMA Negeri 1 Kramat, Tegal, dan SMA N 1 Pegandon Kendal 
termasuk juga sudah dianalisis tentang perangkat dan pembelajaran di masing-masing 
sekolah tersebut berdasar aspek humanis dan konstruktivis serta karakter. Pada tahun 
kedua berdasarkan temuan di tahun pertama merancang beberapa pembelajaran dengan 
pola tertentu untuk mengungkap seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan dalam 
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meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, literasi dan juga termasuk menguatkan 
karakter. Salah satu contoh pengembangan perangkat yang dipilih adalah perangkat 
Pembelajaran PBI-Synectics Gordon berpendekatan Scientific berorientasi PISA di SMA. 
Perangkat divalidasi ahli, kemudian dicobakan di suatu sekolah untuk melihat karakter 
yang muncul, melihat proses pembelajaran termasuk respon guru dan siswanya, kemudian 
dianalisis dampak kemapuan literasi yang ditimbulkan setelah pembelajaran. Dari hasil 
analisis perlu dianalisis secara mendalam tentang dampak perangkat pembelajaran, pola 
peningkatan karakter dan kemampuan literasi serta menemukan kendala dan bagaimana 
cara mengatasi.

MODEL PEMBELAJARAN IPA TERPADU PENDIDIKAN KARAKTER DAN TIK 
BERBASIS ATONG

Supartono, Hardi Suyitno

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Entry 2013 curriculum at the school, received a wide range of responses from 
studies teachers. Because teachers have different perceptions and do not have adequate 
resources. More so with the removal of the subjects of ICT (Information and Communication 
Technology), as if the teacher has an excessive burden in membelajarkan field of study. 
This study tried to prepare instructional materials science and social studies are as of 
study that integrates character education and ICT, especially for basic education both in 
primary school and in junior grade 7, as a prototype of teaching materials that incorporate 
character education and ICT. In the third year is more focused search for a suitable 
learning model for implementing teaching materials compiled in the first and second 
years. There are five student researchers S2 and S3 1 student researchers who have 
successfully developed a learning model that includes integrating character education 
and ICT. The results showed that the learning model based Atong is valid and after tested 
proven effective and practical in learning. The recommended test results can serve as 
a model for teachers in basic education. Learning the field of science and social studies 
this was in accordance with the scientific approach as recommended curriculum in 2013.

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

Wardono, Scolastika Mariani, Dwijanto

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Peringkat PISA Matematika yang menunjukkan kemampuan literasi matematika 
siswa-siswa Indonesia dari hasil penilaian secara internasionaal oleh negara-negara 
maju OECD masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Penelitian 
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ini mengangkat permasalahan; (1) Bagaimana mempersiapkan perangkat pembelajaran 
realistik scientific yang humanist bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA yang 
baik? (2) Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran realistik sientific humanist 
bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA yang efektif dapat meningkatkan 
kemampuan literasi matematika siswa? (3) Apakah kualitas model pembelajaran realistik 
scientifik yang humanist bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA memenuhi 
kategori minimal baik? (4) Apakah dengan mengimplementasikan model pembelajaran 
realistik scientific yang humanist bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA 
terjadi peningkatan karakter siswa? (5) Apakah kesulitan yang dialami siswa dalam 
menyelesaikan soal literasi matematika yang berorientasi PISA? Penelitian dilakukan 
dengan metode Kombinasi Desain Concurrent Triangulation. Perangkat yang disiapkan 
meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 
(LKS), Tes Kemampuan Literasi Matematika (TKLM), Lembar Pengamatan Karakter 
Siswa (LPKS). Instrumen penelitian berupa lembar validasi perangkat pembelajaran yang 
meliputi: silabus, rencana pembelajaran, lembar validasi LKS, lembar validasi perangkat 
TKLM, LPKS, lembar observasi pengelolaan guru, lembar sikap siswa dalam pembelajaran, 
angket respon siswa, dan angket respon guru, angket dan pedoman wawancara untuk 
subjek siswa. Rancangan penelitian kuantitatif dengan true-experimental design dengan 
pretest-posttes control group design. Rancangan penelitian kualitatif dengan memilih 2 
subjek kelompok atas, 2 subjek kelompok sedang dan 2 subjek kelompok bawah untuk 
diamati secara mendalam kesulitan yang terjadi pada siswa dengan menggunakan 
angket dan wawancara. Populasi penelitian ini siswa kelas VIII SMPN2 Ungaran dan 
SMPN5 Semarang. Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu; variabel kemampuan 
literasi matematika(KLM), variabel kemampuan guru mengelola pembelajaran, variabel 
respon siswa dan respon guru, variabel kualitas pembelajaran dan variabel kesulitan 
siswa menyelesaikan soal literasi matematika. Analisis data untuk validitas, kepraktisan 
perangkat, kualitas pembelajaran, peningkatan karakter siswa dianalisis dengan statistik 
deskriftif. Analisis data keefektifan dengan uji proporsi ketuntasan KLM dan uji perbedaan 
rata-rata dua mean. Analisis data peningkatan KLM diuji dengan rumus normalitas Gain 
(g). Hasil penelitian menunjukkan perangkat pembelajaran realistic scientific humanist 
bermuatan pendidikan karakter berpenilaian PISA yang dikembangkan valid, praktis dan 
efektif dapat meningkatkan KLM siswa SMP. Kualitas pembelajaran realistic scientific 
humanist bermuatan pendidikan karakter berorientasi PISA memenuhi kategori baik, 
karakter siswa meningkat lebih baik dan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 
literasi matematika karena mereka belum terbiasa menghadapi soal yang sesuai dengan 
konten PISA.

PENGEMBANGAN MODEL APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM 
PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK PENINGKATAN 

KOMPETENSI KONSELOR SEKOLAH MENENGAH

Catharina Tri Anni, Haryono

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional (Stranas) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengembangkan model aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen dalam penyusunan Program BK untuk peningkatan 
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kompetensi konselor di sekolah menengah. Guna mencapai pengembangan model tersebut, 
maka digunakan desain penelitian dan pengembangan (research and development). 
Pengembangan model diawali dengan asesmen kebutuhan, kemudian telaah pustaka 
dan penyusunan prototipe model berdasarkan kebutuhan dan telaah pustaka. Penelitian 
ini direncanakan dalam tiga tahun hingga tuntas menghasilkan produk penelitian yang 
diharapkan. Hasil yang diharapkan pada tahun pertama adalah instrumen yang sudah 
diuji validitas dan reliabilitasnya, instrumen ini untuk kepentingan need assesmen 
dalam penyusunan program BK dan desain model konseptual aplikasi sistem informasi 
manajemen dalam penyusunan program BK untuk peningkatan kompetensi konselor di 
sekolah menengah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan 
angket. Hasil penelitian pada tahun pertama bahwa kinerja konselor dalam melaksanakan 
layanaan BK masih berkutat pada kegiatan administratif, sehingga layanan langsung 
kepada siswa seperti layanan konseling, bimbingan kelompok dan sebagainya belum 
dilaksanakan secara maksimal. Kinerja dalam penyusunan program terutama pada 
tahap need asesment masih kurang memadai, apalagi mereka mengandalkan instrumen 
yang tidak memenuhi validitas dan reliabilitas dan dengan berbagai kelemahannya. 
Sehingga kebutuhan siswa tidak terungkap dengan tepat, padahal kebutuhan siswa 
sebagai dasar penyusunan program BK, pada gilirannya program BK kurang memadai.
Oleh karena itu, penelitian ini merancang model aplikasi SIM dalam penyusunan program 
BK sebagai solusi mengatasi persoalan yang dihadapi konselor Diharapkan dengan 
model ini, kinerja konselor lebih optimal dan memberikan layanan sesuai kebutuhan 
siswa untuk menghantarkan siswa ke perkembangan yang optimal. Saran yang dapat 
dipertimbangkan adalah (1) ABKIN dan PERKAMA International, hendaknya lebih proaktive 
terhadap software instrumen BK yang beredar di lapangan, hendaknya melakukan studi 
evaluatif kelayakan secara ilmiah instrumen tersebut. Sehingga konselor melakukan 
tugas profesinya dengan betul dan benar berdasarkan acuan dari organisasi profesi. 
Hendaknya konselor memanfaatkan komunitas profesi seperti musyawarah guru-guru 
bimbingan dan konseling (MGBK) untuk mengkaji instrumen BK yang baru sehingga tetap 
menjaga kualitas akademik untuk mencapai profesioalitasnya. (2) Jurusan Bimbingan 
dan Konseling, dapat mengakomodasi kebutuhan instrumen terkait dengan penyusunan 
program BK melalui temuan-temuan ilmiah. Sehingga konselor selalu disegarkan 
dengan temuan- temuan yang inovatif tatkala melaksanakan tugas profesionalnya. Lebih 
sigap mengkaji fenomena terkait BK ke dalam ranah ilmiah. (3) Perguruan tinggi, bisa 
membentuk gugus kerja untuk membreakdown temuan-temuan ilmiah, seperti aplikasi 
sistem informasi manajemen untuk penyusunan program BK (apalagi yang sudah masuk 
HKI) menjadi satuan-satuan materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para 
konselor, sehingga ada komunikasi yang sinergis antara lembaga ilmiah dengan praktisi 
sebagai user ilmu dari perguruan tinggi.
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PENGEMBANGAN MATERI AJAR BAHASA INDONESIA BERBASIS MULTIKULTURAL 
DALAM MEREDUKSI KONFLIK SOSIAL PADA GENERASI MUDA

Ida Zulaeha, Eva Banowati, Ahmad Syaifudin

Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional (Stranas) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

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

PENGEMBANGAN MODEL PEMANFAATAN LAHAN DI BAWAH TEGAKAN (PLDT) 
UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN REALISASI KETAHANAN DI KABUPATEN 

PATI

Eva Banowati, Dyah Rini Indrayanti, Sunyoto

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional (Stranas) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Paper ini mengetengahkan hasil penelitian yang mengkaji dan mengembangkan 
model pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT) untuk pengentasan kemiskinan dan 
realisasi ketahanan pangan.Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk pesanggem, 
sampel responden: penduduk pesanggem yang menguasai tanah garapan di petak 
pangkuan, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan aparat perhutani.
Demplotpengembanganmodel ditetapkan berdasarkan umur tegakan. Data sekunder 
didapat dari LMDH dan dokumen kebijakan PHBM. Data primer dari observasi, wawancara, 
pengukuran kondisi fisik, plot model, dan FGD. Analisis data didasarkan pendekatan 
geografi yang terfokus pada analisis keruangan, menghasilkan karakteristik ruang (area 
features) berupa struktur etape daun padademplotpengembangan model. Menunjukkan 
asosiasi antara tegakan dan tanaman pertanian dalam satu ruang (spatial association) 
secara komensalis, dan analisis struktur keruangan (spatial structure) yang bersifat positif 
antar unsur-unsur pembentuk ruang, yakni: jenisdankarakteristiktegakanhutan, pemilihan 
jenis tanamanpertanian, waktu penanaman,dan kondisi biofisik lahan. Model PLDT 
dikembangkan di bawah tegakan jati umur 14 tahun berpengaruhterhadapkondisi lahan. 
Memasuki musim kemarau ketersediaan air irigasi masih tersedia dengan jumlah hari 
hujan 11-14 per bulan (April - Juni, 2015).Tajukpohonjatitidak rapat,sinarmataharimasuk 
di ruang celahmemungkinkan lahan di bawahtegakandimanfaatkan bertani palawija.
Demplotpemodelan (Tabel 11) masing-masing berluasan 0,25 hektar digunakan 
polikultursistem blok menguntungkan secara ekonomis. Hasil panen Kacang tanah (Arachis 
hypogaea) varietas Bison dan kencur berkontribusi peningkatan pendapatansebesar Rp. 
2.094.000 atau berkontribusi terhadap pangan setara beras 232, 7 Kg per tahun/ 0,25 
hektar. Ketepatan pemilihan jenis tanaman tahan naungan dan pola tanam tumpang gilir 
berkontribusi pendapatan sebesar 85,28% atau meningkat lebih dari 24%. Efek lanjut 
berpengaruh terhadap keberlanjutan penghidupan layak dan keberlanjutan sosial skala 
luas.
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STRATEGI KEMITRAAN SMK DENGAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN 
KEWIRAUSAHAAN LULUSAN

Samsudi, Joko Widodo, Margunani

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan menemukan model kemitraan sinergis antara SMK 
dengan stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK untuk mengembangkan 
kewirausahaan lulusan. Metode yang diterapkan adalah Research and Development. Hasil 
penelitian tahun pertama sbb: (1) kemitraan SMK dan stakeholder dalam mengembangkan 
kewirausahaan lulusan sangat perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan 
utamanya dalam aspek: pengembangan kurikulum, penerapan strategi pembelajaran, 
pemanfaatan SDM, pelaksanaan evaluasi, dan penyaluran lulusan; (2) kemitraan antara 
SMK dengan stakeholder saat ini belum secara khusus mengembangkan kewirausahaan 
lulusan, namun lebih banyak dalam bentuk pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) 
yang di dalamnya dapat mencakup kegiatan pembelajaran, pemanfaatan SDM, dan 
evaluasi pembelajaran; (3) sangat perlu/dibutuhkan kemitraan SMK dengan stakeholders 
dimulai dari perencanaan dan pengembangan kurikulum.

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL 
DI JAWA TENGAH

Rini Fidiyani, Baidhowi

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Strategis Nasional (Stranas) 

Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Kehidupan keagamaan di Jawa Tengah yang kelihatannya nyaman ternyata 
menyimpan bara. Meski eskalasi terjadi konflik tidak setinggi di daerah lain, akan tetapi 
hal ini patut diwaspadai mengingat potensi konflik cukup besar. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan metode pendekatan dari antropologi, etnografi dan hukum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama terjadi atau berakar 
pada pandangan eksklusivisme penganut agama terhadap agamanya yang berarti 
menutup pintu dialog dan toleransi. Meski demikian, dan mengingat orang jawa memiliki 
kearifan lokal, maka jika jalan agama maupun jalur hukum tidak mampu, penggunaan 
kearifan lokal merupakan suatu keniscayaan. Dengan menggunakan kearifan lokal, orang 
akan menyadari mengenai jati dirinya sebagai orang jawa yang beragama. Hal ini akan 
berhasil jika penganut agama memiliki pandangan inklusivisme.
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PENGEMBANGAN MODEL PENUMBUHKEMBANGAN KARAKTER SISWA SEKOLAH 
DASAR BERBASIS KEMITRAAN SEKOLAH DAN ORANG TUA

Edy Purwanto, Anna Undarwati
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pendidikan dasar memiliki peranan penting sebagai fondasi bagi pengembangan 
karakter generasi muda. Jika pada jenjang sekolah dasar telah diletakkan fondasi 
pendidikan karakter yang bagus, maka pengembangan karakter pada jenjang selanjutnya 
akan menjadi lebih mudah dilakukan. Oleh sebab itu, pendidikan karakter di sekolah dasar 
perlu dirancang secara matang serta dilaksanakan secara serius.Tujuan jangka panjang 
dari penelitian ini adalah diperolehnya model penumbuhkembangan karakter cinta tanah air, 
prestatif dan santun pada siswa Sekolah Dasar di Indonesia. Tujuan penelitian pada tahun 
pertama adalah dihasilkan model kemitraan sekolah dengan orang tua dan masyarakat 
untuk penumbuhkembangan karakter cinta tanah air, prestatif dan santun siswa. 
Penelitian mengenai pendidikan karakter pada siswa telah banyak dilakukan di Indonesia. 
Sebagian besar penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif menunjukkan bahwa 
pendidikan karakter ditempuh melalui pendekatan parsial. Sebagai contoh penelitian Basar 
(2012) mengkaji pendidikan karakter yang dilakukan dalam mata pelajaran PKn. Penelitian 
Nugroho (2011) mengkaji pendidikan karakter yang dilakukan melalui matapelajaran 
matetatika. Pendidikan karakter melalui mata pelajaran lebih terfokus pada penalaran 
moral dan miskin sentuhan langsung pada perilaku moral. Penelitian pendidikan karakter 
yang mulai melibatkan perlakukan pada perilaku moral telah dilakukan namun belum cukup 
komprehensif, tidak melibatkan keluarga. Penelitian Tri Rejeki (2010) mengkaji pendidikan 
karakter berupa membentuk perilaku jujur melalui penerapan budaya malu dengan metode 
role playing, serta dengan penyelenggaraan kantin kejujuran. Penelitian Depiyanti (2012) 
mengkaji model pendidikan karakter melalui pembentukan kebiasaan (habituasi) dan 
mengalami langsung yang diterapkan sekolah dengan sistem full days school. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pengembangan (Research 
& Development). Pada tahun pertama, dilakukan eksplorasi indikator perilaku karakter 
cinta tanah air, prestatif dan santun, sebagai dasar penyusunan instrumen pengukuran 
ketiga sifat karakter tersebut, serta eksplorasi bentuk-bentuk stimulasi dan penguatan 
karakter anak oleh guru dan orang tua. Rancangan model penumbuhkembangan karakter, 
selanjutnya dimantapkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan melibatkan guru 
sekolah. Pengujian validitas instrumen pengukuran sifat karakter prestatif, santun, dan 
cinta tanah air digunakan validitas konten dengan subyek validator adalah guru senior 
di sekolah dasar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa item-item dari ketiga instrumen 
pengukuran yang disusun telah mengungkapkan keseluruhan sifat-sifat esensial dari 
karakter yang hendak diukur. Model awal penumbuhkembangan karakter divalidasi melalui 
diskusi kelompok terarah dengan subyek guru sekolah dasar. Dari uji coba terbatas model 
penumbuhkembangan karakter pada salah satu sekolah dasar menghasilkan data untuk 
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perbaikan model awal berupa perlunya dibangun komunikasi lebih intensif dengan orang tua, 
dengan menghadirkan orang tua ke sekolah

PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN KOTA DI WILAYAH RAWAN 
KRIMINALITAS MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI JALUR PENDIDIKAN 

NONFORMAL DI KOTA SEMARANG

Liliek Desmawati, Achmad Rifai RC
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Kemiskinan yang melanda Bangsa Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya 
dapat dicarikan jalan keluarnya. Kemiskinan memunculkan berbagai masalah-masalah 
baru, seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan bahkan kriminalitas. Persoalan 
kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi 
lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. 
Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan 
juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis profil orang miskin yang rawan kriminalitas di Kota 
Semarang; memformulasikan strategi pemberdayaan masyarakat dan merumuskan 
desain model pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal. Data primer 
melalui wawancara kepada responden dan key-persons. Multistage sampling dipilih 
30 orang miskin yang menganggur, diantara mereka adalah 11 kepala rumah tangga. 
Data sekunder dari data penduduk miskin yang menganggur dan berpotensi, berlokasi 
di Kecamatan Semarang Utara. Data juga dikumpulkan terkait dari sumber jurnal, 
buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Statistik deskriptif digunakan untuk 
menggambarkan profil orang miskin yang menganggur dan berpotensi. Profil masyarakat 
miskin yang menganggur di Kota Semarang, pada dasarnya dibedakan menjadi fisik 
dan nonfisik. Secara fisik kemiskinan berupa status kepemilikan rumah, milik sendiri dan 
milik orang lain (kontrak); status kepemilikan tanah, hak milik dan milik negara; kondisi 
rumah yaitu layak dan tidak layak, dan asset yang dimiliki berupa meja kursi, almari, 
serta televisi. Adapun secara nonfisik berupa pendapatan, pekerjaan, potensi yang 
dimiliki, kebutuhan air bersih, kebutuhan pokok, kesehatan maupun rekreasi. Strategi 
pemberdayaan masyarakat miskin yang menganggur, dapat diformulasikan melalui 
supply lebih kecil dari demand,supply sama dengan demand, dan supply lebih tinggi atau 
tidak sama dengan demand. Model pemberdayaannya adalah untuk mendukung kinerja 
agen pembaharu dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat.
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MODEL ASESMEN PENCAPAIAN PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI PADA 
TAMAN KANAK-KANAK 

Utsman, Fakhruddin, Emmy Budiartati
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Asesmen pada TK sama pentingnya dengan kegiatan asesmen pada jenjang 
pendidikan lainnya. Persoalannya adalah tidak semua guru TK dapat melakukan asesmen 
keberhasilan perkembangan anak usia dini dengan objektif dan benar, apalagi membuat 
instrumen asesmen. Oleh karena itu diperlukan penelitian dengan tujuan: (1) Melakukan 
investigasi terhadap implementasi model asesmen perkembangan bahasa yang 
dipergunakan guru TK, (2) Melakukan investigasi terhadap masalah asesmen pencapaian 
perkembangan bahasa anak usia dini yang diimplementasikan oleh para guru TK, dan (3) 
Mengembangkan desain model instrumen asesmen pencapaian perkembangan bahasa 
anak usia dini di TK yang memenuhi kreteria valid. Prosedur yang dilakukan peneliti 
untuk mengembangkan instrumen asesmen adalah: 1) melakukan identifikasi masalah 
dan model instrumen asesmen yang digunakan guru, serta melakukan kajian teoritik 
dari berbagai literatur yang relevan untuk mendesain konstruk instrumen asesmen, 2) 
mendesain perangkat instrumen asesmen yang dikembangkan, 3) melakukan validasi 
hasil rancangan asesmen dengan expert, denga FGD, dan melakukan uji keterbacaan 
instrumen asesmen pada kelompok kecil, 4) melakukan evaluasi dan revisi terhadap 
produk awal asesmen. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Model asesmen yang dipakai 
mendeteksi pencapaian perkembangan anak usia dini di TK terdiri dari model asesmen 
berbasis kompetensi, asesmen berbasis perkembangan anak, dan model asesmen 
berbasis ujian akhir semester dan tidak representatif untuk mendeteksi seluruh aspek 
perkembangan bahasa anak usia dini di TK. 2) Asesmen untuk mendeteksi pencapaian 
perkembangan bahasa anak usia dini di TK tidak dilengkapi rubrik yang jelas, sehingga 
terjadi subjektifitas guru dalam penentuan tingkat pencapaian perkembangan bahasa 
anak usia dini. 3) Rancangan model asesmen yang dikembangkan telah divalidasi melaui 
beberapa tahap, yaitu divalidasi oleh para ahli, oleh kelompok diskusi terfokus, dan diuji 
keterbacaan oleh beberapa praktisi di TK. Validasi difokuskan pada konten, bentuk, 
bahasa, jumlah indikator dan deskriptor serta kepraktisan dan fungsionalitas model yang 
dikembangkan. Hasil validasi telah dilakukan revisi dan memenuhi kreteria valid secara 
konten. 
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MODEL FILM ANIMASI KHAS INDONESIA BERBASIS REVITALISASI BAHASA RUPA 
RELIEF LALITAVISTARA BOROBUDUR SEBAGAI PENGEMBANGAN INDUSTRI 

KREATIF DAN MEDIA PUBLIKASI WISATA 
Dwi Budi Harto, Syakir, Ahmad Zainul Fanani

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan khusus penelitian Hibah Bersaing/HB tahun ke-1 adalah: (1) 
mendiskripsikan peta pendapat/tanggapan dari para animator terkait dengan bahasa 
rupa Relief Lalitavistara Candi Borobudur/RLCB dan Model Film Animasi/MFA; (2) 
mendeskripsikan dan menganalisis bahasa rupa RLCB, menjadi sebuah konsep 
perancangan MFA; dan (3) menciptakan MFA berbasis bahasa rupa RLCB yang khas 
Indonesia. Penelitian HB ini dirancang 3 tahun, yang tiap tahunnya memiliki tujuan yang 
berbeda. Karena pada tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan penelitian tahun ke-
1, maka pada laporan ini hanya dipaparkan tujuan dan hasil pada tahun ke-1. Secara 
metodologis desain penelitian ini adalah R & D (Research and Develop-ment), yang di 
dalamnya terdapat pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini direncanakan 
sebagai penelitian siklus dalam tiap tahunnya, selama 3 tahun. Tahun ke-1 sebagai 
penelitian deskriptif-kualitatif, dilakukan: (1) Needs Analysis dari para animator; (2) 
Needs Analysis dari para pengunjung RLCB; (3) analisis bahasa rupa vT (versi Tabrani) 
terhadap RLCB dan relief candi-relief candi pembanding; dan (4) analisis terhadap hasil 
penelitian bahasa rupa relief candi sebelumnya. Berdasarkan 4 analisis tersebut maka 
diciptakan MFA berbasis bahasa rupa RLCB. Metode penelitian pada tahun ke-2, dan 
tahun ke-3 tidak diuraikan, karena saat ini masih pelaporan tahun ke-1. Namun secara 
ringkas dapat dijelaskan bahwa pada tiap-tiap tahunnya memiliki metode penelitian 
yang berbeda, luaran yang berbeda, obyek penelitian, dan manfaat yang berbeda. 
Selain itu penelitian 3 tahun ini juga memiliki perbedaan: pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan analisis data, dan tentunya nantinya akan menghasilkan simpulan 
dan saran yang berbeda pula. Perbedaan itu dibingkai oleh sebuah desain penelitian 
R & D yang berkesinambungan sebagai penelitian siklus pada tiap tahunnya. Pada 
tahun ke-1 telah dihasilkan beberapa simpulan penelitian, diantaranya, seba-gian besar 
pengunjung RLCB dan komunitas industri kreatif animasi (Semarang, Mage-lang, Solo) 
tidak mengetahui: (1) rangkaian cerita yang ada pada RLCB; (2) makna filo-sofi pada 
cerita RLCB; dan (3) bahasa rupa yang ada pada RLCB. Selain itu sebagian besar 
pengunjung RLCB dan komunitas industri kreatif animasi menyetujui adanya: (1) media 

yang bisa menjelaskan cerita pada RLCB; (2) film animasi sebagai salah satu me-dia 
yang bisa digunakan untuk menjelaskan rangkaian cerita RLCB; dan (3) ciri khas se-ni 

tradisi yang digunakan sebagai penanda revitalisasi keberadaan dan fungsi RLCB. Ko-
munitas industri kreatif animasi juga berpendapat bahwa sebaiknya film animasi yang 
memiliki ciri khas tersebut dapat digunakan sebagai model bagi industri di kemudian 
hari. Simpulan penelitian yang lain adalah adanya bahasa rupa khas pada RLCB, yaitu: 
dari kepala ke kaki, tepi bawah=garis tanah, digeser, cara kembar, dissmix, diperbesar, 
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diperkecil, rinci diperbesar, sinar-X, arah lihat pradaksina, wimba khas, dll. Bahasa rupa 
khas pada RLCB ini ditindaklanjuti dengan menentukan konsep perancangan dari ana-
lisis kebutuhan pengunjung/wisatawan dan komunitas animasi. Berikutnya, dalam peran-
cangan telah menghasil naskah film, breakdown karakter film animasi, rancangan karak-
ter film animasi, storyboard dan perancangan MFA. Model Film Animasi/MFA yang diha-
silkan berupa film animasi yang dikemas dalam format VCD dan DVD, dengan durasi 12 
menit 28 detik. Isi wimba dalam MFA dipilih secara purposif dari RLCB, sehingga dipilih 
panel 94 “Menaklukkan serangan Mara”. MFA ini terdiri dari 18 scene, menggunakan 
80% bahasa rupa tradisi RLCB dan 20% bahasa rupa modern, sehingga didominasi revi-
talisasi bahasa rupa tradisi RLCB. Selain itu juga dihasilkan luaran penelitian yang beru-
pa publikasi lewat seminar internasional, artikel ilmiah di jurnal nasional, dan buku ajar.

INOVASI KERAJINAN TRADISIONAL JEPARA MELALUI RETEKSTUALISASI 
DAN REKONTEKSTUALISASI RAGAM HIAS LOKAL MANTINGAN SEBAGAI 

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF 

Eko Haryanto, Aprillia
Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Mulai tahun 2008 kerajinan tradisional Jepara kurang laku di pasar nasional maupun 
internasional karena desain kerajinan yang tidak disesuaikan selera konsumen yang 
terus berubah. Tujuan penelitian tahap pertama menghasilkan sebuah prototipe kerajinan 
dengan desain baru melalui retekstualisasi dan rekontekstualisasi ragam hias Masjid 
Mantingan Jepara. Desain penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan 
Research and Development (R & D). Lokasi penelitian di Jepara. Subjek penelitian adalah 
kerajinan tradisional Jepara. Sasaran penelitian adalah bentuk kerajinan yang ada, desain 
kerajinan yang diinginkan, dan prototipe. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Tahun pertama menggunakan 
metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif statistik untuk menganalisis data studi literatur 
dan deskripsi kebutuhan. Hasil kemajuan penelitian pada tahap ini menunjukkan hal-hal 
sebagai berikut. Pertama, desain kerajinan Jepara sudah beridentitas daerah, ergonomis, 
kuranng berani memunculkan variasi gaya mantingan Jepara. Kedua, ragam hias masjid 
Mantingan memiliki karakter bentuk yang khas karena bentuknya merupakan peralihan 
dari gaya Hindu Budha dan Islam. Gaya kontemporer dimaknai sebagai penggabungan 
antara ikon masa lalu dan masa sekarang. Dalam penelitian ini telah dihasilkan 3 buah 
bentuk rancangan desain hiasan dinding interior yang mengusung nilai-nilai budaya 
lokal dengan gaya kontemporer. Ketiga desain tersebut mewakili desain Mantingan yang 
ornamentik islam, figuratif tersamarkan, dan gabungan antara figuratif dan ornamentik. 
Kesan kontemporer dilakukan secara retekstualisasi maupun rekontekstualisasi 
sehinggan ditemukan jalinan visual yang menarik. saran yang dapat dikemukakan agar 
penelitian tahap I bermanfaat bagi masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan penelitian 
tahap II yakni mewujudkan desain dua dimensi menjadi karya nyata.
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BERKARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN BERBAHASA RESEPSTIF MUATAN 
LOKAL BAHASA JAWA

Esti Sudi Utami
Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Ungkapan tradisional sebagai produk budaya Jawa sarat nilai-nilai luhur dapat 
dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan karakter. Penelitian tahap pertama telah 
menghasilkan materi ajar berupa wacana cerita pendek dan CD film pendek. Penelitian 
tahap kedua ini dilakukan untuk menguji keefektifan materi tersebut. Untuk menguji 
keefektifan materi ajar dalam pembelajaran bahasa Jawa SMP menggunakan rancangan 
penelitian eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa dan guru SMP wilayah Kebumen, 
Cilacap, Semarang, Batang, dan Pati. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan tes. Data kualitatif yang dijaring melalui wawancara dan observasi 
dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif yang dijaring melalui tes dianalisis 
dengan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi ajar keterampilan berbahasa 
reseptif efektif. Nilai rerata keterampilan mendengarkan siswa kelas eksperimen adalah 
84,17 dan kelas kontrol 66,26. Rerata keterampilan membaca kelas eksperimen adalah 
81,82 dan kontrol 69,58. Uji kinerja siswa selama proses pembelajaran diukur dari aspek 
kesiapan, keseriusan, keaktifan, respon, antusias, dan keberanian. Hasil menunjukkan 
kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Kata kunci: materi ajar, keterampilan 
reseptif, ungkapan tradisional, pendidikan karakter

PENGEMBANGAN LAGU-LAGU BERBAHASA JAWA BEMUATAN NILAI-NILAI 
KARAKTER SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI

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

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lagu-lagu berbahasa Jawa 
bermuatan nilai-nilai karakter sebagai media pembelajaran anak usia dini. Penelitian ini 
menggunakan desain Research and Development (R&D) mengadaptasi teori Sugiyono. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan teknik angket, sedangkan 
teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut. 
Tercipta enam prototipe lagu berbahasa Jawa bermuatan nilai karakter. Enam lagu tersebut 
berjudul Elinga, Pasinaon, Kuwajiban, Temen, Bumi Asri, dan Nuswantara. Lagu Elinga 
memuat karakter relegius, lagu Nuswantara memuat karakter cinta tanah air, lagu Pasinaon 
memuat karakter kedisiplinan, Lagu Bumi Asri memuat karakter peduli lingkungan, lagu 
Temen memuat karakter kerja keras, dan lagu Kuwajiban memuat karakter mandiri. Uji 
keberterimaan lagu-lagu bebahasa Jawa bermuatan nilai-nilai karakter sebagai media 
pembelajaran anak usia dini dilakukan oleh guru-guru ahli dalam hal ini adalah guru-guru 
PAUD. Nilai uji keberterimaan tersebut adalah 77,5 termasuk dalam kategori baik.
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PEMBELAJARAN CHODOKKAI (DOKKAI) BERBASIS TEMATIK TERINTEGRASI 

Lispridona Diner, Dwi Puji Asrini
Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Struktur kalimat bahasa Jepang yang berbeda dengan bahasa Indonesia 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajar bahasa Jepang khususnya 
mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES sulit untuk memahami sebuah 
bacaan. Dalam proses pembelajaran dokkai diperlukan kemampuan menyimak bacaan 
yang tinggi agar tujuan pembelajaran tercapai. Oleh karena itu diperlukan suatu tahap 
pembelajaran yang dapat membantu pengajar dalam menyampaikan materi pada mata 
kuliah chodokkai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penulis sebagai pengampu 
mata kuliah menerapkan tahap-tahap pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan menyimak bacaan bahasa Jepang. Berdasarkan pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa pembelajar chodokkai melalui tahap-tahap yang telah dilakukan oleh 
pengajar dapat membantu mahasiswa dalam memahami bacaan, menjadikan mahasiswa 
aktif berbicara dan mahasiswa menemukan sendiri isi bacaan dari hasil diskusi dengan 
teman kelompok.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INVESTIGASI KELOMPOK BERBASIS 
KEARIFAN BUDAYA LOKAL YANG BERORIENTASI PENANAMAN NILAI-NILAI 

KARAKTER UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PESERTA DIDIK 
SMP

Mimi Mulyani, Hari Bakti Mardikantoro
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The culture of writing in Indonesian society, especially for students is still weak. 
They feel difficult in initiating the ideas in the written form. Besides, they also find 
complicacy in getting the writing ideas and implement the ideas into a series of effective 
sentence so that the development of the ideas seems to be ‘put in the stocks’. The ideal 
learning is actually not only to teach the science of language in the core of the learning 
but also must be integrated to the values which can shape the character of the students 
as the next generation of a nation which are dignified. Local wisdom are the values 
which can guide a person’s life to become a human with a character. In integrating the 
local wisdom in various lines of education needs to be more than form a students to be 
an intellectually intelligent human but also emotionally and spiritually smart. Integrating 
the students’ local wisdom can be done through a learning which includes the students’ 
local environment. One of the learning model is by including the students starting from 
planning, both when determining the topic and to get ideas, and also in developing the 
writing in form of group investigation. This model requires students to have the ability 
to communicate as well as acquire the group process skills. Through this model the 
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students are trained to write everyday about the things that they experienced, felt, and 
thought. Results of the students’ writing are corrected and discussed every three days in 
the classroom so that the students can understand their weaknesses. Assessment of the 
writing is not only seen from the content and linguistic perspectives. The value of local 
wisdom is also taken into consideration.

PENGEMASAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM GAYA KONTEMPORER 
PADA CINDERA MATA WISATA RELIGI DI KAB. DEMAK SEBAGAI MODEL 

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

Mujiyono, Onang Murtiyoso, Gunadi
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Cinderamata di obyek wisata religi Kabupaten Demak kurang memiliki daya 
inovasi agar dapat diterima wisatawan yang seleranya berubah. Perlu pengemasan nilai-
nilai budaya lokal dalam gaya kontemporer pada cindera mata sebagai pengembangan 
industri kreatif.Tujuan penelitian tahap pertama berupaya menghasilkan rancangan 
desain cindera mata. Pendekatan Research and Development (R & D). Lokasi penelitian 
di Demak. Subjek penelitian adalah produk cindera mata. Sasaran penelitian ini adalah 
bentuk, karakter cindera saat ini yang dijual dan yang diinginkan wisatawan, dan prototipe 
cindera mata yang mengangkat budaya lokal dengan gaya kontemporer. Prosedur 
penelitian tahap pertama meliputi pendahuluan dan pengembangan. Tahap pendahuluan 
meliputi studi literatur dan survei kebutuhan. Hasil penelitian tahap pertama adalah 
desain kaos dan gantungan kunci sebagai cinderamata utama di obyek wisata Masjid 
Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga sudah beridentitas kedaerahan, ergonomis, 
harga terjangkau namun desain monoton dan tidak kontemporer. Kedua, pengemasan 
desain ulang perlu diungkapkan dalam gaya kontemporer yang menggabungkan 
gambar, teks, atau gabungan antara gambar dan teks. Ketiga, setelah melalui tahap 
divergen, konvergen dan muara akhirnya dihasilkan rancangan sejumlah 5 desain kaos 
dan 4 desain gantungan kunciyang bergaya kontemporer. Desain berupa gabungan 
Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak sebagai ikon masa lalu dengan Doraemon, 
Spongeboob, Superman, Batman, Upin dan Ipin sebagai ikon masa sekarang. Pada 
kaos, desain didukung teks populer dan masa lalu sehingga ada interaksi ganda antara 
gambar dan teks. Sedangkan pada gantungan kunci teks hanya sebuah identitas obyek 
wisata religi saja.Saran yang dapat dikemukakan adalah perlu ditindaklanjuti dengan 
penelitian tahap II yakni dengan mewujudkan rancangan desain menjadi karya nyata 
yaitu sebuah kaos dan gantungan kunci serta pengembangan desain souvenir perlu 
dilakukan secara terus menerus dengan tetap mempertahankan tradisi atau sifat religi 
dari daerah Demak itu. 
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PEMBUATAN TRIGGER GAMELAN DENGAN MEMANFAATKAN MIKRO KONTROLER 
ARDUINO NANO AT328

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

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Ditemukannya Gatul (Gamelan Tutul) oleh Dosen di ITS (Institut Teknologi Surabaya 
dan E-Gamelan di Udinus (Universitas Dian Nuswantoro) serta hasil penelitian di Unnes 
berjudul “Aplikasi Teknologi Sampling dalam Pembuatan Soundfont Suara Gamelan 
sebagai Media Pembelajaran Seni Musik SMP di Kota Semarang” membuka peluang 
untuk diciptakan Triger Gamelan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran 
musik. Permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pembuatan prototip triger gamelan dengan memanfaatkan Mikro kontroler Arduino nano 
AT328? Oleh karena itu tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototip 
triger gamelan dengan memanfaatkan Mikro kontroler Arduino nano AT328 yang dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran musik di SD. Metode yang digunakan adalah 
metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) yang 
diadopsi dari Borg and Gall (1989:784) dengan sepuluh langkah penelitian. Produk luaran 
yang dihasilkan adalah prototip triger gamelan, dan panduan penggunaannya.

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

KOTA SEMARANG

Zukhaira
Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan buku ajar 
pengayaan berdasarkan kurikulum 2013 dan pendidikan karakter sebagai pedoman 
pembelajaran bahasa Arab MI dan SD Islam Kelas IV di kota Semarang, untuk mengetahui 
validitas pengembangan buku ajar, dan untuk mengetahui keefektifan pengembangan 
buku ajar pengayaan berdasarkan kurikulum 2013 dan pendidikan karakter sebagai 
pedoman pembelajaran bahasa Arab MI dan SD Islam Kelas IV di kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan prosedur penelitian 
pengembangan menurut Borg dan Gall dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 
Melakukan Analisis produk yang akan dikembangkan, (2) mengembangkan produk awal, 
(3) validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk, (5) Uji coba 
lapangan skala besar dan produk akhir. Simpulan penelitian sebagai berikut: 1) Prototipe 
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pengembangan Buku Ajar Pengayaan Berdasarkan Kurikulum 2013 dan Pendidikan 
Karakter Sebagai Pedoman Pembelajaran Bahasa Arab MI dan SD Islam Kelas IV diKota 
Semarang ini terdiri dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang 
telah disesuaikan dengan KI dan KD kurikulum 2013. 2) Rata-rata validasi dari aspek 
kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, dan aspek kelayakan bahasa dari penilaian 
terhadap prototipe buku ajar yang disusun 4.89 dan termasuk kategori baik sekali. 3) 
Hasil validasi dari para ahli dan guru pembelajaran bahasa Arab terhadap prototipe buku 
ajar pengayaan Bahasa Arab berdasarkan kurikulum 2013 dan Pendidikan Karakter 
siswa MI dan SD Islam kelas IVlayak digunakan. 4) Hasil uji coba terbatas menyatakan 
bahwa hasil uji hipotesis diterima, dengan Rata-rata efektivitas produk lama 72.92% 
sedangkan efektivitas produk baru mencapai 94.65 % atau peningkatan sebesar 21.73%. 
dan 5) Efektivitas penggunaan produk baru buku ajar pada lingkup luas jauh lebih tinggi 
dari produk lama. Penggunaan produk baru dapat meningkatkan keterampilan membaca 
terhadap pelajaran dari 41% menjadi 76%, kreativitas siswa dari 34% menjadi 76% dan 
hasil belajar dari 36% menjadi 78%. Kesimpulannya produk baru lebih efektif dari produk 
lama.

COMMUNITY-BASED ECOTOURISM MODEL TO IMPROVE WELFARE STUDY: 
RURAL BLUMAH SUB DISTRICT PLANTUNGAN DISTRICT KENDAL

Apik Budi Santoso, Ananto Aji
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tourism in all its aspects actually has a great potential, especially in the field of 
economy, because tourism can be one buffer to reduce unemployment, poverty, increase 
economic growth and prosperity masyarakat.dilain hand, today’s tourism growth has 
experienced a shift from nature tourism entertainment towards tourism is ecotourism. 
Studies in this study is the tourism potential Semawur waterfall in the village Blumah 
Plantungan District of Kendal. The geographical position of the southern tip of Kendal 
makes this object has not been explored optimally, but if viewed from the aspect tourist 
attraction where Curug Semawur and social conditions are not eligible to be a tourist 
attraction, which hopes to foster the local economy.

MODEL PEMBERDAYAAN MGMP BERBASIS PEMBELAJARAN DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN PROFESIONALISMEGURU SEJARAH

Hamdan Tri Atmaja
Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Studi ini mengkaji kontruksi sosial Guru terhadap MGMP Sejarah. Adapun fokus 
kajian dalam studi ini adalah mengkaji masalah-masalah yang dihadapi MGMP Sejarah 
dalam mengelola kegiatan guru-guru Sejarah dan bagaimana kekuatan Habitus dan 
ruang memberi pengaruh pada kegiatan MGMP Sejarah di Jawa Tengah. Pendekatan 
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yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekakan kualitatif dengan mengambil lokasi 
penelitian Kabupaten Tegal, Jepara, Banjarnegara dan Kotamadia Semarang. Teori 
yang digunakan untuk mengkaji masalah tersebut di atas adalah Teori Kontruksi Sosial 
yang digagas oleh Peter L Berger dan Teori Boudieu tentag Habitus dan Arena. Temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa Konstruksi sosial guru sejarah terhadap MGMP 
Sejarah adalah sebagai berikut: bahwa MGMP Sejarah adalah sebagai wadah bagi 
guru-guru sejarah untuk bisa saling berkomunikasi dengan guru-guru lain dalam upaya 
untuk mengembangkan kualitas guru sejarah dan sekaligus meningkatkan mutu belajar 
sejarah. Hambatan yang dihadapi MGMP Sejarah adalah miskinnya materi kegiatan 
MGMP Sejarah, belum relevan antaran kajian dengan peningkatan mutu pembejaran, 
rendahnya guru sejarah mengikuti kegiatan MGMP Sejarah, lemahnya sumber daya 
pendukung dan lemahnya kemitraan dengan Lembaga Pengembang. Penelitian ini 
merekomendasikan perlu di bangun sebuah model pemberdayaan MGMP Sejarah di 
Jawa Tengah. Model Pemberdayaan tersebut diharapakan mampu merubah MGMP 
Sejarah, menjadi organisasi professional bagi guru-guru sejarah di Jawa Tengah. 

PENGEMBANGAN MODEL BUKU AJAR SEJARAH KONTROVERSIAL DENGAN 
PENDEKATAN CRITICAL PEDAGOGY

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

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Sampai saat ini masih belum terdapat model pembelajaran dan buku ajar yang 
dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi peristiwa sejarah yang 
bersifat kontroversial. Padahal sifat kontroversial hampir selalu ada dalam sejarah. 
Langkah awal untuk memulai tranfromasi pendidikan sejarah adalah memberikan bekal 
bagi guru sejarah tentang bagaimana mengajarkan sejarah yang bersifat kontroversial. Dari 
pemikiran di atas, penelitian ini mencoba untuk merumuskan model pembelajaran yang 
dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru-guru dalam pembelajaran sejarah kontroversial. 
Luaran penelitian ini adalah modul tentang strategi pembelajaran sejarah kontroversial. 
Penelitian ini direncanakan selama tiga tahun dan telah terlaksana selama dua tahun. 
Hasil yang telah dicapai pada tahun pertama adalah identifikasi kontroversi sejarah dalam 
pembelajaran sejarah di SMA dan identifikasi kendala-kendala dalam pembelajaran 
sejarah kontroversial di SMA. Selain itu pada tahun pertama telah dirumuskan prototype 
model yang dikembangkan melalui uji coba. Pada akhir tahun pertama dihasilkan rumusan 
model pembelajaran untuk materi sejarah yang bersifat kontroversial dalam sebuah 
modul. Pada tahun kedua telah disusun penyusunan prototype menjadi model buku ajar. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji coba dengan eksperimen untuk menguji efektivitas 
model pembelajaran sejarah kontroversial di SMA melalui penelitian kuantitatif. Pada akhir 
tahun ketiga, didapatkan buku ajar andal yang telah teruji efektivitasnya melalui pengujian 
secara empirik. Proto model, model, dan modul tentang pembelajaran sejarah kontroversial 
disusun bersama dan dikembangkan bersama oleh peneliti, guru-guru sejarah, sejarawan, 
pihak dari pemerintah, kalangan media massa, dan ahli pendidikan. Pengembangan 
model dan pengembangan buku ajar dilaksanakan melalui metode penelitian tindakan 
kelas (classroom action research) di daerah eks-Karesidenan Semarang.
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PENGEMBANGAN HISTORY ROOM BERBASIS MEDIA VISUAL BERTEMA SEJARAH 
LOKAL SEMARANG DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Karyono, Andy Suryadi
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengembangkan model history room 
berbasis media visual bertema sejarah lokal di Kabupaten dan Kota Semarang. Secara 
khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Mengembangkan pengembangan 
prototype model history room berbasis media visual bertema sejarah lokal pembelajaran 
sejarah; (2) prototype model dikembangkan menjadi model history room berbasis media 
visual bertema sejarah lokal pada pembelajaran sejarah; (3) Menguji efektivitas model 
history room berbasis media visual bertema sejarah lokal diterapkan dalam praksis 
pembelajaran. Luaran yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
(1) Prototype model history room berbasis media visual bertema sejarah lokal; (2) Model 
history room berbasis media visual bertema sejarah lokal; (3) Publikasi ilmiah terkait 
hasil penelitian dalam seminar dan jurnal terakreditasi. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan “Penelitian Pengembangan” (Research and Development). 
Dalam penelitian ini Research and Development dimanfaatkan untuk menghasilkan 
model history roomberbasis media visual bertema sejarah lokal. Pengembangan 
ruang sejarah merupakan satu hal yang dibutuhkan oleh guru sejarah. Ruang sejarah 
memberikan kesempatan bagi guru untuk memanfaatkan secara optimal media-media 
visual untuk pembelajaran sejarah. Ruang sejarah dapat digunakan untuk menunjang 
keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013. Melalui ruang sejarah pendekatan saintifik 
dalam pelajaran sejarah menjadi lebih mudah diimplementasikan. Pemanfaatan ruang 
sejarah memiliki beberapa manfaat. Pertama, ruang sejarah mampu menyediakan 
“rumah” bagi guru sejarah. Kedua, keberadaan ruang sejarah mampu membangun dan 
meemlihara atmosfer pembelajaran yang efektif. Ketiga, ruang sejarah mampu membuat 
pembelajaran sejarah lebih efektif. Keempat, ruang sejarah dapat menghemat waktu 
pembelajaran karena media dalam ruang sejarah telah tersedia dan dapat dimanfaatkan 
secara segera.

MODEL PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK NELAYAN DI PESISIR UTARA JAWA 
TENGAH (STUDI KASUS NELAYAN DI DEMAK DAN JEPARA)

Mukhamad Shokheh, Romadi, Syaiful Amin
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan menyusun model alternatif penyelesaian konflik bagi 
masyarakat nelayan di wilayah perairan Laut Jawa di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui 
dinamika konflik yang muncul dalam komunitas masyarakat nelayan di Jawa Tengah, 
mengeidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan menjelaskan peranannya 
dalam upaya penyelesaian konflik, menelusuri sebab-sebab permasalahan konflik serta 
mengeksplorasi metode dan strategi yang dipakai untuk mengurangi dan mencegah 
konflik nelayan di pantai utara Jawa Tengah, dan mengembangkan model resolusi konflik 
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nelayan Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahap. Tahap pertama, 
pada tahun pertama penelitian terfokus pada identifikasi berbagai masalah yang dihadapi 
oleh komunitas masyarakat nelayan yang memicu munculnya konflik. Tahap kedua, pada 
tahun kedua penelitian ini terfokus pada pembuatan model alternatif penyelesaian konflik 
bagi masyarakat nelayan dengan pendekatan penelitian pengembangan atau Research 
and Development. Lokasi penelitian adalah Jawa Tengah dengan mengambil sampel di 
daerah Demak dan Jepara. Kedua daerah ini diambil dengan pertimbangan kedua wilayah 
tersebut meruapakan daerah pesisir yang rawan akan munculnya konflik di kalangan 
nelayan. Sumber data penelitian digali melalui informan. Informan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah komunitas nelayan, tokoh masyarakat, ketua paguyuban, aparat 
pemerintah daerah setempat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
beberapa teknik, yaitu: wawancara mendalam, observasi dan pencatatan dokumen. 
Dalam wawancara mendalam, peneliti berupaya menyelam ke dunia psikologis dan sosial 
subjek penelitian. Selain wawancara mendalam juga dilakukan observasi yang bertujuan 
untuk melihat aktivitas sehari-hari nelayan, interaksi di antara nelayan, kondisi ekonomi, 
sosial dan budaya obyek penelitian. Pencatatan dokumen dilakukan untuk menggali 
data terkait dengan statistik kehidupan ekonomi masyarakat, dokumen penyelesaian 
konflik, keputusan rapat, maupun foto kegiatan. Uji keabsahan data dilakukan melalui 
trianggulasi data. Hasil penelitian pada tahap pertama dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, dijadikan sebagai dasar untuk menyusun model pengembangan resolusi konflik 
nelayan di Pesisir utara Jawa tengah.Selanjutnya model resolusi konflik dikembangkan 
dan diimplementasikan pada penelitian tahap kedua dengan menggunakan pendekatan 
Research and Development. Melalui implementasi model, dihasilkan temuan, baik yang 
berkaitan dengan kelemahan model maupun kelemahan penerapannya.Semua hasil 
tersebut dijadikan sebagai rekomendasi untuk disosialisasikan pada masyarakat maupun 
pada lembaga-lembaga terkait.

DAMPAK EKONOMI-SOSIAL TAMBANG MINYAK RAKYAT TERHADAP LINGKUNGAN 
MASYARAKAT SEKITAR

Nugroho Trisnu Brata, Moh Solehatul Mustofa, Hengky Pramusinto
Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Indonesia memiliki banyak blok minyak dan gas bumi (migas) baik di daratan 
(on shore) maupun di lepas pantai (off shore). Migas menjadi kebutuhan energi vital 
untuk kepentingan personal, rumah tangga, sektor umum, maupun industri modern. Di 
daerah Cepu terdapat perusahaan migas Petro China, ExxonMobile dan PT Pertamina 
serta sebuah lapangan minyak yang dikelola oleh rakyat setempat. Tujuan penelitian 
ini adalah mengkaji dan merumuskan bagaimana model relasi yang terjadi di antara 
aktifitas produksi penambangan minyak bumi dengan dinamika ekonomi dan dinamika 
sosial masyarakat. Metode yang dipakai untuk mencapai tujuan di muka adalah metode 
etnografi yang merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa makna bekerja di Tambang Minyak Rakyat (TMR) dapat 
dipilah menjadi dua yaitu makna ekonomi dan makna sosial. Dalam makna ekonomi orang 
bekerja di lapangan tambang minyak rakyat adalah untuk mendapatkan penghasilan 
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yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan makna sosial 
adalah; dapat menjual hasil produksi secara bebas agar hasil penjualan atau penghasilan 
dapat diperoleh secara maksimal, sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan, dan 
penghasilan dari bekerja dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Terdapat 
relasi yang signifikan antara TMR dengan aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat 
di sekitar TMR.

TIPOLOGI WILAYAH PESISIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP SEBARAN 
VEGETASI MANGROVE PADA ZONA SEL SEDIMEN ANTARA SUNGAI BODRI 

HINGGA SUNGAI COMAL JAWA TENGAH

Tjaturahono Budi Sanjoto
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Tipologi Pantai Utara Jawa 
Tengah dan sebaran ekosistem mangrove pada Zona Sel Sedimen antara Sungai Bodri 
dan Sungai Comal. Kajian yang diamati meliputi proses geomorfik abrasi dan akresi, 
sebaran material sedimen, dan pola sebaran ekosistem mangrove. Bahan penelitian 
yang digunakan adalah citra Landsat hasil pemotretan tahun 2009, dan 2014; Peta RBI 
skala 1:25.000 tahun 2000, Peta LPI skala 1:200.000, dan Software pengolahan data 
menggunakan ER Mapper 7.0. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
selama kurun waktu 5 tahun (2009-2014) telah terjadi abrasi seluas 91,55 Ha dan akresi 
seluas 250,48Ha. sedangkan panjang garis pantai tahun 2009 sebesar 87,71 km.Panjang 
pantai tahun 2014 sepanjang 86 km, atau semakin bertambah pendek 1,71 km dari tahun 
2009. Material sedimen pantai didominasi oleh pasir dengan warna abu-abu gelap. 
Ekosistem mangrove tersebar dalam bentuk spot-spot sempit, pola memanjang sebagai 
pembatas tambak maupun di bibir sungai. Luasan terbanyak berada di sekitar muara 
Sungai Comal 72,5 ha (52,1%) dan Sungai Bodri 27,2 ha (19,5 ha). Semakin ke bagian 
tengah daerah penelitian keberadaan Mangrove semakin sedikit. Jenis mangove banyak 
didominasi oleh Avicennia marina dan Rhizophora mucronata yang umumnya ditanam 
oleh masyarakat atau merupakan hasil kegiatan rehabilitasi.

MODEL LKS FISIKA MATERI KALOR DAN PERUBAHAN WUJUD BERPENDEKATAN 
SAINTIFIK UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTERSISWA SEKOLAH MENENGAH 

ATAS

Dwi Yulianti, Sartiyah
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Permendikbud nomor 65 tahun 2013 menetapkan bahawa proses pembelajaran 
dalam kurikulum 2013 dilaksanakan melalui pendekatan scientific. Pemerintah telah 
mencanangkan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan yang didintegrasikan 
ke dalam mata pelajaran. LKS pada kurikulum 2013 belum mengintegrasikan 
pendidikan karakter didalamnya, sehingga perlu adanya contoh LKS berkarakter 
yang mengimplementasikan pendekatan scientific pada kurikulum 2013. Tujuan dari 
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penelitian ini adalah mendapatkan LKS, mengetahui tingkat kelayakan dan keterbacaan, 
mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif, serta mengetahui perkembangan karakter 
siswa. Metode dalam penelitian ini adalah R & D (Research and Development). Prosedur 
penelitian meliputi: (1) pendahuluan, (2) perancangan, (3) pengembangan atau uji coba 
produk. Hasil uji kelayakan menunjukan bahwa LKS sangat layak digunakan sebagai 
sarana pembelajaran fisika dan mudah dipahami karena nilai keterbacaannya tinggi. 
Peningkatan hasil belajar kognitif siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan 
LKS lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran tanpa LKS. LKS juga 
dapat mengembangkan karakter siswa khususnya disiplin, jujur, rasa ingin tahu, dan 
komunikatif.

PENELUSURAN KETERAMPILAN GURU MATEMATIKA SMP DALAM MEMANFATKAN 
ALAT PERAGA MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK

Emi Pujiastuti, Mashuri
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP masih 
diper lukan. Seharusnya, alat peraga tidak hanya dibawa dan didemonstrasikan oleh guru 
di depan kelas, tapi para siswa sebaiknya ikut dilibatkan secara aktif dalam pemanfaatan 
alat peraga ini. Pembelajaran dengan memanfaatkan alat peraga juga seharusnya dapat 
dilakukan dengan pendekatan saintifik. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian 
kualitatif untuk menelusuri keterampilan guru matematika SMP dalam memanfaatkan alat 
peraga melalui pendekatan saintifik. Salah satu indikator para guru memiliki keterampilan 
tersebut di atas, dapat diamati dan ditelusuri melalui tumbuhnya daya kreativitas guru 
dalam mendesain, membuat, dan memanfaatkan alat peraga. Permasalahan yang diteliti 
adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penelusuran terhadap kompetensi guru matematika 
SMP dalam memaknai pendekatan saintifik dalam pembelajaran? (2) Bagaimana 
penelusuran terhadap keterampilan guru matematika SMP dalam memanfaatkan alat 
peraga dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan saintifik? (3) Bagaimana 
penelusuran terhadap kompetensi guru matematika SMP dalam mendesain, membuat, 
menyediakan, dan memanfaatkan alat peraga? Berdasarkan ke-3 permasalahan di atas 
maka, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelusuri kompetensi guru matematika 
SMP di Semarang dalam memanfaatkan alat peraga melalui pendekatan saintifik. 
Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka metode penelitian yang diterapkan meliputi 
tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) penelusuran kompetensi guru matematika SMP dalam 
memaknai pendekatan saintifik dalam pembelajaran, (2) penelusuran keterampilan guru 
matematika SMP dalam memanfaatkan alat peraga melalui pendekatan saintifik, dan (3) 
penelusuran terhadap kompetensi guru matematika SMP dalam mendesain, membuat, 
menyediakan, dan memanfaatkan alat peraga. Pengambilan datanya melalui penyebaran 
angket, observasi, dan wawancara terbuka secara intensif. Hasilnya: (1) sebagian besar 
guru matematika SMP di Semarang telah dapat memaknai pendekatan saintifik, (2) guru 
matematika SMP berpendapat bahwa alat peraga tetap diperlukan tetapi banyak yang 
kebingungan tentang cara memanfaatkan alat peraga melalui pendekatan saintifik, (3) 
kebanyakan para guru merasa kurang memiliki rasa percaya diri dalam mendesain dan 
membuat alat peraga. Sebagai hasil tambahan, ternyata banyak guru yang menginginkan 
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adanya pelatihan, workshop, dan pendampingan tentang bagaimana model pembelajaran 
matematika yang memanfaatkan alat peraga, yang dilaksanakan melalui pendekatan 
saintifik.

FITTING OF STABLE DISTRIBUTION AND ITS APPLICATIONS TO THE FINANCIAL 
DATA

Iqbal Kharisudin, Wuryanto
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

It has been known that many large empirical data set from diverse fields of studies, 
especially from finance, are found to be leptokurtic, i.e., heavy-tailed and peaked around 
the center. One of the popular classes of distribution often used to model heavy tailed 
data is the class of stable Paretian (stable non-Gaussian) distribution. In this paper, we 
study various methods for fitting data and doing goodness of fit to the stable distribution. 
Finally, we apply some mentioned methods for fitting simulated data and some real data 
from financial market in Indonesia.

PERFORMANCE OF PHOTOCATALYST BASED CARBON NANODOTS FROM WASTE 
FRYING OIL IN WATER PURIFICATION

Mahardika Prasetya Aji, Pradita Ajeng Wiguna, Susanto, Nita Rosita, Siti Aisyah, Suciningtyas, 
Sulhadi

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Carbon Nanodots (C-Dots) from waste frying oil could be used as a photocatalyst in 
water purification with solar light irradiation. Performance of C-Dots as a photocatalyst was 
tested in the process of water purification with a given synthetic sewage methylene blue. 
The tested was also conducted by comparing the performance C-Dots made from frying 
oil, waste fryng oil as a photocatalyst and solution of methylene blue without photocatalyst 
C-Dots. Performance of C-Dots from waste frying oil were estimated by the results of 
absorbance spectrum. The results of measurement absorbance spectrum from the 
process of water purification with photocatalyst C-Dots showed that the highest intensity 
at a wavelength 664 nm of methylene blue decreased. The test results showed that the 
performance of photocatalyst C- Dots from waste frying oil was better in water purification. 
This estimated that number of particles C-dots is more in waste frying oil because have 
experieced repeated the heating process so that the higher particles concentration make 
the photocatalyst process more effective. The observation of the performance C-Dots from 
waste frying oil as a photocatalyst in the water purification processes become important 
invention for solving the problems of waste and water purification.
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STATISTICAL TESTS FOR PARAMETER VALUES ON MATHEMATICAL MODEL FOR 
THE TREATMENT OF INFLUENZA EPIDEMIC BASED ON HUMAN AGE CRITERIA

M. Kharis, R. Arifudin 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The development of the industrial world and human life that are less attention to the 
environment caused influenza viruses mutated. Influenza outbreaks had occurred the last 
few years are bird flu epidemic and swine flu epidemic. The flu epidemic caused several 
deaths and many people hospitalized. People who are infected by influenza viruses will 
require treatment as a form of healing action. The treatment is done by providing medicine 
and treatment by the hospital. In this study. it will be examined parameter values such as 
incubation period. infection period. and reinfection period. It will be done statistical tests 
for parameter values such as normality test. variance similarity test. and the average 
difference test between paramater values based on human age criteria.

PENINGKATAN SIKAP KREATIF MAHASISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
KIMIA LINGKUNGAN BERBASIS MASALAH BERVISI GREEN CHEMISTRY

Nuswowati, M, Susilaningsih, E.
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model perkuliahan Kimia Lingkungan 
barbasis masalah bervisi Green Ghemistry yang dapat meningkatkan sikap kreatif 
mahasiswa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan adaptasi 
metode penelitian pengembangan oleh Borg & Gall (1983): yang dimodifikasi dengan 
pengembangan pembelajaran berbasis masalah (Tan, 2003 dan Tang, 2009). Tahapan 
proses pembelajaran dikaitkan dengan sikap mahasiswa khususnya calon guru dalam 
ikut serta memecahkan masalah lingkungan. Model perkuliahan Kimia Lingkungan yang 
berorientasi pembelajaran berbasis Masalah (PBL) bervisi Green Chemisry yang telah 
teruji diharapkan dapat meningkatkan sikap kreatif. Kajian model pembelajaran berbasis 
masalah (PBL), yang meliputi disain instrumen, diskusi disain instrumen melibatkan pakar, 
verifikasi disain, uji coba, analisis uji coba, revisi disain uji coba. Revisi sesuai saran hasil 
analisis, penyempurnaan instrumen hingga diperoleh model pendekatan perkuliahan 
kimia lingkungan berbasis masalah bervisi Green Chemistry final yang teruji. Hasil uji 
coba menunjukkan bahwa sikap kreatif, dengan hasil sebelum, sesudah penerapan dan 
N-gain adalah 65, 90 dan 0,7. N-gain 0,7 menunjukkan bahwa sikap kreatif mahasiswa 
dalam memecahkan masalah lingkungan termasuk kategori sedang. Sikap kreatif dalam 
ikut berpatisipasi memecahkan masalah masih perlu ditingkatkan.
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PENGEMBANGAN BUKU AJAR STATISTIKA BERBANTUANTIK DENGAN 
PENDEKATAN PENILAIAN PORTOFOLIO UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI 

DAN KONEKSI MATEMATIS 

Putriaji Hendikawati, Florentina Yuni Arini
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

This research was development research that aimed to develop and produce 
a Statistics textbook model that supported with ICT and portfolio based assessment. 
This book was designed to improve students ability in communication and mathematical 
connections. There were three stages in this research i.e. define, design, and develop. 
The textbooks consisted of 10 chapters which each chapter contains introduction, core 
materials and include examples and exercises. The textbook developed phase begins 
with the early stages of designed the book (draft 1) which then validated by experts. 
Revision of draft 1 produced draft 2 which then limited test for readability test book. 
Furthermore, revision of draft 2 produced textbook draft 3 which simulated on a small 
sample to produced a valid model textbook. The data were analyzed with descriptive 
statistics. The analysis showed that the Statistics textbook model that supported with ICT 
and portfolio based assessmentvalid and fill up the criteria of practicality.

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF METHANOL EXTRACT FROM MAHOGANY SEEDS 
(SWIETENIA MACROPHYLLA, KING)

Sri Mursiti, Supartono
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Mahogany seeds is one of the natural ingredients that can be used as an 
antimicrobial. This study aims to determine the antimicrobial activity of methanol extract 
mahogany seeds and determine the components of active compounds that have 
antimicrobial activity against Escherichia coli (E.coli) and Bacillus cereus (B.cereus). 
Extraction was done by maceration method with methanol and testing of antimicrobial 
activity using the absorption method. The results showed that the antimicrobial activity 
of methanol extract mahogany seeds shows inhibitory activity and provide clear zone 
against bacteria E.coli with value Inhibitory Regional Diameter 16,75 mm respectively, but 
did not give a clear zone of the bacterium B.cereus. Based on the results of the study it 
can be concluded that the methanol extract of seeds mahogany has antimicrobial activity 
against E.coli.
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OPTIMALISASI DOSIS PAPARAN RADIASI PADA PROSES PENGAWETAN BAHAN 
PANGAN UNTUK MENGURANGI TINGKAT KEHILANGAN NUTRISI

Sunarno, Masturi, Ibnul Mubarok 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab banyak kekawatiran tentang produk 
makanan dan hasil pertanian yang proses pengawetannya menggunakan teknologi 
iradiasi. Banyak negara yang membatasi produk makanan yang telah diradiasi masuk 
ke negaranya. Disinyalir karena ada kemrosotan kandungan nutrisi pada produk 
tersebut, sehingga dari sudut pandang pemenuhan nutrisi, bahan pangan tersebut 
tidak layak konsumsi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian in bertujuan untuk 
mengidentifikasi tingkat kehilangan nutrisi pada produk pangan yang telah diradiasi dan 
untuk menentukan dosis iradiasi yang tepat agar tingkat kemerosotan nutrisinya dapat 
diminimalisir. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan derajat kemerosotan kandungan 
nutrisi (vitamin C dan Glukosa) serta jumlah mikroba pada sampel buah yang diberikan 
paparan radioisotop Cobalt – 60. Dosis yang diberikan disesuaikan dengan tujuan yang 
dikehendaki yaitu untuk mengetahui kemerosotan vitamin dan jumlah mikroba diberikan 
dosis 2,5 KGy sampai 10 KGy. Bahan pangan yang digunakan sebagai sampel adalah 
hasil pertanian dari produk lokal Jawa Tengah, berupa buah – buahan. Buah yang 
akan diteliti harus memenuhi kriteria berupa jenis, umur, berat, dan ukurannya yang 
homogen. Proses selanjutnya dilakukan pengujian kandungan vitamin C, glukosa dan 
jumlah mikroba terhadap beberapa sampel di Laboratorium Kimia dan Biologi UNNES 
Semarang. Selain variasi dosis irradiasi, fakor penyimpanan juga menjadi fokus dalam 
penelitian ini. Lama penyimpanan sampel sejak diiradiasi antara lain 5 – 6 hari, 12 – 13 
hari, 15 – 16 hari dan 20 – 21 hari. Pada pengujian kandungan vitamin C dan Glukosa 
menunjukkan bahwa pemberian radiasi sinar gamma dengan dosis sebesar 2,5kGy – 
10kGy serta variasi waktu penyimpanan terhadap sampel mengakibatkan terjadinya 
penurunan kadar glukosa maupun vitamin C yang nilainya tidak signifikan. Sementara itu, 
untuk pengujian kandungan microba, menunujukkan bahwa terdapat Anomali pada dosis 
5 kGy dan penyimpanan beku selama 7 hari, yang hanya mampu mereduksi sebesar 2 
log cycles bakteri aerob, sedangkan pada dosis 7,5 kGy dan penyimpanan beku selama 
7 hari mampu mereduksi sebesar 1 log cycles bakteri aerob. Begitupula dengan dosis 
10 kGy dan penyimpanan beku selama 7 hari mampu mereduksi 0 log cycles bakteri 
aerob. Pada buah apel, anomali terjadi pada dosis 2,5 dan penyimpanan beku selama 
7 hari mampu mereduksi sebesar 4 log cycles bakteri aerob, sedangkan pada dosis 
5 kGy, 7,5 kGy, dan 10 kGy penyimpanan beku selama 7 hari mampu mereduksi 2 log 
cycles bakteri aerob. Namun, pada buah sawo tidak terjadi anomali. Dapat dilihat bahwa 
penurunan total bakteri aerob pada buah sawo berbanding terbalik dengan besarnya 
dosis. Dari dosis kontrol (dosis 0 kGy) dan semakin bertambahnya dosis sampai 
dengan dosis 10 kGy penurunan total bakteri terjadi dengan nilai reduksi 1 log cycles.
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PENGARUH PH PADA SIFAT LISTRIK PADA DYE-SENSITISIZED SOLAR CELL 
BERBASIS ANTHOCYANIN EKSTRAK JANTUNG PISANG

Sutikno, Ian Yulianti, Dany Sigit Saputra
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memfabrikasi dye-sensitized solar 
cell (DSSC) berbahan dasar ekstrak jantung pisang dengan metode spin coating. DSSC 
dibuat dari bahan fotoaktif ekstrak jantung pisang dengan metode spincoating dan 
penguapan termal dan menggunakan substrat indium tin oxide (ITO). Laju spincoater, 
lama pelapisan, lama pemanasan dan suhu pemanasan dijadikan variabel terkendali, 
pH anthocyanin dijadikan varibel bebas, sedangkan sifat optik dan sifat listrik piranti sel 
surya dijadikan variabel bergantung. Kadar anthocyanin menurun degan kenaikan pH. 
Tegangan knee meningkat dengan kenaikan pH lapisan bahan fotoaktif sampel DSSC. 
Kenaikan pH menyebabkan pembangkitan arus menjadi menurun. 

RECURRENT NEURAL NETWORK (RNN) FOR FORECASTING TIME DATA WITH 
APPLICATION ON NATIONAL ELECTRICAL LOAD

Walid, Alamsyah
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Electricity demand in Indonesia at any time is always increasing, along with the 
increase of population and increased human activity. Increased demand for electricity is 
bringing its own problems for the Centre National Electricity (CNE) in memberian service 
to the community. Neural network (NN) is one method that is often used in forecasting 
electricity load in different countries. NN method which is often used in previous studies 
is a model of feed forward neural network (FFNN). This model is also called the use of 
the term model of autoregressive neural network (AR-NN). One other form of neural 
network that is widely used for the analysis of the problems that have repeating patterns 
is a model Recurrent Neural Network (RNN). RNN as a hybrid model that is often used 
to predict and estimate the problems related to electricity, can be used to describe the 
cause of the swelling nature of the electrical load in the CNE. In particular, forecasting 
modeling which will be discussed more focused on nonlinear time series models using 
the long memory RNN approach. Furthermore RNN models the nonlinear long memory 
models in this study will be called by the term Fractional Integrated Recurrent Neural 
Networks (FIRNN). This research was conducted with the study of literature, simulations 
and applications to real cases in memory of long time series data, by taking the case 
of a load energy consumption in Indonesia. After the theoretical study of mathematical 
statistics are applied, then simulation several examples of time series data, the computer 
program to validate the theoretical study on a real case in particular of long memory 
time series processes are carried out in accordance with the objectives to be achieved. 
Progrma computer simulations used in the study is a program R, Minitab and Matlab. This 
research is the development of several research and scientific work that has been done 
by researchers in recent years. In previous research studies that obtained most of the 
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consumption patterns of time series in power load in Semarang patterned long memory, 
because it has a fractional differentiator parameters can be seen in Walid et. al. (2012). 
This research aims to study and develop models Fractional Integrated Recurrent Neural 
Networks (FIRNN) for forecasting of time series data with applications to the National 
Electrical Load. RNN models used in this study is a model of the recurrent Elman neural 
network (Elman-RNN). The results showed that forecasting using FIRNN much better in 
compare with ARIMA model. Seen on the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and 
Root of Mean Square Error (RMSE) showed that the prediction accuracy results with 
FIRNN better than by using ARIMA forecast results. 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 
MATERI LARUTAN ASAM-BASA

Woro Sumarni, Kasmadi Imam Supardi
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Instrumen penilaian yang banyak digunakan di sekolah pada umumnya 
belum berorientasi pada keterampilan berpikir kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, 
menguji validitas , reliabilitas dan kepraktisannya. Jenis penelitian ini adalah Research 
and development. Pada tahap pendahuluan terbagi menjadi dua, yaitu studi lapangan 
dan studi literatur. Pada tahap pengembangan, melalui beberapa bagian, yaitu 1) 
menyusun instrumen, 2) validasi pakar, 3) ujicoba skala terbatas dan 4) ujicoba skala 
luas. Instrumen penilaian yang dikembangkan adalah tes esai analisis dan tes problem 
solving. Instrumen dinyatakan valid , reliabel, dan praktis. 

KARAKTERISASI LIMBAH PENGOLAHAN KAYU SENGON SEBAGAI BAHAN BAKAR 
ALTRNATIF

Danang Dwi Saputro, Widi Widayat
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Kayu sengon merupakan bahan baku dalam industri pengolahan kayu yang limbah 
pengolahannya berlum tertangani secara maksimal, biasanya hanya dibuang begitu saja 
atau dibakar untuk menghilangkan limbah tersebut sehingga perlu dipikirkan mengenai 
pengolahan limbah hasil proses produksi. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan 
dan menganalisis karakteristik briket yang terbuat dari limbah pengolahan kayu sengon 
terhadap sifat kimia dan fisika dengan bahan baku murni tanpa diberi perlakuan pada 
bahan baku. Pembuatan briket dengan cara menimbang bahan baku sebesar 3,5 gram 
setiap sampel. Sebelum dilakukan pembriketan, cetakan dipanaskan terlebih dahulu 
sehingga temperatur cetakan menjadi 1200C dengan cara mengatur termokontroler pada 
temperatur 1200C dan temperatur bahan baku diseragamkan pada temperatur 800C. 
Pembriketan dilakukan dengan cara pengepresan pada tekanan 200 kg/cm2, 300 kg/
cm2 dan 400 kg/cm2 dengan waktu penahan 1 menit dan dibuat tanpa perekan. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa densitas naik seiring dengan naiknya tekanan kompaksi 
tetapi tidak berpengaruh terhadap nilai kalor briket tetapi berpengaruh terhadap energy 
densitas. Pembuatan briket dengan metode cetak panas mampu untuk meniadakan 
bahan perekat berbahan dasar air sehingga proses pembuatan briket lebih cepat, briket 
langsung dapat digunakan tanpa proses pengeringan dan mampu mempertahankan nilai 
kalor bahan baku.

ANALYSIS OF COAL TAR COMPOSITIONS PRODUCED FROM SUB-BITUMINOUS 
KALIMANTAN COAL TAR

Dewi Selvia Fardhyanti, Astrilia Damayanti
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Coal tar is a liquid by-product of coal pyrolysis processes. This liquid oil mixture 
contains various kind of useful compounds such as benzoic aromatic compounds and 
phenolic compounds. These compounds are widely used as raw material for insecticides, 
dyes, medicines, perfumes, coloring matters, and many others. The coal tar was collected 
by pyrolysis process of coal obtained from PT Kaltim Prima Coal and Arutmin-Kalimantan. 
The experiments typically occurred at the atmospheric pressure in a laboratory furnace at 
temperatures ranging from 300 to 550oC with a heating rate of 10oC/min and a holding 
time of 1 hour at the pyrolysis temperature. The Gas Chromatography-Mass Spectroscopy 
(GC-MS) was used to analyze the coal tar components. The obtained coal tar has the 
viscosity of 3.12 cp, the density of 2.78 g/cm3, the calorific value of 11,048.44 cal/g, and 
the molecular weight of 222.67. The analysis result showed that the coal tar contained 
more than 78 chemical compounds such as benzene, cresol, phenol, xylene, naphtalene, 
etc. The total phenolic compounds contained in coal tar is 33.25% (PT KPC) and 17.58% 
(Arutmin-Kalimantan). The total naphtalene compounds contained in coal tar is 14.15% 
(PT KPC) and 17.13% (Arutmin-Kalimantan).

PEMBUATAN PIEZOELECTRIC ALARMS KENDARAAN BERMOTOR DARI REKAYASA 
MATERIAL BERSTRUKTUR KRISTAL PEROVSKITE TERSUBTITUSI

Rahmat Doni Widodo, Dony Hidayat Al Janan, Viktor Vekky Ronald Repi
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
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Maraknya pemberitaan tentang berhasilnya siswa SMK dan mahasiswa di 
beberapa daerah yang merakit kendaraan mobil dan motor hendaklah didukung penuh, 
khususnya oleh industri dalam negeri yang memasok komponen otomotif agar upaya 
untuk menciptakan mobil dan motor nasional berjalan berkesinambungan. Pasokan 
komponen otomotif yang dapat dipenuhi dan diproduksi sendiri adalah salah satunya 
komponen piezoelectric alarms. Fungsi komponen piezoelectric alarms adalah sebagai 
sensor yang akan mengaktifkan alarm untuk berbunyi disaat kendaraan akan dicuri. 
Komponen ini merupakan salah satu komponen pedukung yang fungsinya sangat penting 
pada kendaraan otomotif. Sensor anti pencurian ini dapat dipasang pada switch kunci 
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kontak, dan kaca pintu pada kendaraan. Sistem kerja dari piezoelectric alarms adalah 
pada saat material yang bersifat piezoelectric menerima tekanan yang tidak dikenal 
pada switch kunci kontak, atau kaca pintu pada kendaraan akan mengeluarkan sinyal 
elektrik ke alarm sehingga alarm hidup. Untuk pembuatan piezoelectric alarms sebagai 
sensor anti pencurian kendaraan bermotor ini dapat dilakukan dengan merekayasa 
material berstruktur kristal perovskite, yaitu Barium Titanate dan Strontium Titanate, yang 
tersubtitusi unsur Ba, Sr, dan Pb. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
pembuatan bahan yang sederhana dan telah banyak digunakan oleh peneliti dalam 
membuat bahan melalui teknik pencampuran secara mekanik (mechanical alloying) atau 
lebih dikenal dengan teknik konvensional. Pengaruh proses pemaduan mekanik terhadap 
ukuran partikel dan kristalit akan diinvestigasi lebih lanjut dalam penelitian ini. Ukuran 
partikel dan kristalit di dalam material dasar dan material yang telah tersubtitusi akan 
sangat mempengaruhi sifat-sifat yang utama pada material tersebut. Ukuran partikel 
dan kristalit rata-rata (mean particle and mean crystallite sizes) akan dievaluasi masing-
masing dengan Particle Size Analyzer (PSA) dan X-Ray Diffraction (XRD) menerapkan 
teknik line broadenning analysis. Tingkat keberhasilan rekayasa material berstruktur kristal 
perovskite tersubtitusi dipengaruhi juga oleh kondisi pemaduan secara mekanik, yang 
alat pemaduan mekaniknya dibuat sendiri sebagai sebuah inovasi tersendiri. Sebagai 
langkah lanjutannya setelah proses pembuatan dan karakterisasi bahan dilakukan adalah 
pemilihan bahan yang paling optimum, dan akan menjadi kandidat bahan piezoelectric 
alarms dalam bentuk prototip.

PENGEMBANGAN PRODUKSI BIODIESEL DAN FUEL BIO-ADDITIVE TRIASETIN 
SECARA SIMULTAN MELALUI TEKNIK INTERESTERIFIKASI MINYAK NABATI 

DENGAN METIL ASETAT

Ratna Dewi Kusumaningtyas, Heny Dewajani 
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Krisis energi mendorong dilakukannya pengembangan produksi energi terbarukan 
serta pengembangan teknologi proses yang berwawasan konservasi. Salah satu sumber 
energi terbarukan yang prospektif adalah biodiesel karena berbagai keunggulannya 
sebagai bahan bakar terbarukan. Produksi biodiesel umumnya dilakukan melalui reaksi 
transesterifikasi trigliserida dengan metanol atau reaksi esterifikasi asam lemak bebas 
dengan metanol. Kedua proses ini memiliki kelemahan karena menghasilkan hasil 
samping yang cukup besar dalam proses produksi biodiesel. Reaksi transesterifikasi 
trigliserida menghasilkan hasil samping berupa gliserol, sedangkan esterifikasi asam lemak 
menghasilkan hasil samping air. Hasil samping ini harus dipisahkan agar diperoleh produk 
biodiesel yang memiliki kemurnian tinggi. Proses pemisahan ini memerlukan unit-unit 
proses separasi sehingga memerlukan biaya tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
efisiensi proses, perlu dikembangkan teknologi produksi biodiesel yang mengeliminasi 
pembentukan hasil samping. Pada penelitian ini dikembangkan proses produksi biodiesel 
melalui jalur alternatif “free glycerol” menggunakan teknik interesterifikasi minyak nabati 
dengan metil asetat. Jika proses produksi biodiesel konvensional melalui transesterifikasi 
atau esterifikasi menggunakan metanol sebagai reaktan, maka pada proses interesterifikasi 
ini reaktan yang digunakan adalah metil asetat. Karena digunakan metil asetat sebagai 
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reaktan, maka hasil samping yang terbentuk bukan gliserol atau air, namun triasetin 
(glyceryl triacetate). Triasetin merupakan bioaditif bahan bakar dan “antiknocking agent”. 
Pada penelitian ini dilakukan analisis bahan baku untuk mengetahui karakterisitik minyak 
jarak pagar sebelum disintesis menjadi biodiesel. Metode sintesis yang digunakan pada 
penelitian ini terdiri dari dua tahap reaksi, yaitu netralisasi dan interesterifikasi. Netralisasi 
merupakan reaksi antara asam lemak bebas pada minyak jarak pagar dengan Na2CO3 
jenuh membentuk sabun. Proses ini bertujuan menurunkan kadar asam lemak bebas 
pada minyak jarak pagar menjadi kurang dari 2%. Reaksi interesterifikasi bertujuan untuk 
mengkonversi trigliserida menjadi biodiesel, dilakukan dengan variasi konsentrasi katalis 
KOH 0,5%, 0,75%, 1%, dan 1,25% berat katalis/berat minyak. Rasio mol etil asetat- 
minyak jarak dipelajari pada variasi 6:1, 9:1, 15:1, 30:1 dan 60:1. Reaksi interesterifikasi 
dilakukan dengan variasi suhu 60oC dan 70oC, dengan lama reaksi 1, 3, 6 dan 8 jam. 
Hasil analisis bahan baku menunjukkan bahwa minyak jarak pagar memiliki kandungan 
asam lemak bebas sebesar 0,8907%. Setelah dilakukan proses netralisasi kadar asam 
lemak bebas pada minyak jarak pagar turun hingga 0,17%. Pada penelitian ini, yield 
biodiesel meningkat seiring dengan peningkatan suhu reaksi dan waktu. Namun setiap 
kenaikan konsentrasi katalis dan kenaikan rasio mol reaktan yield biodiesel menurun. 
Kondisi optimum pada penelitian ini diperoleh pada konsentrasi katalis 0,5%, rasio mol 
etil asetat-minyak jarak 6:1, suhu reaksi pada 70oC dan waktu reaksi selama 6 jam, 
dengan yield biodiesel sebesar 13,79%. Biodiesel yang dihasilkan belum sesuai dengan 
standar SNI sehingga perlu dilakukan evaluasi penelitian lebih lanjut.

DEVELOPMENT OF INDUSTRY PRACTICE MODEL IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
BASED ENTREPRENEURSHIP 

Sunyoto, Muhammad Khumaedi
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The main objective of this research is to find models of Industry Practice 
(Prakerin) based entrepreneurship that oriented to the preparation of students and / or 
vocational school graduates to become entrepreneurs. This Research is designed in two 
years using the approach to Research and Development (R & D). Subjects were two 
vocational high school (SMK) in Semarang, study program of Mechanical Engineering. 
Data were collected through interviews, questionnaires, observation, and documentation. 
Analysis of data through qualitative and quantitative approaches, including the stages 
of data reduction, data presentation, data verification, and conclusion are carried out 
simultaneously. While the research results show that the implementation of the Industry 
Practices (Prakerin) at vocational high school (SMK), both in public or private vocational 
high school is not specifically designed to prepare students to become entrepreneurs. It 
is therefore important to develop a Industry Practice Model based entrepreneurship.
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CHEMICALLY MODIFIED KAPOK SAWDUST FOR ADSORPSTION OF METHYL 
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The potential of chemically modified Kapok sawdust for methyl violet adsorption 
was investigated in a batch adsorption process. Various physicochemical parameters 
such as pH, contact time and initial dye concentration were studied. The adsorbent was 
characterized with Fourier transform infrared spectrophotometer, scanning electron 
microscope and Brunauer, Emmett and Teller (BET) analysis. The optimum conditions 
for methyl violet adsorption were pH 5 and contact time 30 min. Langmuir, Freundlich 
and Redlich-Peterson isotherm model were used to analyze the equilibrium data. The 
experimental data fitted well with the Redlich-Peterson model, with the value of constants 
are 41.001 L g-1 for KR, 0.523 L0.799 mg-0.799for aR and 0.799 forβ.

PROGRAM AKTIF-MANDIRI SEBAGAI PENYEMPURNA AKSELERASI ELIMINASI 
FILARIASIS DALAM MENURUNKAN MF-RATE WILAYAH ENDEMIS FILARIASIS DI 

KOTA PEKALONGAN 

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang, Sofwan Indarjo
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Pekalongan City has the highest number of filariasis case in Central Java. It 
has been emplementing Mass Drug Administration (MDA) for filariasis but it has not 
decreased the filariasis case number yet. For optimating filariasis elimination, MDA 
should be strengthened by controlling environment, vectors (mosquitoes) and community 
participation. The community participation is on filariasis prevention is still in the low 
level. It could be caused by the lack of knowledge. The Health Office of Pekalongan City 
has already done education and accompaniment programs but the result has not been 
satisfied yet. This study aimed to develop “AKTIF” (“Aksi Tiadakan Filariasis” or Action 
to eliminate filariasis) Program, which is a kind of model for creating accompaniment 
by community member itselves. Education media would be needed in AKTIF Program 
implementation. This study also aimed to develop “MANDIRI” (“Media Baca Hindari 
Filariasis or Read media to avoid filariasis”) Pocket Book. Thi studys is the first-year 
research of a 3-year action research. Need assessment for MANDIRI pocket book and 
AKTIF Program SOP composing was done. It was indentified that the people have already 
had good knowledge but not apply it to their habit. GIS mapping also showed that the 
filariasis cases were located on areas with higher risk of filariasis transmission. Almost all 
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of the 6 research areas had Mf-rate >1%, which mean that they were filariasis endemic 
areas. There for the MANDIRI pocket book contained logic reasons of the filariasis 
prevention importance. Hopefully it could trigger the community consciousness. The SOP 
of AKTIF Program was also composed to support it. The SOP of AKTIF Program and 
MANDIRI pocket book had already been validated by experts (in health, communication, 
and education) and practitioner from Health Office of Pekalongan City. MANDIRI pocket 
book has been tested to society and already had ISBN.

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH GUNA PENGUATAN CORE BUSSINES 
INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Agung Yulianto, Asrori
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Salah satu pembiayaan yang paling ideal pada bank syariah adalah mudharabah, 
karena akad mudharabah mewajibkan bank dan nasabah untuk melakukan bagi hasil 
dan resiko (profit and loss sharing). Namun kenyataan menunjukkan bahwa pembiayaan 
mudharabah masih sangat rendah (16%) jika dibandingkan pembiayaan murabahah 
(58%) dengan prinsip jual beli seperti pada bank konvensional. Pembiayaan mudharabah 
yang seharusnya menjadi core bussiness bagi perbankan syariah ternyata belum 
optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk investigasi dan analisis factor-faktor 
yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah baik dari sisi nasabah, perbankan 
maupun regulator. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh Bank Umum Syariah di 
Kota Semarang Indonesia yang berjumlah . Data dalam penelitian ini diambil melalui 
wawancara, kuesionair dan laporan keuangan bank syariah. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah statistic deskreprif dan analisis staatistik inferensial. Hasil 
analisis menunjukan bahwa variabel efektifitas dewan pengawas syariah, kepatuhan 
terhadap aturan syariah, jumlah kantor cabang, tingkat bagi hasil, deposito mudharabah, 
dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan efektifitas dewan 
direksi, ukuran bank syariah dan financing deposit ratio tidak berpengaruh terhadap 
pembiayaan mudharabah.

A FINANCIAL REPORT MODEL FOR TRADITIONAL MARKET TRADERS TO 
INCREASE MUDHARABAH FINANCING IN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

Indah Anisykurlillah, achrurrozie, Hasan Mukhibad
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Mudharabah and Musharakah are the financing systems. Some researches 
suggest that mudharabah financing is at asymmetric information, which led to the agency 
problems. One effort to reduce this asymmetric information is by performing financial 
statements disclosure. The sample includes the members who obtain financing from 
BMT of Mitra Hasanah. This research is conducted to develop the financial statements 
disclosure in accordance with the needs of both parties. Steps taken in this study are by 



79Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian Desentralisasi

identifying the users’ needs and developing the model. The results show that traders are 
basically able to make the gross profit calculation report but are still unable to prepare the 
income statements. The difficulties are in determining fees the merchants should pay to 
the owner and family and upon the recognition of accrual expense. However, gross profit 
calculation report basically can be used to determine the shares upon the rights of 
traders and BMT. The research suggests that BMT should preferably give mudharabah 
financing in accordance with sharia law and use gross profit calculation report as as its 
basis to distribute the shares between mudharib and shohibulmaal.

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER 
WIRAUSAHA LULUSAN SMK NEGERI DI KOTA SEMARANG

Kardoyo, Widiyanto, P. Thomas, Khasan Setiaji*
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
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Membangun karakteristik wirausaha bagi lulusan SMK merupakan suatu keharusan 
sesuai dengan tujuan diselenggarakannya sekolah kejuruan. Beberapa keluhan para 
pengguna lulusan SMK selama ini menunjukkan adanya ketidaksiapan adaptasi karakter 
siswa ditempat kerja, dan rendahnya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha. Selama ini 
pembelajaran wirausaha lebih banyak diarahkan pada penumbuhan semangat, produksi 
dan sektor pemasaran, sedangkan literasi keuangan masih belum banyak diajarkan. 
Literasi keuangan yang diperoleh lulusan SMK belum mampu mendukung kesuksesan 
dalam berwirausaha. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Pendidikan karakter disekolah 
dipengaruhi oleh guru, kepala sekolah, teman sebaya dan keluarga. Nilai karakter yang 
dikembangkan berdasarkan 18 nilai karakter yang direkomentasikan Kemdikbud dan visi 
misi sekolah, selain itu dalam mata pelajaran kewirausahan secara khusus diajarkan 
nilai-nilai karakter wirausaha; (2) Peningkatan literasi keuangan diinternalisasikan melalui 
materi pelajaran, praktik penjualan, praktik produksi, praktik di business canter, pembuat 
business plan dan pengelolaan keuangan di mini bank dan koperasi; (3) Pengelolaan 
keuangan personal dan usaha siswa SMK masih sederhana.

PENGEMBANGAN MODEL RANTAI NILAI YANG BERPIHAK PADA USAHA 
MIKRO KECIL MENENGAH UNTUK PRODUK OLAHAN UNGGULAN KABUPATEN 

SEMARANG

Ketut Sudarma, Rini Setyo Witiastuti, Nury Ariani Wulansari
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) has an important role in Indonesia 
economy when monetary crisis in 1998. SMEs is an economic agent that has the most about 
business units in national economy structure. The purpose of this study is to determine 
the map and value chain matrix of featured products of SMEs in Semarang Regency, 
identify problems of the value chain of SMEs superior processed products in improving 
the well-being of SMEs and the society.The research method of this study used qualitative 
approach. The data was collected through technical documentation, observation and 
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interviews with all the actors who have a role in the value chain, for example the owner 
of SMEs, workers, suppliers, buyers, regulators, and financial institutions. The result of 
this research indicates that SMEs superior products in Semarang Regency are still done 
value chain activities traditionally. They do not use this tool for achieving a competitive 
advantage. 

PENGEMBANGAN MODEL SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS ISLAMIC 
PARADIGMPADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

Kusumantoro, Ahmad Nurkhin, Prabowo Yudho J
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Masalah kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan 
masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan sampai saat, termasuk didalamnya adalah 
lembaga keuangan syariah. Hal ini ditandai dengan fraud yang terjadi pada Bank Jateng 
unit syariah, BMT Mentari, BMT Cahaya Insani dan Bank Syariah Mandiri yang melibatkan 
pihak internal bank. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas sistem pengendalian 
internal lembaga keuangan syariah dan mengembangkannya dalam sebuah sistem 
pengendalian internal yang lebih efektif, yakni berbasis Islamic Paradigm. Penilaian 
sistem pengendalian internal berdasarkan teori yang dikembang COSO (1994), yaitu 
control environment, risk assessment, control activities, information and communication, 
dan monitoring. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini menggunakan 
metode research and development. Obyek penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (BMT) di Jawa Tengah. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menilai 
keandalan sistem pengendalian intern. Pada langkah ini, data diukur dengan metode 
dummydengan kategori 0 mengindikasikan tidak diaplikasikan dan 2 mengindikasikan 
telah diaplikasikan. Nilai mean >0,5 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal 
handal. Langkah kedua adalah pengembangan model melalui Focus Group Discussion 
dengan melibatkan beberapa sampel dari KJKS yang memiliki Islamic Paradigm baik. 
Hasil pengujian kehandalan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa nilai rata-
rata 0,842 yang mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern handal. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar BMT belum menekankan ajaran Islam 
untuk dipatuhi oleh seluruh karyawan, kecuali BMT Anda. Hasil wawancara dengan 
manajer pembiayaan dan menajer umum BMT Anda menunjukkan bahwa akhlaq 
menjadi parameter utama BMT dalam memilih karyawan. Untuk me-maintenance dan 
meningkatkan keimanan karyawan, BMT juga mewajibkan karyawan untuk mengikuti 
pengajian rutin seminggu sekali di BMT, memberikan target tilawah minimal 1 juz dalam 
sehari kepada seluruh karyawan, dan sholat dhuhur dan asyar berjamaah di BMT. Upaya 
ini dilakukan untuk menjaga keimanan karyawan BMT. Keimanan yang baik mampu 
mengendalikan karyawan untuk selalu bekerja secara efektif dan amanah. 
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THE EFFICIENCY OF PADDY, CORN AND SOYBEANS COMMODITIES IN GROBOGAN 
DISTRICT CENTRAL JAVA PROVINCES

Moch. Arifien, Shanty Oktavilia, Prasetyo Ari Bowo
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Grobogan is one of the main agricultural district, especially for food crops in Central 
Java. Paddy, corn and soybeans are potential agricultural commodities of Grobogan. The 
demand of these commodities is quite large. However, the productivity of paddy, corn, 
and soybeans in Grobogan turned out to be below the target set by the Government of 
Grobogan. It is required a means of identifying inefficiencies in paddy, corn, and soybeans 
which causes the production is under the target achievement. This study has a purpose 
is to look at how the level of efficiency of the use of factors of production in rice farming, 
corn, and soybeans in Grobogan. With the evaluation of the efficiency of some agricultural 
commodities in Grobogan, it is expected to be a basis of policy formulation in order to 
improve the agricultural sector in general and the welfare of farmers in particular.Food crop 
commodities where consist of paddy, corn, and soybeans are inefficient. In the calculation 
of technical efficiency, allocative efficieny and economics efficiency, all of that commodities 
have not efficient. These result have a recommendation to the farmers and stakeholders 
that the using of production factors should be decreased. Because, and inefficient of these 
commodities caused by over allocated of production factors. And also, inefficient condition 
assumed makes the government target of food croop commodities production could not 
been fulfilled.

PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA 
PADA SEKOLAH DASAR

Nina Oktarina, Widiyanto
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The purpose of this study to recognize the evaluation of character education and 
to improve it based on character for elementary school. Using the R & D with qualitative 
methods paradigm as the research the model will be improved. The elementary school as 
the first formal education has to plant the good and strong character for the children. Every 
nation has a good culture as a base for character building. This research will be executed 
two years, for the first years will recognize the pattern of character learning in elementary 
school and to improve it based on school culture; The second years will evaluate the 
effective models which already established in first years.
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PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI E-TRIPLE HELIX UNTUK MENSELARASKAN 
DUNIA KERJA DAN DUNIA PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG

Palupiningdyah, Anindya Ardiansari, Much Aziz Muslim
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Deep study about university governance (good university governance) had been 
developed significantly in the last three decades because of computer and comunication 
technology supports. It will be maximal, if the key stakeholders in education (academician, 
bussinesman, and government that are called Triple Helix) are connected by the information 
system to cut distorsion caused by information asimetry. E-Triple Helix information system 
was made asan inter-organizational information system in Management Department, 
Faculty of Economics, and Semarang State University that requires university integrated 
data, workforce sector, and government institution to prepare ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015. The purposes of this study are: 1) to examine and analyse 
information system acceptance based on user perception. The model that was used is 
Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989); 2) to integrate the 
data between education sectorandthe workplacein Semarang Regency.In building this 
system used the system development methodology which starts from product design, 
product validation, product revision, trial system and feedback of stakeholders. The 
data was collected through observation, survey, interview and group discussion focused 
on the person in charge, Head of Department/Management StudiesProgram in State 
and Private University. The results indicated that education sector and graduates users 
should be connected to develop curriculum input. 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN MANUAL DAN 
COMPUTERIZED BERBASIS IFRS

Rediana Setiyani, Jarot Tri Bowo Santoso
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The purpose of this research is to produce a prototype teaching materials 
Financial Accounting Applications. Materials development work steps: (1) identification 
of the problem, (2) the drafting of teaching materials, (3) reviewing draft instructional 
materials with the teaching team. Based on the identification of issues necessary for the 
preparation of teaching materials appropriate Application of Financial Accounting-based 
Financial Accounting Standards IFRS. Development of teaching materials is expected 
various cases that occur in everyday life that starts from the transaction receipt. Teaching 
materials have been arranged and will be tested during the next research phase.
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STRATEGIES FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF MANUFACTURING 
INDUSTRY IN SEMARANG REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE TO FACE ASEAN 

ECONOMIC COMMUNITY

Shanty Oktavilia, Fafurida
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

This research was aimed to analyze and formulate strategies for improving the 
competitiveness of the manufacturing industry in Semarang Regency, Central Java 
Province to face the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. This study used a 
SWOT analysis. The results showed that there are four strategies that can be applied, 
among others SO strategies that optimize the use of local raw materials and the use of 
appropriate technologies, WO strategies that improve production efficiency and quality of 
education, ST strategy is to improve the quality of products and ensure the supply of raw 
materials is continuous, and WT strategy is mapped out means favorable logistics and 
provide incentives to industry that increasing the proportion of local raw materials. Sara 
is provided as well as the government and industry players should immediately improve 
the competitiveness of the industry, especially the increase in the emphasis on quality.

MODEL PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL: STUDI KOMPARASI PADA 
PERUSAHAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Subowo, Badingatus Solikhah
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pengungkapan modal intelektual dalam laporan perusahaan merupakan informasi 
yang bernilai bagi investor untuk mengurangi ketidakpastian prospek masa depan 
perusahaan. Informasi mengenai IC dianggap semakin penting bagi pihak internal maupun 
pihak eksternal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik 
pengungkapan Intellectual Capital (IC) pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia. 
Penelitian ini juga akan menggali kebutuhan informasi IC bagi investor dan kreditur serta 
mengungkap bagaimana standar akuntansi keuangan mengatur praktik pengungkapan 
(disclosure) IC dilapangan. Penelitian ini dilakukan pada 27 perusahaan perbankan yang 
go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 51 perusahaan di Bursa Efek Kuala Lumpur 
(KLSE). Data dikumpulkan dengan metode content analysis dan ditemukan angka Index 
Pengungkapan IC. Selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan statistic deskreptif. 
Hasil menunjukkan bahwa selama 5 tahun penelitian di Indonesia dan 3 tahun di Malaysia, 
kecenderungan perusahaan mengungkapakan modal intelektual dalam laporan tahunan 
relative belum banyak (< 50%). Perusahaan di Malaysia lebih banyak menyampaikan 
ICD dibandingkan perusahaan di Indonesia karena jumlah emiten di bursa efek Malaysia 
memang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Sehingga hasil akhir dari penelitian 
ini adalah model praktik pengungkapan (Disclosure) Intellectual Capital yang efektif dan 
efisien bagi IAI dan perusahaan di Indonesia.
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STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS 
REGULASI DIRI (SELF REGULATION) MASYARAKAT DALAM KETAATAN TERHADAP 

HUKUM DALAM PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN (STUDI DI KAWASAN MURIA 
JAWA TENGAH)

Rofi Wahanisa, Rahmawati Prihastuty
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing (PHB) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Permasalahan dilematis yang muncul dalam pembangunan berkelanjutan 
adalah pengalihfungisan kawasan hutan menjadi kawasan aktifitas ekonomi masyarakat 
(pertanian dan atau industri) yang tidak memperhatikan kaidah aturan yang berlaku. Salah 
satu kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah adalah Kawasan Muria. Namun demikian, 
kondisi kerusakan hutan di kawasan Pegunungan Muria cukup parah akibat penjarahan 
dan penebangan liar, sehingga perlu dilakukan konservasi. Berdasar data Muria Research 
Center Indonesia (MRI), kerusakan mencapai sekitar 50 persen dan kondisinya benar-
benar memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi kebijakan 
pembangunan berkelanjutan dengan regulasi diri masyarakat berbasis kearifan lokal 
masyarakat. Seketat apapun tata aturan ditetapkan, namun apabila tidak ada komitmen 
dan kesediaan masyarakat untuk mentaati akan menjadi tidak bernilai. Penelitian ini akan 
menghasilkan model strategi kebijakan perencanaan pembangunan dengan berbasis 
kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan Hutan Muria. Dengan menggunakan analisis 
deskriptif, SWOT dan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) akan dirumuskan model 
strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan 
formulasi kebijakan pembangunan yang tepat. Lebih lanjut dari hasil penelitian ini dapat 
terimplikasi menjadi formula kebijakan yang terintegrasi, sehingga tercapai peningkatan 
kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

SINTESIS DAN KARAKTERISASI MEMBRAN ELEKTROLIT POLIMER KITOSAN-
NANOSILIKA

Ella Kusumastuti, Widasari Trisna Siniwi, Agung Tri Prasetya, F. Widhi Mahatmanti, Jumaeri, Nurul 
Widiastuti, Lukman Atmaja

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI) 

 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Kitosan telah banyak digunakan sebagai matriks polimer untuk aplikasi Polymer 
Electrolite Membrane (PEM) menggantikan Nafion yang mempunyai kekurangan dalam 
hal permeabilitas metanol yang cukup tinggi. Modifikasi membran kitosan dilakukan 
untuk mendapatkan sifat-sifat yang lebih menguntungkan. Nanosilika disintesis dengan 
metode sol-gel dari sumber silika berupa TEOS dan diperoleh diameter rata-rata 
partikel 6,59 nm. Membran kitosan-nanosilika disintesis melalui metode inversi fasa 
dengan komposisi nanosilika 0; 0,5; 1; 2; 3; 5; dan 10% b/b kitosan. Karakterisasi pada 
membran menunjukkan bahwa swelling air meningkat, konduktivitas proton meningkat, 
dan permeabilitas metanol menurun seiring dengan penambahan nanosilika. Hasil 
perhitungan selektivitas membran menghasilkan membran terbaik pada komposisi 
nanosilika 3% dengan nilai swelling air, konduktivitas proton, dan permeabilitas metanol 
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berturut-turut adalah 49,23%, 0,231 S/cm, dan 5,43 x 10-7 cm2/s. Hasil analisis topografi 
secara 2D dan 3D menggunakan AFM menunjukkan telah terjadi interaksi yang cukup 
baik antara matriks kitosan dan filler nanosilika yang ditunjukkan dengan adanya topografi 
yang kasar dengan persebaran daerah bukit dan lembah yang cukup banyak. Hal ini 
didukung dengan hasil analisis morfologi dengan SEM yang menunjukkan permukaan 
yang tidak merata karena adanya partikel silika. Namun demikian, hasil analisis gugus 
fungsi dengan FTIR menunjukkan tidak terjadi perubahan peak yang signifikan di sekitar 
bilangan gelombang 1000-1250 cm-1 menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antara 
kitosan dan silika adalah interaksi fisik (ikatan hidrogen).

MODEL PEMBELAJARAN SENI TARI MELALUI PENDEKATAN APRESIASI DAN 
KREASI DI SEKOLAH UMUM

Malarsih, Wahyu Lestari, Usrek Tani Utina
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Pendekatan pembelajaran tertentu untuk tujuan pencapaian pembelajaran dalam 
proses belajar mengajar sangat diperlukan. Ketententuan di sekolah umum sebagaimana 
yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan, untuk pembelajaran seni yang di dalamnya 
termasuk pembelajaran seni tari diwajibkan menggunakan pendekatan apresiasi dan 
kreasi. karena tujuan pokok diberikannya pendidikan seni di sekolah umum memang 
digunakan sebagai alat pendidikan apresiasi dan kreasi. Tujuan yang ingin dicapai 
melalui penelitian ini adalah (1) mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan 
pembelajaran tari di sekolah umum dengan menempatkan seni tari sebagai alat 
pendidikan, (2) memastikan pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah umum telah 
menggunakan pendekatan apresiasi dan kreasi sebagaimana yang digariskan kurikulum, 
dan (3) mewujudkan media pembelajaran untuk membantu pelaksanaan pembelajaran 
seni tari dalam konteks pembelajaran apresiasi dan kreasi. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian pengembangan. Langkah kerja yang dilakukan (1) observasi dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah umum dalam konteks 
penelitian ini jenjang SMA dengan melihat dan memahami apakah telah menempatkan 
seni tari sebagai alat pendidikan, (2) observasi untuk melihat dan memahami apakah 
pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah umum telah menggunakan pendekatan 
apresiasi dan kreasi sebagaimana yang digariskan kurikulum, dan (3) bersama guru 
mewujudkan media pembelajaran untuk membantu pelaksanaan pembelajaran seni tari 
dalam konteks pembelajaran apresiasi dan kreasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) 
Pembelajaran seni tari di sekolah umum yang dalam konteks penelitian ini dilakukan 
di Sekolah Menengah Atas telah digunakan sebagai alat pendidikan. (2) Pelaksanaan 
pembelajaran telah menggunakan pendekatan apresiasi dan kreasi namun konsep 
apresiasi dan kreasi masih perlu lebih dimengerti oleh para guru karena para guru masih 
berpemikiran apresiasi adalah pembelajaran teori sedangkan kreasi adalah pembelajaran 
praktek. (3) Bersama dengan para guru berhasil dibuat model media pembelajaran 
untuk pembelajaran apresiasi dan kreasi yang menekankan apresiasi dalam konteks 
sikap estetik dan pemahamn estetik serta kreasi dalam hubungannya dengan proses 
pembuatan produk baru dalam bidang seni tari.
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MODEL WACANA BERWAWASAN NILAI-NILAI KONSERVASI BERBASIS 
EKOLINGUISTIK SEBAGAI PENGAYAAN MATERI AJAR MATA KULIAH PENDIDIKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Tujuan penelitian ini mendeskripsi tingkat kebutuhan model wacana berwawasan 
nilai-nilai konservasi berbasis ekolinguistik dan merancang prototipe wacana berwawasan 
nilai-nilai konservasi berbasis ekolinguistik. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat kebutuhan model wacana mengarah pada aspek motivasi mahasiswa, aspek 
materi atau isi buku, aspek penyajian, aspek bahan dan keterbacaan, dan aspek grafika. 
Prototipe wacana berwawasan nilai-nilai konservasi berbasis ekolinguistik mengacu pada 
tujuh pilar konservasi tersebut yaitu: pilar keanekaragaman hayati, pilar energi bersih, 
pilar bangunan hijau dan transportasi internal, pilar kebijakan nirkertas, pilar pengelolaan 
limbah, pilar etika seni dan budaya, pilar kader konservasi.

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SENI MUSIK BERNUANSA 
PENDEKATAN SAINTIFIK (SAINTIFIC APPROACH) UNTUK SISWA KELAS IV 

SEKOLAH DASAR

Totok Sumaryanto F, Sunarto
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan: (1) Menciptakan model perangkat belajar seni musik 
bernuansa PENDEKATAN SAINTIFIK yang sesuai untuk diterapkan pada pembelajaran 
seni musik kelas IV Sekolah Dasar, (2) Menciptakan serta mengembangkan produk media 
pembelajaran musik bernuansa PENDEKATAN SAINTIFIK yang sesuai untuk diterapkan 
pada pembelajaran seni musik kelas IV Sekolah Dasar, (3) Mendeskripsikan tingkat 
kelayakan konseptual perangkat belajar musik bernuansa PENDEKATAN SAINTIFIK yang 
dikembangkan setelah melalui uji ahli, (4) Mendeskripsikan tingkat kelayakan operasional 
perangkat belajar musik bernuansa PENDEKATAN SAINTIFIK yang dikembangkan 
setelah melalui uji pemakaian. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan 
Research dan Development (R&D). Pendekatan ini dipilih karena R & D merupakan 
metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan produk 
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Rancangan model R & D menurut Borg 
dan Gall (1983:775-776) ada 10 langkah. Berdasarkan sepuluh langkah tersebut oleh 
Sukmadinata (2013:176) dimodifikasi menjadi 3 langkah penelitian pengembangan, 
tahap penelitian yang dikembangkan yaitu: (1) Tahap studi pendahuluan sebagai needs 
and contens analysis; (2) Tahap pengembangan sebagai design, development, and 
evaluation; (3) Tahap pengujian efektifitas produk sebagai semi-sumative evaluation. 
Diharapkan tahapan tersebut bisa berfungsi sebagai hasil penelitian, pengembangan dan 
fungsi validasi. Pengembangan perangkat belajar yang akan digunakan untuk perbaikan 
kualitas pembelajaran di sekolah dasar, harus selalu melibatkan guru kelas dan tenaga 
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ahli (ahli media dan/atau ahli materi). Sehingga diharapkan dapat dihasilkan skenario 
pembelajaran beserta perangkat yang sesuai dan tepat untuk digunakan di sekolah dasar.

MODEL LAGU SEBAGAI ALAT PENYAMPAIAN PESAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK-
ANAK PRASEKOLAH

Wadiyo, Udi Utomo, Slamet Haryono, Joko Wiyoso
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Lagu anak-anak dipandang dapat digunakan sebagai salah satu media ajar 
yang efektif untuk menyampaikan pesan pendidikan kepada anak didik disemua jenjang 
pendidikan anak utamanya anak prasekolah. Dalam hubungan dengan itu perlu 
diciptakan lagu anak-anak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pendidikan 
untuk anak-anak prasekolah itu. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendapatkan gambaran 
yang konkret serta pasti mengenai kebutuhan akan lagu anak- anak yang bertemakan 
pendidikan yang digunakan oleh para guru untuk menyampaikan pesan pendidikan 
kepada anak didik, (2) mengetahui cara yang pasti bagaimana para guru menggunakan 
lagu-lagu untuk menyampaikan pesan pendidikan kepada anak didik, (3) mewujudkan 
lagu anak-anak yang bertema pendidikan untuk dapat digunakan sebagai media ajar 
dalam menyampaikan pesan pendidikan kepada anak didik khususnya untuk anak-
anak prasekolah. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pengembangan 
dengan cara melakukan analisis kebutuhan dengan masuk lapangan melalui observasi, 
wawancara dengan pula mencari dokumen dalam kaitannya pelaksanaan pembelajaran 
pada jenjang prasekolah. Data dari hasil studi lapangan digunakan sebagai bahan atau 
materi untuk diwujudkan dalam bentuk lagu anak-anak yang dapat digunakan sebagai 
media ajar untuk menyampaikan pesan pendidikan pada anak-anak. Hasil penelitian 
menunjukkan (1) Lagu anak-anak yang bertemakan pendidikan sangat dibutuhkan oleh 
sekolah untuk menyampaikan pesan pendidikan kepada anak didik. (2) Penggunaan lagu 
anak-anak dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pesan pendidikan kepada anak 
didik, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bernyanyi bersama dan bernyanyi sambil 
memperagakan isi atau pesan lagu melalui gerakan tubuh. (3) Berhasil diciptakannya 
lagu anak-anak sesuai pesan pendidikan yang harus disampaikan kepada anak didik 
berdasar tema pendidikan yang diacu dari kurikulum sekolah.

CHARACTER HERMITAGE: THE DEVELOPMENT MODEL OF CHARACTER 
REINFORCEMENT MANAGEMENT LOCUS

Maman Rachman, Aris Munandar, Andi Hardiyanto
Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

This study was aimed at describing the portraits of the factual management model 
of character reinforcement applied nowadays, developing the hypothetical management 
model of character reinforcement in Padepokan Karakter or a character hermitage, and 
testing the feasibility of the model and the effectiveness of the device to reinforce the 
character in the character hermitage. This research was conducted under research and 
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development approaches. The subjects of this research were the informants (students, 
lecturers, teachers, school principals), documents, and events. The data were collected 
through interviews, observations, documentations, considerations of specialists and 
practitioners, focused group discussions, and questionnaires. The data analysis to find 
a factual and hypotetical model used interactive model including four points as follows: 
data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion; whereas the 
data analysis to test the feasibility of the model and the effectiveness of the device was 
done through descriptive analysis and quasi experiments. The results indicated that the 
factual model of character reinforcement was done by integrating characters on subjects 
described in the functions of planning, implementation, and evaluation. The development 
of management models of character reinforcement recommended in this research was 
managed through the function of planning, organizing, implementing and controlling the 
characters in the character hermitage. The device of character reinforcement available in 
the character hermitage was effective and influential to reinforce the students ‘ character.

SENSOR FIELD EFFECT TRANSISTOR BERBASIS FILM TIPIS COPPER 
PHTHALOCYANINE UNTUK MENDETEKSI GAS CO2

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

CuPc (Copper Phthalocyanine) adalah semikonduktor yang memiliki sifat 
sensitivitas tinggi terhadap gas, mudah mengabsorpsi gas dan dapat dioperasikan 
pada suhu ruang. CuPc sebagai lapisan aktif pada pembuatan sensor field effect 
transistor (FET) sensitif merespon gas karbon dioksida (CO2). Tujuan penelitian ini 
adalah membuat sensor gas CO2 berbasis film tipis berstruktur FET dan berukuran (1,5 
x 1) mm2. Eksperimen pendahuluan dengan melakukan penumbuhan film tipis CuPc 
di atas substrat Si/SiO2, kemudian dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (X-
RD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM) serta dilanjutkan dengan analisis Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX). Hasil karakterisasi X-RD dan SEM untuk 
menentukan film tipis optimum yang akan dimanfaatkan dalam proses pembuatan sensor 
gas. Pembuatan sensor FET dilakukan dengan panjang channel (jarak antara source 
dan drain) 300 μm menggunakan metode vacuum evaporator (VE), sedangkan proses 
perencanaan dengan teknik lithography. Tahapan pembuatan sensor FET, sebagai berikut: 
substrat Si/SiO2 dicuci dengan etanol dalam ultrasonic cleaner, kemudian dilakukan 
pendeposisian elektroda source dan drain di atas substrat dengan metode vacuum 
evaporator. Selanjutnya mendeposisikan film tipis CuPc diantara elektroda source (S) /
drain (D) sebagai kontak resistansi dan diakhiri dengan proses deposisi elektroda gate 
(G). Sensor FET yang sudah dibuat kemudian di karakterisasi menggunakan El-Kahfi 100 
untuk menentukan karakteristik keluaran dan mobilitas pembawa muatan. Karakterisasi 
sensor FET berbasis film tipis CuPc diperoleh bahwa daerah aktif untuk VD adalah 2,79 
V sampai dengan 3,43 V dan kuat arus ID adalah 0,577 10-5 A sampai dengan 0,0013 
A. Hasil eksperimen menentukan mobilitas pembawa muatan pada daerah linier dan 
saturasi sensor FET dengan panjang channel 300 µm, berturut-turut: 0.000307692 cm2V-

1 s-1 dan 0.00011666 cm2V-1 s-1.
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PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERMUATAN PENDIDIKAN 
KARAKTER DAN EKONOMI KREATIF BERBANTUAN ALAT PERAGA BARANG 

BEKAS DENGAN ASESMEN KINERJA

Masrukan, IwanJunaedi, BambangEkoSesilo,Suhito
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

The purpose of this research is to describe geometrical problem solving, discipline 
and tolerance character in grade 8th junior high school student. This research uses 
purposive sampling to gather research’s samples. The initial result from circle section 
test ranked is divided into 3 groups which are upper group, middle group, and lower 
group. Learning setting of the research is using 4K Model. 4K Model is learning model 
which includes character, activity, creativity, and conservative in the model. The result of 
this research shows that problem understanding ability of research subject in 4K Model 
is high. In planning a solution, six research subjects indicate levels showing that higher 
level students can make a better plan than lower level students. One unique datum is 
found in one of research subject from upper group, her ability in planning a solution 
equals to the ability of students from middle group. Students’ abilities in solving a problem 
depend on their ability in planning the solution. From character department, the research 
shows that the subjects have high discipline and tolerance. Students character building 
uses modelling, habituation, reinforcement, and reflective thinking strategy.

PEMANFAATAN SAMPAH DAUN DI KAWASAN KAMPUS UNNES MENJADI 
MATERIAL RINGAN DAN KUAT MELALUI REKAYASA KOMPOSIT SEBAGAI 

PENGUATAN PROGRAM KONSERVASI

Masturi , Putut Marwoto, Supriadi Rustad
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Telah dilakukan penelitian tentang fabrikasi material nanokomposit silika berbasis 
sampah dengan menggunakan polyvinyl acetate (PVAc) sebagai matriksnya. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh semakin seriusnya persoalan sampah dari waktu ke waktu yang 
menuntut pemecahan yang lebih inovatif. Pada penelitian ini, proses pencampuran masing-
masing bahan dilakukan secara simple mixing dengan berbagai variasi komposisi. Untuk 
tahap awal, komposisi sampah yang dipakai adalah sampah daun kering yang kemudian 
dicampurkan dengan PVAc hingga merata. Selanjutunya dilakukan hot-pressing pada 
tekanan 80 MPa dan temperatur 100°C selama 20 menit. Dari uji kekuatan tekan 
didapatkan, material komposit PVAc-sampah yang memiliki kekuatan tekan optimum 
adalah material dengan komposisi massa PVAc dan sampah pada perbandingan 5:8, 
yakni sebesar 37,82 MPa. Terhadap komposisi optimum ini kemudian ditambahkan 
partikel silika kuarsa dan dilakukan proses hot-pressing seperti sebelumnya. Dari 
hasil uji kekuatan tekan didapatkan pada komposisi silika, PVAc dan sampah sebesar 
0,06:5:8 dihasilkan komposit yang memiliki kekuatan tekan optimum, yakni 39,93 MPa. 
Peningkatan ini terjadi karena sifat silika yang kuat sehingga menyebabkan campuran 
PVAc-sampah dan silika menghasilkan kombinasi material yang memiliki sifat mekanik 
yang lebih kuat dari pada sebelumnya.
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MEDICINAL PLANTS IN SEMARANG STATE UNIVERSITY

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Back to nature concept develop follow the increasing of modern drug cost and 
side effect. Many people believe that traditional therapies give advantage more than 
modern drug, that are safe and cheap. Medicinal plant, one of traditional therapy, were 
used thousand years ago and exist until now. Many people prefer medicinal plant more 
than modern drug. Semarang State University occupies a high land area of 105 Ha. Cold 
temperature, fertile soil and large land is an ideal condition of medicinal plant growth. The 
potential of campus as source of medicinal plant were explored to get the kind of plant. A 
survey conducted to identified the medicinal plant in Semarang State University campus. 
The survey found 172 species of medicinal plants growth in all faculty. It consist trees, 
shrubs, bushes, herbaeus, liana, and bryoids. Suggested to explore the medicinal effect 
of plants and find scientific reason for using it.

THE EFFECTS OF ISOFLAVONE ON ANTIOXIDANT STATUS IN THE SERUM OF RATS 
DMBA-INDUCED BREAST CANCER AND TREATED WITH TEMPE

Siti Harnina Bintari, Tuti Widianti, Kartika Nugraheni
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

Purpose : tempe was investigated for its antioxidant properties in DMBA-induced 
breast cancer. 

Methods : Rats were randomly allocated to five groups: control group (K; n =6), 1% 
tempe diet (K1; n=6), 10% tempe diet (K2; n=6), 50% tempe diet (K3; n=6), and 75% tempe 
diet (K4; n=6). All groups had breast cancer initiated by 7,12-dimethylbenzanthracene 
(DMBA, 20 mg/kg bw) orally for sixteen weeks at twice a week. Tempe diet based on 
AIN93M formula (control group) and modified with tempe flour (intervention group). 
Tempe diet were given since the first induction of DMBA untill one week after the last 
DMBA induction.After sixteen week experiment, blood were collected and checked for 
SOD level. Results : group treated with tempe showed significant increased in SOD 
level compared to control group. Conclusion : tempe consumption can increase celluler 
antioxidant system in DMBA-induced breast cancer.



91Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian Desentralisasi

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

KONSERVASI UNNES

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
 Sumber Dana DRPM Kemristekdikti Tahun 2015

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

STATE UNIVERSITY AND UNIVERSITI MALAYSIA SABAH )

Tjetjep Rohendi Rohidi, Totok Sumaryanto F, Abdul Halim bin Husein
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional  
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Nusantara is an outstanding local potential of self-reliance in the formation of 
diverse culture. It becomes the significant part of an attempt to develop the culture of a 
nation, especially as an identity confirmation in uniqueness and as the strengthening tool 
in similarity that strengthen the integration of the development and promising excellence 
for the future.This study will be conducted together with experts from Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) in order to gain understanding in the level of depth and breadth in each 
respective territories. The research wants to(1) identify and analyze the form, pattern, 
element, and principle of arts in art as potential local or traditional work −in its relation 
to physical-environmental resources or sociocultural− are realized, understood and 
utilized by its members of society; (2) understand and explain the ideas and forms of 
activity undertaken by society relate to social institution that is realized by society and 
the government in an attempt of preserving and developing local potential in its relation 
to society development that reflects the identity of Nusantara. Research uses qualitative 
approach. Data collection in Malaysia and Indonesia. This research gives two result. 
Firs, ceramic in Indonesia (especially Mayong Lor) if grouped, the type of goods that 
are produced can be classified into some categories. In Malaysia, aesthetically, such 
cultivation techniques producethe visual elements line, expression, color, texture, light 
and dark, and volume that are arranged in a compositional Second, in its relation to 
traditional arts, becoming the representation of Warisan Nusantara becomes the major 
interest to be studied and explained in deep and detail, since it closely relates to the eco-
socio-cultural system as well as the integrative needs in confirming the identity of society 
on the one hand, and developing the prosperity of society on the other hand.
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RIVER MANAGEMENT BASED ON LOCAL WISDOM: FLOOD PREPAREDNESS IN 
HATYAI, THAILAND AND SEMARANG, INDONESIA

Subagyo, DewiLiesnoor Setyowati, Nana Kariada Tri Martuti,Satya Budi Nugraha, Fidia Fibriana, 
Rotchanatch Darnsawasdi

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional  

 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Floodissues often associated with resource degradation due to lack of 
management in upstream and downstream area of a river. Many effortshave been done 
by various stakeholders but only in partialandin termsof an aspect, while human aspect 
often ignored. Community adaptation to the riverand flood management produced a form 
of very important wisdom in preserving river. The aim of the research was to observe the 
model based on community and local wisdom in river and flood management in Semarang, 
Indonesia and Hatyai, Thailand.The research objects include river’s characteristics, land 
use, and local wisdom in flood management. This study examineda local wisdom in flood 
management model. It is a new innovation in community-based watershed management 
across the country, linking relations within physical environment aspect and community 
behavior. Based on field survey in Semarang, Indonesia and Hatyai, Thailand found that 
there are some similar factors that triggered flood disaster. They are land use change and 
functional change of catchment area in upstream from natural forest become productive 
land like rubber plantation and settlement area. Community action in Hatyai, Thailand 
show effective result in decreasing of flood event within 3 years left (2012-2015). Beside, 
government effort to build “canal pass” through the main river of U-tapao has been given 
higher capacity of the river itself in drain off water to Songkhla Lake. In addition, Semarang 
has the same community participation in flood management; however, it needs to be more 
developed. Semarang has to learn more from Hatyai in the case of flood management. 
This is the first study to highlight application of local wisdom in prevention, mitigation, and 
adaptation to flood disasterin Indonesia and Thailand.
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DISCLOSURECAUSES OFSTUDENTSERRORINRESOLVING 
DISCRETEMATHEMATICSPROBLEMSBASED ONNEAAS A MEANS 

OFENHANCINGCREATIVITY

Iwan Junaidi, Amin Suyitno, Endang Sugiharti, Chin Kin Eng
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional  
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

This article is based on research cooperation of Foreign Affairs in the first year, 
which was carried out between the team of lecturers from the Department of Mathematics 
Education Unnes (Indonesia) with Dr.Chin Kin Eng, a lecture of Mathematics Education 
from Universiti Malaysia Sabah. The main objective of this research in the first year is to 
uncover the cause of the students error in resolving Discrete Mathematics by Newman 
Errors Analysis (NEA). TheResults of this research will be used as the basis for the 
subsequent research that reveal the mathematical creativity of the students. Outcomes 
of this research is the publication of research results in the International Journal and 
seminar at the international level. As a qualitative research, data collection through 
an analysis of the results of tests, questionnaires, observations, and interviews. Data 
analysis are data reduction, exposure of data, synthesising the data, triangulation, and 
the inference/verification. Accordingto research, known that students errors in resolving 
discrete mathematics caused by: (1) the student did not know the meaning of a symbol 
or an existing term in the problem (Reading Errors), (2) the student did not understand 
the meaning of the problem, namely the student fails to write what is known and what 
is being asked (Comprehension Errors), (3) students forgot a formula that will be used 
or strategy/procedure what to do (Transformation Errors), (4) students could not make 
the problem-solving algorithms in sequence and correctly (Process Skills Errors), (5) 
the student could not answer according to the question (Encoding Errors), and (6) the 
student could not translate well, especially about which was written in English (Language 
Errors). Errors caused by carelessness students (Careless Errors) was not found. After 
givingLearning Therapyfor the provision to resolve a problem through the algorithm and 
the correct sequence, the causes of the error of some students could be minimized, so 
that the number of students who were experiencing errors could also be reduced. Results 
of this research became the basis for continued research in the second year, which will 
be revealed and developed the mathematical creativity of students with prepareadvanced 
research instruments.
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STUDI KELAYAKAN KESIAPAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG MENJADI 
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Mungin Eddy Wibowo, Fathur Rokhman, Rustono, Suwito Eko Pramono, Sugiyanto,  
Agung Yulianto,  
Hendi Pratama

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Perguruan Tinggi NegeriBadan Hukum(PTN Badan Hukum) adalah suatu 
nomenklatur yang menggambarkan kualitas perguruan tinggi, baik dilihat dari aspek 
akademik maupun aspek administratif. Persyaratan PTN Badan Hukum mencakup tingkat 
dan derajat kemampuan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan 
Tinggi yang bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, 
memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, 
danberperan dalam pembangunan perekonomian. Persyaratan-persyaratan tersebut 
mempunyai parameter yang jelas sehingga upaya mewujudkan PTN menjadi PTNBadan 
Hukum dapat dilaksanakan secara terencana dan terarah sesuai dengan tingkat dan 
derajat kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk itu, upaya menjadikan 
Unnes sebagai PTNBadan Hukum harus dilaksanakan melalui langkah-langkah strategis 
berdasarkan hasil analisis yang sistematis, sistemik, dan objektif. Berkaitan dengan 
pemikiran di atas, maka upaya menjadikan Unnes sebagai PTNBadan Hukum harus 
diawali dengan kajian yang cermat, komprehensif, dan mendalam sehingga kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi Unnes dapat diketahui secara tepat 
dan akurat. Untuk itu, tujuan penelitian harus diarahkan untuk menemukan strategi 
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan sistem tata kelola yang 
efektif dan efisien, peningkatan kelayakan finansial, tanggung sosial, dan peranan Unnes 
dalam pembangunan perekonomian.Strategi pengembangan Unnes menjadi PTN Badan 
Hukum ini harus dikaji dan dianalisis berdasarkan data yang menggambarkan tiap-tiap 
objek penelitian beserta detailnya yang lengkap, akurat, dan objektif.

UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI KEILMUAN LULUSAN PRODI PENDIDIKAN 
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FBS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

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

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah menentukan kompetensi keilmuan, faktor penentu, 
dan upaya meningkatkan kompetensi keilmuan lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berupa hasil angket, observasi, dan 
wawancara. Sumber data penelitian ini adalah Guru Senior, Kepala Sekolah, dan Dosen 
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Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, Teknbik 
observasi, teknik wawancara, dan teknik rekam. Analisis data dilakukan dengan teknik 
deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah kompetensi keilmuan lulusan Program 
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Semarang 
menurut Guru Senior berada pada posisi 64,66 atau kategori C, menurut Kepala Sekolah 
juga berada pada posisi 64,66 atau kategori C, sedangkan menurut Dosen Bahasa dan 
Sastra Indonesia berada pada posisi 69,08 atau kategori B- (B minus). Ada dua faktor 
yang menentukan kompetensi keilmuan lulusan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
Upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi keilmuan lulusan meliputi 
(1) pengetatan sistem seleksi dan penggunaan tes bakat minat dan kepribadian, (2) 
peningkatan kompetensi dosen, (3) peningkatan kepedulian dosen untuk meningkatkan 
kompetensi mahasiswa, (4) pemusatan orientasi dosen pada Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, (5) penggunaan sistem pembelajaran yang memadai, dan (6) peningkatan sarana 
dan prasarana pendidikan.

INSTRUMEN MUSIK CALUNG BANYUMASAN:KAJIAN ORGANOLOGI, 
KEMUNGKINAN ADAPTASI, DAN UPAYA PELESTARIANNYA

Udi Utomo, Muhammad Jazuli, Achmat Munir
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Globalisasi dan perkembangan teknologi pada saat ini telah berdampak terhadap 
keberadaan kesenian tradisional yang ada di masyarakat kita. Berdasarkan hal tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji salah satu hasil kebudayaan masyarakat yang 
ada di wilayah Jawa Tengah yakni instrumen calung Banyumasan. Secara khusus kajian 
difokuskan pada: (1) organologi dan perubahan instrumen musik Calung Banyumasan; 
(2) kemungkinan adaptasi bentuk dan fungsi instrumen Calung Banyumasan; dan 
(3) upaya pelestarian yang telah dilakukan terhadap Calung Banyumasan. Penelitian 
dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman (1994). Proses pengumpulan data dilakukan dengan strategi observasi, 
wawancara, dan dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui empat 
kegiatan penelitian yakni: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; 
dan (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) instrumen musik 
calung banyumasan sebagai salah satu produk budaya masyarakat Banyumas seiring 
dengan perubahan kesenian yang terjadi, secara organologi mengalami perubahan baik 
dari aspek bentuk dan musikalnya; (2) adaptasi terhadap instrument musik tradisional 
calung dapat dilakukan agar instrument musik ini dapat memainkan lagu berlaras 
slendro,pelog, dan diatoni; dan (3) upaya pelestarian instrumen musik tradisional calung 
telah dilakukan oleh para seniman yang masih eksis, lembaga pendidikan, dan sebagian 
masyarakat Banyumas.Berdasarkan hasil penelitian disarankan: (1) dilakukan uji coba 
pembuatan instrumen musik calung yang dapat digunakan untuk memainkan lagu-lagu 
yang berlaras slendro, pelog, dan diatonic; (2) bagi lembaga terkait hendaknya mampu 
menyelenggarakan program-program pembinaan yang dapat menumbuh kembangkan 
kesenian tradisional calung di wilayah Banyumas; dan (3) bagi para pengrajin calung 
hendaknya mampu melakukan inovasi-inovasi agar instrumen musik berbasis bahan 
bambu ini dapat berkembang dan digunakan untuk kepentingan yang lebih luas.
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RELEVANSI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEWUJUDKAN UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG SEBAGAI UNIVERSITAS KONSERVASI

Martien Herna Susanti, Tijan, Sri Suratmini
Jurusan Ilmu Politik, Fakultas ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi bercirikan 
pengembangan keunggulan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggiberbasis nilai-nilai 
konservasi yang meliputi 11 nilai-nilai karakter konservasi yaitu religius, jujur, cerdas, 
adil, tanggung jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta tanah air, tamgguh, dan santun.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1) bagaimana pelaksanaan pendidikan 
karakter berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi tahun 2012?, 
2) bagaimana relevansi pendidikan karakter dalam mewujudkan Universitas Negeri 
Semarangsebagai Universitas Konservasi?. Tujuan penelitian ini adalah:1) deskripsi 
pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dan 
konservasi tahun 2012, 2) deskripsirelevansi pendidikan karakter dalam mewujudkan 
Universitas Negeri Semarangsebagai Universitas Konservasi. Penelitian ini bersifat 
evaluatif dan dirancang menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, dan Product). 
Relevansi pendidikan karakter di Universitas Negeri Semarang dalam mewujudkan 
Universitas Negeri Semarang konservasidalam penelitian ini berkaitan dengan komponen-
komponen yang mencakupi: 1) komponen visi dan misi, 2) kelembagaan, 3) kurikulum, 
4) kemahasiswaan, serta5) sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan, bahwa keseluruhan komponen telah sangat relevan dalam mewujudkan 
Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi, namun terdapat satu 
komponen yang belum maksimal relevansinya yaitu komponen kemahasiswaan 
(ekstrakurikuler) dan pembinaan kemahasiswaan.

MODEL KIPL (KONTEKS, INPUT, PROSES DAN LUARAN) SEBAGAI ALTERNATIF 
MONITORING DAN EVALUASI KUALITAS PEMBELAJARAN GURU

A Sopyan, B. Subali,. Ellianawati 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah merancang model evaluasi dan monitoring kualitas 
pembelajaran guru bersertifikat pendidik di Kota Semarang. Metode penelitian yang 
dipergunakan adalah metode penelitian campuran (Mixed Method Research) dengan 
desain Exploratory Design : Instrumen Development Model (QUAN Emphasized). 
Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random samping, yaitu mengambil 
15 guru SD, 10 guru SMP dan 10 guru SMA dengan total sampel 35 guru. Berdasarkan 
temuan penelitian diperoleh bahwa 1) telah dibuat instrumen monev dan Model Evaluasi 
KIPL (Konteks, Input, Proses, Luaran) untuk mengevaluasi pembelajaran guru bersertifikat 
pendidik; 2) program sertifikasi guru telah mampu mendorong upaya perbaikan kualitas 
pembelajaran di sekolah; 3) hasil evaluasi KIPL bahwa tidak terjadi perbedaan yang 
signifikan kinerja guru yang tersertifikasi dalam jabatan dan pra jabatan; 4) imbas guru 
yang tersertifikasi pendidik dengan yang belum tersertifikasi belum berpengaruh secara 
signifikan. Hal ini karena beberapa guru yang tersertifikasi belum mampu memberikan 
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semangat etos kerja terhadap guru yang telah tersertifikasi. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah model evaluasi KIPL mampu mengukur kualitas pembelajaran guru bersertifikat 
pendidik di Kota Semarang.

KLASTERISASI ON-LINE KINERJA DOSEN JURUSAN ILMU KOMPUTER BERBASIS 
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MENGGUNAKAN K-MEANS 

ALGORITHM

Endang Sugiharti, Much. Aziz Muslim
Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Artikel ini didasarkan atas hasil penelitian kelembagaan di Universitas Negeri 
Semarang. Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan 
di Perguruan Tinggi. Kualitas kinerja dosen dapat tercermin dari produktivitas dan 
kualitas pelaksanaan Tiga Tugas Utama (Tridharma) yang meliputi kegiatan bidang 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Klasterisasi kinerja dosen 
diperlukan agar mendapatkan suatu pengetahuan (knowledge discovery) tentang pola 
pelaksanaan tridharma pada perguruan tinggi dalam hal ini di Jurusan Ilmu Komputer 
FMIPA Unnes. Klasterisasi juga diperlukan untuk mengontrol keseimbangan kinerja 
dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Permasalahannya sebagai 
berikut. (1) Bagaimana pengaturan pola pelaksanaan Tridharma bagi dosen Jurusan 
Ilmu Komputer dengan menggunakan K-Means Algorithm? (2) Bagaimana klasterisasi 
kinerja Dosen berbasis pelaksanaan Tridharma? (3) Bagaimana pengembangan sistem 
baru berupa informasi on-line? Tujuan penelitian kelembagaan ini agar mendapatkan 
sistem informasi on-line untuk klasterisasi kinerja dosen Jurusan Ilmu Komputer dengan 
menggunakan K-Means Algorithm. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ditetapkan 
ada dua tahap penyelesaian. Untuk menentukan pola klasterisasi Kinerja Dosen 
Jurusan Ilmu Komputer tindakannya meliputi: (1) Pengumpulan Data, (2) Membangun 
sistem penggalian data, (3) Pengolahan Data, (4) Melakukan proses Klastering dengan 
K-Means Algorithm, dan (6) Analisis Hasil. Analisis hasil meliputi: (1) reduksi data (data 
reduction); (2) pemaparan data/kategorisasi (data display); dan (3) penarikan kesimpulan 
(conclusion drawing/verification). Hasilnya adalah sebagai berikut. (1) Pengaturan pola 
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada dosen Jurusan Ilmu Komputer kelompok 
bidang keahlian adalah (a) Rekayasa Perangkat Lunak, (b) Jaringan, dan (c) E-Learning. 
(2) Pengembangan sistem klasterisasi Dosen dengan K-Means algorithm menggunakan 
langkah-langkah extreme programming (XP), dan (3) Proses Klasterisasi kinerja Dosen 
berbasis pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi menggunakan K-Means Algorithm 
telah selesai dibuat, yang meliputi 5 fase pembuatan, yaitu: exploration phase, planning 
phase, iterations to release phase, productionizing phase, maintenance phase, dan 
death phase. 
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ANALISIS KETERSEDIAN DAN KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Isnarto, Riza Arifudin, Agung Wiyanto
Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait 
ketersediaan dan kebutuhan media pembelajaran di sekolah dasar Kota Semarang. Hal 
yang diungkap meliputi (1) gambaran tentang ketersediaan media pembelajaran di sekolah 
dasar, (2) gambaran tentang aktivitas guru dalam pengembangan dan pemanfaatan 
media pembelajaran, dan (3) gambaran tentang media yang dibutuhkan oleh guru untuk 
membantu pembelajaran yang dilakukan. Desain penelitian menggunakan deskriptif 
kualitatif, diarahkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang 
terjadi di sekolah dasar terkait dengan media pembelajaran.Penelitian dibatasi pada tiga 
mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) 
yaitu Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ketersediaan media pembelajaran di mayoritas sekolah belum 
mencukupi untuk membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Faktor 
yang menjadi penyebab kurangnya ketersediaan media pembelajaran antara lain (1) 
sedikitnya bantuan pemerintah (instansi terkait) berupa pengadaan media pembelajaran, 
(2) rendahnya pengalokasian anggaran untuk pengembangan media pembelajaran, (3) 
rendahnya kreativitas guru untuk memproduksi media pembelajaran, (4) kurangnya 
ketersediaan waktu bagi guru untuk dapat mengembangkan media pembelajaran. 
Sebagian besar, aktivitas guru terkait pemanfaatan dan pengembangan media masuk 
dalam kategori rendah. Sebesar 79,63% guru, dalam satu semester kurang dari 10 kali 
memanfaatkan media dalam pembelajaran yang dilakukan. Guru lebih membutuhkan 
peningkatan kompetensi pengembangan media berbantuan komputer. Dari lima opsi yang 
ditawarkan, yakni (1) media bentuk fisik, (2) media bentuk cetak, (3) media bentuk audio, 
(4) media audio visual, dan (5) media berbantuan TIK, mayoritas guru (86%) memilih 
pendampingan pengembangan media berbasis komputer. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dimanfaatkan sebagai landasan diperlukannya (1) pendampingan pengembangan 
media pembelajaran kepada guru, dan (2) penelitian tentang pengembangan dan uji 
efektivitas media pembelajaran matematika di sekolah.
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STUDI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SISWA SMK SEBAGAI DASAR 
KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN MAHASISWA PPG DI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Abdurrahman, Dwi Widjanarko
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah meneliti pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK 
yang selama ini dijalankan, mengidentifikasi persyaratan bagi siswa SMK agar dapat 
lulus dalam uji kompetensi, mengidentifikasi peran pihak luar dalam pelaksanaan uji 
kompetensi siswa SMK dalam menjaga mutu lulusan SMK, mengkaji kesesuaian sistem 
uji kompetensi calon guru SMK yang dididik melalui program PPG dengan uji kompetensi 
siswa SMK, dan mengidentifikasi kompetensi yang harus dimiliki lulusan program PPG 
yang berdasarkan kebutuhan SMK dan DUDI. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
untuk menentukan kompetensi yang diperlukan oleh lulusan SMK, persyaratan utama 
lulus uji kompetensi, peran pihak luar dalam uji kompetensi, sistem uji kompetensi calon 
guru, dan data kompetensi lulusan PPG. Berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan 
analisis kesesuaian kompetensi lulusan SMK dan kompetensi lulusan PPG sebagai calon 
guru SMK. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK 
mencakup ujian teori dan praktik kejuruan. Persyaratan lulus bagi siswa SMK dalam 
uji kompetensi teori adalah 75 dan untuk uji kompetensi praktik harus > 70. Nilai akhir 
kompetensi adalah gabungan dari 30% hasil ujian teori dan 70% hasil ujian praktik. Peran 
pihak luar dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK untuk menjaga mutu lulusan 
SMK tetapi uji kompetensi calon guru SMK melalui program PPG belum melibatkan 
pihak luar dalam pelaksanaan uji kompetensi. Uji kompetensi calon guru SMK yang 
dididik melalui program PPG dengan uji kompetensi siswa smk belum sesuai kebutuhan 
di lapangaan. Kompetensi yang harus dimiliki lulusan program PPG yang berdasarkan 
kebutuhan SMK dan DUDI kompetensi bidang otomotif yang mendapatkan sertifikat atau 
pengakuan dari Dudi.

PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) BAGI CALON GURU SEKOLAH MENENGAH 

JUDUL DITULIS DENGAN

Sri Endah Wahyuningsih
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Program studi (prodi) S1 PKK adalah satu-satunya prodi di FT UNNES yang 
memiliki prestasi memperoleh nilai akreditasi A selama 2 periode. Sejak turunnya surat 
ijin dikti tentang pemisahan prodi pada akhir tahun 2014 prodi S-1 PKK jurusan PKK tidak 
diijinkan menerima mahasiswa karena tidak tersedianya kurikulum yang spesifik untuk 
prodi PKK. Banyaknya prestasi prodi dan adanya status resmi secara akademik serta 
didukung kurikulum 2013 khususnya prakarya dan kewirausahaan prodi PKK berpeluang 
tetap membuka prodi PKK yang menyiapkan calon guru di sekolah menengah.Maka perlu 
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pengembangan model kurikulum prodi PKK untuk calon guru sekolah menengah dengan 
tujuan untuk mengetahui gambaran kurikulum prodi PKK yang ada saat ini di perguruan 
tinggi lain, menghasilkan model kurikulum prodi PKK yang akan dikembangkan dan 
mengetahui kelayakan kurikulum prodi PKK dimasa yang akan datang. Pendekatan 
penelitian menggunakan research and development (R&D). Metode pengambilan data 
dengan wawancara observasi, Quesioner dan dokumentasi serta dilakukan validasi /
penilaian oleh pengguna dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan adanya keberlangsungan 
dan pengembangan prodi PKK di UNJ dan di UPI dengan ciri masing-masing sesuai 
visi, misi, dan tujuan serta bekal kompetensi maupun capaian pembelajaran yang dituju. 
Model kurikulum prodi PKK UNNES 2015 dikembangkan berdasarkan masukan alumni, 
pengguna, Penyelenggara, disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum 2013 dengan 
membidik peluang menjadi guru SMP/MTS, SMA/MA untuk mata pelajaranprakaryadan 
kewirausahaan, SBK, dan MULOK serta pemberdaya masyarakat maupun wirausaha. 
Model kurikulum prodi PKK yang dikembangkan layak digunakan berdasar penilaian 
pengguna baik pengambil kebijakan maupun dari guru prakarya dan kewirausahaan 
serta guru ketrampilan dari aspek rasional, spesifikasi, manfaat, efektifitas, prasyarat, 
praktis dan kelayakan mendapat penilaian kesan keseluruhan baik dan layak digunakan.
Berdasarkan hasil FGD yang diselenggarakan di jurusan PKK model kurikulum yang 
dikembangkan mendapat dukungan semua pihak mulai dari pimpinan Fakultas(PD1) 
maupun pimpinan jurusan serta dosen untuk segera direalisasikan menerima mahasiswa. 
Beberapa masukan berupa masih perlunya penyempurnaaan konsentrasi, isi silabus dan 
mata kuliah. 

FAKTOR RISIKO KEMATIAN IBU PADA ERA BPJS (STUDI KASUS DI KOTA 
SEMARANG)

Arulita Ika Fibriana, Irwan Budiono, Lukman Fauzi
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Dari 33 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kota Semarang berada pada peringkat 
ke-7 dengan AKI yang tinggi. Sebelum hadirnya program Jampersal dan JKN, AKI di 
Kota Semarang menunjukkan kecenderungan menurun dimana AKI tahun 2010 sebesar 
73,8 per 100.000 kelahiran hidup. Namun setelah digulirkannya program Jampersal 
pada tahun 2011, AKI justru meningkat signifikan dari 77,5 per 100.00 kelahiran hidup 
pada tahun 2012 menjadi 109,2 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko kematian ibu pada era JKN/BPJS di 
Kota Semarang. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol. Sampel kasus adalah ibu 
yang mengalami kematian ibu selama tahun 2014 dan 2015 dan tercatat dalam data 
kematian ibu di Dinkes Kota Semarang. Sampel kontrol adalah ibu pasca persalinan 
yang tidak mengalami kematian ibuselama tahun 2014 dan 2015 dengan waktu 
persalinan pada hari yang sama atau hampir bersamaan dengan sampel kasus. Data 
yang terkumpul dianalisis dengan uji regresi logistik dengan kemaknaan 95%. Faktor 
risiko yang berhubungan dengan kejadian kematian ibu di Kota Semarang setelah era 
Jaminan Kesehatan Nasional diterapkan adalah komplikasi kehamilan, riwayat penyakit, 
pemeriksaan ante natal care, dan pendapatan keluarga.
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PEMETAAN TINGKAT PENGETAHUAN KESEHATAN MAHASISWA CALON GURU 
SEKOLAH DASAR (KAJIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM 

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA SISWA)

Bambang Budi Raharjo, Irwan Budiono, Muhammad Azinar
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penyebaran penyakit berbasis lingkungan di kalangan anak sekolah di Indonesia 
masih tinggi. Kasus infeksi seperti demam berdarah dengue (DBD), diare, cacingan, 
infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta reaksi simpang terhadap makanan akibat 
buruknya sanitasi dan keamanan pangan masih menjadi masalah yang masih sulit diatasi 
di lingkungan sekolah. Dalam era sekarang ini, sekolah memiliki misi“Health Promoting 
School” artinya sekolah dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya. Untuk 
mencapai misi tersebut, maka diperlukan pengetahuan kesehatan yang komprehensif 
baik bagi guru maupun siswa. Pengetahuan ini harus diberikan sejak dini kepada siswa. 
Untuk dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada siswa guru dituntut 
memiliki kompetensi yang cukup kaitannya dengan pengetahuan kesehatan dasar 
bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat pengetahuan kesehatan 
mahasiswa calon guru sekolah dasar dalam kajian pengembangan kompetensi guru 
untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa. Penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif analitik dengan metode kuantitatif menggunakan pendekatan 
crossectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar dan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah 
Dasar Universitas Negeri Semarang semester V. Jumlah sampel penelitian ini dihitung 
adalah 245 orang dan didistribusikan secara proporsional menurut program studi dan 
selanjutnya sampel dipilih dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini 
adalah : 1) Tentang personal hygiene mahasiswa calon guru sekolah dasar sudah cukup 
banyak yang mengetahuinya, 2) Tentang penyakit, mahasiswa calon guru sekolah dasar 
masih banyak yang belum mengetahui tentang penyakit-penyakit baik penyakit menular 
maupun tidak menular, upaya-upaya pencegahannya serta pengobatannya, 3) Tentang 
gizi dan makanan sehat, mahasiswa calon guru sekolah dasar masih banyak yang belum 
mengetahuinya, 4) Tentang pendidikan kesehatan dan UKS, mahasiswa calon guru 
sekolah dasar masih cukup banyak yang belum mengetahui secara lengkap tentang 
upaya kesehatan sekolah (UKS), bulan imunisasi anak sekolah (BIAS), perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS), pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di sekolah, dan 
sebagainya.
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KEKERASAN 
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KENDAL (STUDI KASUS PADA ANAK DENGAN 

ORANGTUA YANG BERPROFESI SEBAGAI TKI (TENAGA KERJA INDONESIA))

Evi Widowati, Widya Hary Cahyati, Puji Lestari
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tingginya kasus Kekerasan terhadap Anak yang terjadi pada anak yang 
orangtuanya berprofesi sebagai TKI dan Kabupaten Kendal adalah salah satu kantong 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan desain penelitian 
studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua tahap yaitu 
pengumpulan data sekunder melalui BPPKB Kabupaten Kendal kemudian FGD. Dari 
penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan berhubungan dengan 
kejadian kekerasan pada anak dengan orang tua berprofesi TKI yaitu: faktor pendapatan 
dan jenis pekerjaan. Pada faktor pendapatan, orangtua yang berprofesi sebagai TKI rata-
rata memiliki pendapatan yang cukup tinggi, yang tidak diimbangi dengan pengetahuan 
dan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik untuk anak dan keluarganya. Dan 
faktor jenis pekerjaan Profesi TKI yang memilki dampak negatif pada pola asuh anak yang 
didukung karena adanya pengaruh pergaulan, rendahnya bimbingan dan pendampingan 
anak saat berinteraksi dengan tekhnologi informai (TI) misalnya: internet, media sosial, 
dll. Saran yang diberikan antara lain: aktivasi organisasi-organisasi kemasyarakatan 
dan CSR untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak, 
pengadaan tenaga sosial profesional yang akan melakukan pendampingan adanya 
program home care, peningkatan kapasitas keluarga TKI dan stakeholder yang terlibat 
perlindungan anak, peningkatan kualitas dan cakupan program Bina Keluarga TKI, 
aktivasi dan replikasi JPA (Jaringan Perlindungan Anak) di tingkat desa, pengadaan 
shelter, penyediaan data yang lebih akurat dan valid terkait TKI oleh Disnakertrans.

PELATIHAN RISK MANAGEMENT SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KELURAHAN SUKOREJO 

KECAMATAN GUNUNG PATI 

Sukirman, Retnoningrum Hidayah
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan 
tinggi. Oleh karena setiap dosen memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian 
kepada masyarakat. Pengabdian yang akan dilakukan dalam proposal ini adalah 
pelatihan manajemen risiko bagi kelurahan. Kelurahan yang merupakan salah satu 
tanagn panjang pemerintah didalam pengelolaan ketatanegaraan memiliki peran yang 
penitng didalam mengatur warganya. Suatu kelurahan hendaknya mengetahui segala 
macam ancaman dan risiko yang ada serta mampu memperkirakan risiko yang ada di 
kemudian hari. Mellaui pedeteksian risiko sedini mungkin diharapkan kelurahan akan 
mampu mengantisipasi rsiiko demi terwijudnya good village governance. Adapun sasaran 
pada pengabdian masyarakat ini adalah Kelurahan Sukorejo kecamatan Gunung pati di 
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kota Semarang. Program pengabdian ini akan dilaksanakan selama kurun waktu 6 bulan. 
Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan identifikasi risiko dan 
juga pendampingan tentang pengelolaan risiko yang tepat. Melalui program pengabdian 
ini diharapkan kelurahan Sukorejo mampu mengelola segala macam risiko yang ada di 
wilayahnya secara tepat dan efisien sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat 
berjalan dengan optimal.
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PENELITIAN UNGGULAN PT

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS REALISTIK KONSERVASI 
PADA MATA KULIAH SOFT SKILLS

Awalya, Sugiyo, Muslikah
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Penelitian unggulan Unnes ini selaras dengan renstra bisnis Unnes yaitu 
pewujudan model dan perangkat pembelajaran dengan nilai-nikai konservasi. Jenis 
penelitian Unggulan Unnes ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) pendidikan, 
lokasi penelitian di prodi S-1 BK FIP Unnes. Instrumen penelitian ini berupa lembar 
pengamatan, kuesioner, dan tes tertulis. Teknik analisis data menggunakan uji 
validasi model dan perangkat pembelajaran, sedangkan uji efektifiitas dan kepraktisan 
menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian pengembangan model selaras dengan 
11 nilai karakter konservasi: religius, kejujuran, kecerdasan, keadilan, tanggung jawab, 
kepedulian, toleransi, demokratis, cinta tanah air, tangguh, dan santun. Pengembangan 
Model pembelajaran berpendekatan Realistik pada mata kuliah softskills berbasis 
konservasi terdiri dari; Rasionel, Spesifikasi Produk, Standar penyelenggaraan, Tahapan 
pembelajaran model Realistik, Pelaporan, Implementasi, Peran Mahasiswa dan Instrumen 
observasi. Pengembangan model dilengkapi Silabi Mata kuliah Softskills berbasis 
konservasi, RPP Mata kuliah Softskills berbasis konservasi dan Media Mata kuliah 
Softskills berbasis konservasi. Efektivitas dan keberterimaan MRE dalam pengembangan 
soft skill konservasi dalam kategori tinggi berdasarkan skor N-gain, dan memperoleh 
respons sangat baik. Oleh sebab itu, bagi pihak Akademik Universitas, hendaknya dapat 
menerapkan Model Pembelajaran Berpendekatan Realistik (MRE) dalam perkuliahan 
khususnya softskill sehingga kualitas lulusan semakin kompetitif dalam menyongsong 
MEA .

POTRET PEMBELAJARAN MICROTEACHING MAHASISWA S1 PGSD FIP UNNES

Eko Purwanti,Yuli Utanto, Basuki Sulitio, dan Leli Rizki Puspa Pembayun
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Penelitian ini memotret implementasi pembelajaran microteaching yang dilakukan 
oleh mahasiswa S1 PGSD FIP UNNES tahun akademik 2015/2016. Dengan pendekatan 
mixed-methods penelitian dilakukan pada mahasiswa dan dosen pembimbing.
Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui kuesioner berbentuk skala dan penggalian 
data kualitatif melalui forum FGD. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif 
dilanjutksn dengan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Kendala 
pelaksanaan pembelajaran microteaching mahasiswa S1 PGSD bersumber tata kelola 
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pembelajarannya, pola pembinaan kompetensinya dan tingkat kesiapan mahasiswa. (2) 
Microteaching telah dilakukan dengan baik tetapi kurang mampu memberikan pengalaman 
nyata tentang situasi dan kondisi kelas/sekolah yang sesungguhnya. (3) Mahasiswa 
mampu melaksanakan pembelajaran microteaching dengan task-commitment yang tinggi 
dan kemampuan memenuhi tuntutan kompleksitas tugas guru. (4) Microteaching yang 
dilakukan mahasiswa telah merepresentasikan karakter calon guru yang baik dengan 
kedisiplinandan kepatuhan terhadap aturan pelaksanaan pembelajaran microteaching. 
(5) Dalam melaksanakan pembelajaran microteaching mahasiswa mampu melakukan 
refleksi untuk pengembangan diri dan telah memahami tugas profesional guru. 
Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah perlunya pembelajaran microteaching 
dimasukkan ke dalam struktur kurikulum Prodi S1 PGSD menjadi matakuliah agar dosen 
memiliki komitmen tinggi dalam membelajarkan mahasiswadan segara dikembangkan 
suatu model pembelajaran microteaching yang lebih mampu mengantarkan mahasiswa 
ke arah pencapaian kompetensi pedagogi. 

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENJAMINAN MUTU 
PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Haryono, Heri Tri Luqman BS, Edi Subkhan
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Teknologi pendidikan sebagai proses bersistem dan sistematis dalam upaya 
memecahkan masalah belajar, berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran dan 
berperan dalam proses penjaminan mutu pembelajaran. Penelitian ini ditujukan 
untukmendeskripsikan terapan teknologi pendidikan dalam peningkatan dan penjaminan 
mutu pembelajaran di sekolah.Penelitian dilakukan di 10 SMP/MTs Negeri dan 5 SMP/
MTs Swasta dari 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan; (1) 
teknologi pendidikan oleh sebagian besar guru dipahami sebagai pengembangan dan 
penggunaan media dalam pembelajaran, cara dan atau metode untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran, (2) sebagian besar guru telah memiliki keterampilan teknis teknologi 
pendidikan dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas profesional sebagai guru, 
(3) penjaminan mutu pembelajaran dilakukan dalam bentuk pengembangan budaya 
mutu, dokumen kebijakan mutu pembelajaran, dan gugus penjaminan mutu di sekolah. 
Rekomendasi atas temuan ini adalah perlu dikembangannya model terapan teknologi 
pendidikan dalam kerangka penjaminan mutu pembelajaran di sekolah.
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PENGEMBANGAN INSTRUMEN EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN KONSELING 
BERBASIS PROSES DI SEKOLAH MENENGAH 

Sugiyo, Muslikah
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
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Manajemen bimbingan dan konseling dilakukan dalam tahapan penyusunan 
program, implementasi program dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan 
hasil layanan yang dicapai dengan program yang telah direncanakan. Sementara guru 
BK di lapangan belum menyelenggarakan evaluasi dikarenakan belum adanya instrumen 
yang mudah dan praktis. Implikasi dari kenyataan di atas adalah adanya kebutuhan 
instrumen evaluasi BK yang memungkinkan konselor mendapatkan informasi tentang 
proses pelayanan yang dilakukan dan dampak yang telah ditimbulkan dari pelayanan yang 
diberikannya. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengembangkan instrumen 
evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah berbasis proses. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian research and development. Penelitian ini difokuskan untuk 
mengindentifikasi kebutuhan guru pembimbing mengenai instrumen evaluasi pelayanan 
bimbingan dan konseling, dan merumuskan proto dari instrumen evaluasi pelayanan 
bimbingan dan konseling di sekolah menengah. dan uji keefektifan instrumen evaluasi 
pelayanan bimbingan dan konseling berbasis proses dengan skala lebih luas. Teknik 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian pengembangan instrumen 
ini meliputi angket dan diskusi kelompok yang terpusat (focused group discussion). Teknik 
angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penilaian validitas isi instrumen 
evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling berbasis proses. Teknik diskusi kelompok 
yang terpusat (focused group discussion) dilakukan untuk dua kepentingan. Pertama, 
mendapatkan data pelengkap dari penilaian ahli tentang validitas isi. Kedua, mendapatkan 
data tentang visibilitas keterlaksanaan instrumen di lapangan. Kegiatan FGD melibatkan 
guru pembimbing dan pengawas BK SMA di kota Semarang. Hasil penelitian sejauh 
ini, berdasarkan validasi pakar BK prof. DYP Sugiharto, M.Pd,Kons dan Prof.Dr.Mungin 
Eddy Wibowo,M.Pd,Kons. bahwa instrumen penelitian yang dikembangkan sudah sesuai, 
tepat guna dan operasional meskipun ada beberapa perbaikan pada komponen layanan. 
Validasi praktisi melalui FGD guru BK dan pengawas BK Kota Semarang. Dengan 
demikian, diperoleh pengembangan instrumen yang valid dan siap diujicoba secara 
luas. Berdasarkan hasil uji coba instrumen pada guru BK di MGBK se Kota Semarang, 
diperoleh data bahwa pengembangan instrumen evaluasi pelayanan BK berbasis proses 
efektif untuk mengevaluasi proses pelayanan BK di sekolah menengah.
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KAMPUNG ORGANIK SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN LINGKUNGAN BERBASIS 
MASYARAKAT BAGI ANAK USIA DINI DI KOTA SEMARANG

Sukirman, Rafika Bayu Kusumandari
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
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Tahun 2015

Environmental management education should be imparted to children from an 
early age. Early age was the “golden age” for someone, does it mean when someone 
at that time got a proper education, he gained a good learning readiness and one of 
the main keys to the success of learning to the next level. Organic village is the 
designation for the urban / rural are developing environmental management where whole 
communities to manage the environment by planting organic crops. Even they develop 
dengue mosquito eradication in a way that is natural to plant crops that are not favored 
by mosquitoes. In addition to not cause negative effects, the environment has also 
become more healthy. Community-based environmental education model is expected 
to be more striking for early age children in managing the environment.Referring to the 
objectives to be achieved, the research program was designed with a “Research and 
Development”, meaning that a program of research followed by development program for 
repair or improvements. To produce a prototype Organic Village Environmental Education 
As Model For Community-Based Early Childhood, taken systematic steps in the form 
of the process of action, reflection, evaluation and innovation by applying qualitative 
research methods, descriptive, development, experimentation and evaluation. This study 
aims to gain in-depth overview of the Organic Village Environmental Education As Model 
For Community-Based Early Childhood. Village of Krobokan becoming a pilot village 
for urban areas for environmental regulation. Every citizen of organic crops and other 
useful plants such as mosquito repellent plants, fruit trees, etc. In addition, it is promoting 
recycling bins, especially organic waste that leaves of trees that have fallen. The leaves 
are processed into compost, but before it becomes compost. These leaves, crushed in 
advance by using a grinding machine garbage. It is intended to order the leaves into 
small pieces, so that when inserted into the barrel composer of the leaf pieces faster 
into fertilizer. The finished compost directly used to fertilize plants that live in stalls in the 
village Krobokan. For environmental education in early childhood, conducted in three 
schools namely TK Pembina State Semarang, Semarang Lab School kindergarten and 
kindergarten An Nur Semarang. The third school to apply the concept of habituation and 
role models as well as cooperation with parents

PERAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI 
KEMISKINAN MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL DI JAWA TENGAH

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis program yang dikembangkan PKBM di 
Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendidikan nonformal, peran 
PKBM, hambatan dan dukungan bagi PKBM dalam menyelenggarakan programnya.
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Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan 
datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel 
penelitian menggunakan metode multiple stage random sampling. Sampel didapatkan 
6 PKBM yang ada di Jawa Tengah. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber, metode dan teori. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapatkan bahwa jenis program 
yang dikembangkan PKBM di Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan adalah 
program PAUD, Keaksaraan, Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, KBU, Magang dan 
program lain. Program Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, serta KBU yang memiliki 
posisi dominan. Sedangkan jenis program yang paling banyak dikembangkan adalah 
program kursus dan pelatihan. Adapun peran PKBM yaitu sebagai pusat informasi, 
masyarakat belajar, pendidikan dan latihan keterampilan serta adanya kemandirian 
masyarakat yang terbentuk dari tiga kunci tersebut. Hambatan internal berupa belum 
terpenuhinya penyelenggaraan full beasiswa bagi semua warga belajar dan sulit mencari 
tutor yang diidealkan. Hambatan eksternal berupa minimnya sumber keuangan serta 
persaingan pemasaran produk. Dukungan internal berupa komitmen yang tinggi dari 
semua pengelola serta budaya kerja secara kekeluargaan. Dukungan eksternal berupa 
berbagai dukungan baik dari pihak pemerintah, swasta, berbagai mitra kerja serta media 
umum yang juga ikut serta dalam publikasi.

ALIH WAHANA SASTRA PESISIR PANTAI UTARA JAWA TENGAH DALAM LIRIK 
LAGU

Agus Nuryatin, Muhamad Burhanudin
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Alih wahana sastra Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah sebagai upaya mempermudah 
pembaca menerima efek komunikasi sastra tentang materi sastra klasik Pesisiran, 
dengan demikian sastra Pesisir dapat diapresiasi secara luas. Makalah ini diharapkan 
memberikan kontribusi pada upaya pencarian titik singgung antara sastra Pesisir 
sebagai sastra lokal menjadi lirik lagu sebagai budaya global. Implementasi alih wahana 
sebagai bentuk dialog antara sastra klasik lokal dan lirik lagu dapat menambah wawasan 
bentuk mengglobalkan yang lokal. Objek material yang dijadikan kajian dalam makalah 
ini adalah sastra klasik Pesisir berupa syiir yang ditulis menggunakan huruf Arab-Jawa 
(pegon) untuk dialihwahanakan ke dalam lirik lagu, maka sebelumnya diperlukankajian 
filologi yang meliputi pernaskahan, perteksan dan suntingan teks atas sastra Pesisir. Alih 
wahana sastra khususnya puisi kedalam lirik lagu diharapkan mendapatkan apresiasi 
positif. Hal ini dikarenakan lirik lagu mendapat tempat yang cukup besar di masyarakat. 
Alih wahana sastra Pesisir dalam lirik lagu akan mempermudah efek komunikasi sastra 
antar generasi.
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PENGEMBANGAN INSTRUMEN MUSIK ANSAMBEL BERBASIS KONSERVASI 
DALAM PEMBELAJARAN MUSIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA 

SEMARANG

Bagus Susetyo, Syahrul S. Sinaga
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Penelitian ini berangkat dari dasar pemikiran bahwa, banyak sekolah Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Semarang dalam pembelajaran seni musik kurang 
menggunakan peralatan musik, yang terjadi hanyalah bernyanyi dan bernyanyi terus 
menerus. Sehingga perlu di adakan suatu penelitian yang menghasilkan langsung 
peralatan-peralatan musik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran musik di 
PAUD. Proses mengolah alat musik ini dengan dua cara yaitu : 1) membuat alat musik 
sederhana yang ada disekeliling kita, dengan memanfaatkan barang bekas sebagai daur 
ulang dan berbasis konservasi dan tidak membahayakan anak, 2) memilih alat musik 
yang sudah ada di modifikasi sehingga diperoleh alat-alat musik yang bersifat konservasi 
dan tidak membayakan anak. Agar alat-alat tersebut dapat digunakan tentunya dibuat 
rumusan / model pembelajaran yang bersifat petunjuk praktis bagi guru-gurunya. Metode 
yang digunakan tetap jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif 
dan research and development sebagai uji coba hasil penelitian sampai diperoleh hasil 
yang baik dan maksismal.

PEMBELAJARAN TARI UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA ANAK USIA DINI

Hartono
Jurusan Sendratsik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki seorang anak dalam mengarungi 
kehidupan adalah ketrampilan dalam bekerjasama. Perkembangan kerjasama yang 
optimal juga dapat mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan aspek-aspek yang 
lain. Anak yang perkembangan kerjasamanya baik cenderung akan tumbuh menjadi 
anak yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Secara positif 
perkembangan kognitif, fisik-motorik, bahasa, serta kreatifitasnya berkembang dengan 
baik. Individu yang memiliki keterampilan kerjasama yang yang baik akan mampu menjalin 
dan mempertahankan komunikasi secara positif dengan orang lain, sehingga anak akan 
mencapai tujuan atau keinginan pribadinya melalui kerjasama.Hal-hal tersebut dapat 
dirangsang melalui kegitan pembelajaran tari.
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LAGU-LAGUBANYUMASANSEBAGAI REFLEKSISOSIALBUDAYAMASYARAKAT 
BANYUMAS

Suharto, Indriyanto
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Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
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Lagu-lagu dalam musik yang dalam masyaralkat Banyumas cukup beragam. Untuk 
melestarikan dan memasyarakatkan kesenian ini maka diperlukan penelitian. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi lagu-lagu Banyumasan yang berjumlah sangat banyak 
dan cukup melegenda. Sangat banyaknya lagu-lagu tersebut dan selalu dinyanyikan 
sepanjang masa menunjukkan ada keunikan dalam lagu-lagu Banyumasan tersebut. Perlu 
diselidiki apa yang menyebabkan lagu-lagu tersebut tetap lestari sehubungan dengan 
karakter lagu dan hubungannya dengan karakter masyarakat Banyumas. Penelitian ini 
berlokasi di eks-karesidenan Banyumas. Dengan pendekatan etnomusikologi penelitian 
ini akan mengidentifikasi bentuk dan struktur lagu-lagu Banyumasan, nilai-nilai yang 
ada dalam seni musik Banyumasan khusunya lagu-lagu dalam musik Banyumasan. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan performance study. 
Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Banyumas. Lagu-lagu Banyumasan yang 
masih eksis yang selalu disajikan menjadi bahan kajian sekaligus sebagai sumber 
data. Data dianalisis dengan jenis interaktif dari Miles dan Hubermann. Analisis isi juga 
dilakukan untuk mengkaji isi musik, bentuk dan lirik lagunya. Lagu-lagu yang dibawakan 
dalam pertunjukan-pertunjukan kesenian di wilayah Banyumas umumnya neggunakan 
lagu-lagu klasik yang bersifat abadi. Lirik pada lagu-lagu Banyumasan terutama yang 
klasik menggunakan bahasa Jawa ngoko dengan dialek Banyumasan. Bentuk lirik ini 
umumnya menggunakan cakepan wangsalan, parikan, isen-isen. Isi wangsalan yang 
merupakan sebuah cangkriman atau tebak-tebakan ini terkesan lucu dan menghibur. Isi 
lirik dalam lagu-lagu Banyumas mencerminkan sebuah karakter masyarakat Banyumas, 
cita-cita/utopia dari sebuah ideologi masyarakat. Karakter ini terlihat dari bahasa yang 
menggunakan Jawa Ngoko dengan dialek Banyumas yang mencerminkan masyarakat 
yang egaliter atau blakasuta yang mengganggap manusia di dunia pada hakikatnya 
memiliki derajat yang sama dan juga harus jujur. Penyajian lagu-lagu Banyumasan 
umumnya disajikan dengan cara sigrak, berirama cepat dengan pola kendangan yang 
dipengaruhi musik Sunda yang terkesan ceria yang digunakan untuk semua jenis lagu. 
Saran yang disampaikan adalah perlu dilakukan pelestarian agar jenis musik Banyumasan 
terutama lagu-lagunya, misalnyua melalui jalur pendidikan. Revitalisasi musik Banyumas 
pderlu dilakukan untuk menggali dan melestarikan musik Banyumas yang asli tetap hidup 
misalnya garap gendhing Banyumasan yang asli, kendangan, dan lain-lain. 
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PEMANFAATAN MEDIA LOKAL SEBAGAI SUMBER BELAJAR TARI

Wahyu Lestari
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Pemanfaatan media lokal sebagai sumber belajar tari. Kajian utama penelitian 
ini adalah mengkaji pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai media dalam 
pembelajaran tari. Pembelajaran tari di TK sangat unik, sebab dalam pembelajaran segala 
ranah perkembangan turut serta dipertimbangkan. Selain itu, juga harus memperhatikan 
tingkat perkembangan anak serta keadaan lingkungan di setiap sekolah. Anak akan 
mudah memahami sesuatu jika dikaitkan dengan apa yang telah di mengerti sebelumnya. 
Pendekatan pembelajaran tari yang tepat dengan memanfaatkan segala sesuatu yang 
ada di lingkungan sekitar. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan kreatifitas guru 
dalam memanfaatkan media lokal sebagai sumber belajar dalam pembelajaran tari. Hal 
ini didasarkan bahwa anak akan mudah menangkap sesuatu yang baru bila berdasarkan 
pada sesuatu yang telah akrap yang ada di sekitarnya. Dengan demikian penelitian ini 
akan menjelaskan pemanfaatan media lokal dalam pembelajaran tari.

KAJIAN RISIKO BENCANA BANJIR TERINTEGRASI IKLIM SEBAGAI UPAYA 
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN PEKALONGAN

Ananto Aji, Wahid Akhsin BNS, Satya Budi Nugraha*
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
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Tahun 2015

Climate change is part of chain of natural resources and environment damage. 
One of cause factor is global warming that trigerred disaster risk increasement as for 
flood. Pekalongan Regency is one of area which affected by flood in last few years. It 
has brought many loss, materials as well as death victims. This article aim to show the 
index of community adaptation capability toward flood and tidal flood disaster in coastal 
area of Pekalongan Regency. Research area discussed are Tirto Subdistrict, precisely in 
Jeruksari Village, Tegaldowo Village and Mulyorejo Village. Based on analysis result, it 
got fact that the index of community adaptation capability in Pekalongan Regency were 
relatively in low level. Except, they have done some adaptation forms to survive in that 
location.
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MODEL PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) PADA MATERI 
KONTROVERSI (CONTROVERSY ISSUES) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

(SMP) KOTA SEMARANG
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Mata pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial perlu dikonstruksi dengan baik untuk 
membentuk kehidupan warganegara yang demokratis. Pengorganisasian materi 
kontroversi sangat diperlukan agar membentuk karakter cerdas dan kritis peserta 
didik. Pengorganisasian materi-materi kontroversi menarik dikaji sehingga akan dapat 
dikembangkan model pembelajaran kontroversi yang mampu mengembangkan daya 
kreativitas peserta didik. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) materi-materi dalam IPS 
apa saja yang merupakan materi-materi kontroversi di SMP?, (2) bagaimanakah guru 
mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran IPS pada materi-materi kontroversi?, 
dan (3) bagaimanakah kebutuhan guru akan model pembelajaran IPS pada materi-
materi kontroversi?. Penelitian ini menggunakan desain research and development 
(R&D) yang didahului dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui kebutuhan akan 
model pembelajaran IPS pada materi kontroversi. Pengumpulan data dilakukan melalui 
pengamatan danwawancara, dan teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran materi kontroversi dalam 
bidang IPS belum dikonstruksi dengan baik oleh guru. Guru belum melakukan analisis 
materi dengan memisahkan materi yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan daya 
kritis dari siswa karena memuat materi yang kontroversi. Dengan demikian, pembelajaran 
yang dilakukannya pun menggunakan model pembelajaran yang tidak berbasis matteri, 
karena menyamakan materi kontroversi tersebut dengan materi lain. Hal ini terjadi 
karena latar belakang pendidikan guru yang monodisiplin dan analisis materi yang tidak 
melibatkan forum kelompok guru dalam MGMP serta kurangnya pemahaman akan materi 
kontroversi dalam pembelajaran IPS.Berdasarkan simpulan disarankan: (1) guru perlu 
melakukan analisis materi pembelajaran dalam forum kelompok keilmuan yakni MGMP 
sehingga pengembangan materi pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih mendalam, 
dan (2) perlu ada pemahaman akan model pembelajaran yang dapat digunakan oleh 
guru untuk mengembangkan materi kontroversi dalam mata pelajaran IPS di SMP.
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STUDI KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA IDENTITAS (PADA MASAYARAT PECINAN 
KOTAMADIA SEMARANG)

Ba’in, Hamdan Tri Atmaja
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Perubahan kebijakan terkait dengan eksistensi Etnis Cina, khususnya agama 
Khong Hu Chu, membawa perubahan dalam cara pandang antara etnis Cina dan pribumi. 
Perubahan tersebut terkait dengan konstruksi identitas sosial etnis Cina budaya pasca 
adanya kebebasan mengexpresikan budaya dan pengakuan agama Khonghucu. Kajian 
di lapangan menunjukkan etnis Cina mengkonstuksi identitas sosial budaya sebagai etnis 
yang ingin dianggap setara dengan etnis yang lain. Dalam konstruksi sosial seperti ini, 
mereka ingin diakui identitas sosial budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia.
Etnis Cina lainnya mengkonstrusi identitas sosial budaya sebagai “Yang lain”, mengingat 
dirinya selama ini dikonstruksikan sebagai “Yang lain”.Mereka yang mengonstruksikan 
identitas sosial seperti ini menganggap bahwa kelompok mereka baik secara sosial 
dan budaya lebih tinggi dibandingkan dengan etnis lainnya.Konstruksi sebagai “Yang 
lain”, nampak kelihatan ketika mereka berada dalam satu etnis.Namun sebaliknya 
ketika berada di kelompok etnis lainnya, mereka tidak menunjukkan sebagai etnis yang 
memiliki identitas sosial budaya yang lebih tinggi, tetapi memposisikan setara dengan 
etnis lainnya.Kedua konstruksi sosial budaya seperti ini, mampu membangun negosiasi 
sosial budaya dengan etnis Pribumi, yang pada akhirnya dapat menghilangkan sterotip, 
stigma dan prasangka etnis. Kajian ini merekomendasikan perlunya negara membangun 
keterbukaan budaya, melalui kegiatan-kegiatan festival budaya antar etnis dan memberi 
kesempatan yang sama pada masing-masing etnis untuk mengembangkan budaya, 
sehingga masayarakat bisa melihat perbedaan budaya bukanlah suatu perbedaan tapi 
merupakan kekayaaan bangsa. 

ANALISIS HISTORIS TRADISI TUTUR MASYARAKAT TALUNKACANG SEBAGAI 
SUMBER PENULISAN SEJARAH AKHIR HINDU-BUDDHA DI SEMARANG

Jayusman, Syaiful Amin, Atno
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Penelitian ini menganalisis tradisi tutur masyarakat Talunkacang, sebagai 
sumber dalam penulisan sejarah Hindu-Buddha di Semarang. Tujuan dari penelitian 
ini adalah: 1) Untuk mengetahui relevansi tradisi tutur masyarakat Desa Talunkacang, 
Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang sebagai sumber penulisan 
sejarah akhir Hindu-Buddha di Semarang, dan 2) Untuk mengatahui pemanfaatan tradisi 
tutur masyarakat Desa Talunkacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota 
Semarang dalam penulisan sejarah akhir Hindu-Buddha di Semarang. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan pendekatan analisis historis tradisi tutur masyarakat Talunkacang 
sebagai sumber penulisan sejarah akhir Hindu-Buddha di Semarang. Data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari Informan dan dokumen. Penelitian 
ini akan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu (1) Wawancara; dan (2) Kajian 
Dokumen. Sebagai tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi 
data.
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PENGEMBANGAN COOPERATIVE ACADEMIC EDUCATION (CO-OP) SEBAGAI 
UPAYA MENUMBUHKEMBANGKAN KARAKTER WIRAUSAHA DI KALANGAN 

MAHASISWA

Masrukhi, Tommi Yuniawan, Alamsyah
Jurusan Antropologi dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Cooperative Academic Education (Co-op) merupakan program memberikan 
pengalaman kepada para mahasiswa di dunia usaha dan industri, sambil yang 
bersangkutan tetap menjadi mahasiswa, sehingga berkembang hard skills dan soft 
skills secara berimbang. Model penyelenggaraa Co-op melibatkan tiga pihak yang 
saling bermitra, yaitu perguruan tinggi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan 
para mahasiswa. Model kemitraan ini meliputi empat aspek penting yang saling terkait 
satu sama lain, yaitu pengembangan perangkat kegiatan, pengembangan program 
pembinaan, pengembangan evaluasi kegiatan, dan pengembangan program fasilitasi 
bagi mahasiswa pasca kegiatan. 

DIVERSIFIKASI PEKERJAAN RUMAHTANGGA SEBAGAI STRATEGI PENGHIDUPAN 
DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI LERENG MERBABU KABUPATEN 

SEMARANG 

Puji Hardati, Tjaturahono Budi Sanjoto
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi diversifikasi pekerjaan rumahtangga 
di desa-desa yang terletak di lereng Gunung Merbabu Kecamatan Getasan Kabupaten 
Semarang, sekaligus mengidentifikasi pola sebaran spasial desa-desa berbasis 
kerapatan vegetasi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran di desa-desa 
berbasis diversifikasi pekerjaan rumahtangga. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode diskriptif dengan menerapkan pendekatan penghidupan, sehingga 
diharapkan untuk membantu merumuskan strategi adaptasi terjadinya perubahan 
iklim. Langkah penelitian dimulai dengan mengumpulkan, membuat, dan penyusunan 
basis data melalui kerja lapangan, analisis hasil penelitian dan penyusunan laporan. 
Analisis menggunakan software ER Mapper dan Arc View 3.3 untuk pengolahan citra 
satelit dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat diversifikasi pekerjaan 
rumahtangga di desa yang berlokasi di lereng Merbabu. Desa-desa dengan kerapatan 
vegetasi rendah ada kecenderungan rumahtangga melakukan diversifikasi pekerjaan di 
sector non-pertanian. Desa Batur merupakan salah saru desa dengan kerapatan vegetasi 
rendah. Rumahtangga di Desa Batur melakukan diversifikasi pekerjaan, selain bekerja di 
sector pertanian juga di sector non-pertanian. Strategi rumahtangga dalam menghadapi 
perubahan iklim dilakukan dengan cara menganekaragamkan jenis tanaman yang tidak 
memerlukan banyak air, memobilisasi anggota rumahtangga, dan sebagian anggota 
rumahtangga melakukan diversifikasi matapencaharian dengan bekerja di sector non-
pertanian di luar di desa.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MUSYAWARAH SEBAGAI LOKUS PENGAMALAN SILA 
KE 4 PANCASILA PADA JENJANG SMP DI KOTA SEMARANG

Suyahmo, Moh. Aris Munandar, Andi Suhardiyanto
Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Musyawarah secara resmi menjadi metode pengambilan keputusan yang harus 
dilakukan oleh semua komponen negara termasuk rakyatnya, hal ini tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar seperti Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Tetapi dalam pengambilan 
keputusan sering kali musyawarah tidak digunakan. Bahkan kemampuan untuk 
bermusyawarah tidak dimiliki sejak dini, akibatnya kualitas demokrasi kita tidak 
mengalami penyempurnaan yang signifikan. Kemampuan musyawarah sejak dini dapat 
meningkatkan kualitas demokrasi. Inilah menurut saya, salah satu alasan mengapa 
musyawarah harus diajarkan sejak dini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan model musyawarah yang dapat diterapkan. Tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bagaimana Penerapan musyawarah sebagai lokus 
Pendidikan Demokrasi di SMP Kota Semarang. 2) Mengetahui Kelemahan dan Kekuatan 
Penerapan musyawarah sebagai lokus Pendidikan Demokrasi. 3) Membuat model 
Penerapan musyawarah sebagai pengamalan Sila 4 jenjang SMP. Pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Researh& Development) yang 
dimodifikasi dari Borg and Gall (1983), yang kemudian disederhanakan menjadi tiga 
langkah inti dari sepuluh langkah. Ketiga langkah tersebut yaitu studi pendahuluan, 
pengembangan model, dan validasi model. Ketiga langkah tersebut dilaksanakan dalam 
tiga tahun kegiatan. Lokasi Penelitian ini SMP di Kota Semarang. Berdasarkan hasil 
temuan model, selanjutnya dilakukan validasi model dalam rangka menghasilkan model 
final, yaitu ditemukan model akhir padepokan karakter tentang pembangunan bangsa dan 
karakter yang fit dengan langkah implementasi model kepada kelompok model, kelompok 
imbas, (2) sosialisasi model kepada pengguna kepentingan, khalayak mahasiswa, 
dan para siswa secara lebih luas. Analisis data dalam ketiga tahapan penelitian yang 
dilakukan adalah analisis kualitataif interaktif. Sedangkan untuk melihat keabsahan data 
dilakukan dengan teknik trianggulasi, baik sumber penelitian maupun alat pengambil 
data sampai diperoleh tingkat kejenuhan data.

PEMBELAJARAN RISET OPERASI BERBASIS ICT PROGRAM KOMPUTER PADA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Dwijanto, Mashuri, Isti Hidayah
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Kajian ini didasarkan atas hasil penelitian inovasi pembelajaran yang dilaksanakan 
di program studi Matematika jurusan Matematika FIMPA Unnes.Tujuan yang diharapkan 
adalah mengembangkan atau memperoleh suatu model pembelajaran matematika 
pada mata kuliah Riset Operasi yang berbasis ICT. Upaya ini dilakukan dalam rangka 
memanfaatkan teknologi komputer (laptop) yang dimiliki oleh hampir semua mahasiswa 
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jurusan Matematika guna mengurangi kesulitan mahasiswa dalam melakukan perhitungan 
yang cukup banyak dan rumit. Penelitian dilaksanakandi Laboratorium Matematika Unnes 
yang sekaligus sebagai ruang kuliah mata kuliah ini. Pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan PBL (project-based learning) berbasis ICT. Data yang diolah 
diambil dari lapangan (permasalahan nyata) yang selanjutnya dibahas dan didiskusikan 
secara kelompok dengan memanfaatkan teori riset operasi dan fasilitas laptop serta 
software yang mendukungnya. Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas dan dikaji 
tiap langkah yang telah dilakukan mahasiswa sampai dengan mengambil kesimpulan 
dan interpretasinya. Hasil penelitian meliputi dua macam, yakni (1) bentuk program 
untuk menyelesaikan masalah riset operasi dengan bantuan komputer, dan (2) hasil 
pembelajaran riset operasi dengan pendekatan project-based learning.

KESIAPAN GURU-GURU SLB DI JAWA TENGAH DALAM MENGUASAI BAHAN AJAR 
DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 SLB

Hardi Suyitno, Sugiman
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

SLB adalah suatu sekolah yang mendidik siswa-siswa berkebutuhan khusus. 
Penelitian ini ingin menganalisis kesiapan guru-guru SLB di Jawa Tengah dalam 
menguasai Bahan Ajar dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 SLB.Dengan.
Permasalahannya, bagaimana menganalisis kesiapan guru-guru SLB di Jawa Tengah 
dalam menguasai Bahan Ajar dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 SLB?Tujuan 
penelitian ini: (1) Mendeskripsikan kesiapan guru-guru SLB di Jawa Tengah dalam 
menguasai Bahan Ajar dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 SLB, dan (2) publikasi 
hasil penelitian melalui Seminar Internasional dan Jurnal Nasional Terakreditasi. 
Kegiatan ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga metode penelitiannya meliputi:(1) 
reduksi data(data reduction); (2) pemaparan data/kategorisasi(data display); dan (3) 
penarikan kesimpulan(conclusion drawing/verification). Rencana kegiatannya 2 tahun. 
Tahun ke-1 kegiatannya menganalisis kesiapan guru-guru SLB di Jawa Tengah dalam 
menguasai Bahan Ajar dan meng implementasikan Kurikulum 2013 SLB, melalui tes 
dan wawancara, tahun ke-2 kegiatannya menganalisis kesiapan guru-guru SLB di Jawa 
Tengah dalam menguasai Bahan Ajar dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 SLB 
melalui pengamatan dan pendampingan di kelas pada saat guru mengajar di SLB.
Hasil tahun ke-1: (1) Ada perubahan Mindset yang positif dari guru-guru SLB di Jawa 
Tengah terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. (2) Sebagian besar guru-guru 
SLB sudah menguasai materi, dengan asumsi bahwa materi kurikulum 2013 memiliki 
banyak kesamaan dengan kurikulum sebelumnya. (3) Guru-guru banyak yang menemui 
kesulitan dalam mengimplemen tasikan/mengajarkan materi SLB melalui pendekatan 
saintifik dan tematik terpadu.Untuk mengajarkan materi melalui pendekatan saintifik dan 
tematik terpadu, para guru berpendapat bahwa alat peraga diperlukan tetapi banyak 
yang kebingungan tentang cara memanfaatkan alat peraga melalui pendekatan saintifik. 
(4) Guru kurang terampil dalam menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai 
dengan tuntutan Kurikulum 2013. (5) Kesulitan para guru dalam mengimplemen tasikan/
mengajarkan materi SLB melalui pendekatan saintifik dan tematik terpadu, berakibat 
dengan kurang tepatnya RPP yang dibuat oleh para guru. (6) Dalam proses mengimple-
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mentasikan Kurikulum 2013, para guru merasa kurang terampil dalam mengubah nilai 
mentah menjadi nilai rapor. Sebagai hasil tambahan, ternyata banyak guru SLB yang 
menginginkan adanya suatu pelatihan, workshop, praktik, dan pendampingan di kelas 
tentang bagaimana cara mengajarkan materi untuk siswa SLB, yang dilaksanakan 
melalui pendekatan saintifikdan tematik terpadu, membuat RPP, dan kemudian diteruskan 
dengan pendampingan khususnya yang terkait dengan cara mengubah nilai mentah 
menjadi nilai rapor.

UJI KEVALIDAN DAN KEEFEKTIFAN PENERAPAN MODEL ASESMEN 
KOLABORATIF KELOMPOK KINERJA GURU MATEMATIKA BERBASIS OPEN CLASS 

ACTIVITY (OCA) UNTUK MENINGKATKAN PUBLIKASI ILMIAH

Kartono, Endang Retno Winarti, Masrukan
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Pelaksanaan asesmen kinerja guru di Indonesia selama ini belum melibatkan 
teman sejawat, masih menggunakan teknik asesmen klasik dan belum terpadu dengan 
pembinaan keprofesionalan guru. Minimnya artikel dalam publikasi ilmiah yang dibuat 
oleh guru, menyebabkan kenaikan pangkat mereka kurang lancar. Tujuan penelitian ini 
adalah pertama memperoleh hasil pengembangan model asesmen kolaboratif kelompok 
kinerja guru matematika berbasis open class activity (OCA) untuk meningkatkan 
publikasi ilmiah yang layak. Kedua menguji efektivitas penerapan model asesmen 
kolaboratif kelompok kinerja guru matematika berbasis OCA yang telah dikembangkan.
Pengembangan model mengikuti tahap-tahap pengembangan menurut Plomp, yakni 
tahap investigasi awal, perancangan, realisasi, dan tes, evaluasi, dan revisi. Diperoleh 
suatu model asemen kolaboratif kelompok kinerja guru matematika berbasis OCA yang 
valid dan hasil implementasi model efektif. Spesifikasi model yakni dalam implementasinya 
merupakan kegiatan terpadu serentak antara supervisi akademik dan lesson study 
pada pase do melalui OCA yang dilengkapi dengan teknik asesmen kolaboratif. Ketika 
hendak meningkatkan kinerja dan kuantitas karya tulis ilmiah bagi guru matematika 
direkomendasikan menggunakan model asesmen kolaboratif kelompok berbasis OCA 
pada saat menilai kinerja mereka. 

EFFECT OF TIME AND TEMPERATURE ON ISOMERIZATION REACTION OF 
Α-PINENE USING CATALYST ZR4+/NATURAL ZEOLITE

Nanik Wijayati, Supartono, Nuni Widiarti, Tri Handayani 
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Effects of time and temperature on α-pinene isomerization reaction using catalysts 
Zr4+/natural zeolitewas studied. Characterization of the catalysts include: crystallinity, 
observed usingX-Ray Diffraction, count Zr4+carried observed using X-Ray Fluorescence, 
area and porosity catalyst was observed using the Surface Area Analyzer, and acidity 
catalyst observed through gravimetric method. Isomerization reaction carried out in a 
batch reactor with temperature variations 90, 120 and 150oC and reaction time variations 



123Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian DIPA PNBP Unnes

of 60, 90, 120, 150 and 180 minutes. Best results of isomerisation in this study was 
obtained at 150oC with a reaction time of 180 minutes. Kindsof isomer obtained was 
observed using GC-MS. Catalyst characterization results indicate that modification of 
the catalyst by cation Zr4+ increases the acidity from 2.76 to 6.64 mmol/g and does not 
damage the crystal structure significantly. The highest product conversion in this research 
is 9.24%, less than the maximum results caused by pre-treatment of the catalyst produces 
a low area. Thus, temperature and reaction time affect the concentration of α pinene 
isomerization product in addition to the effect of the catalyst used.

PRODUKSI FLAVONOID PADA KULTUR KALUS DAN SUSPENSI SEL KEPEL 
(STELECHOCARPUS BURAHOL)

Noor Aini Habibah
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Stelechocarpus burahol [(Bl.) Hook. f. & Th.] is one of the Indonesian medicinal 
plant that contains flavonoids and steroids. In vitro callus induction studies on 
Stelechocarpus burahol were carried out to know phytohormone requirement for optimum 
callus induction. Immature seed explants were cultured on MS medium by supllementof 
different combination and concentration of plant growth regulators i.e. Picloram (5, 7.5 
and 10 mg/L) and 2, 4-D (10, 15 and 20 mg/L) and added BAP (0.09 mg/L)under light 
and dark conditions. Callus formation started on the 24th to the 48th days. Explant on MS 
medium which was supplement of 7.5 mg/L Picloram and maintained in dark condition 
proved to be the best condition for optimum callus induction. In addition, Picloram 
shown to bethe most efficient for induction and production of friable calluses. The 
callus induction varied from 60% to 100%. Thin layer Chromatography result showed 
that all callus containing flavonoid. It could be conclude that these studies could be used 
for selecting suitable callus induction medium of Stelechocarpus burahol.

IDENTIFIKASI GEN PENANDA RESISTENSI GENETIK TERHADAP VIRUS FLU 
BURUNG PADA BERBAGAI STRAIN AYAM

Nur Rahayu Utami, R. Susanti, Margareta Rahayuningsih
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Wabah flu burung sangat merugikan peternak, industri perunggasan dan para 
pedagang. Biosekuriti serta vaksinasi hanya efektif diterapkan pada perusahaan 
breeding farm komersial, namun sangat sulit dirterapkan pada peternakan rakyat kecil 
yang pemeliharaan ayamnya dengan cara diumbar. Padahal sebagian besar (80%) 
peternakan ayam di Indonesia adalah peternak kecil. Penggunaan gen kandidat sebagai 
marker sangat tepat dilakukan karena merupakan blue print hasil riset genom yang 
keakuratannya terjamin dan terdaftar pada database Assession number bank DNA. Gen 
Mx merupakan gen yang terlibat dalam mekanisme pertahanan terhadap infeksi virus 
influenza, sehingga gen ini sangat berpotensi sebagai gen kandidat penanda resistensi 
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pada ayam. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengidentifikasi gen penanda resistensi 
terhadap flu burung pada ayam berdasarkan marka/penanda molekuler gen Mx. Penelitian 
ini merupakan penelitian eksploratif. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 jenis strain 
ayam, yaitu ayam kampung, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging. Masing- masing 
strain diambil sampel 10 ekor ( 5 ekor jantan, 5 ekor betina). Sampel darah diambil 
dari setiap individu, sebanyak 0,1-0,3 ml /ekor dari vena brachialis. Selanjutnya darah 
dimasukkan ke dalam tabung eppendorf 1,5 ml berisi EDTA. Ekstraksi DNA dilakukan 
sesuai metoda standart. DNA hasil isolasi selanjutnya diamplifikasi gen Mx-nya dengan 
primer NE-F2/F dan NE-R2/R. Amplifikasi dilakukan dengan program predenaturasi 94oC 
selama 5 menit, denaturasi 94oC selama 60 detik, annealing 60oC selama 60 detik 
dan elongasi 72oC selama 60 detik, dengan siklus sebanyak 35 kali, dan post 
elongasi 72oC selama 5 menit. Produk PCR (target 100bp) divisualisasikan dengan 
elektroforesis gel agarose 1,2%. Untuk menentukan genotipe Mx++, Mx+- dan Mx--, 
produk PCR dari fragmen gen Mx dipotong dengan enzim restriksi Rsa1 (5’GT/AC’3) 
yang dapat memotong situs 631. Apabila terjadi mutasi Asp631Ser menandakan unggas 
air rentan terhadap flu burung (gen Mx--). Genotipe AA dengan besaran fragmen DNA 
(alel) 100 pb menunujukkan gen Mx++, genotipe AG dengan besaran fragmen DNA 100 
pb dan 73 pb menunjukkan gen Mx+-, dan genotipe GG dengan besaran fragmen DNA 73 
pb menunjukkan gen Mx--. Analisis PCR-RFLP pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
semua (100%) sampel ayam pedaging (10 ekor) bergenotip GG. Pada ayam petelur 
80% genotip AG, 10% GG dan 1 sampel tidak berhasil dianalisis. Pada ayam kampung, 
sebesar 68,4% ayam bergenotip GG dan 31,6% bergenotip AG.

POLA AKUMULASI LOGAM CU IKAN BANDENGSELAMA PERIODE PERTUMBUHAN 
DI TAMBAK

Sri Mulyani ES, Nana Kariada Tri Martuti, Andin Irsadi
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Akibat kerusakan pantai dan lahan mangrove di kawasan pesisir pantai Kota 
Semarang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan wilayah pesisir. Penurunan 
kualitas lingkungan ini berpengaruh pada lingkungan tambak yang berada di wilayah 
pesisir pantai yang juga akan mempengaruhi kualitas ikan yang dipelihara di tambak-
tambak di wilayah pesisir pantai. Ikan Bandeng merupakan salah satu hasil budidaya ikan 
di tambak yang banyak terdapat di daerah pantai atau pesisir.Sampel dalam penelitian 
ini berupa:logam Cu pada air, sedimen serta ikan bandeng pada tambak penelitian yang 
sudah ditentukan. Kualitas lingkungan yang terdiri dari: DO, pH, salinitas dan suhu 
perairan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi (ecological approach).Data 
bioakumulasi logam Cu dalam sedimen, air dan ikan bandeng dianalisis berdasarkan 
rumus FK dan BCF yang ada.Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil 
kandungan logam Cu pada peraiarn tambak antara 0,2-0,3 ppm dan sedimen antara 
18,088-22,81 ppm. Kadar logam dalam air tersebut sudah berada di atas ambang batas 
yang telah ditentukan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
No 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, kadar Cu untuk biota laut 0,008 mg/L. 
Untuk itu perlu mendapat perhatian adanya pencemaran logam Cu di tambak bandeng 
wilayah Tapak. Kandungan logam Cu pada ikan di wilayah Tapak (1.165 - 3.396 ppm ) 
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masih di bawah ambang batas yang diijinkan BPOM No. 03725/B/SK/VII/89Tahun 1989 
sebesar 20 ppm, tetapi harus tetap diwaspadai mengingat sifatnya yang akumulatif dan 
membahayakan kesehatan manusia yang mengkomsumsinya.

DESIGN A PROJECT BASED LEARNING AND AUTHENTIC ASSESSMENT 
MANAGEMENT SYSTEM

Aji Purwinarko, Harjito, Sri Susilogati Sumarti
Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Project-based learning is a learning process-oriented and results. To measure 
achievement of learning objectives required authentic assessment of the process and 
outcomes. Project management and evaluation are a separate issue for lecturers. It, 
therefore, requires a learning management information system (Learning Management 
System) that can help professors manage the project and assessment of student 
achievement of learning outcomes in an integrated manner. So designed a system of 
Project Based Learning and Authentic Assessment Management System (PBLAAMS). 
PBLAAMS developed through the waterfall model (analysis, design, implementation, 
testing, and maintenance). PBLAAMS can provide feedback directly to students to ensure 
the achievement of learning objectives that have been set. Additionally, PBLAAMS should 
be able to provide sufficient information for the lecturers to evaluate the learning process 
is organized.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SOFT SKILLS KONSERVASI 
BERPENDEKATAN ETNOSAINS TERINTEGRASI MATA KULIAH KONSERVASI DAN 

KEARIFAN LOKAL DI PRODI IPA DAN MAPEL IPA SMP

Sudarmin, Alawya, dan Arif Widiyatmoko
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Penelitian unggulan perguruan tinggi ini memfokuskan topik roadmap Unnes yaitu 
pendidikan berkualitas dan berakarakter, terutama soft skillss konservasi Unnes.. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan lokasi penelitian di prodi S-1 
pendidikan IPA Unnes dan SMP Negeri 26 Semarang. Produk yang dikembangkan adalah 
Model Pembelajaran Berbasis Etnosains (MPSBE) dan perangkat pembelajaran inovatif 
untuk Soft skills Konservasi yang diintegrasikan pada Mata kuliah Konservasi dan Kearifan 
Lokal dan mata pelajaran IPA. Produk perangkat dan alat evaluasi yang dikembangkan 
diterapkan pada mahasiswa IPA dan siswa SMP Negeri 26 dengan pendamping guru 
IPA. Instrumen penelitian ini berupa lembar pengamatan, kuesioner, dan tes tertulis. 
Teknik analisis data menggunakan uji validasi model dan perangkat pembelajaran. 
Uji efektifiitas dan kepraktisan menggunakan Uji N-Gain dan analisis deskriptif. Hasil 
penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa (a). MPBE yang dikembangkan valid dan 
layak dieterapkan, (b) penerapan MPBE mampu meningkatkan penguasaan soft skill 
konservasi mahasiswa IPA yang menempuh mata kuliah konservasi dan kearifan lokal 
pada tingkat pencapaian harga N-gain kategori tinggi dan sedang, (c) penerapan MPBE 
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mampu meningkatkan penguasaan konsep konservasi dan kearifan lokal, (d) MPBE dan 
perangkat yang dikembangkan mampu meningkatkan konsep kalor dan energi sampai 
kategori sedang. Respon siswa terhadap implementasi MPBE mendapat respon positif 
dari mahasiswa dan siswa setuju. 

PENENTUAN BIDANG GELINCIR BERDASARKAN DATA GEOLISTRIK STUDI 
KASUS DI JALAN H.R. HADIYANTO SEMARANG

Supriyadi, Khumaedi, Sukiswo, Naufal
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahaun Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Telah dilakukan penelitian geolistrik di ruas jl. HR. Hadiyanto Sekarang Gunungpati. 
Daerah ini merupakan daerah rawan longsor sehingga perlu data pendukung yang terkait 
dengan potensi longsor untuk mendukung penataan ruang daerah ini. Metode yang akan 
digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama menggunakan 
metode Resistivitas 3D konfigurasi pole-pole yang merupakan konfigurasi elektrode yang 
paling sering digunakan untuk survei resistivitas 3D, dan kedua menggunakan metode 
Seismik Refraksi. Penggunaan kedua metode tersesbut diharapkan saling melengkapi 
untuk memperkuat analisis dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
berdasarkan hasil pengukuran resistivitas menunjukkan bahwa terdapat bidang gelincir 
sepanjang ruas jl. HR. Hadiyanto khususnya ditunjukkan pada citra penampang lintasan 
11 ( jalan tanjakan depan pintu gerbang utara perumahan Trangkil) dan lintasan 16 (jalan 
tanjakan depan AKBID) pada kedalaman sekitar 10 m yang diduga karena perbedaan 
ketinggian lapisan batuan.

FABRICATION OF POROUS CARBON COMPOSITE MATERIAL FROMLEAVES 
WASTE AS A LIGHTWEIGHT EXPANDED CARBON AGGREGATE (LECA)

Sulhadi, Nita Rosita, Susanto, Khoirun Nisa’, Pradita Ajeng Wiguna Putut Marwoto and Mahardika 
Prasetya Aji

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Leaves waste has been already used asLightweight Expanded Carbon Aggregates 
(LECA) because of its high carbon material. LECA can be used as a water storage media. 
LECA is low in density so thatits massis very light. As a water storage media, LECA should 
have high absorbtion. The LECA’s absorption and evaporation rate is are affected bythe 
pores. The pores served to increase water storage ability from LECA.LECA with mass 
percent variation of PEG (pore-forming agent) 5%, 10%, 15%, 20% and 25% is the focus of 
this study. LECA fabrication is done by mixing carbon powder from leaves waste with PEG 
and PVAc. The properties of LECA are identified by calculating the porosity, absorption 
rate and evaporation rate. The result of the calculation shows that the higher PEG mass 
percentage, the higher LECA’s porosity, absorption rate and evaporation rate. However, 
the porosity and absorption rate will be saturated with addition 25% mass percent PEG.



127Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian DIPA PNBP Unnes

BATIK KONSERVASI: PENGEMBANGAN MOTIF, TEKNOLOGI, DAN PROSES 
BERWAWASAN LINGKUNGAN

Adhi Kusumastuti, Rodia Syamwil, Siti Nurrohmah
Jurusan Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Batik Konservasi adalah batik yang gagasan dan filosofi motifnya berangkat dari 
nilai-nilai konservasi, seperti pelestarian sumber daya alam, dan pelestarian seni dan 
budaya daerah, konteks dengan potensi lokal dan nilai-nilai tradisi masyarakat.Penelitian 
tentang batik konservasi ini perlu dilakukan, sebagai sumbangsih bagi pengembangan 
kreatifitas di sektor industri yang menjadi andalan pariwisata dan perekonomian propinsi 
Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 
development) untuk mengembangkan Batik Konservasi. Penerapan model dilakukan 
dalam bentuk aksi (action research) dalam rangka implementasi Teknik Batik konservasi 
di industri batik. Dalam penelitian ini, dikembangkan motif Batik Konservasi. Selanjutnya, 
dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan 
dan pengembangan motif Batik Konservasi. Karakteristik motif Batik Konservasi yang 
dikembangkan, dideskripsikan berdasar aspek-aspek gagasan, ornamen dan isen-
isen, dan desain. Motif Batik Konservasi yang dikembangkan adalah motif batik Unnes, 
yang menganut prinsip-prinsip konservasi yang dicanangkan Unnes. Gagasan motifnya 
dapat mengarah pada dua hal, yaitu bertema lingkungan dan bertema budaya. Motif 
bertema lingkungan dapat mengangkat fauna dan flora yang terdapat di lingkungan 
sekitar, fauna dan flora yang perlu dilindungi, yang distilasi sedemikian rupa sehingga 
memenuhi persyaratan motif batik, yaitu adanya ornamen dan isen-isen. Motif bertema 
budaya dapat mengangkat nilai-nilai tradisional dari budaya berupa filosofi masyarakat, 
kepurbakalaan, seni tradisi dan adat istiadat, legenda, dan mitos. Sumber ide Batik 
Konservasi berasal dari: (1) ragam hias tradisional daerah; (2) fauna atau flora dari 
lingkungan sekitar atau fauna dan flora langka yang hampir atau telah punah; (3) seni 
tradisi lokal dan bertema seni dan budaya lokal (filosofi hidup masyarakat, ragam hias, 
tradisi, legenda, mitos), yang distilasi sedemikian rupa menjadi ragam hias utama atau 
tambahan yang memenuhi kriteria sebagai ornamen batik. Motif Batik Konservasi harus 
terdiri dari ornamen dan isen-isen, baik isen motif maupun isen latar. Jenis ornamen 
dikembangkan dari motif kuno sebagai upaya perlindungan dan promosi. Jenis isen-isen 
sedapat mungkin mengangkat isen-isen tradisional.

PERANCANGAN DAN ANALISIS SUDU TURBIN ANGIN HORIZONTAL DENGAN 
BAHAN VARIASI CAMPURAN FIBER

Agus Suharmanto,Kriswanto, Ahmad Roziqin
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat mekanik variasi campuran 
fiber karbon untuk pembuatan sudu turbin angin horizontal, menganalisis sudu turbin 
angin dengan variasi campuran fiber karbon pada analisis stress, fatigue (live cycle), dan 
safety factor, mengetahui campuran fiber karbon yang optimal untuk sudu turbin angin 



128 Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian DIPA PNBP Unnes

horizontal sesuai karakteristik angin Indonesia, Membuat sudu turbin angin menggunakan 
campuran fiber karbon yang optimal. Manfaat penelitian ini yaitu a) Mengetahui sifat 
mekanik variasi campuran fiber karbon untuk pembuatan sudu turbin angina horizontal, 
b) Mendapatkan campuran fiber karbon yang optimal untuk sudu turbin angin horizontal 
sesuai karakteristik angin Indonesia, c) Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap 
ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu bahan, teknologi bahan, energi baru 
dan terbarukan, perancangan teknik, dan bidang mekanika kekuatan bahan. Metode yang 
digunakan adalah metode eksperimen dan metode simulasi komputer. Hasil penelitian 
menunjukkan sifat mekanik berupa kekuatan tarik ultimate dari variasi campuran fiber 
karbon tertinggi pada spesimen FK8, yaitu sebesar 62 MPA, sedangkan paling rendah 
adalah FK1 sebesar 38,4 MPA. Tegangan maksimum pada masing-masing varisi model 
(FK1, FK2, FK3, FK4, FK5, dan FK6) memiliki nilai yang sama yaitu 9,02 MPA. Safety 
factor paling tinggi sebesar 7, 20 merupakan safety factor pada model FK6. Life cycle 
umur lelah pada masing-masing varisi model memiliki nilai yang sama yaitu 1.40E+07 
cycle. Campuran fiber karbon yang optimal adalah campuran FK6 yang menggunakan 
fiber karbon dengan berat per satuan luas 400 gsm, arah orientasi serat 0˚ dan jumlah 
2 lapisan. Telah dibuat sudu turbin angin menggunakan campuran fiber karbon yang 
optimal, yaitu pencetakan sudu turbin mengikuti FK 6.

MODEL PENDIDIKAN GIZI DAN KESEHATAN BAGI KADER POSYANDU LANSIA

Dyah Nurani.S,Bambang Sugeng.S,Hanna Lestari.S,Titin Agustina
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah mengembangkan model pendidikan 
gizi dan kesehatan bagi Kader Posyandu. Model pendidikan gizi dan kesehatan bagi 
Kader Posyandu lansia dirancang untuk : 1) memberi pendidikan gizi dan kesehatan 
bagi Kader Posyandu lansia, 2) mampu menyelenggarakan makanan tambahan bagi 
lansia dan 3) mampu melakukan penyuluhan gizi dan kesehatan bagi lansia. Melalui 
pendidikan gizi dan kesehatan tersebut diharapkan para kader posyandu lansia mampu 
memberikan layanan secara optimal. Penelitian direncanakan selama 2 tahun dengan 
pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development). Pada tahun 
pertama dilakukan pemetaan tingkat pengetahuan gizi dan kesehatan pada kader 
Posyandu lansia, di kota Semarang. Hasil penelitian tahun pertama adalah sebagai 
berikut : 1) Sebagian besar (56%) Kader Posyandu Lansia berpendidikan setingkat SMA, 
2) Tingkat pengetahuan gizi dasar rata-rata pada tingkat cukup (56,05%),3) Tingkat 
pengetahuan tentang kesehatan lansia rata-rata tinggi (50%) dan tingkat pengetahuan 
tentang gizi lansia rata-rata cukup (64,47%). Disarankan untuk dilakukan pelatihan bagi 
kader Posyandu Lansia untuk meningkatkan pengetahuan gizi dasar dan tentang gizi 
lansia, para kader perlu dibekali dengan buku saku sebagai panduan kader dengan 
bahasa sederhana dan jelas, para kader perlu diberikan penghargaan atas kerja keras 
dan kerelaannya.
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KONTEN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA PADA WEBSITE SMP IT INSAN 

CENDEKIA SEMARANG

Noor Hudallah, Agus Suryanto, Dwi Purwanti
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konten websitedi SMP IT 
Insan Cendekia Semaranguntuk membantu mengoptimalkan proses kegiatan belajar 
mengajar (KBM) berbasis komputer, utamanya materi pendidikan karakter bangsa 
(PKB). Analisis akan ditekankan pada implementasi dan pengujiannya atas pembaruan 
(update) konten PKB yang dimiliki website sekolah. Adanyapengujian ini, diharapkan 
akan membantu masalah optimalisasi PKB yang dihadapi oleh guru maupun siswa. 
Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan pendekatan Research and Development, 
yakni suatu penelitian yang dilanjutkan dengan pengembangan proses “Aksi-Refleksi-
Evaluasi-Inovasi” dalam suatu siklus yang sistemik. Model yang digunakan adalah: (1) 
merumuskan model konten pendidikan karakter bangsa yang ada di website SMP IT 
Insan Cendekia; (2) membangun model penyempurnaan website sekolah utamanya 
pada konten pendidikan karakter bangsa; (3) menguji coba hasil penyempurnaan website 
sekolah; (4) menghasilkan model penyempurnaan website untuk penyelenggaraan 
pendidikan karakter bangsa di SMP IT Insan Cendekia Semarang.

MODEL SINERGITAS PUSAT BANTUAN HUKUM UNNES DAN PEMERINTAH DESA 
DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM ANAK KELUARGA PANTURA 

KABUPATEN TEGAL

Pramono, Rodiyah, Waspiah
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Pusat Bantuan Hukum LP2M Unnes mempunyai visi menjadi pusat inovasi 
informasi, pelayanan bantuan hukum dan pembentukan keasdaran hukum masyarakat. 
Fakta menunjukan bahwa keluarga di Pantura didominasi keluarga miskin yang 
berimbas pada pola pengasuhan anak yang kurang berkualitas sehingga banyak 
anak yang berhadapan dengan hukum karena tindak pidana. Anak adalah penerus 
bangsa yang akan mewarisi nilai moral komitmen kebangsaan dalam menjalankan 
dan meneruskan keberlangsungan negara dalam konteks Ketahanan Nasional. Artinya 
anak mempuntai peran penting dan strategis dalam menentukan hidup matinya negara. 
Oleh karena itu anak menjadi perhatian negara bahkan keluarga dalam pembentukan 
tumbuh kembang sikap moral dan prestasi. Fakta menunjukan keluarga pantura nelayan 
miskin yang ada diKabupaten Tegal menunjukan pada kondisi yang memprihatinkan. 
Laporan akhir tahun 2014 ada sedikitnya 5 anak dari keluarga nelayan pantura yang 
melakukan tindak pidana ringan. Tahun 2015 ada lima kasus konflik hukum. Oleh karena 
itu urgent dilakukan sinergitas Pusat bantuan Hukum dengan Pemerintah Desa Pantura 
Kabupaten Tegal untuk melakukan penelitian yang berfokus pada akselerasi kesadaran 
hukum anak keluarga pantura Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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sinergitas adalah hal yang substansi dilakuakn oleh lembaga/institusi dalam mencapai 
tujuan bersama. Sinergitas antara Pusat sentra HKI dan Bantuan Hukum dengan Desa 
kedung Kelor dalam pembentukan kesadaran hukum sangat urgen dilakukan. Hal ini 
disebabkan oleh Tupoksi Sentra HKI dan Bantuan Hukum Unnes sebagai lembaga 
yang berikan bantuan hukum melakui pendidikan, pendampingan serta advokasi dan 
mediasi hukum harus memberikan hal tersebut pada lembaga atau masyarakat yang 
secara empirik membutuhkan. Masyarakat desa Kedung Kelor adalah masyarakat desa 
yang unik dengan karakteristik masyarakat nelayan sekaligus masyarakat petani dan 
pedang. Hal ini dikarenakan legak geografi Desa Kednug kelor pada pinggiran pantai 
Laut Jawa sekaligus dengan daerah pertanian dan terletak diantara jalan protokol 
kelas satu Jakarta menunju Surabaya. Hal ini menjadikan masyarakatnya unik dengan 
kebutuhan hidup yang unik pula. Kebutuhan hidup masyarakat Desa Kedung Kelor lebih 
banyak didominasi pada kebutuhan hukum berinteraksi engan sesama dan masyarakat 
lainnya dalam menjalankan fungsi masyarakat nelayan, agraris dan pedang. Kontek dan 
konteks inilah yang enjadikan masyarakat deas Kedung Kelor rentan berhadapan dengan 
hukum. Hasil penelitian menunjuakn bahwa tahun 2015 terdapat empat masalah hukum 
yaitu perkelahian, perzinaan, pencurian dan tindakan kekerasan perkelahihan dengan 
pengeroyokan. Kondisi ini menunjuakn masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum 
yang tinggi dan baik. Oleh karena itu perlu ada sinergitas Lembaga Negara (LP2M melalui 
Pusat Sentra HKI dan Bnatuan Hukum) dalam memfasilitasi peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat. Model sinergitas yang dibutuhkan adalah kegiatannyata dalam 
bentuk pelatihan, sosialisasi, advoaksi, mediasi bahkan pendampingan penyelesaian 
masalah hukum. Kegiatan ini adaah bentuk konkrit pencegahan dan penindakan. Pada 
kegiatan pencegahan anak atau masyarakat berhadapan dengan hukum melakui kegiatan 
sosialisasi dan pelatihan pembentukan kesadaran hukum. Kegiatan penindakan anak 
atau masyarakat pantura dengan melakuakn investigasi, advokasi dan mediasi serta 
pendampinagn hukum. Kegiatan pencegahan dan penindakan ini tidak bisa dilakakn 
secara sendiri-sendiri tetapi harus dilakakn secara sinergis bersamaan. Yaitu kegiatan 
pencegahan sekaligus dilakukan penindakan dan pendampingan sehingga masyarakat 
menyadari benar apa arti hidup taat hukum yang mampu menciptakan ketentraman 
dan ketertiban masyarakat yang selanjutnay mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Model ini diujicobakan dan dilakukan dengan baik oleh masyarakat 
deas denan tim peneliti yang sekaligus melakuakn pengabdian di Desa Kedung Kelor 
Warureja Kabupaten Tegal. Menjadi sesuatu yang tak terbantahkan model sinergiats ini 
dengan mengguankan kearifan nilai lokal desa, yaitu melalui pemberdayaan lembaga 
desa. Antara lain RT, RW dan LMD serta para tokoh pemuda atau tokoh agama. 
Contoh kasus perkelahian pengeroyokan yang dipicu dugaan perselingkunguhan tidak 
dapat diselesaikan dengan non litigasi. Sebetulnay perkara ini bisa selesai secara 
kekeluargaan. Namun salah satu pihak yang ngotot yang justru konta produktif dengan 
tujuan penegakkan hukum menunju ketertiban. Akhirnya salah satu diganjar penjara 
dua bulan dipotong tahanan. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Desa Kedung Kelor 
kesadaran hukumnya masih relatif rendah. Maka model sinergitas ini akan efektif jika 
dilakuakn secara simultan antara LP2M dan Desa dan akan melahirkan generasi muda 
hebat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi.
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PROTOTIPE PEMBANGKIT ENERGI SURYA DI KAWASAN EMBUNG KAMPUS 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Said Sunardiyo, Wara Dyah Pita Rengga, Prima Astuti Handayani
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Latar belakang penelitian ini ialah penggunaan energi listrik berbahan fosil yang 
harganya semakin naik, besarnya biaya langganan listrik Unnes yang kian membengkak 
setiap bulannya, serta upaya penerapan energi bersih yang ramah lingkungan di kawasan 
kampus Unnes Sekaran Gunungpati. Semakin bertambah jumlah gedung/bangunan di 
kampus Unnes akan menaikkan kebutuhan konsumsi daya listrik, karena bertambah pula 
penggunaan peralatan lisrik. Untuk menyikapi permasalahan besarnya konsumsi energi 
listrik tersebut dan untuk menciptakan ketidak ketergantungan kepada listrik PLN, maka 
dibutuhkan langkah kongkrit melalui membangun prototipeSistem Pembangkit Energi 
Surya di Kawasan Embung Kampus Universitas Negeri SemarangSekaran Gunungpati.
Pada penelitian ini akan memfokuskan pengembangan prototipe sistem pembangkit 
energi surya Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan prototipe pembangkit 
energi surya di embungkawasan barat kampus, selanjutnya dipakai sebagai pilot project 
untuk pengembangan pembangkit energi surya di lokasi lain di kampus Unnes. Penelitian 
dilakukan dalam waktu 8 bulan, melalui pendekatan penelitian dan pengembangan. 
Langkah pertama, penelitian diawali dengan analisis kebutuhan pembangkit energi surya 
untuk kategori solar home system, kedua perencanaan desain prototipe pembangkit 
dan ketiga penerapan prototipe pembangkit energi surya di kawasan embung kampus 
Sekaran Gunungpati. Prototipe pembangkit listrik tenaga surya di embung Unnes 
memiliki 20 panel surya, dapat menghasilkan daya 4000 Watt hour / day. Sehingga cukup 
untuk kebutuhan beberapa lampu, juga beban listrik yang lainnya di kawasan embung.
Berdasarkan hasil pengujian output daya, beban dan baterai bahwa prototipe pembangkit 
listrik tenaga surya di kawasan embung Unnes dapat dinyatakan layak untuk diifungsikan 
untuk mensuplay beban.

PERANCANGAN DAN ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAH SAMPAH MULTIFUNGSI

Samsudin Anis, Basyirun, Sunyoto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Tujuan penlitian ini merancang dan membuat mesin pengolah sampah multifungsi 
yang mampu berfungsi dengan baik serta hemat energi serta mengetahui besarnya 
produktivitas Mesin Pengolah Sampah Multifungsi hemat energi yang telah dibuat.
Metode penelitian ini menggunakan metode perancangan CADCAM dan metode 
eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan telah dirancang dan dibuat mesin pengolah 
sampah multifungsi dengan spesifikasi yaitu motor bensin 5,5 hp, dimensi panjang, lebar 
dan tinggi yaitu 1 m x 0,7 m x 1,4 m. Hemat energi karena menggunakan motor bensin 
daya rendah dengan tambahan energy dari flywheel. (mesin umumnya menggunakan 
daya 6,5 Hp dan kapasitas anorganik 25 kg/jam). Mesin pengolah sampah multifungsi 
memiliki kapasitas produksi sampah organik berupa jerami sebesar 300 kg/jam, dan 
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limbah pasar sebesar 305 kg/jam, sedangkan kapasitas produksi sampah anorganik 
plastik PP sebesar 45 kg/jam dan bahan plastik PET sebesar 46 kg/jam.

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALIAN PEMURNIAN BIOETANOL DARI 
BAGAS TEBU PADA PROTOTIPE TABUNG DISTILASI BIOETANOL BERBASIS 

LOGIKA FUZZY

Subiyanto, Feddy Setio Pribadi, Arimaz Hangga
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Proses pembuatan bioetanol dari lignoselula secara umum terdiri dari 5 tahap 
yaitu perlakuan bahan baku, hidrolisis, detoksifikasi, fermentasi dan pemurnian. Sebagian 
besar industri bioetanol melakukan penelitian dan pengembangan pada tahap pemurnian 
agar mendapatkan kualitas produk yang bagus dengan biaya sedikit. Pada umumnya 
tingkat pemurnian dari industri bioetanol berbasis tetes tebu hanya 95% dengan komposisi 
air dan pengotor lainnya sebesar 5%. Keberadaan air dan pengotor dalam bioetanol 
akan menggangu proses pembakaran dan menyebabkan korosi pada perangkat mesin 
bakar. Oleh karena iti hasil bioetanol dari proses industri bioetanol diharapkan memiliki 
tingkat pemurnian diatas 99,95% (hampir zero-absolute) agar dapat diterpakan sebagai 
pengganti bahan bakar fosil. Pada penelitian ini diperlukan sistem pengendalian suhu 
dan tekanan agar didapatkan kadar pemurnian bioetanol diatas 99,95%. Pada tahap 
desain sistem pengendalian ini dibuat rancangan spesifikasi alat yang sesuai dengan 
kondisi lingkungan sekitar. Alat yang dihasilkan telah diuji untuk pengambilan data dalam 
prototipe tangki yang sekaligus juga telah dilakukan kalibrasi. Data yang diproses pada 
alat pengendalian ini berupa data suhu dan tekanan. Parameter suhu yang ditangkap 
merupakan kondisi suhu yang terjadi pada tabung purifikasi etanol yang harus dijaga 
konstan selama proses purifikasi. Parameter kedua berupa data tekanan, dimana 
tekanan ini merupakan hasil dari proses pemanasan yang terjadi pada tabung sehingga 
didalam tabung mempunyai tekanan internal yang harus dikendalikan sehingga tabung 
tidak pecah. Pada alat yang dikembangkan ini baru bisa melakukan proses monitoring 
terhadap dua data utama pada proses purifikasi etanol yaitu parameter suhu dan tekanan. 
Pada sistem monitoring ini hanya akan memberikan tanda berupa angka – angka kritis 
yang perlu dicermati pada tingkat tertentu. Pada sistem ini dilengkapi dengan petunjuk 
warna pada parameter kritis. Pada proses pengendalian masih dilakukan secara manual 
dengan mengendalikan tungku pemanas. Proses penurunan dan penaikan panas ini 
juga akan bisa dipandu melalui sistem monitoring yang dikembangkan sehingga proses 
penaikan ataupun penurunan suhu dan tekanan tabung akan tetap terjaga konstan.
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PENGEMBANGAN INTERIOR GEDUNG KAMPUS KAWASAN BARAT UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG BERBASIS KONSEP GREEN OFFICE

Teguh Prihanto, Wiwit Setyowati, Dimas Wicaksono
Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Sebuah gedung merefleksikan daya dukung terhadap lingkungan maupun orang 
yang bekerja di dalamnya. Hal ini menjadi sebuah keterkaitan yang erat, bagaiman sebuah 
gedung akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, begitu pula 
sebaliknya. Jika bangunan itu baik, maka pengaruh terhadap lingkungan pun akan baik. 
Sebuah ruang kerja yang didesain dengan menggunakan konsep-konsep green office 
tentu memiliki keunggulan, baik kenyamanan maupun bebas resiko perusakan lingkungan. 
Berkaitan dengan hal di atas, nampaknya gedung-gedung perkantoran yang ada di 
Kampus Unnes di Kawasan Barat belum sepenuhnya menerapkan konsep green office 
pada pengelolaan ruangnya. Tujuan penelitian ini adalah: (a) Mengkaji potensi ruang kerja 
Kampus Unnes Kawasan Barat yang dapat dikembangkan berdasarkan green office; (b) 
Menemukan alternatif penerapan prinsip-prinsip dasar green office pada Kampus Unnes 
guna meningkatkan daya dukung kerja pengguna. Penelitian dilaksanakan dalam satu 
tahun dengan 4 tahap, yaitu: (a) Penetapan sampel ruang kantor yang memiliki tingkat 
aktivitas yang tinggi; (b) eksplorasi sampel dengan berdasarkan variabel fungsional, tata 
ruang, kenyamanan termal, kenyamanan visual dan estetika; (c)mengkorelasikan data 
lapangan dan referensi standar/ perencanaan yang telah ada; (d) perumuasan tata 
ruang yang sesuai dengan kondisi lapangan dan pengguna yang mengacu pada prinsip 
green office. Variabel yang digunakan adalah: fungsional, tata ruang, kenyamanan termal, 
kenyamanan visual, dan estetika. Dilihat dari fungsi, Gedung G dan IT memiliki tata ruang 
yang terintegrasi dalam tata ruang kerja satu unit, berbeda dengan Gedung H. Kajian 
akses dan jalur evakuasi menunjukkan bahwa gedung H berpotensi memiliki fasilitas 
sirkulasi dan evakuasi yang lebih layak dibanding gedung yang lain. Sedangkan hasil 
kajian bukaan menunjukkan bahwa hampir semua gedung memiliki potensi bukaan untuk 
mendukung pencahayaan alami, namun untuk penghawaan alami, hanya Gedung 
G dan H yang memiliki potensi untuk dioptimalkan. Tata ruang dan perabot memberi 
pengaruh terhadap optimalisasi cahaya dan hawa alami yang masuk ke dalam ruang 
dalam gedung.

PENGEMBANGAN MODEL TEACHING PERSONAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY 
(TPSR) UNTUK PENANGGULANGAN MASALAH GIZI LEBIH PADA ANAK USIA 

SEKOLAH DASAR

Irwan Budiono, Hadi Setyo Subiyono, Lukman Fauzi
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Meningkatnya prevalensi gizi lebih pada anak usia sekolah merupakan masalah 
kesehatan yang serius. Model Teaching Personal and Social Responsibilty (TPSR) secara 
teoritis dapat menjadi solusi bagi upaya penanggulangan masalah gizi lebih pada anak 
sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas model TPSR terhadap 
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tanggung jawab sosial dan pribadi siswa pada aspek rasa hormat, aspek partisipasi 
olahraga, aspek usaha, aspek orientasi diri, aspek kepedulian sosial, dan terhadap 
energi aktivitas fisik. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan 
one group pretest postest design. Data dianalisis dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor tanggung jawab sosial dan pribadi siswa 
pada aspek rasa hormat (p:0,008), aspek partisipasi olahraga (p:0,001), aspek usaha 
(0,008), aspek orientasi diri (p<0,001), aspek kepedulian sosial (p<0,001), dan terhadap 
energi aktivitas fisik (p<0,001). Kesimpulan penelitian ini adalah model TPSR terbukti 
efektif dalam meningkatkan tanggung jawab sosial dan pribadi siswa pada aspek rasa 
hormat, aspek partisipasi olahraga, aspek usaha, aspek orientasi diri, aspek kepedulian 
sosial, dan pada energi aktivitas fisik.

PENGEMBANGAN MODEL SMS GATEWAY UNTUK STRATEGI PROMOSI 
PENCEGAHAN RISIKO DAN KOMPLIKASI KEHAMILAN BAGI IBU HAMIL

Mahalul Azam, Muhammad Azinar, Arulita Ika Fibriana
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2015

Millenium Development Goals (MDGs) 2015 menargetkan penurunan AKI menjadi 
102/100.000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Batang, AKI masih sangat tinggi yaitu 
188,75/100.000 kelahiran hidup (lebih tinggi dari AKI Jawa Tengah dan masih jauh dari 
target MDGs 2015). Angka ini juga menempatkan kabupaten Batang pada peringkat ke-3 
kabupaten/kota dengan AKI terbesar di Jawa Tengah. Penyebab kematian ibu tersebut 
adalah perdarahan, preeklampsi/eklampsi, dan infeksi. Kondisi kematian ibu tersebut 
secara keseluruhan juga diperberat oleh keadaan “3 terlambat” yaitu terlambat dalam 
pengambilan keputusan, terlambat mencapai tempat rujukan, serta terlambat dalam 
mendapatkan pertolongan yang tepat di fasilitas kesehatan. Kondisi keterlambatan 
ini tersebut menjadi faktor risiko sekaligus penyebab tidak langsung dari kematian 
ibu. Keterlambatan dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai 
pentingnya kesehatan ibu hamil serta faktor-faktor risiko gangguan kehamilan serta 
rendahnya praktik antenatal care (ANC) yang dilakukan oleh ibu selama masa kehamilan. 
Dalam upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik pencegahan komplikasi dan 
kehamilan berisiko, maka dibutuhkan pengembangan strategi promosi kesehatan yang 
efektif dan inovatif, salah satunya melalui pengembangan teknologi dengan model 
SMS Gateway. Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi experimental dengan one 
group pretest posttest design. Populasi penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan 
kunjungan ANC di Bidan Desa di wilayah Puskesmas Bawang Kabupaten Batang. 
Sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampai jumlah yang disyaratkan 
dalam penelitian kuantitatif terpenuhi. Sampel tersebut akan diikuti secara kohort 
selama 2 bulan pemberian intervensi. Hasil penelitian SMS Gateway sebagai strategi 
promosi pencegahan risiko dan komplikasi kehamilan secara efektif dapat meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan praktik ibu-iu hamil di wilayah Puskesmas Bawang kabupaten 
Batang. Starategi promosi melalui SMS Gateway ini hendaknya dikembangkan, diperluas 
dan dipertahankan terutama di daerah-daerah agar masyarakat dapat secara mudah 
mendapatkan informasi kesehatan dan meningkatkan kesadaran ibu dalam melakukan 
pemeriksaan kehamilan rutin (Antenatalcare) pada tenaga medis maupun unit-unit 
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pelayanan kesehatan.

PENGEMBANGAN MODEL SENAM PRA LANSIA SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK 
MENJAGA KEBUGARAN PARA PRA LANSIA DI JAWA TENGAH

Soegiyanto KS, Ipang Setiawan, Dhias Fajar Widya Permana
Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Pengembangan Model Senam Pra Lansia Sebagai Alternatif Untuk Menjaga 
Kebugaran Para Pra Lansia di Jawa Tengah Tahun 2015. Penelitian dosen senior bidang 
unggulan, dengan anggota peneliti I Ipang Setiawan, S.Pd., M.Pd. dan anggota peneliti 
II Dhias Fajar Widya Permana, S.Si., M.Or .Kata Kunci: Pengembangan, Senam Pra 
Lansia, Kebugaran Jasmani. Menjaga kebugaran hingga di usia lanjut merupakan 
sebuah kebanggan, dan kepuasan diri serta suatu kebutuhan untuk saat ini. Untuk 
menjaga dan meningkatkan kebugaran para pra lansia, salah satu alternatifnya bisa 
dengan senam pra lansia bagi usia lanjut. Senam pra lansia merupakan olahraga 
kebugaran yang ringan, mudah dilakukan, menyenangkan, tidak memberatkan ketika 
melakukan, menggugah semangat, menggunakan musik, bisa dilakukan oleh laki-laki 
dan perempuan. Senam pra lansia dapat membantu tubuh tetap bugar, melatih tulang 
tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal dan membantu menghilangkan radikal 
bebas yang di dalam tubuh. Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan ini 
dengan membuat alternatif pengembangan model senam pra lansia. Permasalahan yang 
diangkat adalah bagaimana model senam pra lansia sebagai alternatif dalam menjaga 
kebugaran para pra lansia?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model senam 
pra lansia sebagai alternatif menjaga kebugaran para pra lansia. Penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan yang terdiri dari tahapan pengumpulan informasi, pembuatan 
produk awal, evaluasi ahli, revisi produk pertama, uji coba lapangan, revisi produk akhir, 
hasil akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengamatan dilapangan 
dan kuesioner yang diperoleh dari hasil evaluasi ahli, pengamatan dan hasil pengisian 
kuesioner oleh peserta senam. Hasil penelitian diperolah dari analisis data dan evaluasi 
ahli Penjas I dengan rata-rata penilaian 89,33 %, dan ahli Penjas II dengan rata-rata 
penilaian 92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk senam pra 
lansia ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. Berdasarkan pada 
data kuesioner uji skala kecil diperoleh rata-rata persentase 85,49%, dan uji lapangan 
diperolah persentase sebesar 89,53 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 
model senam pra lansia ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga produk senam pra 
lansia ini dapat digunakan sebagai alternatif meningkatkan dan menjaga kebugaran para 
pra lansia. Simpulan dan saran dari pengembangan senam pra lansia ini dapat diterima 
oleh masyarakat di provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu diharapkan bagi para pra 
lansia di Jawa Tengah bisa menggunakan produk senam ini dalam meningkatkan dan 
menjaga kebugaran jasmaninya. 
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PENGEMBANGAN MODEL ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE UNTUK 
MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH DALAM MEMENUHI PRINSIP SYARIAH 

DAN MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA 

Asrori
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Bank syariah adalah lembaga keuangan Islami yang didirikan berlandakan 
kepercayaan pada ajaran Islam dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan tujuan 
memberikan layanan produk dan jasa perbankan yang kompetitif dan sesuai dengan 
prinsip syariah, dan menegakkan sepirit ekonomi Islam menciptakan kesejahteraan 
sosial. Tujuan penelitian ini adalah membangun model Islamic corporate governance 
(ICG) yang tepat dan dapat digunakan bagi bank syariah untuk meningkatkan kinerjanya 
sebagai lembaga keuangan Islami. Populasi penelitian mencakup seluruh bank syariah 
yang beroperasi di Indonesia, baik dalam bentuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha 
syariah (UUS). Sumber data yang digunakan sebagai unit analisis adalah laporan hasil 
analisis self-assesment pelaksanaan good corporate governance dan laporan keuangan 
tahunan bank syariah responden selama lima tahun. Hasil penelitian menyatakan 
model ICG berbasis kepatuhan syariah dan demokrasi ekonomi merupakan model tata 
kelola perusahaan yang tepat dan dapat digunakan bagi bank syariah yang beropersi 
di Indonesia, untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga keuangan Islami dalam 
memenuhi prinsip syariah dan menciptakan kesejahteraan sosial.

MODEL PENGEMBANGAN KAMPUS KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG TAHUN 2015-2019

Kusmuriyanto, Asep Purwo Yudi Utomo, Syaiful Amin
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-
prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik 
konservasi terhadap sumberdaya alam, lingkungan, sumberdaya manusia, dan seni dan 
budaya. Hal tersebut merupakan sebuah acuan pencapaian yang diraih Unnes sebagai 
Universitas Konservasi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.Mengkaji capaian 
program kampus konservasi Universitas Negeri Semarang. Menyusun arah kebijakan 
kampus konservasi Universitas Negeri Semarang.Menyusun model pengembangan 
kampus konservasi Universitas Negeri Semarang.Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development. 
Nilai maksiMal yang bisa didapatkan dalam penilaian capaian program kampus 
konservasi Universitas Negeri Semarang adalah 28.886. Perolehan nilai Universitas 
Negeri Semarang dalam penilaian capaian program kampus konservasi Universitas 
Negeri Semarang adalah 21.508. Dari nilai yang diperoleh tersebut, artinya Universitas 
Negeri Semarang dalam capaian program kampus konservasi dalam kategori Baik (B).
Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi harus diarahkan pada 
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dua hal. Pertama, sebagai universitas, Unnes harus mengamalkan dan menjalankan 
tri darma perguruan tinggi. Kedua, Unnes harus bisa mengaitkan tri darma perguruan 
tinggi dengan konsep konservasi dalam segala bidang di Unnes.Model pengembangan 
kampus konservasi Universitas Negeri Semarang mengacu pada pengembangan 
produk unggulan pada bidangn keanekaragaman hayati, arsitektur hijau dan transportasi 
internal, energi bersih, waste management, paperless policy, etika seni budaya, dan 
kaderisasi konservasi. Selain pengembangan produk unggulan, terdapat beberapa peta 
pengembangan kampus konservasi di Universitas Negeri Semarang.

COOPERATIVE PERFORMANCE MODEL IN FREE TRADE ERA

Rusdarti
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Nowadays free trade has threathening industry, including cooperatives in 
Indonesia. There are competitive competitions and has become turbulence in the 
economy. This way requires the cooperatives to continue formulating and refining business 
strategies in order to win the competition and have good performance. The purpose of 
this research was to analyze the cooperatives performance models in which measured 
using cooperative classification guideline financial ratio. Cooperative performance model 
would enforce the cooperative to grow and develop as a business entity and exist in 
increasingly keen competition. This research used secondary data from the report 
book RAT KUD Mina Central Java Year 2013-2014 and questionnaires. The targeted 
research was the 24 Cooperatives Mina’s financial reports in which then analysed for 
the cooperative performance model. The result of the reserach showed that the overall 
cooperative performance model in productivity, otonomy and independence aspects is in 
average 253,11% which is quite good. The performance on impacts and benefits aspects 
including the horizontal cooperation with other members of KUD Mina and fishermen 
was in good category and vertical cooperation with Mina Puskud Baruna and related 
institutions was in the very good category. Cooperative performance model can help 
policy makers to know which business units were efficient or not so some solution can be 
undertaken and to construct appropriate empowerment model to overcome the existing 
problems within the cooperative.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP INTERAKSI RETAILER, PELANGGAN DAN 
KINERJA PENJUALAN

Wahyono, Andhi Wijayanto, Vini Wiratno P
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Salah satu tantangan integrasi media sosial adalah kesulitan untuk mengukur 
kembali kegiatan tersebut. Meskipun banyak pemasok menggunakan media sosial 
sebagai alat promosi, pemasok tidak memiliki ukuran apakah pesan merek mereka, 
yang disampaikan melalui media sosial, menyebar di seluruh saluran untuk menjangkau 
konsumen akhir, atau efek akhir pesan pada merek, serta kinerja mitra. Selain itu, banyak 
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perusahaan melakukan kebijakan ambigu, pesan yang tidak konsisten, dan kurangnya 
pendefinisian strategi media social. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan efek 
penularan dari penggunaan media sosial di seluruh pemasok bisnis, pengecer, dan 
konsumen. Setelah mengembangkan dan memvalidasi tindakan penggunaan media 
sosial di tiga tingkat-pemasok, pengecer, dan pelanggan-penulis menguji efek contagion 
Media sosial dan dampak akhir mereka pada beberapa ukuran kinerja. Kerangka 
konseptual dan hasil empiris menawarkan wawasan baru ke dalam efek penularan dari 
penggunaan media sosial di seluruh saluran distribusi serta mekanisme pengaruh sosial 
penting yang meningkatkan efek ini. Konsisten dengan prediksi, penggunaan media 
sosial secara positif memberikan kontribusi terhadap kinerja merek, kinerja pengecer, 
dan loyalitas konsumen pengecer. Juga, efek pemasok penggunaan media sosial pada 
penggunaan pengecer media sosial dan pada gilirannya pada pelanggan penggunaan 
media sosial dimoderatori oleh reputasi merek dan layanan ambidexterity. Dengan 
terus meningkat pertumbuhan dan adopsi aplikasi media sosial dan teknologi serupa, 
penelitian ini memberikan media sosial mengubah lanskap bisnis dan mendefinisikan 
bagaimana bisnis berkomunikasi melalui saluran mereka distribusi dan dengan pelanggan 
mereka. Sebuah survei terbaru dari 399 random perusahaan Eropa dan Amerika Serikat 
menunjukkan bahwa 88,2% dari perusahaan telah mulai melakukan inisiatif media sosial, 
dan hampir setengah dari perusahaan-perusahaan ini (42,1%) memiliki media sosial 
yang terintegrasi ke dalam strategi bisnis mereka (InSites Consulting 2011). Penelitian 
terkait menunjukkan bahwa konsumen menghabiskan 25% waktu mereka Internet di situs 
jejaring sosial, naik dari 15% pada tahun 2009 (Nielsen 2010). Konsumen menggunakan 
media sosial untuk berinteraksi dengan teman-teman, melihat foto dan video, dan 
mencari bisnis dan merek. Lebih dari setengah dari pembeli online berinteraksi dengan 
pengecer di situs jejaring sosial seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter, dan pengecer 
dan merek yang memanfaatkan dimensi ini promosi baru untuk memperkuat hubungan 
dengan pelanggan mereka.

KONSERVASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TERPADU SEBAGAI 
BASIS PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI DAERAH TANGKAPAN AIR (DTA) 

RAWA PENING BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

Martitah, Arif Hidayat, M. Ansori 
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Tingkat sedimentasi yang tinggi di danau Rawa Pening berdampak pada air 
tersimpan di danau berkurang, sehingga pasok air untuk berbagai keperluan seperti irigasi, 
energi listrik, rumah tangga dan industri berkurang. Saat musim penghujan limpahan air 
menyebabkan bencana banjir baik disekitar danau maupun di bagian wilayah hilir dari 
DAS Tuntang, sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap penurunan ketahanan 
pangan wilayah. Sedang sistem perencanaan pengelolaan DAS masih bersifat parsial 
(sektoral)-belum terintegrasi, belum memiliki tujuan bersama, proses penyusunannya 
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kurang partisipatif, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, serta kurang efektif dan 
kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan kebijakan pengelolaan DAS Tuntang Hulu yang 
telah berjalan belum bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut berperan menjaga 
kelestarian sungai.Konsep ecovillage telah dipercaya menjadi sebuah konsep desa yang 
membentuk dan menggerakkan masyarakat dari bawah dalam menjaga keberlanjutan 
lingkungannya secara lebih luas sehingga konsep ini dapat diterapkan pada masyarakat 
desa di DAS Tuntang Hulu sebagai lingkup wilayah administratif yang terkecil.Maka, 
penilaian tingkat keberlanjutan masyarakat perlu dilakukan dalam menerapkan konsep 
ecovillage pada masyarakat DAS Tuntang Hulu.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 
dan menganalisis karakter masyarakat desa di DAS Tuntang Hulu serta menilai tingkat 
keberlanjutan masyarakat menuju desa berkelanjutan (ecovillage). Berkenaan dengan 
permasalahan tersebut, penelitian tahun pertama ini ditujukan untuk memberikan 
kontribusi terhadap formulasi sistem perencanaan pengelolaan DAS terpadu, guna 
memperoleh informasi sistem perencanaan pengelolaan DAS yang selaras dengan 
sistem pemerintahan otonomi daerah dan sesuai dengan hierarki sistem pengelolaan 
Daerah Tangkapan Air (DTA) yang berada dalam satuan wilayah kabupaten dominan 
(DTA Rawa Pening-DAS Tuntang Hulu di Kabupaten Semarang). Dalam mengidentifikasi 
masalah metode yang digunakan bertumpu pada buku “Sidik Cepat Degradasi Sub DAS” 
yang telah direvisi yakni untuk mendiagnosis kekritisan lahan dan banjir. Penelitian ini 
dilakukan di beberapa desa di sub-sub DAS yang paling luasmemiliki lahan kritis, yaitu di 
Desa Banyubiru dan Desa Rawaboni.Pengelompokkan tersebut dilakukan berdasarkan 
perbedaan kerentanan lahan terhadap erosi. Karakter desa diketahui dengan menyusun 
karakter lanskap, sosial-ekonomi, ekologi danbudaya-spiritual sedangkan informasi 
mengenai tingkat keberlanjutan masyarakat desa-desadi DAS Tuntang Hulu diperoleh 
dengan menggunakan kuisioner PenilaianKeberlanjutan Masyarakat (PKM) dari 
Global Ecovillage Network (GEN).Kuisioner PKM diisi bersama masyarakat melalui 
focus group disscussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penilaian 
tingkat keberlanjutan aspek ekologis masyarakat Desa Banyubiru dan Rowoboni 
masih memerlukan berbagai tindakan dan perbaikan dalam upaya menuju masyarakat 
yangberkelanjutan (ecovillage), adapun aspek sosial dan aspek spiritual masyarakat 
relatif sudah menunjukkan awal yang baik menujumasyarakat berkelanjutan (ecovillage); 
dan (2) berdasarkan analisis potensi dan kerentanan sosial, ekonomi dan kelembagaan 
maka perencanaan pengelolaan Sub DAS Tutang Hulu terpadu, harus meliputi: 
pengembangan konservasi tanah lahan sayur dan tanaman buah-buahan berbasis 
partisipasi masyarakat, pengembangan rekreasi alam Rawa Pening dengan konservasi 
ekosistem danau, pengembangan teknik konservasi tanah dan air di lahan pemukiman, 
pengembangan pertanian rawa, dan pemberian insentif bagi pengelola hutan rakyat. 
Penelitian ini merekomendasikanperlunya memformulasikan sistem perencanaan 
pengelolaan DAS terpadu, agar pengelolaan DAS selaras dengan sistem pemerintahan 
daerah dan hierarki sistem pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) yang berada dalam 
satuan wilayah kabupaten dominan (DTA Rawa Pening-DAS Tuntang Hulu di Kabupaten 
Semarang).
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REDESAIN PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA 
PASCA LAHIRNYA UU NO. 6 TAHUN 2014

Sutrisno Purwohadi M, Arif Hidayat, Indung Wijayanto
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Pemerintahan Desa sejak Hidia Belanda, bahkan jauh sebelum itu yaitu sejak 
zaman kerajaan-kerajaan di nusantara Pemerintahan Desa telah ada, tapi dengan 
nama dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda karena sangat diwarnai kemauan 
politik yang ada pada zamannya. Begitu juga tentang eksistensi Hukum Adat dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah ada sejak lama, aturan hukum yang 
mengakomodir dan melegalkan Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
telah ada dan berstrata dari mulai tingkat Hukum Dasar (konstitusi) sampai aturan yang 
operasional untuk pengimplementasiannya. Pokok Permasalahan Penelitian ini adalah: 
(1) Bagaimana penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?; 
dan (2) Bagaimana redesain penerapan Hukum Adat dalam kebijakan Pemerintahan 
Desa Pasca Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014? Tujuan dan kegunaan penelitian, mencakup 
banyak hal termasuk di dalamnya: fact finding, problem finding, dan problem solving. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis-sosiologis 
dengan objek utama eksistensi Hukum Adat dan sistem Pemerintahan Desa. Dependen 
variable adalah Hukum Adat, independen variable adalah sistem Pemerintahan Desa, 
intervining variable adalah fenomena-fenomena empirik lainnya yang berpengaruh pada 
pelaksanaan sistem Pemerintahan Desa di provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian 
ditentukan berdasarkan metode purposive sampling dan stratifeid sampling dengan 
mendasarkan pada klasifikasi Desa, yaitu desa swasembada, swakarya dan desa 
swadaya. Sifat penelitian adalah deskriptif, untuk menerangkan secara jelas perihal 
eksistensi Hukum Adat dalam sistem Pemerintahan Desa di Jawa Tengah, berdasarkan 
data yang dikumpulkan, setelah sebelumnya melalui proses analisis kualitatif dan untuk 
kemudian hasilnya dideskripsikan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian. 
Penelitian ini, di tahun pertama didedikasikan untuk dapat mengidentifikasi dan 
menginventarisasi eksistensi keragaman Hukum Adat yang diaplikasikan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam sistem pemerintahan desa sesuai karakteristik 
tempat dan waktu di mana Hukum Adat diterapkan beserta dampak dan solusinya. 
Kemudian dirumuskan model ideal disain penerapan hukum adat dalam kebijakan 
pemerintahan desa. Di Desa Klopoduwur, Banjarejo, Blora maupun Desa Baturejo 
Sukolilo Pati, misalnya, mengaplikasikan Hukum Adat secara langsung pada warga 
masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan/adat; sedangkan 
Desa Tutup Ngisor Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang mengaplikasikan secara 
tidak langsung, yaitu melalui Peraturan Desa untuk melayani kebutuhan kemasyarakatan 
berdasarkan kebersamaan dan gotong-royong. Kemudian pada tahun kedua akan 
dirumuskan masterplan penerapan hukum adat dalam kebijakan pemerintahan desa, 
terutama berkaitan dengan akselerasi sikap dan perilaku warga masyarakat terhadap 
penyelenggaraan sistem pemerintahan desa melalui peranan hukum adat. Masterplan 
tersebut diperlukan sebagai langkah yang bijak dan tepat manakala terdapat perbedaan 
norma antara Hukum Negara dan Hukum Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) Penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan 
aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sekaligus bentuk kesetiaan terhadap 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hambatan riil penerapan hukum adat dalam 
sistem pemerintahan desa, berupa adanya sejumlah persyaratan untuk diakui sebagai 
Masyarakat Hukum Adat dan adanya tumpang tindih/benturan dengan aturan Hukum 
Nasional; dan (2) Ada tiga pilihan yang bersifat optional village, dalam merumuskan disain 
ideal penerapan hukum adat dalam kebijakan pemerintahan desa pasca lahirnya UU 
No. 6 Tahun 2014, yaitu: (i) Integrasi fungsi pemerintahan desa ke dalam pemerintahan 
adat; (ii) Integrasi masyarakat adat dalam desa; dan (iii) Koeksistensi antara masyarakat 
adat dengan desa, di mana masing-masing saling berhubungan dan saling memperkuat. 
Penelitian ini merekomendasikan perlunya skema pengaturan penerapan hukum adat 
dalam kebijakan pemerintahan desa pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, yaitu: (i) 
sebaiknya peraturan memuat positive list kewenangan desa yang bersifat optional; (ii) 
berbagai ketentuan dan persyaratan (mulai dari pembentukan desa, pemilihan kepala 
desa, sampai dengan keanggotaan BPD) dibuat secara longgar atau fleksibel sehingga 
bisa dilaksanakan di desa-desa yang under capacity; (iii) struktur keperangkatan desa juga 
dibuat secara fleksibel, sebagaimana selama ini mengenal pola minimal dan maksimal, 
sehingga desa akan menyusun struktur perangkat disesuaikan dengan kondisi setempat; 
dan (iv) variabel geogragis dan demografis yang sangat beragam sebaiknya digunakan 
sebagai variabel penentu alokasi dana desa. Spiritnya adalah kebijakan afirmatif untuk 
memberikan alokasi lebih besar pada desa-desa yang secara geografis mengalami 
kesulitan dan terbelakang.
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KB-TK Assalamah sebagai salah satu lembaga PAUD berupaya mengembangkan 
pembelajaran dengan model yang inovatif yaitu dengan menggunakan cd pembelajaran 
interaktif yang dikembangkan oleh guru-guru.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui validitas dari media yang dikembangkan oleh guru dan untuk mengetahui 
seberapa besar tingkat efektivitas media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode eksperimen yaitu pretest-posttest control group design yakni membandingkan 
prestasi belajar anak sebelum dan sesudah mendapat perlakuan pembelajaran dengan 
menggunakan cd pembelajaran powerpoint dan membandingkan antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah media yang dihasilkan 
dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari validator ahli dan validator 
materi. Selain valid media yang digunakan dalam pembelajaran dengan tema agama 
pada KB-TK Assalamah Ungaran juga efektif dalam kegiatan pembelajaran, hal ini dapat 
terlihat dari meningkatknya hasil belajar pada peserta didik khususnya pada TK B.

CULTURE SHOCK PADA MAHASISWA LUAR JAWA DI SEMARANG (STUDI 
DESKRIPTIF PADA MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU 

TERINTEGRASI PGSD UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)

Andromeda, Rulita Hendriyani, Iqbal Mabruri
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan 
pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah Program Maju Bersama Mencerdaskan 
Indonesia. Salah satu program untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di 
daerah 3T adalah Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT). Unnes ditunjuk 
sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri penyelenggara Program Pendidikan Guru 
Terintegrasi (PPGT) dengan beberapa Jurusan Kependidikan yang dimilikinya, tak 
terkecuali Jurusan PGSD. Mahasiswa PPGT berasal dari berbagai daerah, seperti 
Nusa Tenggara Timur, Aceh, Papua, dan Kalimantan. Perpindahan mahasiswa dari 
daerah asalnya ke daerah saat ini mereka tinggal menimbulkan berbagai problematika 
terkait penyesuaian diri dengan budaya yang ada. Memasuki budaya yang berbeda 
membuat individu menjadi orang asing di budaya tersebut, dimana individu dihadapkan 
dengan situasi dimana kebiasaan-kebiasaannya diragukan. Hal ini dapat menimbulkan 
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keterkejutan dan stress. Keterkejutan ini dapat mengguncang konsep diri dan identitas 
kultural individu dan mengakibatkan kecemasan yang pada akhirnya menyebabkan 
sebagian besar individu mengalami gangguan, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. 
Kondisi-kondisi tersebut akan menjadi sebuah cultureshock atau guncangan budaya 
bagi sebagian individu apabila tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi 
lingkungan baru tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui tingkat dan faktor-faktor 
resiko culture shock yang dialami oleh mahasiswa PPGT Jurusan PGSD Universitas 
Negeri Semarang. Menggunakan pendekatan mixed method, dengan melibatkan 70 
subjek (mahasiswa program PPGT Jurusan PGSD Unnes). Teknik pengumpulan data 
menggunakan Culture Shock Questionnaire untuk mengukur tingkatan culture shock dan 
open ended questionnaire untuk mengeksplorasi faktor resiko culture shock. Selanjutnya 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendeskripsikan faktor-faktor resiko dari 
culture shock. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan tingkat culture shock 
mayoritas subjek (87,50%) berada pada tingkat sedang, 8,33% subjek berada di tingkat 
tinggi, dan 4,17% lainnya berada di tingkat rendah. Berdasarkan gender (jenis kelamin) 
mahasiswa (subjek pria) menunjukkan culture shock yang lebih tinggi dibandingkan 
mahasiswi (subjek wanita). Sedangkan berdasarkan pada tahun kedatangan diperoleh 
hasil bahwa mahasiswa angkatan 2013 menunjukkan tingkat culture shock yang lebih 
tinggi dibandingkan mahasiswa angkatan 2011 dan 2012.

ASESMEN PROBLEMATIKA KESEHATAN MENTAL SISWA DAN GURU SEKOLAH 
DASAR

Anna Undarwati, Nuke Martiarini, Binta Mu’tiya Rizki
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kajian mengenai Prioritas yang masih rendah tentang kesehatan mental berakibat 
miskinnya data yang mengungkap mengenai kondisi/state kesehatan mental masyarakat 
Indonesia. Penelitian yang mengulas mengenai kesehatan mental masih minim sehingga 
bisa dikatakan pemerintah belum melakukan hal serius mengenai kesehatan mental. 
Penelitian bertujuan untuk melakukan asesmen mengenai problematika kesehatan 
mental siswa di sekolah dengan menyajikan data yang ilmiah agar berdaya untuk 
dijadikan sumber referensi bagi pemerintah untuk membuat solusi mengenai masalah 
anak-anak. Tujuan selanjutnya adalah mengukur apakah guru sebagai pendidik memiliki 
mental yang sehat. Penting bagi guru untuk memiliki mental sehat karena guru memberi 
bimbingan dan pengarahan siswa dalam belajar, jika guru tidak sehat proses belajar 
mengajarkan terganggu dan siswa akan terpengaruh kesehatan mentalnya. Hasil 
pengukuran kesehatan mental Guru dengan Skala The Mental Health Inventory (MHI-38) 
dapat disimpulkan bahwa ada 50,63% guru SD memiliki kesehatan mental yang sangat 
tinggi. Selanjutnya 44,30% menunjukkan kesehatan mental yang tinggi dan 5,06% berada 
dalam kategori sedang. Hasil analisis data mengenai gangguan kesehatan mental siswa 
menunjukkan bahwa ada masalah konsentrasi yang lemah (30,23%), masalah terkait 
akademis berada pada urutan kedua (29,07%), selanjutnya di tempati oleh masalah 
sosial(17,44%), motivasi yang rendah juga memicu gangguan kesehatan mental anak 
pada angka 10,47%, perilaku agresif (4,66%) dan masalah lainnya (8,14%).
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Pendidikan lingkungan hidup diharapkan memberikan solusi terhadap 
permasalahan lingkungan (Evans, Gill & Marchant, 1996), penekanan program tersebut 
hanya pada pemberian pengetahuan dasar yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip 
dasar ekologis serta penanaman nilai dan kemampuan analisis serta perilaku sadar 
lingkungan (Bradley, Waliczek, Zajicek, 1997). Tujuan pendidikan lingkungan hidup 
adalah agar mahasiswa dapat memahami mengenai paradigm, pengertian dan etika 
lingkungan hidup. Salah satu materi yang disampaikan adalah dengan memberikan 
gambaran mengenai lingkungan dan berbagai macam permasalahan yang ada dari 
tingkat lokal, nasional sampai dengan global. Selama ini UNNES telah memberikan mata 
kuliah pendidikan lingkungan hidup, namun evaluasi dan efeknya terhadap orientasi nilai 
dan intensi berperilaku pro konservasi (lingkungan) masih belum banyak diteliti sehingga 
diperlukan analisis untuk mengetahui efek dari pendidikan lingkungan hidup yang sudah 
dijalankan sebagai salah satu matakuliah wajib di UNNES. Hasil penelitian menunjukkan 
tidak ada perbedaan intense perilaku pro konservasi pada mahasiswa Unnes ditinjau 
dari orientasi nilai yang dimiliki F = 1,983 (F>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
mahasiswa Unnes, secara umum mempunyai intensi perilaku konservasi yang tinggi 
meskipun memiliki orientasi nilai berbeda-beda.

ANALISIS KEBUTUHAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESA WISATA BATIK 
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Mu’arifuddin, Sungkowo Edy Mulyono& Abdul Malik
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan internal (kelemahan) maupun 
eksternal (tantangan) para pengrajin batik dalam mengembangkan desa wisata batik, 
merumuskan strategi alternatif serta keberadaan showroom dalam merespon terbentuknya 
koperasi.Penelitian deskriptif kualitatif ini pengumpulan datanya menggunakan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber, metode dan teori.Teknik analisis data menggunakan model interaktif. 
Subjek penelitian terdiri dari pengrajin batik, kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa 
Babagan Kabupaten Rembang. Simpulan yang didapatkan yaitu kelemahan meliputi; 
rendahnya partisipasi masyarakat, pendidikan rendah, ambisi tinggi tanpa diimbangi 
dengan kemampuan dan ketekunan, belum terbentuknya koperasi, fungsi Pokdarwis 
kurang maksimal, infrastruktur kurang memadai, terbatasnya akses pemasaran, belum 
adanya guide, rendahnya partisipasi pemerintah desa, tidak adanya aktivitas kegiatan 
kecakapan tambahan, dan fungsi showroom yang belum maksimal. Sedangkan tantangan 
meliputi; terbatasnya akses pinjaman modal, rendahnya partisipasi pemerintah daerah 
serta pemerintah pusat, tingginya persaingan pasar usaha, adanya MEA membuat 
pangsa pasar semakin terbuka lebar, kurangnya pembinaan dan pendampingan dari 
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dinas terkait, pemenuhan kebutuhan alat dan bahan membatik masih mengandalkan 
dari daerah lain, belum terjangkaunya batik tulis bagi masyarakat umum, dan ancaman 
batik tulis sebagai warisan budaya Bangsa Indonesia dialihnamakan atau diakui 
sebagai warisan budaya bangsa lain. Adapun Strategi alternatifnya dengan; mendorong 
masyarakat dan pemerintah menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kegiatan 
wisata sekaligus masyarakat menjadi pelaku sektor kepariwisataan dan penguatan 
usaha, mengikutsertakan masyarakat berbagai kegiatan, pemerintah dilibatkan paling 
tidak sebagai donatur penyelenggara kegiatan, diadakannya pelatihan berbasis hardskill 
dan softskill serta pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait, pelatihan mengenai 
strategi pengelolaan usaha, pemasaran serta kiat sukses dalam berwirausaha, menata 
kembali infrastruktur dan organisasi pengelola desa wisata batik, rekondisi pengelolaan 
showroom sekaligus sebagai koperasi. Begitu pula yang terjadi pada showroom ternyata 
dapat merespon terbentuknya koperasi, dikarenakan dalam pengelolaan showroom 
tersebut telah terjadi kegiatan menuju terbentuknya pra koperasi.Namun, ada beberapa 
hal yang menjadi perhatian yaitu masih kurangnya pemahaman oleh masyarakat dengan 
adanya keberadaan koperasi berikut pula pemanfaatannya.

BLENDED LEARNING SEBAGAI ALTERNATIF MENINGKATKAN MUTU 
PEMBELAJARAN MATA KULIAH MANAJEMEN SEKOLAH DI UNNES

Niam Wahzudik, Basuki Sulistio, Urip Muhayat.
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Paradigma pendekatan pembelajaran saat ini menempatkan mahasiswa sebagai 
subjek sekaligus objek belajar. Tidak bisa dipungkiri bahwa metode ceramah belum 
bisa ditinggalkan dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Potensi infrastruktur 
teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di Unnes sangat berpotensi besar untuk 
dimanfaatkan sebagai sarana pendukung utama pembelajaran. Banyak mahasiswa yang 
memiliki perangkat smartphone yang biasa mahasiswa pergunakan untuk komunikasi 
dengan jejaring sosial. Berangkat dari fenomena di atas penting bagi peneliti untuk 
menerapkan suatu model pembelajaran yang memadukan metode ceramah, sekaligus 
mengintegrasikan dan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode blended learning sebagai sebagai 
alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran mata kuliah manajemen sekolah. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian Tindakan 
(Action Research). Sample penelitian ini adalah dosen pengampu dan mahasiswa yang 
sedang mengikuti mata kuliah Manajemen Sekolah di lingkungan Unnes. Pengambilan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Tahapan penelitian 
ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan 
pembelajaran blanded learning mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan mutu 
pada pembelajaran manajemen sekolah, karena 62% mahasiswa menjawab efektif, 36% 
menjawab cukup efektif dan 2% menjawab tidak efektif, serta website (edmodo) praktis 
untuk dioperasikan oleh mahasiswa. 
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PENINGKATAN PENGENALAN BUDAYA MELALUI MEDIA “MAKET MULTIKULTUR 
JAWA” PADA ANAK TAMAN KANAK-KANAK DI KECAMATAN WEDARIJAKSA 

KABUPATEN PATI

Suroningsih, Wantoro, Navis Annisa Kurniasari
Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

The problem in this research is early childhood are less familiar cultures that exist 
in the area of residence and the media are often used for the introduction of the culture is 
still less attractive. The research objective was to determine the increase in culture through 
the introduction of media Multicultural Java Mockup in children Kindergarten in District 
Wedarijaksa Regency Pati . This research has been conducted in Kindergarten in District 
Wedarijaksa Regency Pati. The independent variable is the media Multicultural Java 
Mockup, while the dependent variable was the introduction of the culture. The approach 
used is a quantitative approach with quasi experimental design form Nonequivalent control 
group design. Data collection techniques using systematic observation. Techniques used 
in the data analysis was t-test. The results of the t test values are not given treatment 
group culture through the introduction of Multicultural Java Mockup of 6.426 is smaller 
than the value of the group given the introduction treatment through Multicultural Java 
Mockup at 7.447.

PEMANFAATAN APLIKASI MIND MAP SEBAGAI MEDIA INOVATIF DALAM 
PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR

Susilo Tri Widodo, Rudi Salam, Fitria Dwi Prasetyaningtyas
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

This study was conducted to develop an innovative medium in learning Elementary 
School-Civic Education (PKn SD) Development course in order to improve the lecturer 
competency in developing good learning media, improving learning quality, and producing 
a computer and internet-based media product. This study was taken place in Elementary 
School Teacher Education, Pedagogic Faculty, Semarang State University. The subject 
of research consisted of corresponding students and lecturers. This study was an 
educational research with research and development approach. The result achieved in 
this study was that the author had conducted a preliminary study by mapping competency 
and indicator into PKn SD Development course and then designed the lecturing learning 
plan as needed by utilizing the mind map application as learning media. The author had 
designed an innovative media using mind map application and had the media design 
validated by the competent validators in their area. The mind map application-based 
learning media had been tried out in treatment class. The result of test with the data 
processed by the author showed the following result. 1) The result of pretest and posttest 
showed significant improvement; it could be seen from the number of correct answer 
minimally 5 (40%) and maximally 13 (63%) in pre-test result and minimally 16 (80%) 
and maximally 20 (100%) in posttest result. 2) The result of content quality and objective 
aspect questionnaire before and after using mind map application showed the ratio of 
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55%: 89%, with instructional quality aspect of 54% : 88%, and technical quality aspect 
of 51% : 90%, so that the overall ratio was 54% : 89%. Considering the result of data 
analysis, it could be found that the mind map application use can be developed further as 
an innovative learning media utilizing computer technology and informatics technology 
mastery support. The author organized the result of study into a scientific article to be 
published and organized a final report as accountability. 

FENOMENA DIFERENSIASI SOSIAL PADA MAHASISWA PGSD UPP TEGAL 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNNES

Tri Astuti, Ika Ratnaningrum, Moh. Fathurrahman
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) merupakan salah satu jurusan yang 
populer di UNNES. Peminat yang memperebutkan untuk menjadi mahasiswa lebih 
banyak jika dibandingkan dengan jurusan yang lainnya. Jurusan yang mencetak calon 
guru ini mayoritas diminati oleh kaum perempuan. Hal tersebut ternyata berpengaruh 
pada peran dan kedudukan sosial mereka di kampus. Terdapat perbedaan laki-laki dan 
perempuan ketika memutuskan untuk menunjuk komting dalam kelas. Pembagian tugas 
berdasarkan jenis kelamin menarik untuk diteliti terkait dengan sejauh mana pembedaan 
posisi tertentu di kampus berdasarkan organisasi sosial dan lain sebagainya. Pada 
umumnya diferensiasi sosial memang selalu ada dimanapun, baik di lingkungan sekolah 
maupun di lingkungan kampus. Fenomena sosial ini terkadang muncul tanpa disadari 
oleh mereka. Pembagian masyarakat kedalam kelas sosial berdasarkan jenis kelamin 
menjadi persoalan yang tidak terlepas dari konsep pembagian tugas sosial di kelas 
oleh mahasiswa. Dalam hal ini wanita diposisikan pada kelas kedua setelah laki-laki. 
Kurangnya pendidikan tentang kesetaraan gender di kampus juga berpengaruh pada 
pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan fakta diatas maka 
dapat disampaiakan bahwa ternyata terdapat fenomena diferensiasi sosial di lingkungan 
kampus UNNES.

DESAIN MEDIA EDUKATIF BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA MATA KULIAH 
ANIMASI 3 DIMENSI UNTUK MAHASISWA TEKNOLOGI PENDIDIKAN.

Urip Muhayat Wiji W, Heri Triluqman BS, Niam Wahzudik, Khoerul Umam Kholis
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Media Edukatif Berbasis Augmented Reality merupakan media baru dalam dunia 
pendidikan. Media ini menawarkan fasilitas tiga dimensi dimana bisa menggabungkan 
antara dunia maya dengan dunia nyata yang bisa terlihat dari berbagai macam sudut. 
Dikalangan gamers, dunia periklanan, dunia kesehatan, augmented reality sudah 
ramai dibicarakan dan dikenal. Akan tetapi dalam dunia pendidikan sendiri, augmented 
reality masih menjadi barang langka dan sangat jarang sekali dijumpai tenaga 
pengajar menggunakannya dalam proses pembelajaran. Dari pre survei yang peneliti 
lihat dilapangan , permasalahan yang muncul adalah siswa mulai berasa mainstream 
dengan media pembelajaran yang sudah ada di lapangan yaitu dengan power point,flash 
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ataupun video saja.Kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya bagaimana 
implementasi pengembangan media pembelajaran dengan Augmented Reality sehingga 
bisa menjadi menarik magnet belajar mahasiswa dalam pembelajaran animasi tiga 
dimensi, bagaimana menghadirkan objek pembelajaran secara nyata ke sebuah media 
yang mendekati asli secara wujudnya tanpa harus membawa objek tersebut ke kelas. 
Metode penelitian ini menggunakan model research and development dengan tahapan 
sebagai berikut. Penelitian ini memberi fokus pada aspek pengembangan. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang berusaha membuat sebuah produk program mediaberbasis 
augmented reality pada pembelajaran 3D yang dapat menunjang belajar siswa. Model 
pengembangan yang menjadi acuan yaitu ADDIE model. Model pengembangan produk 
yang dikembangkan oleh) ini lebih rasional dan lengkap di bandingkan dengan model 
yang lain. ADDIE yang mencakup aspek Analyze (analisis), Design (perancangan), 
Development (pengembangan), Implementation (penerapan), dan Evaluation (penilaian). 
Tujuan penelitian ini adalah Mengembangkan media pembelajaran dengan Augmented 
Reality ,menunjukan bahwa Augmented reality mampu dan layak digunakan dalam proses 
pembelajaran,menghadirkan media pembelajaran yang hemat secara waktu, biaya dan 
tenaga. Hasil penelitian menunjukan bahwa media edukatif berbasis augmented reality ini 
mampu meningkatkan motivasi mahasiswa teknologi pendidikan dalam belajar animasi 
3D dan media AR ini layak untuk pembelajaran animasi 3D. 

MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF 
DALAM KURIKULUM PAUD 2013 (STUDI KASUS DI KELOMPOK A PAUD TAMAN 

BELIA KOTA SEMARANG)

Wulan Adiarti, Henny Puji Astuti, Warsiti
Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya lembaga pendidikan anak 
usia dini yang mengintegrasikan pelayanan pendidikannya dengan kebutuhan kesehatan, 
gizi, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak usia dini seperti yang diamanatkan Perpres 
No. 60 Tahun 2013 tentang pelayanan PAUD Holistik Integratif. Di sisi lain, pelaksanaan 
kurikulum PAUD 2013 telah diamanatkan dalam Permendikbud 146 Tahun 2014, termasuk 
didalamnya mengatur tentang layanan holistik integratif lembaga PAUD, akan tetapi 
sampai saat ini masih banyak lembaga PAUD yang belum siap untuk melaksanakannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pelayanan pendidikan anak 
usia dini holistik integratif sesuai kurikulum PAUD 2013 di PAUD Taman Belia, sebagai 
lembaga PAUD unggulan di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengimplementasikan 
kurikulum PAUD 2013. Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Taman Belia, dengan fokus 
penelitian adalah program pengembangan layanan PAUD holistik Integratif dalam 
kurikulum PAUD 2013 pada kelompok A usia 4-5 tahun. Jenis metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Analisis 
data menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan 
yaitu; Pengumpulan data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian 
menunjukkan Penerapan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif sesuai 
kurikulum PAUD 2013 di PAUD Taman Belia adalah memenuhi komponen-komponen 
berikut: Aspek Pendidikan terdiri dari Stimulasi perkembangan anak dengan model sentra 
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dan keragaman pelayanan pendidikan dalam satu atap. Aspek Gizi dan Kesehatan terdiri 
dari Program pemeriksaaan kesehatan dan Program makan sehat. Aspek Pengasuhan 
terdiri dari pengasuhan berkelanjutan di TPA dan program parenting di rumah. Aspek 
Perlindungan terdiri dari perlindungan secara fisik dan Psikis anak.

KUALITAS PRIBADI GURU BIMBINGAN DAN  KONSELING DI SMA NEGERI SE-KOTA 
SEMARANG

Zakki Nurul Amin, Edwindha Prafitra Nugraheni
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Guru bimbingan dan konseling/konselor sebagai helper, dalam menyelenggarakan 
pelayanan bantuan, perlu memiliki kualitas pribadi yang spesifik serta mampu memodelkan 
kualitas pribadi tersebut kepada siswa dan konseli. Kualitas pribadi konselor merupakan 
faktor penting dalam konseling karena menjadi penentu keberhasilan konseling yang 
efektif, selain faktor pengetahuan akan perilaku dan ketrampilan konseling. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kualitas pribadi guru bimbingan dan konseling 
di Sekolah Menengah Atas Negeri se-Kota Semarang yang ditinjau dari aspek lulusan 
pendidikan, jenis kelamin, dan pengalaman berkerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan metode survai. Subjek dalam penelitian ini meliputi 6 sekolah dan 
total guru bimbingan dan konseling berjumlah 24 guru. Gambaran umum profil kualitas 
pribadi guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kota Semarang menunjukkan 
tingkat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa guru 
BK merasakan sikap, kualitas, dan kompetensi pribadi yang dimilikinya sudah sesuai 
kondisi ideal yang harus dimiliki guru BK. Hasil penelitian ini dapat diusulkan saran bagi 
MGBK adalah mengagendakan sebuah progam pelatihan pembentukan karakter kualitas 
pribadi guru BK dan bagi Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu meningkatkan 
kualitas pengelolaan pendidikan bagi para mahasiswa calon konselor.

PEMANFAATAN CROSS CULTURAL UNDERSTANDING (PEMAHAMAN LINTAS 
BUDAYA) DALAM BAHAN AJAR NUSUS ADABIYYAH (ANALISIS TEKS SASTRA)

Hasan Busri, Retno Purnama Irawati, Muchlisin Nawawi
Jurusan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Mata kuliah Nusus Adabiyyah (Analisis Teks Sastra) merupakan salah satu mata 
kuliah yang baru muncul dalam kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi prodi 
Pendidikan Bahasa Arab FBS UNNES. Pembelajaran Nusus Adabiyyah (Analisis Teks 
Sastra) diberikan bagi mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES semester 6, 
yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra (ditempuh pada 
semester 1) dan Tarikh Adab (Sejarah Sastra Arab, yang ditempuh pada semester 4). 
Pembelajaran Nusus Adabiyyah (Analisis Teks Sastra) memerlukan penyempurnaan 
melalui pengembangan perangkat pembelajaran dan bahan ajar yang sesuai. Penerapan 
Cross Cultural Understanding (selanjutnya disingkat CCU) atau pemahaman lintas 
budaya dalam bahan ajar Nusus Adabiyyah (Analisis Teks Sastra) akan mengantarkan 
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mahasiswa mempelajari analisis teks sastra sekaligus meningkatkan kepekaan budaya 
dan daya analisis mahasiswa. Artikel ini akan membahas mengenai kebutuhan mahasiswa 
terhadap bahan ajar Nusus Adabiyyah melalui CCU, respon mahasiswa terhadap bahan 
ajar Nusus Adabiyyah melalui CCU, dan pemanfaatan CCU dalam bahan ajar Nusus 
Adabiyyah. Jenis dan pendekatan penelitian yang dimanfaatkan adalah penelitian dan 
pengembangan (research and develpment) yang diterapkan pada bidang pendidikan. 
Subjek penelitian adalah mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES yang 
mengambil mata kuliah Nusus Adabiyyah, yang telah menempuh mata kuliah Pengantar 
Ilmu Sastra (ditempuh pada semester 1) dan Tarikh Adab (Sejarah Sastra Arab, yang 
ditempuh pada semester 4). Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 
mencakup metode tes dan non-tes meliputi teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. 
27 orang mahasiswa (54%) membutuhkan materi yang fokus pada karya sastra Arab 
dan teknik analisis karya sastra Arab. Materi di luar pembahasan mengenai karya sastra 
Arab dan teknik analisis sastra belum dibutuhkan oleh mahasiswa, mengingat praktek 
menganalisis karya sastra Arab menggunakan teori sastra modern masih dirasakan sulit 
oleh mahasiswa. Pembelajaran Nusus Adabiyyah dengan memasukkan materi mengenai 
pemahaman lintas budaya, memang hal baru bagi mahasiswa. Konsep pemahaman 
lintas budaya membuat mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar, lebih terpacu untuk 
berpikir positif, dan terdorong untuk memahami budaya dari bahasa sasaran.

PEMAHAMAN PRAGMATIK DALAM BAHASA ASING DAN MOTIVASI BELAJAR 
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Hendi Pratama, Yuliati
Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang mengkaitkan antara 
pemahaman pragmatik mahasiswa dalam menggunakan bahasa asing dan motivasi 
belajar mereka. Sejumlah 141 mahasiswa dari semester 2, 4 dan 6 yang semuanya berasal 
dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris dilibatkan sebagai peserta penelitian. Pemahaman 
pragmatik mahasiswa diukur menggunakan Pragmatic Acceptability Judgment Task 
(PAJT) sedangkan motivasi diukur menggunakan survei yang sebagian besar itemnya 
terinspirasi dari Gardner (1988) dan Dornyei (1994). Rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah: (1) Bagaimanakah tingkat pemahaman pragmatik dalam bahasa asing 
mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris? (2) Bagaimanakah tingkat motivasi belajar 
bahasa asing mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris? (3) Bagaimanakah korelasi 
antara tingkat pemahaman pragmatik dan motivasi belajar bahasa asing mahasiswa 
prodi pendidikan bahasa Inggris? Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
(1) Pemahaman pragmatik mahasiswa menunjukkan pola peningkatan kemampuan dari 
setiap jenjang semester, (2) tingkat motivasi mahasiswa menunjukkan pola “U-Shape” di 
mana motivasi akan menurun pada semester 4 dan akan naik kembali pada semester 6. 
Sumber motivasi tekuat adalah fungsi bahasa Inggris untuk memperbaiki masa depan 
mereka. Sumber motivasi terlemah adalah dukungan keluarga dan prestasi, (3) Terdapat 
korelasi sedang antara persepsi kemampuan diri dengan pemahaman pragmatik.
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PEMANFAATANDRUMLESS TRACK SEBAGAI MEDIA LATIHAN IRAMA DAN TEMPO 
PERMAINAN DRUM BERBASIS MULTIMEDIA

Mochammad Usman Wafa
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam mata kuliah PIIP 1 perkusi, 
mahasiswa dalam mempelajari drum berdasarkan pada teks partitur,sehingga 
mengakibatkan mahasiswa cenderung pasif yaitu hanya membaca dan memainkan 
instrumen berdasarkan pada teks. Kemudian agar mahasiswa dapat merasakan irama 
dan tempo permainan, mahasiswa juga mendapatkan materi berupa irama musik 
yang pada susunan drumnya dihilangkan. Kelebihan yang diperoleh adalah tempo 
permainan sesuai dengan irama lagu dan mahasiswa mengenal irama lagu tanpa 
harus menggunakan iringan musik lengkap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimanapemanfaatandrumless track sebagai media latihan irama dan tempo berbasis 
multimedia dan faktor-faktor yang mendukung pemanfaatan tersebut. Penelitian 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dengan rancangan penelitian studi 
kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi 
dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah; 1) drumless track dapat dimanfaatkan untuk 
melatih irama dan tempo permainan drum, yaitu sebagai latihan materi Lagu Semua Bisa 
Bilang dan Lagu Biru, hal tersebut ditunjukkan ketika mahasiswa dapat memainkan lagu 
tersebut dengan baik dan benar, disamping itu secara bersamaan melatih irama dan 
tempo permainan, 2) faktor pendukung pemanfaatan drumless track antara lain adanya 
perangkat studio rekam, software aplikasi dan seperangkat alat drum.

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

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

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

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

ALIH KODE DALAM PERCAKAPAN JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL KOTA 
SEMARANG

Nike Widya Kusumastuti 
Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Pemilihan bahasa dalam masyarakat multibahasa atau dwibahasa pada bidang 
perdagangan seperti dalam percakapan jual beli di pasar tradisional kota Semarang 
merupakan fenomena dalam kajian sosiolinguistik yang menarik untuk dikaji. Penelitian 
ini bertujuan untuk memaparkan wujud kode-kode tutur, wujud alih kode, faktor-faktor 
yang menyebabkan pemilihan kode bahasa, dan fungsi alih kode dalam percakapan 
jual beli di pasar tradisional kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Data penelitian berupa unit-unit bahasa 
yang memiliki wujud kata, frase, ataupun kalimat yang digunakan dalam percakapan jual 
beli di pasar tradisional kota Semarang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, yaitu teknik simak libat cakap, teknik simak bebas libat 
cakap, dan teknik sadap atau rekam. Hasil dari penelitian ini berupa wujud kode-kode 
tutur, wujud alih kode, faktor-faktor yang menyebabkan pemilihan kode bahasa, dan 
fungsi alih kode dalam percakapan jual beli di pasar tradisional kota Semarang. Kode-
kode tutur dalam percakapan jual beli di pasar tradisional tersebut beragam wujudnya. 
Kode-kode tersebut terdiri dari kode yang berwujud bahasa, kode yang berwujud ragam, 
dan kode bahasa yang berwujud tingkat tutur.

KUALITAS KEBAHASAAN ARTIKEL ILMIAH YANG TERPUBLIKASI PADA SCIENTIFIC 
JOURNAL OF UNNES SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIKTI NO. 

152/E/T/2012

Santi Pratiwi Tri Utami, Wati Istanti
Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ialah mendeskripsikan kualitas kebahasaan artikel ilmiah 
yang terpublikasi pada scientific journal of Unnes. Penelitian ini menggunakan desain 
deskriptif kualitatif jenis studi kasus. Aspek kebahasaan tersebut meliputi aspek ejaan, 
diksi, kalimat efektif, dan pengembangan paragraf. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis mengalir (flow model of analysis) yang di 
dalamnya terdapat empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 
dengan verifikasinya. Hasil penelitian menunjukkan kualitas kebahasaan artikel ilmiah 
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yang terpublikasi dalam Scientific Journal of Unnes masih di bawah standar dengan 
tingkat kesalahan kebahasaan mencapai 55,8%. Kesalahan kebahasaan tertinggi yang 
berpengaruh terhadap kualitas kebahasaan artikel ialah aspek ejaan dengan rata-rata 
kesalahan 37,1%. Berikutnya aspek kalimat efektif dengan rata-rata kesalahan 13,3%. 
Terakhir aspek diksi dengan rata-rata kesalahan 3,5% dan aspek paragraf dengan rata-
rata kesalahan 1,9%. Temuan kesalahan kebahasaan terdapat pada beberapa bagian 
artikel yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup 
atau simpulan, dan daftar pustaka.

SISTEM DAN MEKANISME PRODUKSI SASTRA ISLAMI PADA KOMUNITAS FORUM 
LINGKAR PENA (FLP): KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA

Surahmat, Diyamon Prasandha
Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui produksi kultural yang menjadikan Forum 
Lingkar Pena (FLP) tumbuh menjadi salah satu komunitas sastra terbesar di Indonesia. 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 
fokus pada aspek produksi kultural Pierre Bourdieu. Data diperoleh dengan metode 
pustaka, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kelahiran FLP merupakan respon para pendirinya terhadap realitas dalam arena sastra. 
Sebagai salah satu agen dalam semesta arena sastra, FLP berada posisi terdominasi. 
Mereka menilai saat itu bacaan sastra yang dapat mencerahkan pembacanya masih 
sangat terbatas. Oleh karena itu, mereka menggagas organisasi avant garde sebagai 
penyeimbang keberadaan karya sastra yang telah menjadi mainstream. Perkembangan 
FLP sangat dipengaruhi oleh empat modal yang dimiliki. Pada masa berdiri modal sosial 
seperti jaringan di Annida sangat berperan dalam perkembangan organisasi. Modal 
intelektual diakumulasi oleh pengurus dan anggota dengan melaksanakan pelatihan yang 
berisi materi keislaman dan kepenulisan. Adapun modal simbolik diakumulasi melalui 
pendiri, organisasi, anggota, dan karya. Mekanisme konsekrasi juga memperngaruhi 
perkembangan FLP. Melalui mekanisme ini, para anggota dan penulis FLP berebut 
pengakuan dari pemilik otoritas. Perebutan ini dilakukan dengan cara merebut ruang 
sastra di media, mengikuti kompetisi menulis, hingga memperoleh penghargaan dari 
berbagai lembaga kebudayaan.

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN EKSPRESI LISAN SASTRA BERBASIS 
GESTURE LANGUAGE BAGI SISWA TUNAWICARA DI SEKOLAH INKLUSIF1)

Wati Istanti, Santi Pratiwi Tri Utami2)

Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menemukan permasalahan dan kebutuhan 
siswa tunawicara, perencanaan, dan prototype media pembelajaran ekspresi lisan 
sastra berbasis gesture language yang dapat dikembangkan di kelas inklusif, (2) 
Mengembangkan prototype (draf) media pembelajaran ekspresi lisan sastra berbasis 
gesture language bagi siswa tunawicara di kelas inklusif, dan (3) Menguji keefektivan 
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penerapan media pembelajaran ekspresi lisan sastra berbasis gesture language bagi 
siswa tunawicara di kelas inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan research 
and development (R&D) yang dilakukan dengan lima tahap. Sebagai sebuah produk 
pengembangan, produk media pembelajaran yang dikembangkan berpotensi untuk 
memenuhi kebutuhan peserta didik terhadap media pembelajaran ekspresi lisan sastra 
berbasis gesture language bagi siswa tunawicara.

TELAAH FILOLOGIS SERAT MADHUJAYA SEBAGAI BENTUK KONSERVASI 
NASKAH JAWA PENUNJANG MATA KULIAH PENGGARAPAN NASKAH JAWA

Widodo, Hardyanto
Jurusan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kajian filologis merupakan bentuk konservasi terhadap naskah tulis (carik) masa 
lampau. Informasi yang berkait dengan sosial budaya yang tersimpan dalam naskah. Di 
antara sekian naskah, Serat Madhujaya perlu dikaji secara filologi agar dipahami dan 
digunakan oleh masyarakat moderen sekarang. Kerja filologi untuk menyajikan informasi 
masa lampau dengan menggunakan bahasa masa kini. Serat Madhujaya yang di tulis dalam 
bahasa dan aksara Jawa membutuhkan keahlian kusus untuk dapat memahaminya. Teks 
perlu dikaji secara sahih untuk dapat disajikan. Permasalahan yang menjadi penghambat 
adalah belum adanya kajian filologis Serat Madhujaya sebagai bentuk konservasi Naskah 
Jawa. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan Serat Madhujaya secara sahih menurut 
kaidah filologi sebagai bentuk konservasi Naskah Jawa. Selain itu teks tersebut dapat 
menjadi referensi dan bahan guna menunjang mata kuliah Penggarapan Naskah Jawa. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori filologi dengan mengutamakan 
pada naskah, teks, dan kandungan isi naskah. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan istrinsik naskah sesuai dengan kaidah filologi naskah Jawa. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik simak. Hasil dari penelitian ini sebagi output penelitian 
adalah tersajinya teks naskah Serat Madhujaya dengan nomor 28/101a/74 KITLV-
inventaris 247 Serie Lemari Brandes LBR 1-15 secara sahih menurut kaidah penelitian 
filologi Jawa. Isi naskah Serat Madhujaya jika diperinci secara kelompok ajaran maka 
dapat dipilah menjadi empat hal yaitu 1) ajaran berkeluarga, 2) ajaran menuntut ilmu 3) 
ajaran bermasyarakat, dan 4) ajaran manembah kepada yang mahaagung (Gusti). 

SENI MUSIK SEBAGAI RESISTENSI DOMINASI: WACANA LIRIK LAGU IWAN FALS 
PADA TAHUN 1980-AN

Syaiful Amin, Tsabit Azinar Ahmad, Ganda Febri Kurniawan
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kajian ilmiah tentang lagu-lagu 
Iwan Fals, terutama tentang karakteristik lagu-lagu Iwan Fals pada tahun 1980-an dan 
juga pesan-pesan yang terkandung dalam lirik lagu Iwan Fals terkait dengan upaya 
pencerdasan politik masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif sehingga 
akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang lagu Iwan Fals periode 
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1980-an yang akan diamati. Sumber data diambil dari album dan lagu Iwan Fals yang 
dirilis pada periode 1980-an serta penelusuran dari sumber- sumber pustaka dan sumber 
lain yang relevan. Pada tahun 1980-1989. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini 
menggunakan analisis model interaktif yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pada kurun waktu 1980-1989, Iwan 
Fals telah mengeluarkan 16 album, baik solo ataupun bersama kelompok, yang berisi 
158 lagu. Lagu-lagu dengan tema kritik dan rakyat kecil mendominasi lagu-lagu Iwan 
Fals periode 1980-an, yakni mencapai 39 %. Walaupun tema-tema kritik dan keadilan 
sosial serta rakyat kecil dan kepedulian sosial memiliki perbedaan, keduanya sama-
sama berfungsi sebagai kritik. Dari berbagai pesan yang terkandung, lagu-lagu Iwan Fals 
sebagian besar mengangkat tema tentang rakyat kecil dan kritik sosial yang diangkat dari 
realitas yang terjadi sehari-hari. Melalui lagu- lagunya, rakyat diajak untuk merenungi 
berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan muncul kesadaran di kalangan 
masyarakat.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DALAM 
UPAYA MEMBANGUN KETERAMPILAN SOSIAL MAHASISWA PENDIDIKAN IPS

Aisyah Nur Sayidatun Nisa, Fredy Hermanto, Rudi Salam 
Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini merupakan pembelajaran IPS yang berbasis keunggulan lokal. 
Melalui pembelajaran berbasis keunggulan lokal, tujuan khusus yang ingin dicapai 
diharapkan kecerdasan sosial mahasiswa akan lebih baik dan memberikan kontribusi 
positif pada mahasiswa pendidikan IPS dalam hal memperoleh pemahaman, memonitor 
belajar, meningkatkan interaksi, dan partisipasi serta mengembangkan hubungan baru 
diantara mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi 
kasus. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen program studi Pendidikan 
IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif dengan desain análisis interaktif dimana data akan disajikan dalam 
bentuk tabel disertai interpretasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang memadai. 
Pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar, respon mahasiswa dalam pembelajaran 
hampir semua baik begitu juga dengan dosen, responnya sangat baik, memperlihatkan 
keterampilan sosial yeng dimiliki oleh mahasiswa, baik dalam pembelajaran ataupun 
diluar pembelajaran.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DAWE KABUPATEN 

KUDUS

Eta Yuni Lestari, Natal Kristiono, Aulia Sholichah
Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Undang-undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa 
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesiapan 
aparatur dan masyarakat desa dalam mengimplementasikan undang-undang desa perlu 
dilakukan pengkajian, mengingat hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Dawe, 
Kabupaten Kudus pada akhir tahun 2014, terdapat fakta-fakta yang menggambarkan 
betapa kompleksnya permasalahan yang terdapat di desa. Penelitian dirancang dengan 
metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta pada populasi desa 
yang berjumlah 18, sampel diambil dengan menggunakan strata kategori desa, yaitu desa 
maju, desa berkembang dan desa tertinggal sehingga jumlah desa yang diteliti sejumlah 
3 desa. Hasil penelitian proses sosialisasi Undang-undang Desa di Kecamatan Dawe 
Kabupaten Kudus, dilaksanakan melalui program sosialisasi undang-undang desa yang 
diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kudus secara serentak dengan aparatur desa di 
semua Kecamatan Kabupaten Kudus. Hambatan yang dialami oleh aparatur desa dalam 
implementasi undang-undang desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dipengaruhi 
oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kesiapan aparatur desa dalam implementasi 
undang-undang desa dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa, di Kecamatan Dawe 
kesiapan aparatur desa terkesan pasif, karena aparatur desa menunggu instruksi dari 
pemerintah Kabupaten Kudus.

GARUDA MOBILE APPS APLIKASI BERBASIS ANDROID SEBAGAI 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR PADA MAHASISWA PESERTA MATA KULIAH UMUM PENDIDIKAN 
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Noviani Achmad Putri, Didi Pramono, Rizki Arif Kurniawan
Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Pembelajaran Mata Kuliah Umum (MKU) Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan selama ini dinilai sebagai mata kuliah second class. Selain itu 
metode pembelajaran MKU yang sampai saat ini masih banyak mengandalkan metode 
pembelajaran konvensional, seperti ceramah dan presentasi. Kondisi ini mengakibatkan 
hasil evaluasi belajar mahasiswa MKU masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan media 
pembelajaran yang lebih inovatif salah satunya Garuda Mobile Apps aplikasi berbasis 
android. Aplikasi berbasis android menjadi pilihan tepat karena sebagian besar masyarakat 
saat ini adalah pengguna android, tidak terkecuali mahasiswa. Fenomena tersebut menjadi 
dasar penelitian untuk mengembangkan media pembelajaran inovatif berbasis android. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai masalah dalam pembelajaran MKU 
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta mengembangkan media pembelajaran 
inovatif berbasis android. Kontribusi penelitian ini antara lain mengembangkan media 
pembelajaran inovatif berbasis aplikasi android serta meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa MKU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendekatan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research 
and development). Pendekatan penelitian dan pengembangan mencakup 10 langkah 
umum. Langkah-langkah itu meliputi (1) research and information collecting (2) planning, 
(3) develop preliminary form of product, (4) preliminary field testing, (5) main product 
revision, 6) main field testing, (7) operational product revision, (8) operational field testing, 
(9) final product revision, dan (10) dissemination and implementation. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pembelajaran MKU Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Unnes kurang efektif. Sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam 
FGD adalah perlu dikembangkan media pembelajaran inovatif yang dapat menunjang 
pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2) Pengembangan 
Garuda Mobile Apps sudah melalui semua tahap yang ada di metode Research and 
Development (tahap 1-10). Kendala yang dihadapi selama pengembangan yaitu hosting 
yang mengalami trouble dan fasilitas dalam aplikasi yang masih perlu banyak revisi. 3) 
Hasil evaluasi belajar pada mahasiswa peserta MKU Pend. Pancasila menunjukkan hasil 
bahwa pengembangan media aplikasi android Garuda Mobile Apps dalam proses belajar 
mengajar menunjukkan koefisien korelasi 0,69 dan Pend. Kewarganegaraan 0,76. Hasil 
ini memiliki makna korelasi antara pengembangan media pembelajaran dengan hasil 
belajar untuk Pend. Pancasila adalah cukup dan untuk Pend. Kewarganegaraan adalah 
kuat/tinggi. Saran yang dapat diberikan adalah inovasi penerapan teknologi (Garuda 
Mobile Apps) terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Oleh karena 
itu, diharapkan aplikasi ini dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan oleh dosen dan 
mahasiswa sebagai media pembelajaran yang inovatif.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI SIG UNTUK PEMETAAN TINGKAT ANCAMAN 
LONGSOR DI KECAMATAN KEJAJAR, WONOSOBO

Satya Budi Nugraha, Wahid Akhsin, Andi Irwan Benardi*
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah di 
Provinsi Jawa Tengah yang berisiko mengalami bencana longsor. Faktor topografi yang 
sangat bergelombang, kemiringan lereng yang curam di sebagian wilayah, curah hujan 
yang tinggi dan rendahnya kerapatan vegetasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap tingginya tingkat ancaman bencana longsor di wilayah tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui persebaran tingkat ancaman longsor di wilayah kajian. 
Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk membantu memetakan 
kawasan rawan longsor di Kecamatan Kejajar. Dengan metode overlay (tumpang susun) 
dari berbagai peta parameter diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat ancaman 
bencana longsor di wilayah kajian, sehingga dari peta tersebut dapat dianalisis untuk 
memberikan masukan terkait penanganan bencana tersebut. Berdasarkan peta tingkat 
ancaman longsor yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa kerawanan longsor di 
Kecamatan Kejajar diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Kerawanan longsor rendah terdapat 
di wilayah Desa Sigendeng dan Desa Tambi. Kerawanan longsor dengan kategori sedang 
terdapat di wilayah Desa Kreo. Kerawanan longsor dengan kategori tinggi memiliki 
luasan yang paling besar yang tersebar di wilayah di Desa Kejajar, Desa Bantu, Desa 
Sembungan, Desa Serang, Desa Parikesit, Desa Patakbanteng, Desa Dieng dan Desa 
Igirmranak. Sedangkan kerawanan longsor dengan kategori sangat tinggi terdapat di 
wilayah Desa Campursari, Desa Sikunang, Desa Tieng dan Desa Surenggede.
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BUKU TEKS DAN REKONSILIASI KONFLIK: NARASI TRAGEDI 1965-1966 DALAM 
PEMBELAJARAN SEJARAH

Tsabit Azinar Ahmad
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan narasi 
tragedi 1965-1966 pada buku teks dalam pembelajarah sejarah; (2) Menganalisis 
kontribusi buku teks dalam mewujudkan rekonsiliasi konflik terkait tragedi 1965-1966.
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mendeskripsikan secara 
rinci dan mendalam tentang bagaimana narasi tragedi 1965-1966 pada buku teks dalam 
pembelajarah sejarah dan bagaimana kontribusi buku teks dalam mewujudkan rekonsiliasi 
konflik terkait tragedi 1965-1966. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 
analisis isi untuk menganalisis buku teks pelajaran sejarah kaitannya dengan upaya 
rekonsiliasi konflik. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis 
model interaktif. Analisis interaktif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.Narasi 
dalam buku teks KTSP dan K13 tentang tragedi 1965-1966 sangat beragam. Ditinjau 
dari aspek kausalitas, kronologi, komprehensivitas, dan kesinambungan, masng-masng 
buku memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan buku terutama dalam kajian 
tentang kronologi peristiwa. Akan tetapi, buku-buku cenderung masih lemah dalam 
aspek kausalitas, komprehensivitas, dan kesinambungan. Hal yang belum tampak 
dalam seluruh buku adalah tentang bagaimana konflik yang terjadi pada 1965-1966 
terkati dengan penghancuran gerakan kiri yang berdampak pada banyaknya korban di 
masyarakat. Analisis terhadap kandungan buku yang ditambahkan dengan pandangan 
dari guru dan siswa terkait posisi komunisme, PKI, dan G 30 S menunjukkan bahwa buku 
teks belum optimal terhadap rekonsiliasi konflik dengan cara menghapuskan stigma dan 
sentiment terhadap komunisme.

KONSTRUKSI IDENTITAS DAN EKSPRESI SEKSUAL REMAJA KOTA SEMARANG 
DALAM ARAS EKONOMI GLOBAL: SUATU PENDEKATAN ETNOGRAFI REMAJA 

KOTA

HartoWicaksono, NovianiAchmadPutri, Nurul Fatimah
Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada 
masa ini, remaja akan mengalami liminalitas identitas. Satu posisi masih berperilaku 
seperti anak-anak, namun di posisi lain remaja dituntut bersikap dewasa. Pertumbuhan 
yang paling mencolok dalam usia ini adalah perubahan secara fisik. Perubahan ini diiringi 
dengan rasa keingintahuan remaja tentang apa yang dialami, baik secara fisik maupun 
psikologis. Penyaluran keingintahuan yang tidak tepat membawa konsekuensi yang 
besar terhadap perilaku remaja yang mendewasa. Banyak remaja mengekspresikan 
dirinya dengan melakukan hubungan seks di luar nikah dan ekspresi seksualitas lainnya. 
Hal ini terjadi sebagai akibat pergaulan yang salah dan ketidaktepatan penyaluran rasa 
keingintahuan perubahan fisik dan psikologis remaja. Ketidaksesuaian perilaku remaja 
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terjadi, karena miskonsepsi dan misadaptasi dari lingkungan. Hal ini banyak dipengaruhi 
oleh lingkungan remaja tempat tumbuh kembang, terutama lingkungan perkotaan yang 
sangat komplek akibat arus global. Ekspresi remaja terhadap seksualitasnya dalam 
penelitian yang telah dilakukan diasumsikan sebagai sebuah realitas sosial yang 
terjadi akibat dialektika pembangunan dan perubahan sosial-budaya, sehingga hal ini 
sangat menarik untuk dikaji lebih komprehensif dengan berbagai pendekatan. Salah 
satu pendekatan tersebut merupakan hasil dari kacamata sosial dengan menerapkan 
konstruksi dan ekspresi identitas remaja kota.

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA KONSTRUKTIVIS 
BERBASIS NILAI-NILAI KARAKTER KONSERVASI BERBANTUAN E-LEARNING

Amidi, Budi Prasetyo
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Peningkatkan penguasaan konsep dan memperbaiki sikap belajar mahasiswa 
dengan menerapkan pembelajaran konstruktivis berbasis nilai-nilai karakter konservasi 
berbantuan E-learningi adalah fokus dalam penelitian ini, sebab pembelajaran E-learning 
dapat menyentuh aspek aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Pengembangan yang 
dipilih adalah pengembangan dengan model 4D yang diadaptasi menjadi 4P, yaitu 
pendefinisian (analisis awal-akhir, analisis peserta didik, analisis materi, analisis tugas, 
dan merumuskan tujuan pembelajaran khusus), perancangan (penyusunan kriteria tes, 
pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal), pengembangan (validasi ahli dan 
uji coba), dan penyebaran. Adapun perangkat yang dikembangkan adalah Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) dan Rancangan Tatap Muka (RTM), yang dilengkapi 
dengan Lembar Diskusi dan E-learning. Adapun rata-rata prestasi belajar kelas 
eksperimen adalah 89,38 yang melebihi batas minimal nilai B, sehingga rata-rata prestasi 
belajar kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol yang rata-rata prestasi belajarnya 
adalah 80,50. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran efektif.

ANALISIS KETAHANAN CITRA STEGO-CRYPTO UNTUK PENGAMANAN DATA 
MENGGUNAKAN MODIFIKASI LSB+ DAN ALGORITMA ELGAMAL TERHADAP EFEK 

NOISE 

Budi Prasetiyo, Anggyi Trisnawan P, Amidi
Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Steganografi adalah ilmu tentang komunikasi yang tidak terlihat. Tujuan 
dari Steganografi adalah untuk menyembunyikan data dari pihak ketiga. Algoritma 
steganografi yang paling populer dan sering digunakan untuk menyembunyikan informasi 
dalam citra digital adalah metode penyisipan Least Significant Bit (LSB). LSB adalah 
algoritma sederhana yang menuka rbit yang paling kecil ke dalam beberapa byte media 
penyembunyiannya. Metode penyembunyian lainnya yaitu LSB+1, LSB+2 dan MSB. 
Metode metode tersebut hampir sama saja dengan metode LSB, bedanya ada pada bit 
tempat penyisipan pesan. Pada penelitian ini penulis melakukan analisa ketahanan citra 
stego metode LSB, LSB+1, LSB+2 dan MSB terhadap perubahan kontrasnya. Dari hasil 
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penelitian dapat disimpulkan antara lain : persentase kerusakan pesan hasil ekstraksi 
citra stego metode LSB, LSB+1, dan LSB+2 sangat tinggi, sedangkan pada metode MSB 
kerusakan pesan lebih kecil. Persentase kerusakan pesan hasil ekstraksi citra stego 
metode LSB, LSB+1, LSB+2 bergantung pada citra yang digunakan dan nilai perubahan 
kontrasnya. Tingkat ketahanan pesan metode MSB lebih baik dibandingkan dengan 
metode LSB, LSB+1 dan LSB+2.

PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF LOCAL DURIAN SPECIES BASED ON 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PCR-RFLP ANALYSIS OF THE 

RIBOSOMAL INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) DNA

Fidia Fibriana, LutfiaNur Hadiyanti
Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

In this study, twentydurian species obtained from Central Java in situ collection 
were characterized using the morphological characteristics and the restriction patterns 
which generatedfrom the region spanning the internal transcribed spacers ITS LEU 
and ITS 4. Morphological characteristics of durian leaf, stem, tree, and fruit showed a 
variation for the differentspecies, whereas polymerasechain reaction (PCR) products of 
ribosomal DNA region showed a low length of variation. The size of the PCR products and 
the restrictionanalyses with the restriction endonucleases Bsp1431yielded a restriction 
pattern for eachspecies.

PENGEMBANGAN ASESMEN ALTERNATIF PRAKTIKUM KIMIA DASAR II 
MELALUI CHEMISTRY FAIR PROJECT (CFP) BERBASIS KONSERVASI DENGAN 

MEMANFAATKAN DAILY CHEMICAL

Indah Urwatin Wusqo 1) , Muhamad Taufiq 2), Rohima Handayani
Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan asesmen alternatif pada 
praktikum kimia dasar II melalui chemistry fair project berbasis konservasi dengan 
memanfaatkan daily chemical(2) Mengetahui tingkat kevalidan, kepraktisan dan 
keefektifannya. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Development 
Research) Model pengembangan yang diterapkan Dick dan Carey (1985). Subjek uji 
coba terbatas maupun subjek uji coba lapangan adalah dosen dan mahasiswa Prodi 
Pendidikan IPA UNNES. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu dosen pengampu 
dan mahasiswa yang menempuh mata kuliah Praktikum Kimia Dasar II. Data yang 
diperoleh dari uji coba ini adalah: (1) masukan dari pakar, untuk menentukan validitas 
isi dan konstruk dari fitur asesmen; (2) masukan dari sampel uji coba terbatas, untuk 
menentukan kepraktisan petunjuk chemistry fair project (CFP) berbasis konservasi 
dengan memanfaatkan daily chemical ; Instrumen pengumpul data berupa angket 
keterbacaan petunjuk pembuatan chemistry fair project (CFP) berbasis konservasi 
dengan memanfaatkan daily chemical, pedoman penskoran. (3) data hasil belajar siswa 
untuk mengetahui efektivitas asesmen. Masukan dari pakar angket mahasiswa, dan 
nilai chemistry fair project (CFP) sampel ujicoba terbatas dianalisis secara kualitatif, dan 
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kuantitatif. Asesmen alternative Praktikum Kimia Dasar II yang dikembangkan dikatakan 
berhasil baik apabila asesmen yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif.

PELATIHAN PENERAPAN WIRELESS DISTRIBUTION SYSTEM BERTENAGA SURYA 
DI SMK NEGERI 7 SEMARANG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KONSERVASI 

ENERGI

Much Aziz Muslim, Endang Sugiharti, Budi Prasetiyo 
Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini mengkaji bagaimana diseminasi pengembangan WDS bertenaga 
surya sebagai hasil penelitian. Pelatihan pengembangan WDS diterapkan di SMKN 
7 Semarang dengan sasaran para guru, teknisi dan peserta didik di Jurusan Teknik 
Komputer dan Jaringan (TKJ). Metode yang digunakan adalah presentasi materi, tanya 
jawab dan praktik. Berdasar hasil pengamatan diketahui (1) pelatihan pengembangan 
WDS berbasis tenaga surya bagi teknisi, guru dan peserta didik efektif diterapkan dalam 
menambah wawasan keilmuan pengembangan jaringan internet, (2) Peserta pelatihan 
mampu menyusun WDS berbasis tenaga surya serta melaksanakan dan menerapkan 
simulasinya di lingkungan sekolah.

PENGEMBANGAN SOFTSKILL DAN HASIL BELAJAR KIMIA DASAR DENGAN 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 5-E (ENGAGEMENT, EXPLORATION, 

EXPLANATION, ELABORATION, EVALUATION)

Samuel Budi WK., Ella Kusumastuti, Nuni Widiarti
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kimia dan 
Soft skill mahasiswa dengan menggunakan strategi pembelajaran 5-E ((Engagement, 
Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation). Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan yang terdiri dari tiga tahap. Tiap tahap terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Kimia UNNES. Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
dan pengembangan soft skill mahasiswa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan 
pengembangan soft skill mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa jurusan Kimia UNNES 
meningkat. Rerata hasil belajar tahap I adalah 64,62, tahap II adalah 75,85, dan pada 
tahap III adalah 79,77. Hasil rerata soft skill mahasiswa yang memenuhi kriteria tinggi 
dan sangat tinggi meningkat dari tahap 1 (77%), tahap 2 (80%) dan tahap 3 ( 92%).
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ANALISIS KEBUTUHANSAFETY SIGN RE-ENGINEERING DI LABORATORIUM 
KONSTRUKSI JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG

Agus Nugroho, Widya Aryadi, Angga Septiyanto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tanda keselamatan kerja (safety sign) merupakan salah satu instrumen 
keselamatan kerja yang diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5 tahun 1996 tentang SMK3. Oleh 
karena itu, segala bentuk tindakan preventif jauh lebih baik dari pada tindakan kuratif.
Selama pelaksanaan praktik pengelasan di Laboratorium Konstruksi telah dilakukan 
beberapa upaya sebagai langkah nyata tindakan pencegahan anjuran secara lisan yang 
disisipkan dalam pembukaan perkuliahan oleh dosen praktikum. Akan tetapi, faktanya 
para mahasiswa masih mengabaikan aspek keselamatan selama mereka melakukan 
praktik pengelasan seperti (1) tidak menggunakan kacamata las standard selama 
mengelas tetapi hanya menggunakan kacamata hitam biasa; (2) tidak menggunakan 
sarung tangan kulit selama praktik; (3) tidak menggunakan apron yang menutupi kedua 
lengan dan dada; (4) tidak menggunakan penutup telinga saat mahasiswa melaksanakan 
praktik las dan (5) bergurau dengan teman lain yang tidak praktik dan membiarkan 
benda kerja hasil pengelasan di meja las tanpa melakukan pendinginan. Oleh karena 
itu, berdasar pada analsis situasi pada Laboratorium Konstruksi terdapat masalah 
serius yang secara laten dihadapi oleh para mahasiswa yang harus diungkap. Dari sisi 
tanda keselamatan kerja sebagai media pencegahan terjadinya kecelakaan kerja maka 
diperlukan sebuah media yang dapat menarik perhatian para mahasiswa untuk tetap 
melaksanakan K3 selama praktik pengelasan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui model tanda safety sign yang digunakan dan menganalisis kebutuhan safety 
sign re-engineering pada Laboratorium Konstruksi.Lokasi penelitian ini adalah di Jurusan 
Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.Penelitian ini menggunakan 
metode survai deskriptif terhadap para pengguna laboratorium konstruksi sejumlah 200 
mahasiswa. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket dan di analisis 
dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil 
dari penelitian ini adalah diketahuinya umpan balik model safety sign yang sekarang 
digunakan dan analisis kebutuhan safety design re-enginering pada Laboratorium 
Konstruksi Jurusan Teknik Mesin. 

RANCANG BANGUN APLIKASI ANDROID UNTUK MENGHITUNG BIAYA LISTRIK 
RUMAH TANGGA

Anggraini Mulwinda, Riana Defi MahadjiPutri, Alfa Faridh Suni
Jurusan PTIK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Perhitungan pembayaran listrik masih belum banyak dipahami dan diketahui oleh 
orang, ditambah lagi dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik berdasarkan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.30 Tahun 2012 yang naik secara tiga tahap 
menimbulkan permasalahan baru berkaitan dengan pembayaran energi listrik, baik sistem 
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reguler maupun sistem prabayar. Peneliti mencoba mengembangkan sistem perhitungan 
biaya listrik pada smartphone atau tablet PC bersistem operasi android karena banyak 
dimiliki masyarakat. Tujuan dari penelitian ini menghasilkan aplikasi android sebagai alat 
penghitung biaya listrik rumah tangga. Langkah dalam penelitian ini meliputi menganalisis 
tarif dasar listrik, merancang tampilandan membuat aplikasi android dengan bantuan 
software. Pengujian untuk mengetahui tingkat keakuratan aplikasi dibandingkan dengan 
nilai ketentuan Perusahaan Listrik Negara menggunakan metode MSE dan MAPE. Hasil 
MSE sistem reguler terkecil sebesar 0 dan MSE terbesar sebesar 0.13. Hasil MAPE sistem 
reguler diperoleh nilai terkecil sebesar 0% dan MAPE terbesar sebesar 0.0001%. Hasil 
MSE sistem prabayar terkecil sebesar 0.0016 dan terbesar 0.0028 serta MAPE sistem 
prabayar terkecil sebesar 0.3% dan terbesar sebesar 0.7%. Semakin kecil nilai MSE dan 
MAPE maka semakin besar tingkat keakurasian dari aplikasi android ini. Simpulan dari 
hasil tersebut aplikasi android dapat berfungsi untuk menghitung biaya listrik. 

PENERAPAN MODIFIKASI VIGENERE CIPHER UNTUK MEMBERIKAN PROSEDUR 
KEAMANAN PADA TRANSAKSI DATA FINANSIAL

Arimaz Hangga, Alfa Faridh Suni, Aryo Baskoro Utomo
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kegiatan jual beli atau transaksi tradisional mengharuskan pembeli dan penjual 
bertemu dalam satu waktu. E-commerce merupakan salah satu cara melakukan transaksi 
dengan meminimalkan penggunaan kertas. Semakin cepatnya perkembangan teknologi 
mengakibatkan muncul model transasksi lebih canggih dari e-commerce yaitu mobile 
commerce (m-commerce). Model m-commerce menggunakan perangkat telepon genggam 
(mobile devide) dalam melakukan transaksi jual beli. Teknik kriptografi merupakan salah 
satu teknik yang sering digunakan untuk memberikan keamanan informasi. Penerapan 
prosedur keamanan dapat membantu dalam memberikan keamanan pada data berupa 
teks salah satunya menggunakan teknik kriptografi dengan metode vigenere cipher. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode vigenere cipher dengan melakukan 
modifikasi terhadap kunci enkripsi yang digunakan. Berdasarkan simulasi Mobile 
Transaction dapat disimpulkan bahwa metode tersebut dapat lebih aman dibandingkan 
dengan metode vigener cipher yang telah ada. Keadaan tersebut disebabkan metode 
modifikasi vigenere cipher tidak memiliki perulangan kata pada sandi yang dihasilkan. 
Simulasi yang sama juga menunjukkan bahwa metode modifikasi vigenere cipher dapat 
diterapkan dalam layanan transaksi yang berbasis pada SMS.

IMPLEMENTASI MULTIPATH FADING RAYLEIGH MENGGUNAKAN TMS320C6713

Aryo Baskoro Utomo, Alfa Faridh Suni, Arlinto
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Karakteristik kanal wireless ditentukan oleh adanya propagasi multipath. Fading 
Rayleigh dijadikan sebagai pendekatan realistis kondisi kanal pada sistem komunikasi 
wireless dimana propagasi sinyal non line of sight antara transmitter dan receiver. 
Beberapa metode telah dikembangkan untuk mensimulasikan fading Rayleigh. Teknik 
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untuk mengimplementasikan simulasi kanal wireless dapat dilakukan menggunakan 
software simulator, analog hardware, dan digital hardware. Tujuan penelitian yang 
hendak dicapai adalah implementasi simulasi kanal wireless menggunakan DSK 
TMS320C6713 sehingga multipath fading Rayleigh dapat disimulasikan secara real time. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan simulasi multipath fading Rayleigh 
menggunakan MATLAB kemudian diimplementasikan pada DSK TMS320C6713. Hasil 
penelitian yang telah dicapai adalah simulasi kanal wirelessuntukmultipath fading 
Rayleigh menggunakan DSK TMS320C6713 secara real timetelah dapat dilakukan. Data 
fading yang digunakan terdistribusi Rayleigh terlihat dari pdf distribusi data fading, MSE, 
autokorelasi serta kinerja dalam one path fading.

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK MERIAS PENGANTIN JOGJA 
PAES AGENG SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN PROSES PEMBELAJARAN MATA 

KULIAH RIAS PENGANTIN JAWA

Childa Kumala Azzahri, Ade Novi Nurul Ihsani
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yaitu mengembangkan 
instrumen penilaian praktik mahasiswa pada mata kuliah rias pengantin jawa. Penelitian 
ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and Development). Tahapan 
pada R & D ini yaitu 1) Tahap analisis kebutuhan; 2) Desain dan pengembangan; 3) 
validasi ahli; 4) revisi produk awal; 5) uji coba terbatas; 6) revisi produk; 7) uji coba 
diperluas; 8) revisi dan analisis hasil uji coba diperluas. Jumlah sampel yang digunakan 
yaitu uji coba terbatas 20 mahasiswa, dan uji coba diperluas 30 mahasiswa. Analisis 
data penelitian ini berupa data kuantitatif, dan analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis statistik. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk memberi makna 
terhadap deskripsi data yang berkaitan dengan keseluruhan tahapan penelitian. Analisis 
dalam penelitian ini juga meliputi analisis data untuk mengetahui kevalidan instrumen.

ISOBARIC VAPOR-LIQUID EQUILIBRIUM FOR THE BINARY MIXTURE OF 
1-PROPANOL (1) + 1-BUTANOL (2) AT 101,3 KPA

Hartanto, D., Mustain, A.,Triwibowo, B, Aulia
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

The isobaric vapor-liquid equilibrium (VLE) data for the binary mixture of ethanol 
+ 1-hexanol were determined at 101.3 kPa by using modified Othmer recirculation still. 
All the binary VLE data passed the area consistency test proposed by Herington. No 
azeotrope was formed in the investigated binary system. The Wilson, the NRTL, and 
the UNIQUAC models were used to correlate the VLE data to obtain binary interaction 
parameters yielding satisfactory results. The group contribution method UNIFAC was 
used to predict the VLE data and it was compared with the experimental data. These 
model give a good agreement to quantitatively predict the VLE data properties for the 
binary system.
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OPTIMASI DESAIN PERMANENT MAGNETIC BEARING UNTUK APLIKASI TURBIN 
ANGIN DAYA 10 KW 

Kriswanto, Ahmad Roziqin, Rizqi Fitri Naryanto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kegagalan bearing dapat mengakibatkan downtime yang besar dalam 
pengoperasian turbin angin, dan menyebabkan kegagalan generator turbin angin. 
Magnetic bearing adalah jenis bantalan tanpa kontak yang tidak memerlukan pelumasan. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) membuat spesifikasi desain axial PMB sebagai bearing 
aksial turbin angin sumbu horizontal; (2) mensimulasikan gaya aksial dari desain Axial 
PMB yang optimal untuk mendukung beban bearing aksial turbin angin 10 kW.Penelitian 
ini menggunakan simulasi metode elemen hingga untuk menentukan gaya aksial akibat 
axial displacement dari inner magnet terhadap outer magnet. Hasil penelitian mendapatkan 
spesifikasi desain axial PMB yang dapat menumpu gaya aksial poros utama turbin angin 
10 kW adalah desain axial PMB h20-c4 yang terdiri dari tiga inner magnet dan tiga outer 
magnet dengan besar polarisasi setiap magnet sebesar 1, 4 tesla. Simulasi gaya aksial 
dari desain axial PMB dengan variasi tebal magnet dan celah magnet menunjukkan 
bahwa desain axial PMB dengan h 20 mm dan c 4 mm menghasilkan gaya aksial yang 
optimal yaitu pada Fz 2784 N pada displacement (dZ) 2,17mm. 

MANAJEMEN ENERGI PADA SISTEM BANGUNAN PINTAR (SMART BUILDING 
SYSTEM) MENGGUNAKAN TEKNIK FUZZY

Nur Iksan, Arief Arfriandi
Jurusan PTIK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan pada penggunaan listrik 
pada sejumlah gedung yang terus mengalami peningkatan. Upaya untuk mengurangi 
besarnya pemborosan penggunaan listrik ini dapat dilakukan melalui otomasi gedung yang 
memungkinkan adanya sistem pengontrol dan pemonitor kebutuhan listrik. Pada penelitian 
ini akan dikembangkan sistem kontrol otomatis menggunakan algoritma/teknik fuzzy 
sebagai kontrol otomatis untuk manajeman energi pada smart building dan penggunaan 
sensor untuk mengenali keberadaan dan aktifitas penghuni serta kondisi pencahayaan 
lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam 
melakukan pengontrolan peralatan listrik secara otomatis. Pengguna akan terbantu dalam 
penggunaan peralatan listrik, karena peralatan listrik akan secara otomatis beroperasi 
dengan menyesuaikan keberadaan dan aktifitas manusia serta kondisi lingkungan 
sekitar, sehingga penggunaan peralatan listrik menjadi lebih efisien. Makin banyak listrik 
yang dihemat, semakin sedikit mereka menghabiskan uang untuk membayar tagihan. 
Penghematan diharapan dapat mencapai 18-20%. Angka tersebut akan memberikan 
dampak positif, selain kepada pengguna juga berdampak pada pemerintah dan lingkungan. 
Pemerintah dapat menghemat subsidi yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan bakar 
dalam pembangkitan listrik. Dampak pada lingkungan,dapat mengurangi emisi CO2 di 
udara.
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KULTIVASI MICROALGAE DENGAN PHOTO-BIOREACTOR UNTUK POTENSI 
PEMANFAATAN ENERGI BERKELANJUTAN (BIODIESEL)

Rudatin Windraswara, Catur Rini Widyastuti
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Laju konsumsi BBM negara Indonesia terus mengalami kenaikan sekitar 5-6% 
pertahun. Pada sisi yang lain, produksi kilang-kilang minyak Indonesia juga semakin 
menurun. Bahkan, jika tidak ditemukan atau dikembangkan sumber minyak baru, maka 
pada tahun 2010 Indonesia bahkan akan menjadi net importer dan bahkan akan menjadi 
net oil importir dalam 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya guna 
mendapatkan bahan bakaralternatif yang bersifat terbarukan dan ramah lingkungan, 
salah satunya adalah biodiesel.Dari sekianbanyak potensi alam yang dimiliki oleh 
Indonesia, alga dapat dicoba untukdikembangkan sebagai salah satu alternatif bahan 
baku pembuatan biodiesel. Walaupun demikian, penelitian tentang alga di Indonesia 
masih sangat minim.Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang intensif dari berbagai 
pihak untuk dapat lebih mengeksplorasi terutama dalam hal peningkatan kapasitas 
produksi alga.Penelitian ini merupakan salah satu rintisan untuk membuat reaktor sistem 
tertutup pada skala laboratorium yang sesuai untuk kultivasi alga untuk peningkatan 
efisiensi pertumbuhan alga. Kelimpahan jenis spesies mikroalga akan dipilih yang 
paling sesuai untuk dibudidayakan di lingkungan lokal. Kajian ini didasarkan pada studi 
literatur dan observasi di laboratorium yang representatif dalam kultivasi pure culture 
mikroalga. Selanjutnya, desain dan analisis photoreactor sesuai kriteria desain akan 
ditetapkan dengan sumber cahaya sinar matahari. Hasil desain dan analisis perhitungan 
pertumbuhan mikroalga ini akan menjadi bagian utama dalam kajian penelitian ini.

ALTERNATIF PENGGUNAAN LIGHT TRAP SEBAGAI PENGENDALIAN VEKTOR 
TERPADU TERHADAP INDIKATOR ENTOMOLOGI KUALITATIF DI DAERAH ENDEMIS 

DEMAM BERDARAH DENGUE DI KELURAHAN TEMBALANG

Dyah Mahendrasari Sukendra, Yunita Dyah Puspita Santik, Fitri Indrawati
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan 
masyarakat di Indonesia yang cenderung semakin luas penyebarannya dan berisiko 
menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Kota Semarang merupakan daerah endemis 
DBD dan menempati ranking kasus tertinggi. Kecamatan Tembalang termasuk dalam 
wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu yang menduduki salah satu peringkat 
tertinggi dari 38 Puskesmas se kota Semarang. Tingkat IR di wilayah kerja Puskesmas 
Kedungmundu 540,74 dengan CFR 3,8 %. Kelurahan Tembalang terletak di wilayah 
Kecamatan Tembalang, berdasarkan data per Desember 2014 termasuk daerah endemis 
kategori 3 besar IR DBD di Kota Semarang. Salah satu upaya pencegahan dan penularan 
DBD adalah memutus siklus hidup vektor DBD. Selama ini kegiatan pengendalian vektor 
terpadu melalui kegiatan PSN program 3M plus; menguras, mengubur, dan membakar 
serta plus larvasidasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan teknik 
manipulasi lingkungan menggunakan light trap pada kegiatan pengendalian vektor 
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terpadu dengan indikator entomologi kualitatif [House Index(HI), Container Index (CI), 
Bruteau Index (BI), Pupa Index (PI), dan Maya Index (MI)]. Penggunaan Light trap pada 
program pengendalian vektor terpadu ditargetkan dapat mempengaruhi tingkah laku kawin 
nyamuk, mampu menekan dan mengontrol populasi vektor DBD sehingga pencegahan 
kasus DBD dapat tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik, 
menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif 
dilakukan dengan wawancara responden, observasi dan pemeriksaan jentik nyamuk 
(visual larva dan single larva). Metode kuantitatif menggunakan pendekatan penelitian 
observasional deskriptif dengan rancangan cross sectional. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik probability sampling, dengan metode Multistage Proportional Simple 
Random Sampling. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner, dan formulir identifikasi 
jentik. Populasi penelitian ini adalah seluruh warga Kelurahan Tembalang dengan sampel 
minimal 30 rumah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan light trap 
terhadap vektor DBD mampu mempengaruhi kepadatan vektor DBD. Dengan menerapkan 
light trap di dalam maupun diluar hunian, maka jumlah vektor DBD di lingkungan dapat 
diturunkan. Sehingga kesempatan nyamuk untuk kawin dapat dibatasi, sehingga akan 
mempengaruhi keberlangsungan siklus hidup dari nyamuk vektor DBD.

IMPLEMENTASI CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING BERBASIS 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS PADA MATA KULIAHTENIS LAPANGAN

Limpad Nurrachmad, Virgiawan Adi Kristianto, Lulu April Farida
Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Internasionalisasi institusi yang dilakukan Unnes menyebabkan pertukaran pelajar 
antar bangsa sehingga terdapat mahasiswa internasional yang mengambil mata kuliah 
di Unnes. Tantangan yang dihadapi ketika terdapat mahasiswa internasional adalah 
kemampuan Universitas Negeri Semarang untuk memberikan mata kuliah dengan 
bahasa pengantar bahasa Inggris. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pengajaran yang 
memadukan pembelajaran mata kuliah dan bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan 
untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi Universitas Negeri Semarang saat 
dengan memberikan deskripsi mengenai implementasi Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) berbasis systemic functional linguistics (SFL) yang dilakukan pada mata 
kuliah tenis lapangan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perpaduan antara CLIL dan SFL 
dipilih karena CLIL metode pengajaran yang memiliki dua fokus secara simultan yaitu 
pada konten dan bahasa sedangkan SFL merupakan metode pengajaran menekankan 
dekonstruksi genre teks akademik serta pengajaran eksplisit mengenai fitur – fitur teks. 
Perpaduan antara keduanya dapat menghasilkan metode pengajaran yang menekankan 
materi mata kuliah dan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar secara 
seimbang dan lebih mudah untuk dipahami mahasiswa internasional karena adanya 
dekonstruksi teks akademik secara eksplisit.
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EFEKTIVITAS MULTILEVEL PROMOTION (MLP) ASI EKSKLUSIF SEBAGAI UPAYA 
UNTUK MENINGKATKAN DURASI DAN CAKUPAN ASI EKSKLUSIF: ANALISIS 

SURVIVAL DI KABUPATEN KENDAL

Lukman Fauzi, Nur Siyam
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Air susu ibu (ASI) eksklusif yang diberikan oleh ibu kepada bayi selama enam 
bulan pertama kehidupan sangat penting. Namun, cakupan pemberian ASI eksklusif 
di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal justru di bawah 30%.Hal ini mendorong 
dilakukannya upaya komprehensif ke semua lapisan dengan multilevel promotion(MLP). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas MLP ASI eksklusif terhadap 
durasi dan cakupan pemberian ASI eksklusif. Jenis penelitian ini adalah eksperimen 
semu, dengan rancangan pretest-posttest control group design.Pengukuran dilakukan 
sebelum intervensi dan setelah intervensi 2, 4, 6, dan 8 minggu. Data yang terkumpul 
akan dianalisis dengan analisis survival menggunakan cox proportional-hazard model. 
Nilai median durasi pemberian ASI eksklusif pada kelompok MLP adalah 10 minggu, 
sedangkan pada kelompok kontrol adalah 8 minggu. Cakupan pemberian ASI eksklusif 
pada minggu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 pada kelompok MLP dan kontrol berturut-turut sebagai 
berikut 100% dan 100%, 100% dan 90%, 100% dan 60%, 80% dan 42%, 39% dan 10%, 
serta 10% dan 0% (p<0,001). Ibu yang tidak mendapatkan MLP ASI eksklusif berpotensi 
2,85 kali lebih besar untuk menghentikan pemberian ASI eksklusif daripada ibu yang 
mendapatkan MLP ASI eksklusif (adjusted hazard ratio: 2,85; 95% CI: 1,69-4,76). 
Kesimpulan penelitian ini adalah Multilevel promotion (MLP) ASI eksklusif efektif untuk 
memperpanjang durasi dan meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif.

PENERAPAN INTENSIVE CARE COORDINATION METHOD (ICCM) SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI PONDOK PESANTREN 

PUTRI

Nur Siyam, Widya Hary Cahyati, Lukman Fauzi
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Upaya peningkatan perilaku sehat dan bersih pada remaja di pondok pesantren 
perlu ditingkatkan, mengingat semakin banyaknya masalah kesehatan yang terjadi di 
pondok pesantren. Langkah yang bisa di ambil untuk membangun perilaku hidup bersih 
dan sehat salah satunya dengan menerapkan metode Intensive Care Coordination. 
Penerapan ICCM ini menekankan pada koordinasi yang intensif antar penghuni pondok 
pesantren untuk menumbuhkan kesadaran dalam perawatan diri dan penciptaan 
lingkungan sehat di pondok pesantren. Tujuan penelitian adalah terbentuknya Model 
ICCM dan mendapatkan gambaran efektifitas model ICCM sebagai upaya peningkatan 
perilaku hidup bersih dan sehat pada penghuni pondok pesantren remaja putri. Penelitian 
akan di lakukan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Quran Miftakhul Ulum Kel. Terboyo 
Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang. Populasi penelitian adalah seluruh penghuni 
pondok pesantren remaja putri Takhfidzul Quran Miftakhul Ulum Kel. Terboyo Wetan, 
Kec. Genuk, Kota Semarang. Sampel penelitian adalah santri putri yang mempunyai 
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permasalahan kesehatan dan mempunyai kebiasaan tidak sehat berdasarkan hasil 
koordinasi dari pengurus pondok pesantren tersebut. Jenis penelitian adalah Quasi 
Experiment dengan rancangan Non Randomized One Group Pretest- Posttest Design. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan 
pengisian kuesioner. Instrument penelitiannya adalah: checklist observasi, pedoman 
wawancara dan kuesioner. Analisis data dengan Analisis Univariabel dan Bivariabel, 
yaitu dengan uji statistik Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan indkator kebersihan 
perorangan, sanitasi lingkungan ponpes di kamar dan tempat belajar, sanitasi lingkungan 
ponpes di jamban dan tempat wudhu, dan sanitasi lingkungan di halaman ponpes antara 
sebelum dan setelah diterapkan ICCM meningkat secara signifikan (p value <0,05). Jadi, 
perilaku hidup bersih dan sehat pada santri putrid meningkat signifikan (p value= 0,00).

MULTIPLIER EFFECT SEKTOR B ASIS TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH

Deky Aji Suseno, Muhammad Azwar Anas
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Teori pertumbuhan tidak seimbang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat 
tumbuh jika sektor basis mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sektor basis mempunyai 
dampak multiplier terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja dalam perekonomian. Namun 
kenyataannya, pertumbuhan sektor basis masih belum bisa mendorong dan menarik sektor-
sektor lainnya. Sehingga perlu dikaji kembali bagaimana dampak multiplier pertumbuhan sektor 
basis terhadap perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 
seberapa besar pengaruh ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor industri pengolahan dalam 
pertumbuhan ekonomi, pada output, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dilihat dari 
efek multiplier terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja sectoral di Provinsi Jawa 
Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis Input-Output, Multiplier Effect. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor basis mempunyai dampak pengganda terhadap 
output, pendapatan dan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan memiliki angka multiplier 
output sebesar 2,02060. Hasil analisis multiplier pendapatan, sektor jasa-jasa memiliki nilai 
pengganda pendapatan tertinggi, yaitu 0,59764. Hasil analisis multiplier tenaga kerja terbesar 
adalah pada sektor pertanian, yaitu 0,30992.

PENERAPAN AUTHENTIC LEARNING DALAM MENINGKATKAN GENERIC 
SKILL DAN PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA PADA KULIAH EVALUASI 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN EKONOMI UNNES 2015/2016

Kardiyem, Lyna Latifah, Nimas Intan Safitri
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Indonesia dihadapkan pada persoalan yang hingga saat ini belum terpecahkan 
secara tuntas, yaitu masalah pengangguran. Fenomena pengangguran terdidik yang 
cenderung kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena dunia kerja tidak 
hanya menuntut lulusan untuk memiliki kompetensi pada ketrampilan teknis saja namun 
juga perlu dilengkapi dengan karakter, sikap dan personality yang baik dan keahlian yang 
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lain seperti generic skill. Selain Kecerdasan intelektual dan generic skill dunia kerja juga 
menghendaki adanya karakter, sikap dan personality yang baik pada semua tenaga kerja. 
Tuntutan dunia kerja tersebut tentu menjadi tugas penting bagi dunia pendidikan untuk 
mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kriteria yang dikehendaki. 
Salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan menerapkan authentic learning. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain 
static group comparison. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti 
mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di jurusan Pendidikan Ekonomi yaitu 4 kelas 
dengan jumlah mahasiswa sebanyak 195 orang. Instrumen penelitian menggunakan tiga 
set kuisioner. Dalam peneltian ini juga terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji beda (t-test). Hasil 
dari penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pendidik tentang inovasi 
model pembelajaran yang lebih produktif dan bermakna dalam membekali mahasiswa 
dengan ketrampilan generik dan pendidikan karakter.

PENGARUH FIELD EXPERIENCE CALON GURU EKONOMI TERHADAP KEYAKINAN 
EFIKASI MENGAJAR DAN MANAJEMEN KELAS (KAJIAN TEORI KOGNITIF SOSIAL)

Nurdian Susilowati, Lyna Latifah, Eva Andriani 
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mengetahui peningkatan keyakinan efikasi 
mengajar sebelum dan sesudah melakukan field experience dan (2) Mengetahui 
peningkatan pengelolaan kelas (manajemen kelas) sebelum dan sesudah melakukan field 
experience. Desain penelitian yang digunakan adalah Design One Group Pretest-Postes 
dengan menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 
peningkatan keyakinan efikasi mengajar calon guru setelah melakukan micro teaching/
field experience. Keyakinan efikasi mengajar yang tinggi dapat menentukan kepercayaan 
diri mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran. Selain itu, mahasiswa calon guru 
juga mempunyai keyakinan manajemen kelas yang meningkat setelah melakukan micro 
teaching. Keyakinan manajemen kelas yang baik dapat menentukan proses pembelajaran 
yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

SUSTAINABILITAS BISNIS MELALUI ANALISIS PERENCANAAN SUKSESI DAN 
DAMPAKNYA PADA KINERJA UMKM KREATIF DI KABUPATEN SEMARANG

Nury Ariani Wulansari, Desti Ranihusna, Bagas Hapsoro, Fasilaturrahma
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Sebagian besar UMKM berasal dari bisnis keluarga. Sejumlah 80%-89% bisnis 
di dunia embrionya adalah perusahaan keluarga. Sejumlah 95% perusahaan bisnis 
di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Akan tetapi, jumlah signifikan tersebut 
tidak diimbangi dengan jumlah perusahaan keluarga yang mampu bertahan (sustain) 
lebih dari 24 tahun (sampai generasi keempat). Bahkan, 70% perusahaan gagal meraih 
sukses di tangan generasi keduanya. Disisi lain, UMKM kreatif di Kabupaten Semarang 
tumbuh pesat. Bermacam produk kreatif muncul mewarnai kompetisi. Hasil penelitian 
penulis (Wulansari et al., 2014) menemukan bahwa 95% UMKM di Semarang tidak 
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memiliki perencanaan SDM, termasuk didalamnya adalah persiapan suksesi. Penelitian 
ini bertujuan mengkaji analisis perencanaan suksesi pada UMKM Kreatif di Kabupaten 
Semarang serta dampaknya pada kinerja dan sustainabilitas UMKM. Metode penelitian 
yang digunakan adalah desain kuantitatif dan kualitatif (Mix Method) melalui wawancara 
dan observasi mendalam pada pihak-pihak terkait. Dengan penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi rumusan model perencanaan suksesi yang tepat dan identifikasi kriteria 
calon suksesor yang dibutuhkan UMKM. Perencanaan suksesi yang matang akan 
mempengaruhi sustainabilitas dan kinerja UMKM. Sehingga, sektor industri di Kabupaten 
Semarang ini dapat memunculkan kekhasan produk yang berbasis pada ekonomi 
kreatifnya.

AN ANALYSIS ON FINANCIAL AND SOCIAL PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKS IN 
INDONESIA

Hasan Mukhibad, Kiswanto, Prabowo Yudho Jayanto
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

This study is conducted to analyze the implementation of GCG, company size 
(Size), and Financial Deposit Ratio (FDR) upon bank’s financial and social performance. 
The social performance is measured using Zakah Performance (ZP) and Qardul hasan 
Performance (QP) variable. The financial performance is measured using Return on 
Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) variable. Samples are Islamic banks in 
Indonesia determined based on a purposive sampling method. Data are analyzed using 
multiple regression and classical assumption which include multicoloniarity test. Results 
of the study show that the variables of Islamic Corporate Index (IDGI), Size, and FDR 
have significant impacts on ROA, ZP, and QP. Partially, by 10% significance level, size 
variable has a significant influence on ROA and ZP while IDGI variable has a significant 
influence on ZP, and QP variable. This research suggests that Islamic banks should 
improve the implementation of GCG to increase bank social performance.
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KETERKAITAN PROFIL MANAJEMEN RISIKO DENGAN PERFORMA PERBANKAN 
SESUAI PERATURAN BI NO. 11/23/PBI/2011

Niswah Baroroh, Linda Agustina 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Pemula Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Implementasi Enterprise Risk 
Management terhadap nilai perusahaan dengan dimediasi oleh kinerja keuangan. 
Enterprise Risk Management menggunakan indikator pedoman penerapan manajemen 
risiko bagi bank umum oleh Bank Indonesia, Nilai perusahaan menggunakan proksi Price 
to Book Value (PBV) dan kinerja keuangan diukur dengan empat indkator, solvabilitas 
(CAR), likuiditas (LDR), profitablitas (ROE) dan kualitas aset produktif (NPL). Populasi 
dalam penelitian ini adalah perbankan yang go public di Indonesia pada tahu 2011-2013. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel 
purposive sampling dan didapatkan 53 sampel yang memenuhi kriteria. Teknik analisis 
menggunakan analisis jalur dengan alat bantu software SPSS 21.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan, dari seluruh variabel yang diteliti, hanya kinerja keuangan secara simultan 
dan profitabilitas yang mampu mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. ERM 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan (solvabilitas, likuiditas, 
kualitas aset produktif) terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan (sovabilitas, 
profitabilitas, likuiditas dan kualitas aset produktif) tidak mampu memediasi pengaruh 
antara ERM dengan nilai perusahaan.
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PENENTUAN KADAR BESI DALAM PANGAN DENGAN METODA 
SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS SEBAGAI PENGGANTI SPEKTROMETRI SERAPAN 

ATOMPADA PRAKTIKUM KIMIA ANALISIS INSTRUMEN

Ida Iryani Kristanti, Dian Sri Asmorowati 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Kadar besi padan pangan sangat membantu proses pembentukan hemoglobin.
Peningkatan hemoglobin menunjukkan Oksigen dalam darah untuk metabolisme meningkat 
sehingga sel otak berfungsi dengan baik dan kecerdasan meningkat. Spektrometri Serapan 
Atom (SSA) yang digunakan untukPraktikum Kimia Analisis Instrumen sering mengalami 
kendala yang berdampak kurangnya keterampilan mahasiswa dalam menganalisis kadar 
besi pada sayur, air mineral dan multivitamin.Solusi yang digunakan adalah kadar besi 
yang dianalisis dengan metode SSA dibandingkan dengan spektrofotometri Uv-Vis. 
Kalibrasi kadar Fe ditentukan dengan SSA dan spektrofotometri UV-Vis. Hasil ekperimen 
dari Metode SSA dan spektrofotometri UV-Vis dianalisis akurasi dan presisinya.Analisis 
secara regresi untuk SSA adalah y = 0,006x + 0,008 dengan R2=98,0% dan regresi 
untuk Uv-Vis adalah y=13188x+831 dengan R2=99,6%, dimana x adalah konsentrasi Fe 
dalam ppm dan y adalah kadar absorbansi. Hasil menunjukkan kadaf Fe pada sayuran 
lebih besar daripada air mineral dan kadar Fe dalam air mineral adalah paling rendah. 
Hasil analisis Uv-Vis lebih mendekati hasil sebenarnya Korelasi antara analisis SSA dan 
Uv-Vis dapat ditentukan dari hubungan linier yaitu y=0,813x (x= nilai Fe dari Uv-Vis 
dan y=nilai Fe dari SSA). Dengan demikian penentuan kadar besi dalam pangan dapat 
digantikan atau menggunakan Uv-Vis disamping penggunaan SSA.

PERBANDINGAN PEMBACAAN TRANSMISI FT-IR DAN REFLEKTANSI (ATR-FTIR) 
UNTUK MENENTUKAN PERMUKAAN POLIMER

Martin Sulistyani, Nuril Huda, Retno Ambarwati
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Fouriertransforminfrared(FTIR), merupakan salah satu instrumen yang banyak 
digunakan untuk mengetahui vibrasi molekul yang dapat digunakan untuk memprediksi 
struktur senyawa kimia.Terdapat tiga teknik pengukuran sampel yang umum digunakan 
dalam pengukuran spektrofotometri vibrasi : Transmisi FTIR, Total Refleksi (ATR), dan 
Difuse Reflectance Infrared Fourier Transform (DRIFT) .Polistirena merupakan salah satu 
polimer dari styrene, memiliki sifat sangat mudah terbakar. Metode transmisi memerlukan 
teknik khusus dalam preparasi sampel padatan yaitu dengan pembuatan disk. Spectrum 
yang dihasilkan memiliki range pembacaan yang lebar 4000cm-1 – 400cm-1, puncak yang 
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dihasilkan cukup tajam namun memiliki baseline yang kurang bagus. Metode reflektansi 
jauh lebih mudah karena tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit. Spektrum yang 
dihasilkan memiliki baseline yang bagus namun hanya gugus fungsi dengan intensitas 
besar saja yang terbaca dan range pembacaan lebih sempit 4000cm-1- 600cm-1. polimer 
polystirena dengan puncak puncak karakteristik diatas 600cm-1 penggunaan metode atau 
teknik reflektansi jauh lebih menguntungkan karena tidak memerlukan teknik preparasi 
sampel yang rumit

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ONLINE UNTUK MENGOPTIMALKAN 
LAYANAN LABORATORIUM FISIKA FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Natalia Erna S, Nurseto, Rodhotul Muttaqin
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Laboratorium Fisika FMIPA UNNES memiliki 2 fungsi utama yaitu penelitian dan 
pendidikan, dalam operasionalnya, laboratorium Fisika terbagi menjadi 7 unit laboratorium. 
Pengelompokan unit laboratorium bertujuan untuk melayani berbagai kebutuhan 
Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Fisika yang berkembang di jurusan Fisika. Beragamnya 
kebutuhan layanan laboratorium, serta terbatasnya jumlah tenaga laboran atau teknisi di 
laboratorium Fisika menuntut adanya pengelolaan laboratorium yang efektif dan efisien. 
Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemanfaatan komputer 
berbasis online sangat tepat untuk membantu pengelolaan laboratorium. Sebuah sistem 
informasi yang baik tentunya akan lebih banyak membantu berbagai pihak dalam 
memperoleh informasi, selain itu, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat lebih 
menyederhanakan prosedur layanan dengan tidak meninggalkan esensi atau rekaman 
detail kegiatan di laboratorium. Pembangunan sistem pengelolaan laboratorium berbasis 
web tentunya akan lebih dapat mengoptimalkan layanan yang didapatkan oleh dosen, 
peneliti maupun mahasiswa. Metode yang digunakan untuk mengembangkan piranti lunak 
ini adalah model prototype, yaitu pengembangan sistem dimana hasil analisa per bagian 
langsung diterapkan ke dalam sebuah model tanpa harus menunggu seluruh sistem 
selesai dianalisa. Tahapan dalam penelitian ini meliputi analisa keperluan dari masalah 
yang muncul, pembuatan desain dari permasalahan yang ada, pembuatan perangkat 
secara keseluruhan, uji coba perangkat dan evaluasi. Penelitian ini dimulai pada akhir Juni 
2015 (bulan pertama penelitian) dengan melakukan persiapan yaitu menganalisa masalah 
dan mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan. Pada bulan kedua dan ketiga penelitian 
(Juli –Agustus), memasuki tahap pelaksanaan yaitu membuat model atau kerangka web 
dari permasalahan yang ada kemudian membuat perangkat, selanjutnya memasukkan 
(mengentri) data yang dibutuhkan antara lain jumlah dan letak alat dan bahan laboratorium, 
prosedur peminjaman, layanan laboratorium serta informasi-informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan di laboratorium Fisika. Evaluasi sistem informasi dilakukan pada bulan 
keempat penelitian (bulan September), selanjutnya perbaikan sistem informasi dan 
aplikasi sistem informasi akam dilaksanakan pada bulan kelima penelitian (bulan Oktober). 
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Publikasi telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2015 pada kegiatan Seminar Nasional 
Pengelolaan Laboratorium Pendidikan 2015 yang diselenggarakan di Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pembuatan laporan akhir dilaksanakan 
pada bulan kelima penelitian (bulan Oktober). Dari penelitian ini diperoleh rata-rata tingkat 
optimalisasi layanan laboratorium sebesar 80,53 % sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dengan adanya sistem informasi online dapat mengoptimalkan layanan laboratorium Fisika 
FMIPA UNNES.

UJI KINERJA DAN KALIBRASI INSTRUMEN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS

Ni Luh Tirtasari dan Martin Sulistyani
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk praktikum, penelitian dan 
lpengabdian bagi masyarakat. Dalam laboratorium terdapat instrumentasi untuk 
analisis, agar hasil pengukuran dari instrumentasi menghasilkan data yang akurat maka 
instrumentasi tersebut harus selalu dalam keadaan baik dan telah terkalibrasi. Akurasi 
suatu instrumen tidak timbul dari suatu rancangan yang baik saja, tetapi dipengaruhi 
oleh kinerjanya (performance), stabilitas kehandalan dan biaya yang tersedia untuk 
pemeliharaan. Akurasi hanya timbul dari kalibrasi yang benar. Sekalipun instrumen 
baru, tetap harus dikalibrasi dahulu sebelum dioperasikan. Pengujian dan kalibrasi 
wajib dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: a). belum memiliki sertifikat dan tanda 
lulus pengujian dan kalibrasi, b). sudah berakhir jangka waktu sertifikat atau tanda 
pengujian dan kalibrasi, c). diketahui penunjukan keluaran kinerjanya (performance) 
atau keamanannya (safety) tidak sesuai lagi, walaupun sertifikasi dan tanda masih 
berlaku, d). telah mengalami perbaikan walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku, 
e). telah berpindah tempat atau dipindahkan dan memerlukan pemasangan instalasi 
listrik baru, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku, f). jika ada layak pakai pada 
instrumen tersebut hilang atau rusak, sehingga dibutuhkan data kalibrasi terbaru untuk 
dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Salah instrumen di laboratorium Biologi 
FMIPA UNNES adalah spektrofotometer UV-Vis yang telah dipakai untuk praktikum 
maupun penelitian, akan tetapi hampir tidak pernah dilakukan pengujian kalibrasi dan 
verifikasi kinerja secara berkala, sehingga akurasinya perlu dipertanyakan. Oleh karena 
itu dalam penelitian ini akan dicoba dilakukan uji kalibrasi dan verifikasi kinerja instrumen 
spektrofotometer UV-Vis sehingga diketahui kinerja dan validitas dari instrumen tersebut 
secara pasti. Uji kalibrasi dilakukan dengan cara: a). uji akurasi panjang gelombang, b). 
uji akurasi fotometri, c). uji stabilitas baseline, d). uji noise, e). uji akurasi dan presisi 
serta f). uji limit deteksi dan limit kuantisasi. Diharapkan dari uji kalibrasi dan validasi 
diketahui kinerja (performance) dari instrumen spektrofotometer UV-Vis sesuai dengan 
spesifikasinya, serta agar tercapai kondisi layak pakai atau menjamin ketelitian dalam 
rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan laboratorium serta sebagai tolak ukur 
jaminan keakuratan alat tersebut pada pemanfaatannya.



178 Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian DIPA PNBP Unnes

MESIN PENGHANCUR SAMPAH ANORGANIK BERBASIS TEKNOLOGI HEMAT 
ENERGI

M. Fatchurrochman, Wawan Kurniawan, Kriswanto
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah merancang mesin penghancur sampah anorganik 
yang mampu berfungsi dengan baik serta hemat energy serta mengetahui besarnya 
produkstivitas mesin penghancur sampah anorganik hemat energi yang telah dibuat. 
Metode penelitian ini adalah metode eksperimen. Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan studi dokumentasi untuk mendapatkan data hasil analisis dan simulasi 
menggunakan software CATIA V5R19 sehingga didapatkan rancangan mesin yang 
aman, berfungsi efektif, dan efisien. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah a) 
telah dirancang dan dibuat mesin penghancur sampah anorganik dengan spesifikasi 
yaitu motor listrik 1 hp, dimensi panjang, lebar dan tinggi yaitu 0,8 m x 0,5 m x 1 m. 
Hemat energi karena menggunakan motor listrik daya rendah dengan tambahan energy 
dari flywheel, b) mesin penghancur sampah anorganik hemat energi memiliki kapasitas 
produksi sebesar 44 kg/jam pada bahan plastik PP (polypropylene) dan 45 kg/jam pada 
bahan plastik PET (polyethylene terephthalate).

PENGARUH PENGGUNAAN SUHU PENGOVENAN TERHADAP KUALITAS ROTI 
MANIS

Romiyatun Mijiling Astuti
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Roti adalah makanan yang terbuat dari bahan utama tepung terigu, yeast, garam 
dan air serta bahan tambahan lain seperti gula, margarin, telur, susu dan lainnya. Roti 
manis merupakan salah satu jenis roti yang mempunyai cita rasa manis yang menonjol serta 
bertekstur empuk dengan atau tanpa isian. Pembuatan roti manis melalui beberapa tahapan 
yaitu di mulai dari pemilihan bahan baku, penimbangan bahan, pangadukan, istirahat 
sementara, pemotongan/pembagian dan penimbangan, pembulatan, istirahat sementara 
setelah dibulatkan, pembentukan, pencetakan adonan dalam loyang, fermentasi akhir, 
pengovenan, pengeluaran dari loyang, proses pendinginan, pengemasan. Pengovenan 
merupakan proses terpenting dalam pembuatan roti. Suhu dan waktu yang dibutuhkan 
dalam pengovenan bervariasi sesuai dengan jenis roti, besar adonan, dan loyang yang 
dipergunakan dalam pengovenan. Untuk menentukan suhu dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan agar bisa menghasilkan roti yang berkualitas baik diperlukan penelitian. Obyek 
penelitian ini adalah roti manis dengan penggunaan suhu pengovenaan api bawah 200occ 
dan api atas 150occ; 180occ; 210occ selama 30 menit. Metode pengumpulan data dengan 
penilaian subyektif dengan uji inderawi dan uji kesukaan. Alat pengumpulan data yaitu 
panelis agak terlatih untuk uji inderawi dan panelis tidak terlatih untuk uji kesukaan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisa varian satu arah untuk mengetahui 
perbedaan kualitas dan analisis deskriptif persentasi untuk uji kesukaan. Hasil penelitian 
menunjukkan ada pengaruh penggunaan suhu pengovenan terhadap kualitas roti manis. 
Saran dari penelitian ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai lamanya waktu 
yang digunakan dalam pengovenan.
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PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES

Wawan Kurniawan, Kriswanto, M. Fatchurrochman
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Dalam rangka menjamin mesin-mesin dan peralatan pada tiap laboratorium Jurusan 
Teknik Mesin Unnes mendapatkan kegiatan perawatan dan pemeliharaan maka perlu 
adanya aplikasi sistem informasi manajemen pemeliharaan basis data (database). Tujuan 
penelitian ini adalah: (1) membuat desain sistem informasi manajemen pemeliharaan dan 
perawatan menggunakan basis data; (2) menerapkan aplikasi penjadwalan dalam sistem 
informasi manajemen pemeliharaan dan perawatan basis data. Metode dalam penelitian 
ini menggunakan prosedur penelitian terapan, sedangkan tahapan perancangan SIM basis 
data adalah: (1) merumuskan spesifikasi SIM pemeliharaan dan perawatan basis data 
yang akan disusun: (2) penulisan program; (3) Pengujian dan debugging; (4) dokumentasi. 
Penelitian ini telah menghasilkan desain Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan 
dan Perawatan (SIMPP) yang memiliki kemampuan utama untuk mengelola kegiatan 
pemeliharaan dan perawatan inventaris pemesinan meliputi pendataan inventaris dan 
pemeliharaannya. SIMPP yang dihasilkan juga telah menerapkan aplikasi penjadwalan 
karena dalam SIMPP terdiri dari tabel pegawai/teknisi/user, tabel inventaris perkakas, 
tabel, jadwal pemeliharaan dan perawatan, serta jenis kegiatan berdasar dengan tipe 
perawatannya.

MODEL INOVASI PELAYANAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG

Eddy Prawoto, M.Z. Eko Handoyo, Indah Tri Pujiati
UPT perpustakaan, Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Perpustakaan Unnes sebagai perpustakaan perguruan tinggi bertugas membantu 
terlaksananya Tri Dharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Unnes sehingga lulusan yang 
dihasilkan berkualitas diantaranya memiliki wawasan yang lus, trampil sesuai dengan 
bidangnya dan memiliki daya saing yang baik. Agar penyelenggaraan perpustakaan 
tersebut memberikan kontribusi secara maksimal maka dalam penyelenggaraannya 
harus senantiasa didasarkan pada peraturan per undang-undangan yang berlaku. Agar 
perpustakaan tersebut semakin besar perannya perlu didukung dengan tata kelola 
yang baik, koleksi yang memadai dan layanan yang inovatif. Inovasi Pelayanan Publik 
merupakan usaha untuk memecahkan permasalahan yang ada berupa melaksanakan 
kegiatan atau rangkaian kegiatan layanan kepada civitas akademika baik berbentuk 
layanan administratif maupun jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
sekaligus memperoleh solusi-solusi yang baru dan terarah serta diimplementasikan guna 
memberikan nilai tambah dan membawa perubahan positif kepada civitas akademika. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis profil perpustakaan, 
inovasi pelayanan publik serta diskripsi profil kepuasan pengguna/pemustaka berdasarkan 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan metode kualitatif . Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelayanan 
yang diberikan selama ini dipandang kurang berinovasi dan cenderung masih bersifat 
konvensional sehingga perlu diciptakan kreatifitas agar semakin memotivasi civitas 
akademika untuk berkunjung ke perpustakaan guna memanfaatkan koleksi yang ada. 
Adapun nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Perpustakaan Unnes Tahun 
2015 mencapai nilai 2,97 kategori B (Baik).

MENAKAR KONSEP CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) DALAM 
PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PUSTAKAWAN UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG

M. Z. Eko Handoyo
UPT perpustakaan, Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi memiliki visi 
mewujudkan universitas bertaraf internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera. 
Untuk mencapai visi tersebut maka sumber daya manusianya, termasuk pustakawan 
sebagai tenaga profesional dibidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi perlu 
terus dikembangkan. Upaya pengembangan profesionalisme pustakawan dapat 
dilakukan dengan meningkatkan kompetensinya. Salah satu konsep pengembangan 
profesionalisme pustakawan sebagaimana digariskan IFLA (International Federation 
of Library Association) selaku federasi internasional perpustakaan, adalah melalui 
Continuing Professional Development (CPD). Namun demikian penerapan konsep 
CPD dalam pengembangan profesionalisme pustakawan di perguruan tinggi pada 
umumnya masih kurang mendapat perhatian. Penelitian dengan judul ”Menakar Konsep 
CPD (Continuing Professional Development) dalam Pengembangan Profesionalisme 
Pustakawan Universitas Negeri Semarang” memaparkan sejauh mana konsep tersebut 
digunakan dalam upaya pengembangan profesionalisme pustakawan Unnes. Responden 
adalah 40 orang pustakawan Universitas Negeri Semarang (Unnes), terdiri dari 22 
orang Pustakawan Pusat/UPT Perpustakaan dan 18 orang Pustakawan Jurusan/
Fakultas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) Konsep CPD untuk pengembangan profesionalisme 
pustakawan belum begitu dikenal oleh Pustakawan Unnes, (2) Perpustakaan Unnes belum 
mengacu pada konsep CPD dalam pengembangan profesionalisme pustakawannya, (3) 
Unnes belum memiliki komitmen kebijakan yang jelas dalam upaya pengembangan 
profesionalitas pustakawannya, (4) Upaya pengembangan profesionalisme Pustakawan 
Unnes perlu dilakukan terus-menerus dan didukung oleh puncak pimpinan universitas. 
Saran-saran yang diajukan terkait hasil penelitian antara lain, (1) Perlunya Perpustakaan 
Unnes mensosialisasikan konsep CPD untuk pengembangan profesionalitas pustakawan, 
(2) Perlunya Perpustakaan Unnes mengacu pada konsep CPD dalam pengembangan 
profesionalitas pustakawannya, (3) Perlunya puncak pimpinan Unnes memiliki komitmen 
kebijakan yang jelas dalam pengembangan profesionalitas pustakawannya, (4) Pentingnya 
upaya peningkatan kompetensi Pustakawan Unnes secara terus-menerus dan didukung 
oleh puncak pimpinan universitas.
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TANGGAPAN PEMUSTAKA TENTANG DESAIN INTERIOR PERPUSTAKAAN 
TERHADAP KENYAMANAN BELAJAR DI PERPUSTAKAAN (SURVEI DI UPT 

PERPUSTAKAAN UNNES)

Mahargjo HapsoroAdi
UPT perpustakaan, Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2015

Penelitian ini tentang aspek teknis desain interior yang meliputi komposisi 
warna, tata letak perabotan dan tata letak lampu (pencahayaan) yang mempengaruhi 
kenyamanan pemustaka dalam belajar di perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tanggapan pemustaka tentang pengaruh komposisi warna, 
tata letak perabotan dan tata letak lampu (pencahayaan) terhadap kenyamanan belajar 
di perpustakaan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei, dengan cara 
sampling probability sampling, yaitu simple random sampling. Sampel diambil dari 
pemustaka UPT Perpustakaan Unnes. Data dianalisis secara statistik deskriptif inferensial 
(menaksir parameter proporsi/prosentase). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebanyak 85 responden (95,51%) menyatakan nyaman belajar di UPT Perpustakaan 
Unnes. Dari 85 responden tersebut sebanyak 70 responden (82,35%) mengatakan 
bahwa kenyamanan tersebut diperoleh karena faktor suasana tenang yang mereka 
dapatkan ketika belajar di perpustakaan, sedangkan penggunaan AC dan desain interior 
meskipun juga memberikan kenyamanan dalam belajar di perpustakaan namun tidak 
sebesar faktor ketenangan. 
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SISTEM BOARDING SCHOOL DI 
PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH PURWOREJO

Diwinda Okta Puspitarini, Sanudin Dzikri, Muhammad Thoriq
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Perubahan budaya dan informasi cepat berimplikasi terhadap perubahan nilai 
yang ada dalam masyarakat.Dewasa ini Indonesia mengalami permasalahan yang 
cukup kompleks di bidang pendidikan, salah satunya adalah masalah degradasi moral.
Terkikisnya karakter yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia menjadi topik bahasan 
yang serius dalam bidang pendidikan.Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi 
untuk mengatasi permasalahan tersebut.Penelitian ini membahas tentang implementasi 
pendidikan karakter di sekolah dengan sistem boarding school. Dari observasi yang 
peneliti lakukan, implementasi pendidikan karakter di sekolah dengan sistem boarding 
school memberikan hasil atau output yang lebih baik dibandingkan dengan sistem 
sekolah pada umumnya. Melalui sistem boarding school pendidikan karakter dapat 
diimplementasikan secara optimal kepada peserta didik.

PENGARUH PRAKTIK KERJA INDUSTRI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
PSIKOMOTORIK SISWA SMK NEGERI 1 DEMAK

Hanifa Indriana, Annisa Tri Wahyuningsih, Zakiyah Umaroh
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik kerja industri dalam 
meningkatkan kemampuan psikomotorik siswa SMK Negeri 1 Demak. Adapun yang 
menjadi populasi penelitian adalah siswa program studi Multimedia SMK Negeri 1 Demak 
yang telah melaksanakan prakerin. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian adalah 
siswa kelas XI program studi Multimedia SMK Negeri 1 Demak yang telah melaksanakan 
prakerin. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah 
data yang diperoleh langsung dari penyebaran angket praktek kerja industri, sedangkan 
data sekunder adalah data hasil wawancara kepada ketua program kerja prakerin SMK 
Negeri 1 Demak. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator praktek kerja 
industri. Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa 
secara keseluruhan praktek kerja industri sangat berpengaruh baik dalam meningkatkan 
kemampuan psikomotorik siswa di SMK Negeri 1 Demak.
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EVALUASIPROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI 
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN OLEHJURUSAN KURIKULUM DAN 

TEKNOLOGI PENDIDIKAN (STUDI KASUS PROGRAM PPL DI SD DAN SMP SE-KOTA 
SEMARANG)

Isna Laili Hikmah, Khusnul Karimah, Achmad Farchan
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian 
program PPL pengembang teknologi pembelajaran terhadap kebutuhan sekolah.Metode 
yang digunakan berupa penelitian evaluatif dengan desain CIPP (Context, Input, Process, 
and Product). Populasi dalam penelitian ini merupakan satuan pendidikan di Kota 
Semarang yang telah melakukan program PPL pengembang teknologi pembelajaran. 
Dalam teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling purposive.
Hasil yang diperoleh, pelaksanaan program PPL pengembang teknologi pembelajaran 
telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan secara runtut, sistematis 
dan kontinyu. Demikian pula, kesesuaian program terhadapkebutuhan sekolah cukup 
baik. Keseluruhan program diarahkan untuk pengembangan kualitas pembelajaran dan 
pengembangan media, sumber dan lingkungan pembelajaran. Diantaranya melakukan 
need assesment, evaluasi/tindak lanjut, pengembangan MPI, website, pelatihan, 
e-learning, dan penjaminan mutu. Temuan yang menarik, kebutuhan pendampingan karya 
tulis ilmiah sangatlah tinggi. Namun, program tersebut tidak dilakukan. Maka, sebaiknya 
beberapa aspek penunjang yang belum tercapai perlu ditinjau ulang dan dioptimalkan 
pada program sejenis di periode selanjutnya.

CHILDREN OF THE SUN (STUDI KASUS KEHIDUPAN ANAK INDIGO DALAM 
MENGHADAPI DUNIANYA)

Luluk Fujiati, Yunita Nur Zainina, Frederike Asokawati
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Anak indigo merupakan anak yang terlahir dengan kekuatan rohani dan menjalani 
kehidupan berdasarkan kebenaran dalam yang dipahami tanpa diajarkan terlebih dahulu 
(Madyawati, 2013). Anak indigo seringkali tampak berbeda dengan orang-orang normal 
lainnya. Hal ini dikarenakan adanya kelebihan-kelebihan tertentu pada anak indigo 
yang kemudian menyebabkan mereka memiliki berbagai bentuk permasalahan yang 
berbeda dari orang-orang normal lainnya. Oleh karena itu, kajian yang akan diteliti dalam 
penelitian ini adalah berbagai bentuk permasalahan anak indigo dan proses penyelesaian 
yang dihadapi oleh anak indigo dalam menyelesaikan permasalahannya. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan 
data menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview). Sedangkan narasumber 
dalam penelitian ini berjumlah dua orang, yaitu narasumber primer dan narasumber 
sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bentuk-bentuk permasalahan anak 
indigo yaitu kronologi awal mula narasumber dapat berteman dengan makhluk halus 
hingga akhirnya merasa dilema, yaitu dilema antara peraturan agama dengan pertemanan 
dengan makhluk halus. Pada akhirnya, narasumber memutuskan untuk tidak menjalin 
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pertemanan lagi dengan makhluk halus. Kemudianmunculberbagai masalah ketika tidak 
berteman lagi dengan makhluk halus. Selain itu, ditemukan pula upaya penyelesaian 
narasumber untuk memutuskan pertemanan dengan makhluk halus. 

HUBUNGAN PARENTING STRESS DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU 
KEKERASAN TERHADAP ANAK

Novia Dwi Nugroho, Abdul Kholiq, Selma Nugrahani

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan masa anak-anak merupakan 
masa pertumbuhan yang penting karena akan mempengaruhi masa-masa pertumbuhan 
selanjutnya. Anak dalam pertumbuhannya memiliki karakteristik khusus dan memiliki 
beberapa tugas perkembangan yang hendaknya dapat terpenuhi dengan baik agar 
tumbuh dan berkembang dengan optimal. Masa anak-anak merupakan fase belajar 
dari lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu mereka membutuhkan dukungan yang kuat 
pula dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Namun, pada kenyataannya, 
tidak semua orang tua sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Maraknya 
pemberitaan kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua beberapa tahun terakhir 
ini menjadi bukti bahwa tidak semua orang tua dapat memperlakukan anaknya dengan 
baik. Kasus tersebut terjadi di Indonesia, dan kota Semarang merupakan wilayah yang 
memiliki angka kekerasan paling tinggi di daerah Jawa Tengah. Diketahui bahwa dibalik 
kasus tersebut terdapat parenting stress, yaitu stress yang timbul ketika orang tua 
mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan menjadi orang tua yang mempengaruhi 
perilaku, kesejahteraan, penyesuaian diri terhadap anak. Maka berdasarkan uraian di 
atas, peneliti pun meneliti hubungan parenting stress dengan kecenderungan perilaku 
kekerasan terhadap anak menggunakan metode kuantitatif jenis korelasional dengan 
teknik sampling purposive dan dengan sampel ibu-ibu di wilayah Kecamatan Semarang 
Timur. Kemudian metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
statistik korelasional melalui tes korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil penelitian, 
terbukti bahwa ada hubungan positif antara parenting stress dengan kecenderungan 
perilaku kekerasan terhadap anak. Semakin tinggi tingkat parenting stress yang dialami 
oleh ibu, maka semakin tinggi pula kecenderungan perilaku kekerasan terhadap anak, 
sebaliknya, semakin rendah tingkat parenting stress yang dialami oleh ibu, maka semakin 
rendah pula kecenderungan perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan. 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERENCANAAN KARIR DENGAN LAYANAN 
PENGUASAAN KONTEN TEKNIK MIND MAPPING

Raharjeng K.B, Efrida Yulianti, Kun Suwardi
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi pada siswa kelas VIII 
G SMP N 24 Semarang yang memiliki kemampuan perencanaan karir rendah. Tujuan 
penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh layanan penguasaan konten dengan teknik mind 
mapping terhadap kemampuan perencanaan karir. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
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eksperimen. Penelitian Bimbingan dan Konseling adalah tindakan yang dilakukan oleh 
konselor dalam memberikan layanan guna memperbaiki kualitas layanan. Penelitian ini 
dilakukan 6 kali treatment di kelas VIII G SMP N 24 Semarang, dengan subyek 32 siswa. 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala perencanaan karir. Teknik 
analisis data menggunakan analisis data t-test dan deskriptif presentase. Hasil penelitian 
menunjukan kemampuan perencanaan karir sebelum pemberian treatment sebagian 
besar pada kategori rendah (66%). Setelah diberikan treatment kemampuan perencanaan 
karir siswa meningkat sebesar (72%) dalam ketegori tinggi. Hal tersebut menunjukkan 
layanan penguasaan konten dengan teknik mind mapping dapat berpengaruh pada 
kemampuan perencanaan karir.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIPA BERMUATAN KEARIFAN LOKAL BAGI 
PENUTUR ASING TINGKAT PEMULA

Fuad Akbar Adi, Muhammad Wafaul Himam, Rizka Ade Oktaviana*
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah(1) mendeskripsikan karakteristik kebutuhan bahan 
ajar BIPA bermuatan kearifan lokal bagi penutur asing tingkat pemula menurut persepsi 
penutur asing dan pengajar BIPA, (2) mengembangkan bahan ajar BIPA bermuatan 
kearifan lokal bagi penutur asing tingkat pemula, (3) mendeskripsikan penilaian bahan 
ajar BIPA bermuatan kearifan lokal bagi penutur asing tingkat pemula.Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang dilakukan dengan 
lima tahap.Setelah penelitian dilaksanakan, diperoleh hasil analisis kebutuhan menurut 
persepsi penutur asing dan pengajar BIPA dengan karakteristik bahan ajar BIPA yaitu 
menggunakan ragam bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan keterbacaan 
penutur asing tingkat pemula, mampu memotivasi, memiliki teknik latihan empat aspek 
berbahasa, serta latihan tata bahasa pada setiap babnya. Berdasarkan hasil penilaian, 
bahan ajar BIPA bermuatan kearifan lokal bagi penutur asing tingkat pemula dinilai sudah 
layak digunakan, meskipun masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa bagian.
Sebagai sebuah produk pengembangan, produk bahan ajar BIPA yang dikembangkan 
berpotensi untuk memenuhi kebutuhan penutur asing tingkat pemula dan pengajar 
BIPAterhadap bahan ajar BIPA yang bermuatan kearifan lokal.

KOUDOK EDUKASI: MODIFIKASI MONOPOLI BERBASIS BAHASA JEPANG 
SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA 

JEPANG SISWA KELAS XI SMA SEMESTA SEMARANG

Siti Yuliani, M.Afhiyan Arismasn, Hanif Nur Fauzi
Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Indonesia menempati urutan ke-2 sebagai negara yang memiliki jumlah 
pembelajar bahasa Jepang terbanyak di dunia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 
pembelajar pun mengalami kesulitan ketika mempelajari bahasa Jepang, karena bahasa 
Jepang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia, yakni dari segi huruf, struktur kalimat, 
pelafalan, cara mengungkapkan, kosakata dan lain sebagainya. Ragam bahasa Jepang 
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sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya seperti, wilayah atau daerah, kelas sosial, 
perbedaan jenis kelamin, dan usia (Sudjianto, 2004). Hal inilah yang menyebabkan 
siswa kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa Jepang baik secara lisan 
maupun tulisan. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat kemampuan bahasa Jepang 
peserta didik masih tergolong rendah. Atas dasar permasalahan tersebut, perlu 
dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang peserta didik. 
Salah satunya yaitu dengan Koudok Edukasi. Koudok Edukasi merupakan sebuah 
gagasan permainan edukatif modifikasi dari monopoli yang berbasis bahasa Jepang dan 
disisipkan pengetahuan umum tentang Jepang. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 
juga memiliki pengetahuan umum tentang Jepang. Di dalam Koudok Edukasi terdapat 
enam jenis kartu yang terdiri atas kartu Kaiwa, Bunpou, Dokkai, Kanji,tantangan dan 
hukuman. Di dalam kartu tersebut terdapat berbagai jenis soal. Sistem permainan dari 
Koudok Edukasi adalah pemain dituntut untuk bisa menjawab soal di setiap kartu untuk 
mengumpulkan poin. Pemain yang memiliki poin terbanyak menjadi pemenangnya. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer 
melalui observasi dan data sekunder melalui telaah pustaka dari jurnal ilmiah nasional, 
jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan makalah. Gagasan Koudok Edukasi berbentuk sebuah 
papan modifikasi monopoli berbasis bahasa Jepang untuk meningkatkan kemampuan 
bahasa Jepang tingkat dasar.

ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN GARIS PANTAI DI KABUPATEN REMBANG 
DENGAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT MULTI TEMPORAL TAHUN 

2015

Anam Khoirul Mulyadi, Sigit Bayhu Iryanthony, Nuansa Candra Lintang
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.506 pulau besar 
dan kecil, dengan total garis pantai yang diperkirakan mencapai 81.000 km. Wilayah Pesisir 
Selatan Kabupaten Rembang memiliki panjang garis pantai 65 km, sehingga mempunyai 
dinamika sedimentasi, akresi, dan abrasi yang lebih tinggi. Proses sedimentasi 
dan abrasi akan mempengaruhi letak garis pantai (berubah), entah itu bertambah atau 
berkurang. Tingginya tingkat penggunaan lahan yang ada diwilayah kabupaten rembang 
membuat dinamika pesisir kabupaten rembang sangat cepat hal ini terlihat ketika garis 
pantai yang ada semakin dinamis perubahannya baik penggunaannya dan perubahan 
fisiknya. Penambahan garis pantai (Akresi) kabupaten rembang lebih banyak dipengaruhi 
oleh human landform origin atau bentukan manusia yang melakukan reklamasi untuk 
keperluan PLTU (Pembangkit Listrk Tenaga Uap), Pemalabuhan, tempat pelelangan 
ikan (TPI) dan yang paling medominasi secara besar-besaran adalah tambak garam 
yang diubah menjadi budidaya ikan air asin yang modern. Sehingga sebagian besar 
kegiatan ini menjadi dominasi utama yang memicu penambahan garis pantai yang sangat 
aktif. Pengurangan garis pantai kabupaten rembang merupakan pengaruh yang sangat 
signifikan pada pulau–pulau kecil, hutan mangrove yang mengalami kerusakan yang 
sangat parah karena hampir setengah hilang dari jumlah yang ada. Hasil konverhensi 
lapangan menunjukkan penggunaan lahan sesuai dengan apa yang telah dibuat dengan 
menggunakan citra satelit landsat 5, 7, dan 8. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil peta 
yang dibuat sangat relevan dalam penelitian ini.



190 Abstrak Hasil Penelitian 2015

Penelitian Mahasiswa

ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN MENJADI PERUMAHAN TERHADAP 
PENCEMARAN AIR DAN TANAH PADA LAHAN PERSAWAHAN SEKITAR 

PERUMAHAN DI KECAMATAN KOTA KENDAL (STUDI PENELITIAN DI KELURAHAN 
LANGENHARJO)

Muhammad Ikhlasul Amal, Rifka Ferista, Dhonirul Machiril
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencemaran air 
dan tanah pada lahan persawahan sekitar perumahan dan perkembangan alih fungsi 
lahan sawah menjadi perumahan di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kota Kendal 
menggunakan metode penelitian kombinasi model atau desain sequential explanatory. 
Hasil observasi diketahui air menimbulkan bau yang sangat menyengat, keruh, dan 
banyak mengandung pengotor. Tanah lahan persawahan berwarna hitam, berbau 
menyengat dan bertekstur liat. Uji laboratorium air menggunakan berbagai parameter 
kimia, fisika, dan biologi. Hasil analisis data dari indeks pencemaran air menunjukkan 
bahwa cemar air masuk dalam kategori cemar sedang pada kelas baku mutu I-III dan 
cemar ringan pada kelas IV. Pengujian sampel tanah menggunakan parameter pH, N, P, 
dan K menunjukkan pH netral, kandungan P dan K sedang, dan kandungan N rendah. 
Alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan di Kelurahan Langenharjo menjadikan 
air pada lahan persawahan menjadi tercemar karena kandungan bakteri coliform yang 
tinggi. Hasil pengujian tanah mengindikasikan bahwa tanah tidak tercemar. Kandungan 
N yang rendah pada tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi.

PROSES BERPIKIR KREATIF SISWA BERPANDU MODEL WALLASDALAM 
MENYELESAIKAN MASALAH TIPE MULTIPLE SOLUTION TASK

Afianita Dewi Sunaringtyas, Adi Satrio Ardiansyah
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir 
kreatif (TKBK) siswa dalam menyelesaikan masalah tipe Multiple Solution Task (MST); 
memperoleh deskripsi proses berpikir kreatif siswa berpandu model Wallas dalam 
menyelesaikan masalah tipe MST; dan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa 
dalam menyelesaikan masalah tipe MST. Fokus penelitian ini adalah proses berpikir kreatif 
berpandu model Wallas yang meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi 
dalam menyelesaikan masalah tipe MST pada materi Sistem Persamaan Linier Dua 
Variabel (SPLDV). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.Subjek penelitian ini 
adalah 8 siswa kelas X MIA 6 SMA 5 Semarang.Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini adalah tes dan wawancara.Tes dan wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi TKBK 
siswa berdasar indikator kefasihan, keluwesan, dan kebaruan; memperoleh deskripsi 
proses berpikir kreatif siswa berpandu model Wallas; dan mengetahui kesulitan siswa 
dalam menyelesaikan masalah tipe MST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 
kelas X MIPA 6 SMA 5 Semarang terklasifikasi TKBK 4, TKBK 3, TKBK 2, dan TKBK 0. 
Untuk deskripsi proses berpikir kreatif diperoleh hasil (a) pada tahap persiapan siswa 
TKBK 0, 2, 3, dan 4 mampu menyebutkan informasi dan untuk memperoleh informasi, 
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siswa TKBK 0 membaca masalah beberapa kali tanpa suara, sedangkan siswa TKBK 
2, 3, dan 4 perlu membaca masalah beberapa kali dengan mengerluarkan suara; (b) 
pada tahap inkubasi siswa TKBK 0, 2, 3, dan 4 dapat menyebutkan materi pendukung 
dan dapat menyelesaikan masalah dengan runtut, namun ada siswa TKBK 0 yang tidak 
dapat menyebutkan materi pendukung, dan untuk memahami masalah, siswa TKBK 0 
dan 2 mencatat poin masalah dan melakukan pengecekan akhir, sedangkan siswa TKBK 
3 perlu membaca secara keseluruhan dan poin masalah, dan siswaTKBK 4 membaca 
masalah secara sekilas dan mencatat poin masalah; (c) pada tahap iluminasi siswa 
TKBK 0, 2, 3, dan 4 mampu menjelaskan proses mendapatkan model matematika dan 
strategi penyelesaian masalah, namun ada siswa TKBK 0 yang menjelaskan strategi 
penyelesaian masalah dengan kurang tepat; dan (d) pada tahap verifikasi siswa TKBK 0, 
2, 3, dan 4 memeriksa jawaban dengan berbagai cara dan memiliki keyakinan terhadap 
hasil jawaban, namun ada siswa TKBK 3 yang tidak memeriksa jawaban dan ada siswa 
TKBK 0 yang tidak yakin dengan hasil jawabannya. Selanjutnya siswa TKBK 0 mengalami 
kesulitan dalam memperoleh informasi, memahami masalah, mendapatkan model 
matematika, dan menemukan strategi penyelesaian; siswa pada TKBK 2 mengalami 
kesulitan dalam memahami masalah dan menemukan strategi penyelesaian; dan siswa 
pada TKBK 3 dan 4 yang tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah tipe 
MST.

EFEKTIVITAS EKSTRAK TAUGE (VIGNARADIATA) TERHADAP HISTOPATOLOGI 
TESTIS MENCIT (MUSMUSCULUS) DIABETES MELITUS

Agustin Dian Kartikasari, Erwin Hidayat, Ro’iyyatul Mar’ah
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Testis merupakan salah satu organ reproduksi kelamin primer pada jantan. Testis 
berfungsi sebagai organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berat testis 
tikus yang menderita DM berkurang dibandingkan pada tikus yang normal. Terjadinya 
perubahan makroskpopis pada berat testis maka gambaran mikroskopis testis tikus 
kemungkinan mengalami perubahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas 
ekstrak tauge terhadap histopatologi testis mencit diabetes mellitus. Mengetahui dosis 
ekstrak tauge yang paling efektif untuk perbaikan histopatologi testis mencit diabetes 
melitus.Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan post test 
only control group design. Metode yang digunakan meliputi persiapan mencit yang terdiri 
dari 28 ekor mencit yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kontrol, 
kelompok P1, P2 dan P3. Pada kelompok perlakuan (P1, P2 dan P3) diinduksi aloksan 
monohidrat dosis 150 mg/kgbb selama 5 hari. Pada kelompok P2 diberi ekstrak tauge 
dosis 50 mg/20gbb dan P3 dosis 100 mg/20gbb. Testis diambil pada hari ke-36 untuk 
dianalisis histopatologinya. Data histopatologi testis dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil pengamatan menunjukan adanya perbedaan struktur pada masing-masing 
kelompok antara kelompok control dan perlakuan. Pada kelompok P1 struktur longgar 
dan lumen besar dan sedikit spermatozoa serta sel leydig sedikit jika dibandingkan 
kelompok control, P2 dan P3. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa ekstrak tauge 
dapat digunakan untuk mempertahankan struktur histopatologi testis mencit diabetes 
mellitus. Ekstrak tauge yang paling efektif digunakan adalah dosis 100 mg/20gbb.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS 
AUDIODILENGKAPIGAMBAR BRAILLE PADA POKOK BAHASAN HUKUM 

NEWTON BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (TUNANETRA) KELAS VIIISLB A 
SEMARANG

Azhari Munif, Fayeza Camalia, Dani Syamsudin1, Hadi Susanto, M. Si
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Pendidikan merupakan hak asasi dari setiap manusia, tanpa terkecuali anak tuna 
netra sekalipun. Namun demikian, dewasa ini sarana dan prasarana untuk menunjang 
kegiatan belajar anak tuna netra di sekolah berpendidikan Inklusif dan Sekolah Luar Biasa 
(SLB) masih sangat jarang, sehingga diperlukan suatu penelitian dan pengembangan, 
guna membantu anak tuna netra memahami konsep-konsep mata pelajaran di sekolah, 
khususnya konsep-konsep ilmu Fisika. Tujuan dari peneltian ini untuk mengetahui 
kelayakan dan efektifitas terhadap media yang dikembangkan. Metode penelitian ini 
adalah penelitian R & D. Penelitian ini dilakukan di SLB A Dria Adi Semarang pada 
semester gasal tahun pelajaran 2015/2016. Subyek penelitian ini adalah anak kelas 
VIII.Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan lolos uji validasi, 
berdasarkan uji validasi media diperoleh (89,96%), dan uji validasi materi diperoleh 
(88,89%). Kemudian berdasarkan tanggapan guru diperoleh (91,98%), dan tanggapan 
siswa diperoleh (90,96%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif 
siswa memenuhi ketuntasan . Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah media pembelajaran Fisika berbasis audio dilengkapi dengan gambar braille 
pada pokok bahasan hukum Newton ini, sangat layak digunakan dan efektif bagi Sekolah 
Inklusif dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

PTERODOVELA PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FOTONOVELA UNTUK 
KELAS X SMA BERBASIS EKSPLORASI KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN LUMUT 

DAN PAKU DI HUTAN MEDINI KABUPATEN KENDAL

Heru Setiawan, Muhammad Syukron Fadlli Alimi, Firman Heru Kurniawan
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengembangan Digital Media Pterodovela berbasis 
android pada materi keanekaragaman tumbuhan lumut dan paku untuk kelas X SMA. 
dan (2) Menganalisis kelayakan Pterodovela sebagai media pembelajaran di Sekolah 
Menengah Atas (SMA). (3) mengetahui efektivitas contextual biology game learning 
(CGBL) menggunakan Pterodovela untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. 
Penelitian ini memadukan antara pendekatan penelitian pengembangan (Educational 
Research and development )dan penelitian eksperimen. RND terdiri dari sepuluh langkah, 
yaitu: (1) research and information collecting, (2) planning, (3) develop preliminary form 
of product, (4) prelimina1y field testing, (5) main product revision, (6) main .field testing. 
(7) operational product revision, (8) operational field testing, (9) final product revision. 
and (10) dissemination and implementation. Uji coba produk dilakukan di 2 sekolah 
menengah atas di Indonesia sebanyak 96 siswa. Rancangan penelitian eksperimen yang 
digunakan adalah ”Randomized Control Group Pretest-Posttest Design. Metode analisis 
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data menggunakan deskriptif presentase dan uji statistik dengan uji t. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa digital multimedia untuk kelas x sekolah menengah atas berbasis 
eksplorasi keanekaragaman tumbuhan lumut dan paku di hutan medini sangat layak 
digunakan sebagai media pembelajaran menurut pakar, mendapat tanggapan positif dari 
siswa dan guru, serta efektif untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa. Hasil 
uji-t pihak kanan terhadap hasil belajar siswa menunjukkan harga t hitung pada prestasi 
belajar sebesar = 3,531 > ttabel = 1,645. Hasil uji t terhadap data aktivitas menunjukkan 
harga thitung sebesar 2,25 dan nilai ttabel sebesar 1,645.

PENGARUH SUPLEMENTASI MADU KELENGKENG TERHADAP KADAR TSA DAN 
MDA TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI TIMBAL (PB)

Kamilatussaniah, Ikhsana Nuri Astiti, Ahmad Faris 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang berasal dari emisi 
pembakaran bahan bakar. Peningkatan penggunaan bahan bakar pada mesin industri 
dan kendaraan bermotor menyebabkan peningkatan kadar Pb di udara. Masuknya Pb 
ke dalam tubuh akan mengganggu keseimbangan molekul lain sehingga menjadi radikal 
bebas. Ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan menyebabkan 
stres oksidatif yang ditandai dengan menurunnya total satus antioksidan (TSA) dan 
meningkatnya malondialdehid (MDA). Madu kelengkeng adalah suplemen kesehatan 
yang mengandung flavonoid, vitamin C, vitamin E dan beta karoten yang berperan sebagai 
antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh madu kelengkeng 
terhadap kadar TSA dan MDA darah tikus putih yang diinduksi Pb. Desain penelitian ini 
adalah eksperimental dengan 25 ekor tikus putih jantan galur Wistar yang dibagi dalam 5 
kelompok, yaitu kelompok A (tikus normal), B (tikus dengan induksi Pb 10 mg/kgBB) dan 
C, D, E merupakan kelompok perlakuan suplementasi madu secara berturut-turut 0,45, 
0,9, 1,8 ml/200 gramBB dan induksi Pb 10 mg/kgBB selama 14 hari. Data TSA dan MDA 
dianalisis menggunakan one way anova dan uji LSD untuk mengetahui perbedaan setiap 
kelompok. Hasil penelitian menunjukkan madu dengan dosis 1,8 ml/200 gramBB dapat 
meningkatkan kadar TSA dan menurunkan kadar MDA secara signifikan. Simpulan dari 
penelitian ini adalah madu dapat meningkatkan kadar TSA dan menurunkan kadar MDA 
pada tikus putih yang diinduksi Pb. 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI METODE COOPERATIVE LEARNING TIPE 
TEAMS GAMES TOURNAMENT 

Sri Rejeki, Intan Yani Pratiwi, Eros Ashari Nur Octaviyanto
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar afektif, 
keterampilan generik sains, dan kognitif siswa X MIA 3 SMA 1 Bae Kudus menggunakan 
metode cooperative learning tipe teams games tournament. Penelitian terlaksana tiga 
dari tiga siklus yang direncanakan. Keberhasilan pembelajaran diukur berdasarkan data 
observasi, angket, wawancara dan tes. Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan 
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teknik persentase, rata-rata klasikal, rasio ketuntasan klasikal, dan N-gain. Hasil capaian 
pada siklus I, II dan III meliputi : a) aspek N-gain keterampilan generik sains siswa yaitu 
0,53, 0,71, dan 0,71, b) aspek aktivitas siswa sebesar 87%, 89% dan 92%, c) aspek afektif 
siswa berdasarkan observasi sebesar 83%, 89%, menjadi 92%, d) aspek afektif siswa 
berdasarkan penilaian diri dan penilaian sejawat yaitu 89%, 90%, menjadi 91%, d) Rata-
rata klasikal yaitu 67,09, 73,84, dan 75,84, dan e) rasio ketuntasan hasil belajar klasikal 
yaitu 15/32, 17/32, dan 24/32. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan metode cooperative learning tipe teams games tournament dapat 
meningkatkan hasil belajar dan keterampilan generik sains siswa kelas X MIA 3 SMA N 
1 Bae Kudus.

PENGARUH EKSTRAK KAYU MANIS (CINNAMOMUM BURMANII) TERHADAP 
GAMBARAN HISTOPATOLOGI DAN KADAR SGOT SGPT HEPAR TIKUS YANG 

DIINDUKSI PARASETAMOL

Ita Dwi Rafita, Laily Fauziyah, Rika Rahmawati
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kayu manis (Cinnamomum burmanii) banyak dimanfaatkan di masyarakat 
sebagai rempah-rempah dan berkhasiat mengatasi masuk angin, diare, dan penyakit 
yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Kayu manis juga memiliki aktivitas 
sebagai antioksidan. Senyawa antioksidan dapat digunakan sebagai senyawa yang dapat 
menghambat atau memperlambat proses oksidasi. Proses oksidasi pada tubuh dapat 
dikarenakan sering mengkonsumsi obat-obatan salah satunya yaitu parasetamol. efek 
negatif dari overdosis parasetamol yang akan menyebabkan kerusakan hepar. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak kayu manis terhadap gambaran 
histopatologi dan kadar SGOT SGPT hepar tikus yang diinduksi parasetamol. 20 ekor 
tikus putih jantan wistar sebagai sampel berumur 2-3 bulan dengan berat badan ± 200 
gram. Sampel dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan perlakuan (P1,P2,P3). 
Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok kontrol diberi pakan standar 
dan air minum, kelompok perlakuan diberi pakan standar, air minum, parasetamol dan 
ekstrak kayu manis selama 21 hari. Pada hari ke-22, tikus dikorbankan, diambil darah 
dan organ heparnya untuk selanjutnya dibuat preparat histologi dan menghitung kadar 
SGOT SGPT. Perubahan histopatologi yang diamati berupa degenerasi parenkimatosa, 
hidropik dan nekrosis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji One Way 
ANOVA. Analisa data menggunakan One Way ANOVA diperoleh hasil nilai sig. 0,039< 
0,05, hal ini membuktikan bahwa rata-rata skor sel yang rusak kelompok parasetamol 
berbeda dengan rata-rata skor sel yang rusak kelompok kontrol, P2, dan P3. Hasil nilai 
sig. 0,001< 0,05, untuk kadar SGOT SGPT membuktikan bahwa kelompok parasetamol 
berbeda dengan kelompok kontrol, P2, dan P3. Hasil uji regresi linier, dosis 320 mg/KgBB 
adalah dosis yang paling efektif, sehingga dengan ekstrak kayu manis dapat memperbaiki 
dan menurunkan kadar SGOT SGPT hepar tikus yang diinduksi parasetamol dan dosis 
yang paling efektif adalah dosis 320 mg/KgBB.
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PENINGKATAN KADAR FOSFOR PUPUK CAIR ORGANIK LIMBAH CAIR TAHU 
MENGGUNAKAN BATUAN FOSFAT ALAM

Muntaufiqoh, Endang Susilowati, dan Fitrana Kurniawan An’nur
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Pada penelitian ini telah dilakukan peningkatan kadar fosfor pupuk cair organik 
yang berasal dari limbah cair tahu. Peningkatan dilakukan dengan menambahkan 
filtrat batuan fosfat alam kedalam pupuk cair organik yang dari limbah cair tahu yang 
difermentasikan oleh EM-4. Kadar fosfor pupuk cair organik mengalami peningkatan 
setelah ditambahkan dengan filtrat batuan fosfat alam sebesar 25 ml, 50 ml, dan 100 ml. 
Analisis kadar fosfor pada pupuk awal didapatkan konsentrasi sebesar 3,9%. Setelah 
ditambah dengan fosfor dari filtrat batuan fosfat alam variasi penambahan 25, 50, dan 
100 ml secara berurutan kadar fosfornya menjadi 6,8; 7,4 dan 7,7%. Dengan ini fosfor 
pupuk cair organik mengalami kenaikan sebesar 74,3589; 89,7435 dan 97,4358%. 
Peningkatan tertinggi berada pada penambahan filtrat batuan fosfat alam sebanyak 
100 ml yang mengalami kenaikan kadar fosfor 97,4358% yaitu dari kadar awal 3,9% 
menjadi 7,7%. Hasil penelitian melebihi standar baku mutu fosfor (dalam P2O5) pupuk 
cair organik. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 
kadar fosfor pupuk cair organik sebesar 3 sampai dengan 6 %.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODUL PADA MATERI KALOR TERINTEGRASI 
ETNOSAINS DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK 

MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA

Puji Lestari, Siti Anisah, Arifatun Nisa’
Jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Hasil Observasi menunjukkan bahwa masih sedikit guru yang mengembangkan 
bahan ajar secara mandiri, pembelajaran sains belum ada kesinambungan antara 
pengetahuan sains dengan permasalahan dalam kehidupan, serta nilai kearifan lokal. 
Hal tersebut mengakibatkan pembelajaran kurang bermakna sehingga kemampuan 
literasi sains siswa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan modul pada materi kalor terintegrasi etnosains dalam pembelajaran berbasis 
masalah terhadap literasi sains siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas 
VIII SMP 1 Jati Kudus, sampel penelitian adalah siswa kelas VIII C dan VIII F diambil 
dengan teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental design 
dengan desain nonequivalent control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 81,38% sedangkan rata-rata kelas 
kontrol sebesar 77,83 dengan N-gain kelas eksperimen sebesar 0,65 kategori sedang 
dan kelas kontrol 0,56 kategori sedang. Siswa yang diajar dengan menggunakan modul 
terintegrasi etnosains dalam pembelajaran berbasis masalah memiliki kemampuan 
literasi sains lebih tinggi dibanding dengan kemampuan literasi sains kelas kontrol.. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan literasi sians siswa diperoleh t hitung sebesar 
2,09 dan t tabel sebesar 1,67, sehingga dapat disimpulkan dari kedua analisis di atas 
bahwa penggunaan modul terintegrasi etnosains dalam pembelajaran berbasis masalah 
efektif terhadap kemampuan literasi sains siswa.
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IDENTIFIKASI DAN PREVALENSI PARASIT PADA TAMBAK TRADISIONAL UDANG 
VANNAMEI YANG DIBUDIDAYAKAN DI DESA LANGGENHARJO PATI TERHADAP 

PENURUNAN PRODUKSI PERMINTAAN PASAR 

Raka Aditya Pramunandya, Erwin Hidayat, Mateus Krista Pratama Putra
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Indonesia memiliki perairan seluas 328,87 juta ha, terdiri dari perairan laut 
seluas 275,41 juta ha dan perairan umum seluas 53,46 juta ha yaitu rawa 39,46 juta 
ha, danau 2,18 juta ha dan sungai 11,95 juta ha, maka sangat potensial untuk usaha 
bidang perikanan. Sumber daya ikan dan udang merupakan satu diantara subsektor 
perikanan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan 
mempunyai prospek yang cerah dimasa sekarang dan mendatang (Anonim, 2009). Udang 
vannamei (Lithopenaeus vannamei ) salah satu komoditas perikanan ekonomis penting 
dikarenakan secara umum peluang usaha budidaya udang vannamei tidak berbeda jauh 
dengan peluang usaha udang jenis lainnya, sebab pada dasarnya udang merupakan 
komoditi ekspor andalan pemerintah dalam menggaet devisa (Amri dan Kanna, 2008). 
Munculnya suatu penyakit parasit pada udang, disebabkan oleh faktor lingkungan 
budidaya yang tidak mendukung. Salah satunya kondisi air untuk budidaya harus bersih 
dan terbebas dari amonia yang berlebihan, dan limbah organik yang dapat menurunkan 
kadar oksigen pada air budidaya udang tersebut. udang yang dibudidayakan di Desa 
Langgenharjo Pati, telah terkontaminasi oleh pabrik tapioka yang terletak di kecamatan 
Margoyoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung prevalensi 
kehadiran jenis parasit apa saja yang menyerang udang vannamei yang dibudidayakan 
di tambak tradisional Desa Langgenharjo Pati. Serta mengetahui Pengaruh yang terjadi, 
terhadappemasaran udang vannamei yang terkontaminasi oleh limbah cair tapioka di 
Desa Langgenharjo Pati. Penelitian ini akan dilaksanakan di Tambak Tradisional Desa 
Langgenharjo Pati untuk udang budidayanya dan Pemeriksaan ektoparasit udang 
vannamei di Laboratorium Parasitologi BKIPM Kelas II Semarang. Metode penelitian 
akan di lakukan dengan cara mengerok pada kaki jalan udang dan ekor renang udang 
dengan scapel. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Data hasil 
penelitian yang disajikan dalam bentuk gambar, tabel, dan dianalisis secara deskriptif. 
Berdasarkan hasil identifikasi parasit pada udang yang akan dihitung menggunakan 
prevalensi. Data sekunder penelitian ini adalah mengambil sampel air tambak untuk 
di tes kandungan COD, BOD, salinitas air, pH air, kandungan limbah tapioka pada air 
tambak. Diketahui dari 30 sampel udang yang diperiksa, udang yang terinfeksi parasit 
epistylis sp sebanyak 13 ekor. Dan udang yang terinfeksi parasit zoothamnium sp 
sebanyak 6 ekor. Sehingga diperoleh prevalensi untuk Epistylis sp adalah 43,33%, 
sedangkan Zootahamnium sp adalah 20 %. Penyebab munculnya penyakit parasit pada 
udang vannamei adalah kondisi fisik lingkungan di sekitar tambak tradisional Desa 
Langgenharjo yang tidak mendukung dalam proses budidaya. Sehingga menyebabkan 
gagal panen serta menurunya permintaan pasar untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
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PENAPISAN BAKTERI YANG BERSIMBIOSIS DENGAN SPONS JENIS HALICLONA 
SP SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERI

Ro’iyyatul Mar’ah, Muhammad Irhas, Erwin Hidayat
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Spons merupakan penampung mikroba laut dan mencapai 60% dari total biomassa 
spons. Mikroba simbion ini menghasilkan senyawa aktif sebagai respon terhadap kondisi 
ekstrim lingkungannya melalui mekanisme pertahanan tubuhnya. Interaksi antara spons 
dan bakteri terjadi dalam bentuk simbiosis komensalisme yang menghasilkan senyawa 
bioaktif . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakterisasi mikroba simbion pada 
Haliclona spsebagai agen antibakteri.Penelitian ini mengambil sampel Haliclona sp dari 
Pantai Pok Tunggal, Yogyakarta.Sampel yang telah diperoleh diisolasi bakterinya dengan 
metode spreed plate, kemudian dilakukan pemurnian bakteri dengan metode strek 
plate.Bakteri hasil isolasi yang telah dimurnikan diuji sebagai agen anti bakteri dengan 
mengujikan pada bakteri E. coli dan S. aureus.Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif kualitatif dengan melihat diameter zona hambat. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa bakteri simbion Haliclona sp mampu menghambat pertumbuhan E. 
colidengan diameter zona hambat 17 mm dan S. aereus 22 mm. Hal ini dikarenakan 
bentuk aktivitas antagonis yang diduga dilakukan dengan menghasilkan kandungan 
senyawa yang bersifat antimicrobial. Simpulan penelitian ini bahwa bakteri simbion yang 
berasal dari spons Haliclona sp dapat digunakan sebagai agen antibakteri, terutama 
pada bekteri E. coli dan S. aereus.

PENGARUH HASIL BELAJAR DENGAN METODE TALKING STICK TERHADAP SIKAP 
ILMIAH SISWA TEMA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SMP

Mailiz Zaniq Hilmi, Siti Alimah, Novi Ratna Dewi 
Jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Hasil Observasi diperoleh bahwa guru jarang menerapkan metode pembelajaran 
yang menarik bagi siswa, guru kurang memadukan pembelajaran dengan fenomena 
alam dan guru yang kurang memacu siswa untuk memiliki sikap ilmiah. Hal tersebut 
mengakibatkan pembelajaran kurang menarik dan kurang mengaktifkan siswa sehingga 
hasil belajar dan sikap ilmiah siswa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaaan hasil belajar menggunakan metode talking stick dibandingkan 
metode lain dan mengetahui pengaruh hasil belajar dengan talking stick terhadap sikap 
ilmiah siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas VII SMPN 11 Semarang, 
sampel penelitian adalah siswa kelas VII A dan VII C diambil dengan teknik purposive 
sampling. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimental Design 
dengan desain Postest Only Group Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-
rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 80,4% sedangkan rata-rata kelas kontrol 
sebesar 76,1% dengan uji mann-witney sebesar p=0,001 < α=0,05 yang berarti bahwa 
ada perbedaan yang segnifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Siswa 
yang diajar dengan menggunakan metode talking stick memiliki hasil belajar yang lebih 
tinggi dibanding dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol dengan metode diskusi dan 
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presentasi. Hubungan antara hasil belajar dengan metode talking stik dan sikap ilmiah 
diperoleh dengan r hitung=0,363 dan r tabel 0,349 yang berarti bahwa terdapat hubungan 
antara hasil belajar dengan metode talking stick dan sikap ilmiah dengan tingkat hubungan 
rendah. Pengaruhnya sebesar 13,22%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor 
yang tidak mendukung dalam penelitian yang menyebabkan korelasi rendah. 

PENGOLAHAN LIMBAH KULITKAKAO MENJADI PEKTIN DENGAN 
METODEMICROWAVEASSISTED EXTRACTION DAN APLIKASINYA SEBAGAI 

EDIBLE FILM

Bangkit Johan Sayuti, Wulan Martiani, Masni Maksiola
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Kulit kakao merupakan limbah pengolahan dari biji kakao yang biasanya hanya 
dibuang sebagai sampah. Salah satu pemanfaatan kulit kakao ini dapat digunakan 
untuk pembuatan pektin karena kandungan pektin pada kulit buah kakao sebanyak 
3-30%. Sementara itu pektin dapat digunakan sebagai bahan pembuat edible film. 
Ekstraksi pektin kulit kakao dapat dilakukan dengan cara ektraksi metode konvensional, 
dan ektraksi metode Microwave Assisted Extraction (MAE). Cara yang paling efisien 
adalah dengan menggunakan metode MAE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
Mengetahui rendemen pektin kulit kakao hasil ekstraksi dengan dengan pelarut asam 
klorida menggunakan metode MAE (Microwave Assisted Extraction), Mengetahui 
pengaruh waktu terhadap rendemen pektin kulit kakao dan Mengetahui pengaruh 
penambahan NaHSO3 pada proses pemungutan pektin. Penjernihan dilakukan dengan 
menambahkan larutan NaHSO3 40% 10 mL pada bubur kulit kakao yang akan di ekstraksi. 
Ekstraksipektin kulit kakao dengan HCl menggunakan Microwave Assisted Extraction 
(MAE) dan penjernihanya menggunakan NaHSO3. Ekstraksi dilakukan dengan variasi 
waktu ekstraksi dan penjernihan terhadap pektin. Variasi waktu ekstraksi dilakukan pada 
5, 10, 15 dan 20 menit dengan berat bahan 25 g dalam 100 mL pelarut HCl 0,2 N dan 
daya 600 W. Sementara pada variasi penjernihan pektin dilakukan dengan penambahan 
larutan NaHSO3 40% sebanyak 10 ml dan tanpa penambahan larutan NaHSO3. Pektin 
yang diperoleh dilakukan uji Fourier Transform Infrared (FTIR).  Data percobaan yang 
telah dihasilkan memperlihatkan bahwa kondisi operasi yang sesuai pada ekstraksi pektin 
kulit kakao menggunakan metode MAE ini yaitu pada waktu ektraksi 15 menit dan pada 
pektin dengan penambahan larutan NaHSO3 berwarna keputihan dengan menghasilkan 
rendemen sebesar 2,88 % sedangkan tanpa penambahan larutan NaHSO3 berwarna 
coklat dengan menghasilkan rendemen sebesar 3,04 %. Pektin yang dihasilkan sudah 
memenuhi standar mutu pektin berdasarkan International Pectin Producers Association.
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PENGOLAHAN ONGGOK SINGKONG SEBAGAI PLASTIK BIODEGRADABLE 
MENGGUNAKAN PLASTICIZER GLISERIN DARI MINYAK JELANTAH 

Dwi Fibriyani, Fera Arinta, Gantry Faticha Sari
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Limbah plastik sintetik menjadi salah satu permasalahan yang paling 
memprihatinkan di Indonesia, Jenis plastik yang beredar di masyarakat merupakan 
plastik sintetik dari bahan baku minyak bumi yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat 
diperbaharui, Salah satu solusi bahann alam yang dapat menjadi bahan dasar pembuatan 
plastik biodegradable adalah onggok singkong yang merupakan limbah proses pembuatan 
tepung tapioka dari singkong meningkatkan nilai tambah dari onggok singkong maka 
dimanfaatkan sebagai bahan utama pengolahan plastik biodegradable, Pada pembuatan 
plastik sintetik sendiri biasanya dalam penambahan plasticizer masih menggunakan 
platicizer sintetis yang berasal dari golongan ftalat. Berdasarkan penelitian, ester turunan 
asam ftalat ini dapat membahayakan kesehatan, selain bahan baku yang alami akan 
dikembangkan penggunaan plasticizer yang aman, yaitu gliserin yang meruapakan hasil 
samping reaksi transesterifikasi etanol dengan minyak jelantah. Jadi penggunaan gliserin 
dari minyak jelantah dapat digunakan sebagai plasticizer pengganti yang aman. Plastik 
biodegradable dari onggok singkong dengan gliserin dari minyak jelantah dibuat dengan 
cara yang pertama membuat tepung dari onggok singkong dan platicizer dari minyak 
jelantah kemudian mencampurkan tepung onggok, gliserin dari minyak jelantah dengan 
membuat komposisi yang berbeda pada tiap variabel sehingga diperoleh komposisi 
terbaik yang menghasilkan plastik biodegradable dari hasil analisa uji karakteristik yang 
dilakukan yaitu Uji Tarik , Uji Pengembunan , Uji Titik Leleh dan uji Biodegradabilitas. 
Data penelitian yang telah dihasilkan memperlihatkan bahwa hasil pengujian diketahui 
bahwa komposisi yang tepat dan terbaik mennghasilkan plastik biodegradable dari 
kelima variabel komposisi yang berbeda yaitu komposisi dengan variabel ke tiga yang 
terdiri dari 15 gram tepung onggok singkong dan 15 ml gliserin 

PEMBUATAN NANOKALSIUM DARI LIMBAH CANGKANG TELUR SEBAGAI 
SUPLEMEN MAKANAN

Nabilla Ridtiningsih, Ade Bintang Prayoga, Muhamad Khusni Anajib
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Mempelajari metode yang berbeda dari ekstraksi nanokalsium dan optimasi 
proses produksi. Metode ekstraksi dilakukan dengan menggunakan larutan basa (NaOH 
1 N), larutan asam (HCl 1 N), dan presipitasi. Pada Ekstraksi dengan larutan basa dan 
larutan asam, serbuk cangkang telur dan larutan direfluks dengan perbandingan 1: 7 
(wt / v) selama 1 jam pada suhu 100oC. Sedangkan pada metode presipitasi dilakukan 
dengan mencampur serbuk cangkang telur dengan HCl 1 N dengan perbandingan 1: 
7 (wt / v) selama 1,5 jam pada suhu 90oC kemudian diendapkan dengan NaOH 3 N. 
Serbuk nanokalsium yang diperoleh dari ketiga metode tersebut kemudian dikarakterisasi 
menggunakan uji AAS. Ekstraksi nanokalsium menggunakan larutan basa dan asam 
menghasilkan rendemen 84,66% dan 85,99% , sedangkan metode presipitasi diperoleh 
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rendemen kurang dari 1%. Berdasarkan uji proksimat dapat diketahui bahwa serbuk 
nanokalsium hasil ekstraksi dengan larutan basa mengandung 0,19% kadar air, 98,07% 
kadar abu dan 0,09% kadar lemak. Ekstraksi menggunakan NaOH dioptimalkan dengan 
melakukan variasi waktu ekstraksi dari 1 sampai 4 jam. Hasil tertinggi dicapai dari 
ekstraksi selama 1 jam.

SINTESIS ADSORBEN BERBASIS LIMBAH PROPAGUL MANGROVE (RHIZOPORA 
SP) DAN APLIKASINYA UNTUK PENURUNAN TIMBAL PADA INDUSTRI CAT

Rizki Agus Hermawan, Nurul Retno Sugiyono, Hariono Mukti
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Adsorpsi merupakan metode yang hemat dan efisien dalam penyerapan logam 
berat. Pada penelitian ini limbah propagule mangrove yang merupakan limbah organic 
yang terdapat di pesisir pantai pantura. Propagule mangrove yang tidak dimanfaatkan 
optimal ini dimanfaatkan sebagai adsorben jenis karbon aktif melalui tahapan proses, 
preparasi, karbonasi, aktivasi, uji kemampuan adsorpsi dan karakterisasi. Propagule 
mangrove dikarbonasi pada suhu 400oC, 500oC, dan 600oC dan didapatkan karbonasi 
optimum dimiliki oleh suhu 600oC. Karbon lembah propagule mangrove diaktivasi dengan 
asam phospat yang divariasikan konsentrasinya 20,40, dan 60% hingga didapatkan dapa 
adsopsi optimum terjadi pada adsorben dengan aktivasi asam phospat 60%. Hasil tersebut 
didapatkan dari uji kemampuan adsorpsi dengan menganalisa sampel menggunakan 
AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry). Karakterisasi adsorben dilakukan dengan 
menggunakan FTIR dan SEM. Aktivasi asam phospat menunjukan pengurangan jumlah 
karbon, dimana hal tersebut berarti bahwa luas pori semakin bertambah sehingga 
kapasitas adsorpsi juga semakin besar.

GRANUL EKSTRAK DAUN SALAM (EUGENIA POLYANTHA WIGHT) SEBAGAI 
LARVASIDA NYAMUK AEDES AEGYPTI

Saifulloh El Faruq, Priadi Eling Waskito, Nining Purnawati
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Latar Belakang: Penyakit tular vektor khususnya DBD masih menjadi masalah 
kesehatan di Indonesiakarena berpotensi menimbulkan KLB. Alternatif untuk 
menanggulangi dampak negatif resistensi yang ditimbulkan oleh larvasida sintetis 
adalah dengan menggunakan larvasida nabati yang berasal dari tanaman yaitu daun 
salam. Tujuan: Untuk mengetahui efek larvasida granul ekstrak daun salamterhadap 
larva nyamuk Aedes aegypti. Metode:Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni 
dengan rancangan penelitian post test only control group design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah larva Aedes aegypti instar III. Sampel berjumlah 600 ekor larva. 
Analisis data menggunakan program SPSS secara univariat dan bivariat (kruskal wallis). 
Hasil: Terdapat hubungan antara granul ekstrak daun salam dengan jumlah kematian 
larva (p=0,001). Nilai LC50granulekstrak daun salam adalah 5.390,836 dan LC90 adalah 
9.257,365mg. LT50pada 2.500 mg adalah 41,738 jam, sedangkan LT90 adalah 68,312jam. 
Simpulan:Berdasarkan toksisitas akut menunjukkan bahwa granul ekstrak daun salam 
memiliki efek larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENGETIK 10 JARI DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE DRILL MELALUI TYPING MASTER BERBANTUAN MEDIA JOB SHEET 
PADA KELAS X PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 SMK 

NEGERI 2 SEMARANG

Laela Atikah, Ria Nurhidayah, Anis Susanti
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
mengetik 10 jari siswa kelas X AP 1 SMKN 2 Semarang dengan penerapan metode 
pembelajaran drill melalui Typing Master berbantuan media job sheet. Faktor yang 
diteliti dalam penelitian ini adalah keterampilan mengetik 10 jari siswa yang meliputi 
aspek kecepatan, ketepatan dan kerapihan. Rancangan penelitian terdiri dari tiga siklus, 
setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi dan tes. Instrumen 
yang digunakan adalah instrumen tes dan instrumen non tes (observasi). Analisis 
data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif persentase. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan mengetik 10 jari dengan penerapan 
metode pembelajaran drill melalui typing master berbantuan media job sheet pada kelas 
X AP 1. Tingkat keterampilan mengetik 10 jari siswa pada siklus I berada pada rata-rata 
skor 15,44 (kurang terampil) dengan ketuntasan hasil belajar 61%, pada siklus II skor 
rata-ratanya meningkat menjadi 17,75 (cukup terampil) dengan ketuntasan hasil belajar 
72% kemudian pada siklus III skor rata-ratanya meningkat lagi menjadi 20,78 (terampil) 
dengan ketuntasan hasil belajar 89%.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PINJAMAN 
DENGAN SISTEM BANK TITIL DI DESA (STUDI KASUS: DESA KOPENG, 

GETASAN, KABUPATEN SEMARANG)

Rifky Yudi Setiawan, Ika Septiani, Panuntun Nur Karomah
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Mahasiswa Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Sistem pinjaman bank titil adalah sebuah skema salah satu skema pinjaman 
yang berdasarkan sistem bunga. Sistem pinjaman ini banyak digunakan oleh Usaha 
Kecil Mikro Menengah (UMKM) khususnya masyarakat pedesaan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menganalisi proses diterima dan berkembangnya sistem Bank titil di Desa 
Kopeng, Kecamatan Getasan Kabupaten semarang, menganalisis faktor-faktor yang 
memengaruhi pemilihan pinjaman sistem bank titil dan tanggapan masyarakat Desa 
Kopeng tentang praktik bank titil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan merupakan 
data primer dan skunder yang diperoleh melalui observasi, penyebaran koeisioner dan 
wawancara kepada masyarakat Desa kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 
yang menggunakan sistem bank titil, selama periode September 2015 hingga Nopember 
2015. Jumlah key informant dalam penelitian ini sebanyak 6 orang dan jumlah responden 
sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pinjaman bank titil yang 
berkembang di Masyarakat Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 
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terdiri atas proses aktif dan proses pasif. Adanya faktor internal berupa keperluan uang 
cash yang mendesak untuk digunakan kebutuhan sehari hari dan faktor eksternal berupa 
syarat pinjaman yang mudah, ketersediaan dana setiap hari, pencairan dana cepat dan 
sulitnya persyaratan untuk meminjam di bank umum menjadikan transaksi bank titil 
mampu bertahan dan diterima oleh masyarakat.




