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KATA PENGANTAR

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Abstrak 
Hasil Penelitian Tahun 2016 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 2016 
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 Kumpulan Abstrak 
Hasil Penelitian 2016 ini.
 Harapan kami kiranya civitas akademika yang berminat dalam penelitian, dapat 
menggunakan Kumpulan Abstrak Hasil Penelitian 2016 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 2017

Penyusun
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PENELITIAN KOMPETENSI

KARAKTERISASI DAN EVALUASI PLASMANUTFAH DURIAN LOKAL UNTUK 
PERBAIKAN KUALITAS DAN PELESTARIANNYA

Amin Retnoningsih, Enni Suwari Rahayu
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

The lack of morphological markers encourages the development of other markers 
associated with material controlling an individual characterize, known as DNA molecular 
markers. Inter simple sequence repeat (ISSR) can reveal a plant diversity. The research 
aims are to identify the genetic diversity and determine the identity of local durian 
accession. The number of 41 local durian accession were taken from ex-situ collections 
in Hortimart Central Java. DNA accessions were isolated using modified CTAB method. 
DNA amplification used 4 PKBT-ISSR primers and the result was run through the agarose 
gel. Data were analyzed by NTSYS-pc program 2:02 version. Dendrogram created by the 
unweighted pair group with Arithmetical averages (UPGMA). DNA amplification produced 
59 polymorphic loci and 7 monomorphic loci, and band size variation between 250 bp 
to 1500 bp. Accessions separated into two large groups at the coefficient 0.69, and the 
highest similarity coefficient is 0.95. Durian diversity in Central Java is included high level. 
Dendrogram showed there were only 4 pairs accessions which have a very high similarity. 
The couple of accessions are likely come from crossing a common ancestor. Then, 
the accessions spread and flourished in different areas, thus showing the difference in 
morphological characters but the molecular similarities are very high. The greater number 
of primers were used the more characters were observed, so it is possible the diversity 
level will increase and more accurate. In conclusion, the accessions analyzed are different 
accession.

EFEKTIFITAS DEKSTRIN TERASETILASI SEBAGAI PENYALUT MIKROKAPSUL 
SENYAWA AROMATERAPI

Edy Cahyono, Sigit Priatmoko, Sudarmin
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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 
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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 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 Malang yang telah diketahui 
banyak mengandung mineral mordenit. Penyalut yang diperoleh dianalisis struktur dan 
morfologinya. 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.Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan, 
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 
meningkatkan 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+-ZA. Modifikasi zeolit beta dengan metode yang sama menunjukkan sifat keasaman 
Brosted dan Lewis lebih kuat. Hasil reaksi asetilasi β-siklodekstrin 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. Pada tahun ke dua 
sedang dibuat mikrokapsul senyawa aromaterapi 1,8-sineol dari minyak kayuputih dan 
sitronelal dari minyak sereh dengan penyalut maltodekstrin dan siklodekstrin terasetilasi 
yang dihasilkan tahun pertama dan diuji efisiensi dan aktivitasnya. Efisiensi penyalut 
ditentukan oleh besarnya controled release mikrokapsul yang dihasilkan. Uji aktivitas 
mikrokapsul 1,8-sineol sebagai antifungal dan sitronelal sebagai insect repelant juga 
sebagai senyawa aromaterapi.

DINAMIKA HOME RANGE DAN PENGGUNAAN RUANG HABITAT BURUNG 
JULANG EMAS (RHYTICEROS UNDULATUS) DI GUNUNG UNGARAN JAWA 

TENGAH

Margareta Rahayuningsih, Siti Alimah, Tsabit Azinar Ahmad
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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, pembukaan hutan, 
perburuan di Gunung Ungaran merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu 
keberadaan burung tersebut. Pohon-pohon besar tempat bersarang burung Julang Emas 
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tersebut juga semakin berkurang karena adanya penebangan liar. Program pelestarian 
Julang Emas memerlukan banyak data dasar mengenai ekologi satwa ini, salah satu data 
yang sangat diperlukan yaitu data mengenai home range atau wilayah jelajah.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk 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 
telah dilakukan penentuan jenis trasnsmiter dan receiver, perijinan penangkapan Julang 
Emas, simulasi penggunaan radiotelemetri, eksplorasi awal home Range Julang Emas, 
dan rintisan kerjasama dengan Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam 
(BKSDA), Perhutani Jawa Tengah, Lipi, dan IBBS (Indonesian Bird Banding Scheme). 
Tahun kedua akan dilakukan penangkapan Julang Emas, pemetaan home Range Julang 
Emas, perencanaan konservasi in situ di Gunung Ungaran bekerjasama dengan BKSDA 
Jawa Tengah, Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, membuat buku panduan 
pendidikan konservasi di Gunung Ungaran dan artikel penelitian, serta melakukan kampanye 
dan sosialisasi kepada konservasi kepada masyarakat di sekitar Gunung Ungaran. Hasil 
penelitian tahun kedua sementara sampai saat ini belum bisa terdata semuanya, meskipun 
demikian beberapa tahapan dari penelitian telah dilakukan. Penangkapan Julang Emas 
belum bisa dilakukan karena masih menunggu masa berkembang biak khususnya ketika 
burung betina keluar dari sarang. Perkiraan penangkapan adalah sekitar bulan Oktober-
Desember. Tahapan yang telah dilakukan adalah membuat sebaran sarang Julang 
Emas yang pernah digunakan untuk mendapat Birding Record di Gunung Ungaran, 
pengumpulkan data-data terkait kerusakan di sekitar Gunung Ungaran dan potensi 
ancaman terhadap keberadaan burung Julang Emas di Gunung Ungaran, dan melakukan 
pemantauan rutin keberadaan sarang yang sudah ditempati. Disamping itu, juga dilakukan 
pengambilan sampel bekas tutup sarang untuk dilakukan analisis kimia dan fisik material 
tutup sarang yang didapatkan pada tahun pertama. Hasil penelitian menunjukkan tercatat 
dua buah sarang di stasiun Gunung Gentong sudah mulai ditempati Julang Emas pada 
bulan Agustus, sementara pemantauan dilakukan dua minggu sekali agar burung tidak 
merasa terganggu. Hasil dari data sekunder wawancara terhadap penduduk, tokoh 
masyarakat, dan aparat desa menunjukkan 71% masyarakat sekitar G. Ungaran bahwa 
Gunung Ungaran menjadi sumber mata pencaharian mereka, 84% mengatakan apabila 
G. Ungaran mengalami kerusakan maka akan berdampak bagi kehidupan mereka. 
Masyarakat mengetahui keberadaan Julang Emas (64%), tetapi tidak mengetahui manfaat 
dan peranan Julang Emas (76%). Sementara dalam menggali upaya konservasi yang 
sudah dilakukan selama ini, 56% menyatakan tidak tahu ada program pelestarian G. 
Ungaran, 84% tidak mengetahui program pelestarian Julang Emas, dan sebagian besar 
menyatak setuju dan akan terlibat apabila ada program konservasi. Keterlibatan dan upaya 
pemerintah untuk melakukan pelestarian di G. Ungaran juga masih rendah (56%), begitu 
juga terhadap Julang Emas (78%). Lembaga Pendidikan seperti sekolah, pesantren dll 
terlihat belum berperan (78%), dan belum memilik program baik dalam upaya pelestarian 
G. Ungaran (73%) maupun Julang Emas (93%). Hasil analisis terhadap macam ancaman, 
hambatan dan harapan konservasi menunjukkan perusakan di Gunung Ungaran banyak 
melibatkan pihak luar (54%), bentuk perusakan yang dominan adalah penebangan 
pohon (56%) dan perburuan (33%). Masyarakat sangat mendukung apabila ada aturan-
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aturan yang menindak perusakn, setuju untuk terlibat dan setuju apabila ada program dan 
sosialisasi upaya konservasi d G. Ungaran (97%). Analisis tutup sarang menunjukkan 
tutup sarang Julang Emas memiliki komponen air, abu, karbohidrat, lemak, protein, dan 
komponen Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, dan Cu.

PERENCANAAN PROGRAM GIZI BERBASIS POTENSI LOKAL (STUDI DI 
DAERAH URBAN DAN SUB URBAN)

Oktia Woro Kasmini H, Bambang Budi Raharjo
Jurusan IKM, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Prevalensi gizi lebih dan gizi buruk di Indonesia meningkat dari tahun 2007 
sampai dengan tahun 2013. Pemanfaatkan potensi lokal dalam perencanaan program gizi 
dapat digunakan untuk mengefisiensikan program dan memaksimalkan hasil yang akan 
dicapai. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan potensi lokal yang dapat digunakan 
sebagai modal perencanaan program gizi untuk daerah urban dan sub urban. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian adalah potensi lokal yang 
terdiri dari unsur modal sosial, sistem sosial, sistem budaya. Penelitian dilakukan di 
Wilayah Puskesmas Lamper Tengah sebagai daerah urban dan wilayah Puskesmas 
Mijen sebagai daerah sub urban. Pemilihan daerah penelitian berdasarkan jumlah kasus 
gizi yang terbanyak dan merupakan daerah rod map penelitian sebelumnya. Penentuan 
informan menggunakan teknik purposive dan snow ball. Jumlah informan keseluruhan 
sebanyak 22 orang. Instrumen yang digunakan adalah panduan observasi, panduan 
wawancara, panduan FGD, instrumen Analisis SWOT dan instrument BST. Teknik analisis 
data menggunakan model analisis dari Miles and Huberman. Hasil penelitian mendapatkan 
potensi yang ada di masing-masing daerah berupa modal social, system social, system 
budaya dan karakteristik yang timbul akibat letak geografis, sehingga perencanaan 
program gizi didaerah urban yang direkomendasikan adalah: 1) Sistem penguatan deteksi 
dini di masyarakat, yang dapat dilakukan oleh kader dan anggota PKK, 2) Peningkatan 
kemitraan melalui institusi sekolah, yang dapat dilakukan dengan PAUD (Pendidikan Anak 
Usia Dini), 3) Pengoptimalan fungsi posyandu. Sedangkan perencanaan program gizi 
untuk daerah sub urban adalah: 1) Perluasan jangkauan kemitraan, yang mengarah ke 
pendekatan yang bersifat holistic, merupakan kesatuan kegiatan dengan tujuan yang 
sama, 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pos peduli gizi anak.pos 
kegiatan berada di masyarakat, bekerjasama dengan kader posyandu dan anggota PKK 
serta perguruan tinggi kesehatan.



7Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian Kompetitif Nasional

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK HORTIKULTURA 
MELALUI PERBAIKAN KUALITAS, KUANTITAS DAN KONTINITAS SERTA 

DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN

Etty Soesilowati, Dyah Rini Indriyanti, Rosidah
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kompetensi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Indonesia dengan keragaman agroklimatnya memungkinkan pengembangan 
tanaman hortikultura tropis maupun hortikultura subtropis, yang mencakup 323 jenis 
komoditas, yang terdiri dari 60 jenis komoditas buah-buahan, 80 jenis komoditas sayuran, 
66 jenis komoditas biofarmaka dan 117 jenis komoditas tanaman hias. Keresahan 
muncul dikarenakan nilai impor produk hortikultura tahun 2007 yang 798 juta dollar AS, 
naik menjadi 1,7 miliar dollar AS tahun 2011. Nilai impor pada Januari-Juli 2012 saja 
mencapai 1 miliar dollar AS atau setara Rp 10 triliun, dimana separuh dari nilai impor 
hortikultura tahun 2012, yakni 600 juta dollar AS, disumbang oleh impor buah. (http://
hortikultura.deptan.go.id). Penelitian tahun pertama bertujuan memetakan potensi, sistem 
budidaya, sistem kelembagaan, daya saing produk, dan saluran distribusinya. Penelitian 
diharapkan memberikan manfaat : (1) meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk 
hortikultura dalam negeri; (2) mengurangi ketergantungan produk buah impor; (3) 
terbangunnya rantai distribusi efisien; (4) meningkatnya pendapatan petani buah melalui 
teknologi pengolahan, serta (5) terbangunnya kebijakan sektoral yang terintegrasi dari 
hulu hingga hilir. Penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan 
situs 18 Sentra Pemberdayaan Tani di Jawa Tengah. Tehnik pengambilan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, FGD, praktek lapangan serta teknologi 
pengolahan pasca panen. Data dianalisis melalui metode interaktif, uji lapangan, dan 
diskripsi prosentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat lima buah unggulan 
Indonesia yang memiliki dayasaing bagus, yaitu alpukat, mangga, manggis, semangka 
dan melon. Berdasarkan perhitungan IIT komoditas pisang, semangka, melon, durian 
dan kelengkeng cocok menggunakan pasar persaingan tidak sempurna karena adanya 
increasing return to scale, sedangkan untuk komoditas alpukat, mangga dan manggis 
cocok menggunakan pasar persaingan sempurna, dimana terjadi perbedaan kelimpahan 
faktor dan perdagangan tersebut didasarkan pada keunggulan komparatif. Terdapat tiga 
pola distribusi pemasaran. Pertama : petani – konsumen. Kedua : petani – tengkulak – 
outlet – konsumen. Ketiga : petani – distributor – outlet – konsumen. Produk buah-buahan 
dapat diolah menjadi manisan, minuman sari buah, selai, sirup, dodol, kembang gula dan 
dimakan dalam bentuk buah segar. Program pemberdayaan petani hortikultura dilakukan 
melalui pembentukan Sentra Pemberdayaan Petani (SPT) yang berfungsi sebagai 
pusat riset, pusat pembibitan, dan pusat pelatihan. Program melibatkan unsur akademisi, 
pengusaha melalui CSR, dan juga pemerintah. Penelitian merekomendasikan bahwa 
pemberdayaan petani hortikultura hendaknya dilakukan terintegrasi dari hulu hingga hilir 
sehingga efisien, efektif, memudahkan penanganan hama serta terjaga kontinuitasnya.
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PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI DAN 
PUBLIKASI INTERNASIONAL

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 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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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PENELITIAN MP3EI

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

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

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

Penelitian Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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.
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PENELITIAN TIM PASCASARJANA

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INGGRIS TEKS PROSEDUR 
BERBASIS FUN ACTIVITIES UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER SISWA

Dwi Anggani Linggar Bharati, Yan Mujiyanto, Ahmad Sofwan
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan jangka panjang penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 
mengembangkan bahan ajar teks prosedur berbasis fun activities untuk memperkuat 
karakter siswa SMP yang berupa sembilan bahan ajar pendukung meliputi Listening, 
speaking, reading, writing, kosakata lisan dan tulis, tatabahasa lisan dan tulis, dan 
assessment dari teks prosedur. Tahap dan hasil penelitian direkomendasikan akan menjadi 
rujukan para guru, penulis buku teks, dan dosen dalam mengembangkan dan mengajarkan 
pembuatan bahan ajar khususnya teks prosedur untuk SMP berdasarkan KTSP dan 
kurikulum 2013 dengan langkah-langkah melalui pembuatan Silabus, RPP, materi, media 
dan evaluasi yang benar. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian dan 
pengembangan (R&D) Borg and Gall (1983) dengan penyederhanaan menjadi 4 tahap, 
yaitu: pendahuluan, pengembangan, uji coba dan diseminasi yang diselenggarakan 
dalam 3 tahun. Subyek penelitian adalah guru bahasa Inggris SMP dan siswa SMP di 
Jawa Tengah. Tahun pertama untuk melaksanakan kegiatan pendahuluan, tahun kedua 
untuk merancang draft bahan ajar, dan tahun ketiga untuk uji coba skala terbatas dan 
yang lebih luas, serta diseminasi bahan ajar teks prosedur berbasis fun activities untuk 
memperkuat karakter siswa SMP

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

BERDASARKAN KURIKULUM 2013

Subyantoro, Agus Nuryatin
Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan terendah dalam hierarki sistem 
pendidikan di Indonesia berfungsi untuk menanamkan kemampuan dan keterampilan agar 
dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penanaman nilai-
nilai luhur seperti penanaman nilai budaya kepada anak sangat penting dilakukan secara 
dini untuk memberikan bekal nilai- nilai moral yang akan dihadapi anak atau siswa pada 
masa mendatang. Penyusunan buku pengayaan untuk siswa pendidikan dasar merupakan 
salah satu alternatif sebagai upaya memaksimalkan kompetensi siswa. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini dalam kerangka besarnya menggunakan pendekatan 
research development (Gall dan Borg 1983:775-776) untuk pelaksanaan penelitiannya, 
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sedangkan detail pelaksanaan penelitiannya melibatkan penelitian deskripsif (pada tahap 
awal penelitian), penelitian pengembangan (untuk mengembangkan buku pengayaan 
Bahasa dan Sastra Indonesia bermuatan nilai budaya), dan penelitian eksperimen (pada 
akhir penelitian untuk menguji keefektifan buku pengayaan Bahasa dan Sastra Indonesia 
bermuatan nilai budaya). Hasil penelitian ini berupa buku pengayaan Bahasa dan Sastra 
Indonesia pada jenjang pendidikan dasar bermuatan nilai budaya berdasarkan kurikulum 
2013 yang diharapkan mampu menjadi buku pendamping pembelajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan bermanfaat bagi para guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal 
ini dikarenakan buku pengayaan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimal sehingga 
siswa mempunyai tanggung jawab untuk terus berusaha lebih baik. Pada tahun pertama 
penelitian ini sudah terselesaikan lima draf tesis yang berada pada payung penelitian ini. 
Kelima tesis tersebut menghasilkan produk perangkat buku pengayaan Bahasa dan sastra 
Indonesia pada jenjang pendidikan dasar bermuatan nilai budaya berdasarkan kurikulum 
2013.

MODEL PENDIDIKAN KEBENCANAAN BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI 
UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA

Dewi Liesnoor Setyowati, Maman Rahman
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Dinamika alam memberikan dampak berupa bencana yang merugikan manusia. 
Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai kegiatan utama 
dari manajemen bencana. Masyarakat kawasan rawan bencana merupakan obyek terkena 
dampak, sehingga harus dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi bencana. Untuk 
meminimalkan kerugian diperlukan pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan 
memuat tentang pengetahuan, pemahaman, kesiapsiagaan serta keterampilan untuk 
mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi bencana lebih dini sebagai upaya mitigasi 
bencana. Tujuan penelitian: 1) menyusun media pembelajaran kebencanaan bagi 
masyarakat; 2) mengembangkan model manajemen penanganan bencana; 3) mengkaji 
kemampuan adaptasi masyarakat terhadap bencana; 4) mengembangkan model 
masyarakat siaga bencana; 5) menyusun model pendidikan kebencanaan; 6) sosialisasi 
model pendidikan kebencanaan; 7) menganalisis pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap pengurangan resiko bencana; 8) membuat buku ajar dan artikel jurnal. Penelitian 
menggunakan metode riset pengembangan model (research and developmen) untuk 
mengembangkan model pendidikan kebencanaan dan penelitian kualitatif untuk menggali 
data-data adaptasi, pemahaman, kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. 
Obyek penelitian masyarakat dan jenis bencana meliputi bencana banjir, longsor, dan 
gempa tsunami. Penelitian dilakukan selama tiga tahun, pada tahun pertama melakukan 
penelitian tentang: penyusunan media pembelajaran kebencanaan bagi masyarakat dan 
pengembangan model manajemen penanganan bencana, dan membuat artikel jurnal 
internasional. Pada tahun kedua, melakukan kajian kemampuan adaptasi masyarakat 
terhadap bencana, mengembangkan model masyarakat siaga bencana, menyusun 
model pendidikan kebencanaan, dan membuat artikel jurnal internasional. Pada tahun 
ketiga, melakukan sosialisasi model pendidikan kebencanaan, menganalisis pemahaman 
dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, membuat buku 
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ajar dan artikel jurnal internasional. Diharapkan model yang dihasilkan menjadi inovasi 
baru dalam mengkaji kebencanaan, mewujudkan masyarakat yang selalu siapsiaga 
dan tanggap bencana. Selain itu juga dihasilkan buku ajar dan artikel ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi. Penelitian ini akan 
melibatkan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negheri Semarang sejumlah 1 judul 
penelitian disertasi dan 2 judul tema penelitian tesis

PENGEMBANGAN BUKU AJAR IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS 
SEBAGAI UPAYA MENYEJAJARKAN KEMAMPUAN SISWA DI KANCAH 

INTERNASIONAL

Ani Rusilowati, Sri Mulyani, E. S, Sunyoto Eko Nugroho
Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Hasil penelitian yang dilakukan oleh International Educational Achievement (IEA) 
dan Third (kini Trends) International in Matemathics and Science Study (TIMSS) dari 
tahun ke tahun menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam bidang Sains selalu 
berada di urutan bawah. Lemahnya kemampuan siswa dalam literasi sains ditunjukkan 
juga oleh hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) untuk 
anak usia 15 tahun. Sejak tahun 2000 hingga 2012, siswa Indonesia selalu berada pada 
urutan bawah juga. Sementara, ketersediaan buku Sains terpadu yang memuat aspek-
aspek literasi sains juga masih terbatas. Oleh sebab itu perlu dikembangkan buku 
ajar IPA yang berbasis literasi sains. Penelitian ini bertujuan: mengembangkan buku 
ajar IPA terpadu berbasis literasi sains. Tujuan khususnya adalah: (1) mengembangkan 
buku ajar IPA terpadu berbasis literasi sains, (2) menentukan kevalidan buku ajar IPA 
terpadu berbasis literasi sains, (3) menguji tingkat keterbacaan buku yang dikembangkan, 
(4) menguji kefektifan buku ajar IPA terpadu berbasis literasi sains dalam memahamkan 
konsep dan kemampuan literasi sains siswa, dan (5) menyelidiki keberterimaan buku 
ajar IPA terpadu berbasis literasi sains oleh siswa dan guru di sekolah. Penelitian ini 
merupakan penelitian pengembangan (R&D). Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahun. 
Tahun I dihasilkan prototipte buku ajar IPA terpadu berbasis literasi sains yang sudah 
divalidasi pakar. Tahun kedua dilakukan uji keefektifan buku ajar dalam meningkatkan 
kemampuan literasi siswa SMP. Lokasi dan subjek ujicoba 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, 
siswa kelas VII, VIII, IX. Desain uji coba pretest-postest control group. Buku ajar dikatakan 
efektif jika hasil posttes siswa yang menggunakan buku ajar yang dikembangkan 
lebih baik dari pada yang menggunakan buku ajar yang biasa digunakan; peningkatan 
kemampuan literasi kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Teknik 
analisis data menggunakan Gain ternormalisasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa buku ajar yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi 
sains siswa.
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ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP DAN RASA INGIN TAHU PADA 
PEMBELAJARAN INKUIRI ALBERTA BERBASIS ASESMEN DIAGNOSTIK

Galih Kurniawan, Kartono, Edy Cahyono
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

The aim of the study to test the effectiveness, describing the ability of understanding 
the concept, errors, andthe character of curiosity on inquiry Alberta learning. The method 
used is MixMethod research, and design research is Concurrent Embaded. The test 
used wast test. A total of 36 students of class VIII and his KAM is determined based 
on the value of UTS mathematics. Each KAM taken two students as research subjects. 
Eighth grade students are given inquiry Alberta learning. Qualitative data were analyzed 
the ability of understanding the concept, errors, and the character of curiosity. Inquiry 
Alberta Learning proved to be effective. Subject lower categories have not be enable to 
meet almost every indicator. Subject category was quite capable in some indicators only. 
While the high category in almost all indicators capable of understanding concepts. The 
error occursin the facts and the principle of low and medium category, while the skills and 
concepts error occurs only inthe low category. Character RIT low categoryis very bad, 
character RIT categories being at the level of teacher motivation enough and needs, while 
the character RIT high category Data highlevel.

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

KARAKTER

St. Budi Waluya, Isnarto
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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 
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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.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
TERPADU

Wiyanto, Hartono, Sunyoto Eko Nugroho
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan yang semakin kompleks 
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala ini mendorong para ahli untuk menganjurkan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar disampaikan secara terpadu, sehingga 
dapat mengembangkan kompetensi peserta didik dalam memecahkan permasalahan 
dalam kehidupannya yang terkait dengan IPA. Walaupun pembelajaran IPA terpadu 
sudah diamanatkan kurikulum untuk diterapkan, namun kenyataannya belum dapat 
diimplementasikan secara baik. Hal ini disebabkan paling tidak oleh ketersediaan buku 
atau bahan ajar yang kurang memadai, dan kekurangsiapan guru dalam mengembangkan 
pembelajaran IPA terpadu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan 
untuk mengembangkan model pembelajaran IPA terpadu di tingkat Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dan mengembangkan kompetensi guru dalam merancang dan 
melaksanakan pembelajarannya. Dari kedua upaya ini diharapkan dapat ditemukan model 
pembelajaran IPA terpadu yang paling memungkinkan untuk diterapkan di lapangan, 
sehingga dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan desain penelitian dan 
pengembangan (Research & Development) selama tiga tahun. Pada tahap awal (tahun 
pertama) akan dilakukan: analisis kurikulum untuk mengidentifikasi pembelajaran yang 
baik/sesuai dan yang diharapkan peserta didik, analisis karakteristik peserta didik di 
SMP, analisis karakteristik dan kompetensi guru dan mahasiswa calon guru IPA SMP, dan 
analisis pembelajaran yang selama ini berlangsung di SMP dan di Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan (LPTK). Berdasarkan hasil penelitian pada tahap awal ini, pada 
tahun kedua akan dikembangkan model pembelajaran IPA terpadu yang memungkinkan 
untuk diterapkan di lapangan. Pada tahun ketiga akan dilanjutkan dengan pengembangan 
model peningkatan kompetensi guru dan mahasiswa calon guru dalam merancang dan 
melaksanakan pembelajaran IPA terpadu di SMP.
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MANAJEMEN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS KEUNGGULAN 
LOKAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Joko Widodo, Samsudi, Trisnani Widowati
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah untuk mencetak tenaga 
kerja, baik sebagai karyawan (employee) maupun pemilik pekerjaan (employeer) atau 
wirausahawan (entrepreneur). Namun sistem penyelenggaraan pendidikan yang ada saat 
ini tidak mendukung apa yang menjadi tujuannya. Terbukti masih banyak lulusan SMK 
yang belum siap bekerja, utamanya sebagai wirausahawan. Untuk mencetak seorang 
wirausahawan, tidak dapat dilakukan secara parsial, namun semua pihak atau unit-
unit yang terkait perlu menangani secara terpadu. Keterpaduan antara lain melibatkan 
LPTK sebagai lembaga penghasil guru SMK, model pembelajaran di SMK, Unit Produksi 
di SMK, dan keterlibatan dunia usaha dan industri (DUDI) melalui pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan atau Praktik Kerja Industri (Prakerin). Topik penelitian ini telah mengacu 
pada Rencana Strategis LP2M Unnes Tahun 2015-2019, dimana terdapat beberapa topik 
bidang inovasi pendidikan berkualitas & berkarakter yang perlu dikaji, antara lain tentang 
manajemen sekolah, kurikulum berbasis kewirausahaan & kearifan lokal, dan model 
pembelajaran. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan 
mengimplementasikan model manajemen pendidikan kewirausahaan berbasis keunggulan 
lokal pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui penelitian Tim Pascasarjana ini 
akan dikembangkan model manajemen pendidikan kewirausahaan yang dikaji melalui 
empat aspek yang saling terkait yaitu LPTK sebagai lembaga penghasil guru SMK, model 
pembelajaran, Unit Produksi di SMK, dan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau 
Prakerin. Penelitiaan dirancang dalam tiga tahun menggunakan pendekatan Research and 
Development (R & D) dan saat ini menginjak tahun kedua. Pada tahun pertama dan kedua 
melibatkan empat mahasiswa program pascasarjana, terdiri dua mahasiswa S-3 program 
Manajemen Kependidikan dan dua mahasiswa S-2 program Pendidikan Kejuruan. Subjek 
penelitian adalah semua stakeholder terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pada 
SMK maupun LPTK, antara lain guru, dosen, dunia usaha dan industri, Dinas Pendidikan, 
dan organisasi kemasyarakatan yang terkait di Jawa Tengah. Pada tahun kedua ini telah 
berhasil disusun model dan panduan pelaksanaan manajemen pendidikan kewirausahaan 
berbasis keunggulan local pada SMK. Model ini mencakup empat sub-model, yaitu: 1) 
Model Manajemen Penyiapan Guru Kewirausahaan oleh LPTK, 2) Model Pembelajaran 
Produktif Berbasis Kewirausahaan di SMK, 3) Model Manajemen Penyelenggaraan PKL/ 
Prakerin di SMK, dan 4) Model Pengelolaan Unit Produksi di SMK. Diharapkan pada tahun 
ketiga model tersebut dapat diimplementasikan pada SMK dalam lingkup terbatas maupun 
diperluas, sehingga dapat dihasilkan model akhir yang bermanfaat dalam pengembangan 
pendidikan Kewirausahaan di SMK maupun pengembangan dunia pendidikan pada 
umumnya.
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PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

SEMARANG SEBAGAI RUANG PERKOTAAN DALAM RELASI PASAR, 
NEGARA,DAN MASYARAKAT

Putri Agus Wijayati
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan pertanyaan teoretis dalam ilmu sejarah, 
terutama menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota Semarang 
dalam konteks pasar dan masyarakat. Hasil penelitian ini akan dapat dipergunakan untuk 
memberikan kontribusi, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam 
mengambil sebuah kebijakan terkait dengan revitalisasi pasar. Adapun target khusus yang 
ingin dicapai adalah mendeskripsikan infrastruktur Semarang sebagai sebuah wilayah 
perkotaan pada periode awal abad ke-20. Menganalisis dinamika ekonomi warga kota terkait 
perkembangan Semarang sebagai wilayah perkotaan dalam konteks pasar dan negara, 
serta menganalisis aktivitas transaksional ekonomi yang berlangsung. Mendeskripsikan 
dan menganalisis argumen pemerintah kota dalam menentukan sebuah kebijakan dalam 
konteks pasar. Untuk mencapai tujuan itu, metode yang akan dipakai dalam penelitian di 
sini adalah metode sejarah. Empat prinsip metode yang digunakan meliputi mengumpulkan 
data yang relevan dengan fokus kajian, verifikasi data, interpretasi atau menafsirkan yang 
di dalamnya termasuk analisis data dan sintesis fakta, dan sebagai wujud akuntabilitas 
penelitian akan dilakukan historiografi. Penelitian ini memiliki arti penting yang akan 
mampu menunjukkan bahwa kajian historis yang mengandung generalisasi dan social 
significance mempunyai nilai guna untuk mengurai berbagai problem perkotaan pada 
dewasa ini. Pada gilirannya, seminar sebagai proses diseminasi agar hasil penelitian ini 
dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan beserta masyarakat.

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELATIHAN BERBASIS 
MULTIKULTURAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU 

SOSIOLOGI SMA DI KOTA SEMARANG

Totok Rochana
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini akan mengkaji “bagaimana pengembangan model manajemen 
pelatihan berbasis multikultural untuk meningkatkan kompetensi professional guru 
Sosiologi SMA di Kota Semarang. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu 
: 1) Untuk mendeskripsikan model manajemen pelatihan yang digunakan sekarang; 2)
Untuk mendeskripsikan desain hasil pengembangan model dan perangkat manajemen 
pelatihan, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; 3) untuk mengetahui 
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efektifitas pengembangan model manajemen pelatihan berbasis multikultural. Desain 
penelitian yang digunakan yaitu Research and Development (R & D).Ada tiga tahap yang 
dilakukan, yaitu tahap studi pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap uji coba. 
Metode pengumpulan data menggunakan pedoman pengamatan, pedoman wawancara, 
angket, dukumentasi, dan format catatan yang digunakan untuk mengumpulkan data 
hasil telaah melalui diskusi terfokus (FGD). Tenik analisis data menggunakan teknik 
diskriptif persentase, teknik analisis rerata dan teknik diskriptif kualitatif dengan teknik 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model manajemen pelatihan yang selama 
ini ada tidak sesuai kebutuhan, sistem paket, dan tidak ada tindak lanjut.Pengembangan 
model manajemen pelatihan berbasis multikultural yang efektif diterapkan berdasarkan 
kebutuhan dan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yaitu perencanaan pelatihan, 
pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan.

POLA TRANSLOKASI LOGAM CU DALAM TUMBUHAN AVICENNIA MARINA

Nana Kariada TM
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Konversi kawasan mangrove menjadi lahan tambak ikan atau udang merupakan 
penyebab utama rusaknya ekosistem mangrove. Salah satu fungsi ekosistem mangrove 
adalah menyerap atau mengikat logam berat. Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan 
adanya hubungan linier yang kuat antara logam dalam perairan, sedimen dengan logam 
dalam jaringan tumbuhan mangrove. Avicennia marina merupakan salah satau jenis 
mangrove yang mempunyai potensi sebagai fitoremediasi karena kemampuannya hidup 
pada lingkungan yang tercemar. Avicennia marina memiliki kemampuan penanggulangan 
toksik dengan mengakumulasi logam pada akar dan daunnya. Permasalahan dari 
penelitian ini ialah seberapa besarnya kandungan logam Cu dalam air dan sedimen pada 
media hidup tumbuhan A. Marina, bagaimana pola translokasi logam Cu dalam tumbuhan 
A. marina (akar dan daun), serta bagaimana tingkat eliminasi logam Cu melalui proses 
defoliasi serasah daun A. marina. Desain penelitian dalam usulan penelitian yang diajukan 
ini adalah deskriptif eksploratif. Data logam Cu pada air, sedimen, akar, daun dan serasah 
mangrove yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis dengan rumus Faktor 
Konsentrasi (FK), Bio Concentration Factor (BCF) dan Translocation Factors (TF).

PENGARUH PAPARAN DEBU TERHADAP KESEHATAN PEKERJA PETERNAKAN 
AYAM KAJIAN TENTANG HLA, GAMBARAN FAAL PARU, KADAR IGE DAN 

KELUHAN SUBJEKTIF PADA PEKERJA

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

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Debu peternakan ayam dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan pekerja. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh antara paparan debu, tipe HLA, kadar IgE 
dan keluhan subjektif gangguan paru dan alergi terhadap gambaran faal paru pada pekerja 
peternakan ayam di „X‟ farm. Jenis penelitian ini adalah Explanatory Research, dengan 
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pendekatan cross sectional dan retrospective. Sampel yang digunakan sebanyak 40 orang, 
dan teknik pengambilan sampel secara total sampling. Kuesioner yang digunakan untuk 
mendapatkan data keluhan subjektif adalah kuesioner modifikasi dari ATS-DLD-78-A. 
Pengujian kadar debu total di lingkungan kandang ayam dilakukan oleh Laboratorium 
Penguji dari Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes (BPPKK dan 
HIPERKES) Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan gambaran faal paru dan pemeriksaan 
kadar IgE dalam darah pada pekerja dilakukan oleh laboratorium klinik CITO Semarang. 
Pemeriksaan kandungan jamur pada debu dilakukan di laboratorium Mikrobiologi FKH 
UGM. Pemeriksaan HLA dilakukan di laboratorium Bioteknologi UGM. Analisis univariat 
menunjukkan keluhan subjektif batuk 50%, mengeluarkan dahak 15%, mengi 7,5%, sesak 
napas 5%, alergi 60%, kadar debu total maksimal 6,426 mgr/m³ dan minimal 0,012 mgr/
m³, serta gambaran faal paru tidak normal 35%. Analisis bivariat menunjukkan adanya 
hubungan antara keluhan batuk dengan gambaran faal paru (p-value: 0,047, CI: 0,983 
– 15,271) dan keluhan alergi dengan gambaran faal paru (p-value: 0,02, CI: 2,009 – 
156, 457) dan menunjukkan tidak adanya hubungan antara lama paparan debu, keluhan 
megeluarkan dahak, mengi, dan sesak napas dengan gambaran faal paru. Analisis 
multivariat dengan uji regresi logistik ordinal menunjukkan batuk dan alergi bersama-
sama mempengaruhi gambaran faal paru (p-value: 0,003) dengan parameter terestimasi 
untuk batuk sebesar 0,434 (p-value: 0,607; CI: -1,221 -2,088) dan untuk alergi 2,664 
(p-value: 0,024; CI: 0,357-4,970). Kadar debu total di peternakan ayam „X‟ Farm masih di 
bawah nilai ambang batas (NAB) namun terungkap adanya keluhan subjektif batuk dan 
alergi yang mempunyai pengaruh positif terhadap gambaran faal paru pekerja. Informasi 
ini dapat mendorong perhatian lebih kepada yang berwenang tentang bahaya debu 
peternakan ayam walaupun di bawah NAB.

DISAGREGASI BEBAN LISTRIK PADA NON-INTRUSIVE LOAD MONITORING 
(NILM) SECARA ADAPTIF MENGGUNAKAN ALGORITMA BAYESIAN

Nur Iksan
Jurusan PTIK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian disagregasi beban listrik ini berguna untuk menganalisis karakteristik 
daya listrik dari hasil pengukuran secara agregat. Hasil dari analisis ini selanjutnya 
digunakan untuk mengidentifikasi peralatan listrik berdasarkan karakteristik daya yang 
dimilikinya dan digunakan untuk melakukan deteksi terhadap gangguan dan optimasi 
dalam pengoperasian peralatan listrik. Pemilihan metode ekstraksi fitur dan metode 
disagregasi merupakan hal yang penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 
pada proses disagregasi beban listrik. Pada proses ekstraksi fitur, metode yang diusulkan 
diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daya listrik baik linier maupun non-linier. 
Penelitian ini menggunakan metode hybrid yang menggunakan fitur yang diekstrak melalui 
steady-state dan transient, yaitu steady-state power change, V-I waveform, V-I trajectory 
dan transient power. Penggunaan metode melalui analisis kurva V-I (voltage-current 
curve) lebih efektif untuk untuk mengetahui karakteristik daya non-linier dibandingkan 
dengan metode sebelumnya (fitur V, I, IRMS, THD, PF, P dan Q). Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengembangkan metode ekstraksi fitur terutama fitur dari V-I trajectory dan 
menganalisis hubungan antara hasil ekstraksi fitur yang digunakan dengan karakteristik 
dari pengoperasian peralatan listrik. Disamping itu juga membangun load classification 
hasil ekstraksi fitur yang digunakan dengan menggunakan algoritma Bayesian.
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PENELITIAN FUNDAMENTAL

PENGEMBANGAN MODEL LAYANAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH 
(UKS) TERINTEGRASI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI 

KOTA SEMARANG (STUDI PADA LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK DI KOTA 
SEMARANG)

Amirul Mukminin, Neneng Tasu’ah
Jurusan PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi bagaimana implementasi 
model layanan program UKS terintegrasi pada lembaga TK di kota Semarang, memperoleh 
informasi mengenai efektivitas penerapan model, serta memperoleh informasi mengenai 
respon guru tentang model layanan program UKS terintegrasi pada lembaga TK di kota 
Semarang. Target dari penelitian ini adalah menemukan model layanan UKS terintegrasi 
pada di lembaga PAUD. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan. Sampel 
ditentukan dengan teknik stratifait random sampling, dan data penelitian dianalisis secara 
deskriptif. Model ini dikembangkan dengan modifikasi langkah- langkah dalam kegiatan 
pembelajaran di sekolah. Penelitian ini mampu menggambarkan: (1) implementasi 
model berjalan dengan baik, guru mampu membuat perencanaan dengan baik dan 
materi pembelajaran semakin bervariasi, (2) Model layanan cukup efektivitas terhadap 
peningkatan penguasaan konsep kesehatan pada siswa, model ini semakin melengkapi 
kegiatan yang sudah ada di sekolah. (3) Respon guru tentang model layanan program 
UKS terintegrasi pada lembaga TK ini cukup baik, model ini sangat membantu guru dalam 
menentukan materi pembelajaran, kegiatan yang akan diberikan pada peserta, dengan 
model ini guru semakin lebih mudah membuat kegiatan yang sesuai dengann minat anak

PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI MEDIA: ANALISIS WACAMA KRITIS 
PEMBERITAAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI SURAT KABAR 

BERBAHASA INDONESIA

Hari Bakti Mardikantoro, Imam Baehaqie
Jurusan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini mengkaji konstruksi pemberitaan kekerasan terhadap perempuan 
di surat kabar. Konstruksi ini menjadi menarik karena berita di surat kabar (umumnya) 
dibuat oleh laki- laki. Selain itu, posisi perempuan selalu menjadi ‗objek‘ berita yang 
dimarginalkan. Pada sisi lain, banyak surat kabar yang menjadikan perempuan sebagai 
komoditas yang layak dijual. Kentalnya peran sebagai objek ini akan lebih terasa jika 
kita melihat bahasa yang digunakan media massa yang sebenarnya sangat berpengaruh 
pada persepsi dan cara pandang pembaca atau pemirsa terhadap sesuatu hal. Bahkan 
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bahasa berpengaruh terhadap gerak fisikal manusia yang menggunakan, lewat sugesti-
sugesti yang diberikan oleh kata tertentu. Bahasa dengan kekuatan tersembunyinya 
mampu melestarikan nilai dalam masyarakat dan mendorong masyarakat melakukan 
aksi-aksi sosial berdasarkan keyakinan yang dikristalkan dengan bahasa. Maka ketika 
bahasa digunakan oleh media massa, ia memiliki tanggung jawab ‗lebih‘ karena akan 
dikonsumsi dan berpengaruh memperkuat stereotip pada pemirsa yang sangat banyak 
dan heterogen. Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, 
yakni pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan kritis. Pendekatan sosiologis 
emperis memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat konteks situasi. Adapun 
pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai power (kekuasaan) atau memandang 
wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi dalam masyarakat. Pendekatan kritis 
memahami wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam praktik sosial, seseorang selalu 
mempunyai tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila 
hal ini terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan 
mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan 
perempuan, juga kelompok mayoritas dan minoritas. Penelitian ini dilaksanakan dalam satu 
tahap penelitian (satu tahun) yang terbagi ke dalam tiga isu pokok (topik) yang menjadi 
tujuan penelitian, dengan mengacu pada satu payung. Tiga isu pokok tersebut adalah (a) 
bagaimana analisis kontruksi teks pemberitaan kekerasan terhadap perempuan di surat 
kabar berbahasa Indonesia, (b) bagaimana analisis praktik wacana kontruksi pemberitaan 
kekerasan terhadap perempuan di surat kabar berbahasa Indonesia, dan (3) bagaimana 
analisis praktik sosiokultural kontruksi pemberitaan kekerasan terhadap perempuan di 
surat kabar berbahasa Indonesia. Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan 
metode pustaka, yaitu mempergunakan sumber-sumber tertulis (surat kabar) untuk 
memperoleh data. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode simak dan dilanjutkan 
dengan teknik catat. Adapun data penelitian berupa penggalan wacana berita kekerasan 
terhadap perempuan di surat kabar berbahasa Indonesia. Surat kabar yang dijadikan 
sumber data fisik berupa dua surat kabar nasional, yaitu Kompas dan Republika, serta 
dua surat kabar yang terbit di daerah, yaitu Jawa Pos dan Suara Merdeka. Pemilihan surat 
kabar tersebut didasarkan atas pertimbangan keterwakilan surat kabar nasional yang terbit 
di ibu kota dan surat kabar regional yang terbit di daerah. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough. Fairclough membagi 
analisis wacana menjadi tiga dimensi, yaitu teks, discourse practice, dan sociocultural 
practice. Hasil penelitian ini adalah (1) surat kabar Kompas. Jawa Pos, Republika, dan 
Suara Merdeka mengkonstruksi pemberitaan dengan memilih kosakata yang cenderung 
menyangatkan kekerasan dan menyudutkan perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan 
pilihan kata yang cenderung kasar. Selain itu, banyak digunakan kalimat aktif yang 
memfokuskan pada peran pelaku perempuan, (2) rangkaian produksi teks di surat kabar 
Kompas. Jawa Pos, Republika, dan Suara Merdeka tidak hanya merupakan rangkaian 
yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian institusional yang melibatkan 
wartawan, redaksi, editor, bahkan pemilik modal, sehingga wartawan dalam memproduksi 
wacana berita tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Hal inilah yang menyebabkan berita 
di surat kabar mengandung muatan idiologi tertentu, dan (3) konstruksi pemberitaan 
kekerasan terhadap perempuan belum bisa dilepaskan dari konteks budaya masyarakat 
pada umumnya yang mengganggap bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan objek 
laki-laki. Saran yang dapat disampaikan adalah (1) para wartawan surat kabar bisa 
mengurangi pengggunaan kata, frasa atau kalimat yang menyangatkan kekerasan dan 
cenderung menyudutkan perempuan, (2) para pembaca surat kabar hendaknya lebih 
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peka menangkap makna suatu berita di surat kabar, dan (3) para peneliti bisa mengkaji 
bahasa dan perempuan dalan media massa dari sudut pandang lain karena permasalahan 
bahasa dan perempuan di media massa sangat menarik untuk dileliti.

KARTU REMI BERGAMBAR WAYANG SEBUAH MODEL PENGEMBANGAN 
MEDIA PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG WAYANG KEPADA 

MASYARAKAT

Joko Wiyoso, Eko Raharjo, Siti Aesijah
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Sebuah pengakuan dunia akan kehebatan wayang tercermin ketika sebuah badan 
dunia UNESCO pada tahun 2003 mengukuhkan bahwa seni wayang sebagai Masteriece 
of the Oral and Intangible Heritage of Humanit, karena seni wayang dianggap bernilai 
tinggi bagi peradapan uma tmanusia. Pengakuan dunia tersebut semakin meneguhkan 
bahwa wayang tidakhanya memiliki nilai yang bersifat lokal namun lebih luas lagi yakni 
mengandung nilai-nilai yang bersifat universal. Seiring gencarnya arus globalisasi yang 
ditandai semakin mudahnya arus informasi dari berbagi penjuru dunia masuk ketengah-
tengah masyarakat kita, wayang yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa, namun 
popularitas kesenian ini semakin lama semakin luntur, terutama pada generasi muda kita 
semakin asing terhadap budaya yang satu ini. Anak-anak kita tidak lagi mengenal tokoh-
tokoh wayang, mereka lebih mengenal tokoh-tokoh hero dari luar seperti Super Man, Spider 
Man dan yang lain. Pengembangan sebuah media penyebarluasan informasi tentang 
wayang, khususnya pengenalan tokoh-tokoh wayang berupa Kartu Remi Bergambar 
Wayang, telah peneliti kembangkan pada penelitian tahap I. Untuk mengetahui tingkat 
efektivitas kartu remi bergambar wayang sebagai media penyebar luasan informasi tentang 
wayang, telah dilakukan tahap implementasi atau uji coba. Dalam ujicoba ini dipilih para 
siswa SMP N 35 Semarang bekerja sama dengan guru Seni Budaya dan Bahasa Jawa, 
memilih kelas VIII G yang berjumlah 30 orang sebagai sampel Hasil dari implementasi 
atau ujicoba menunjukkan adanya tingkat efektivitas yang memadai tentang penggunaan 
kartu remi bergambar wayang sebagai media penyebar luasan informasi tentang wayang 
kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya 
peningkatan tingkat kenal tokoh wayang antara sebelum diperkenelakan kartu remi 
bergambar wayang sebagai media permaianan dan setelah diperkenalkan serta 
digunakannya kartu remi bergamabar wayang sebagai media permainan. Peningkatan 
tersebut sebesar rata-rata 16% atau rata-rata tingka kenal wayang secara kuantitatif 
bertanbah 3, 9 atau 4(hasil pembulatan) tokoh tiap siswa.
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SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL JAWA TENGAH

Muhammad Jazuli, Suharji, Sestri Indah P
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan akhir penelitian ini adalah menemukan dan mewujudkan database seni 
pertunjukan tradisional khususnya seni teater/dramadi Jawa Tengah. Urgensi penelitian 
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 dikelompokkanmenjadi enam eks 
karesidenan di Jawa Tengah. Pembagianwilayah 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 jenispertunjukan 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. 
Hasil penelitian tersebut memberikan informasi yang komprehensif mengenai berbagai 
jenis seni pertunjukan teater/drama tradisional beserta keragaman bentuk, jenis atau 
tema, fungsi, nilai dan maknanya, serta bentuk pengembangannya, kemudian dikemas 
dalam bentuk buku ajar.
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STRATEGI PELESTARIAN SASTRA LISAN TEGALAN SEBAGAI ASET BUDAYA 
DAN ASET PARIWISATA

Rahayu Pristiwati, Sumartini
Jurusan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah terpeliharanya sastra lisan Tegalan 
sebagai aset budaya dan aset pariwisata. Target khusus yang hendak dicapai adalah 
teridentifikasinya semua bentuk dan jenis sastra lisan Tegalan serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. Melalui berbagai strategi pengungkapan, bentuk-bentuk dan 
nilai-nilai sastra lisan Tegalan itu dituangkan dalam kemasan pelestarian sebagai aset 
budaya dan asset pariwisata yang dapat dengan mudah dikenali oleh warga pendukung 
dan peminat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini berupa 
bentuk-bentuk dan jenis-jenis sastra lisan yang ada di wilayah 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, dan teknik rekam. Analisis data 
dilakukan dengan mengikuti teknik Parry dan Tuloli (1990:22) yang meliputi transkripsi, 
terjemah, klasifikasi, analisis nilai dan aspirasi. Bentuk sastra 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, 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. Strategi pelestarian sastra 
lisan Tegalan sebagai aset budaya meliputi: (1) memasukkan ke dalam kurikulum muatan 
lokal untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah di wilayah Tegal, (2) melakukan kajian, 
(3) melakukan pementasan dan pertunjukan, (4) mengkonservasi sastra lisan Tegalan, (5) 
mencetak sastra lisan Tegalan dalam bentuk buku, (6) melakukan penelitian tentang bentuk 
dan jenis sastra lisan Tegalan, (7) menyebarluaskan sastra lisan Tegalan ke wilayah lain di 
Indonesia, (8) menyebarluaskan sastra lisan Tegalan ke mancanegara. Strategi pelestarian 
sastra lisan Tegalan sebagai aset pariwisata meliputi: (1) membentuk paguyuban pencinta 
sastra lisan Tegalan, (2) membentuk sanggar-sanggar pertunjukan sastra lisan Tegalan, 
(3) melakukan promosi sastra lisan Tegalan ke tingkat nasional, (4) melakukan promosi 
sastra lisan Tegalan ke tingkat internasional, (5) memproduksi CD pentas sastra lisan 
Tegalan untuk diperjualbelikan, (6) mencetak leaflet sastra lisan Tegalan, (7) membuat 
web sastra lisan Tegalan, (8) memberikan sumbangan kepada sanggar pertunjukan sastra 
lisan Tegalan agar tetap hidup dan dapat dinikmati wisman domestik dan mancanegara. 
Sementara itu, media pelestarian sastra lisan Tegalan meliputi papan cerdas penghias 
kota, cetak buku berbagai bentuk sastra lisan Tegalan, dan CD pertunjukan sastra 
lisan Tegalan. Berdasarkan simpulan itu, berikut ini dikemukakan saran. Semua warga 
pendukung sastra lisan Tegalan hendaknya terus-menerus menjaga dan memelihara 
sastra lisan Tegalan. Pemerintah Kabupaten Tegal hendaknya menyediakan anggaran 
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yang memadai bagi program pelestarian sastra lisan Tegalan baik sebagai aset budaya 
maupun sebagai aset pariwisata. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek hendaknya memberikan 
dukungan kepada pemerintah Kabupaten Tegal dalam program pelestarian sastra lisan 
Tegalan.

KONSERVASI SENI DAN BUDAYA LOKAL (KAJIAN TERHADAP EKSPRESI 
DAN ENKULTURASI SENI PERBATIKAN SEMARANG DALAM PENGUATAN 

IDENTITAS BUDAYA LOKAL)

Syakir, Dwi Budi Harto, Gunadi
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Semarang memiliki warisan budaya batik yang telah menempuh lintasan sejarah 
yang panjang. Namun demikian, perjalanan batik Semarang mengalami kondisi timbul- 
tenggelam. Dengan semangat membangun identitas budaya daerah melalui batik, geliat 
batik Semarang mulai bangkit. Maka perlu gambaran, bagaimana batik Semarag ini terwujud 
sebagai hasil dari sebuah proses pembentukan identitas budaya. Namun karena belum 
populer, batik Semarang masih terdengar asing bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan 
persoalan yang menarik untuk diungkapkan. Melalui penelitian ini telah dilakukan 
pengkajian untuk mengetahui, dan menjelaskan enkulturasi yang berlangsung sebagai 
proses transmisi nilai-nilai dan keterampilan pada masyarakat perbatikan di Kota Semarang 
dalam memberikan penguatan identitas budaya lokal. Temuan empirik ini akan menjadi 
pengembangan teoretik seni sebagai ekspresi dan identitas budaya dalam penguatan 
identitas daerah dalam khasanah batik Indonesia. Paradigma pendekatan dan strategi 
penelitian yang sesuai untuk memecahkan permasalahan penelitian adalah penelitian 
kualitatif. Penjelasan dilakukan secara mendalam (thick description) mengenai gejala 
dan hubungan di antaranya. Penyajian data dan penjelasan keseluruhan hasil penelitian 
dilakukan secara deskriptif dan holistik dengan penarikan kesimpulan menyeluruh secara 
interpretat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. 
Proses analisis data mencakupi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang 
aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 
suatu proses siklus. Untuk menguji keabsahan dan validitas data kualitatif ini, dilakukan 
triangulasi data. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa proses pembudayaan batik 
Semarang dalam ranah pendidikan, telah berlangsung melalui pola pendidikan informal 
di lingkungan keluarga, formal di lingkungan sekolah, dan nonformal di lingkungan 
masyarakat. Aktor pemeran utama dalam proses pembudayaan yang memberikan 
pembelajaran atau pun pelatihan, pada umumnya dilakukan oleh para pelaku perbatikan, 
yakni perajin atau pemilik unit usaha batik Semarang sendiri baik difasilitasi oleh 
pemerintah maupun diselenggarakan secara mandiri. Berdasarkan penelitian ini penulis 
merekomendasikan kepada pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan, kiranya 
dapat terus melakukan langkah-langkah pengembangan dalam perbatikan Semarang. 
Memperhatikan enkulturasi yang berlangsung dalam ranah pendidikan informal, formal, dan 
non formal dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung sebagai proses pembudayaan 
untuk keberlangsungan perbatikan Semarang sebagai identitas budaya daerah.
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BELENGGU PASCA-KOLONIAL NOVEL-NOVEL JAWA PRA KEMERDEKAAN

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

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan utama mendeskripsi jejak-jejak kolonialisme yang terdapat 
dalam novel Jawa prakemerdekaan melalui cara pandang pascakolonial. Jejak-jejak 
kolonialisme dapat dirunut melalui pola pikir dan cara pandang pengarang dalam teks 
karyanya. Melaluinya dapat diketahui sistem pola pikir masyarakat serta cara pandang 
pengarang sebagai anggota masyarakat pada zamannya. Dengan demikian, karya sastra 
Jawa pra-kemerdekaan dapat dijadikan pemahaman karya sastra selanjutnya berupa 
implikasi teoretis. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan teoretis pada bidang 
teori struktur teks dan teori penyusunan sejarah sastra Jawa Modern. Objek Penelitian 
sebanyak 17 karya sastra Jawa pra-kemerdekaan berupa novel berbahasa Jawa yang 
dipilih melalui Forum Group Discussion (FGD). Pendekatan penelitian dilakukan dengan 
dua cara, yaitu pendekatan literer untuk menemukan data literer yang ada di dalam teks 
dan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan literer digunakan untuk membahas teks 
sastra yang memiliki sifat otonom dan melihatnya teks sebagai bangun struktur yang 
saling berkait. Pendekatan sosiologi sastra menempatkan teks sastra dalam kerangka 
sosiologis karena karya sastra dicipta oleh pengarang sebagai anggota masyarakat, 
dibaca oleh masyarakat dan menceritakan masalah kehidupan sosial masyarakat. Pada 
penelitian tahap pertama metode yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk 
menemukan karya-karya sastra Jawa prakemerdekaan. Selanjutnya, karya tersebut 
dianalisis strukturnya melalui metode struktural semiotik. Teknik yang dilakukan untuk 
analisis adalah teknik semiotik, yaitu pembacaan secara heuristik dan hermeneutik. 
Melalui teori ideologis yang dikembangkan dari teori pascakolonial didapat model 
sistem pola pikir. Hasil kemajuan tahun pertama penelitian ini ditemukan Struktur teks 
novel-novel Jawa Pra-Kemerdekaan yang dibangun dari arkasemem kota–desa. Kota 
merupakan tempat yang ideal sementara desa tidak ideal. Struktur teks novel- novel 
Jawa Pra Kemerdekaan dibangun dari arkasemem kota –desa. Kota merupakan tempat yang 
ideal sementara desa tidak ideal. Dengan demikian, alur cerita umumnya memutar dari 
kota ke desa dan memutar kembali ke kota menuju ke arah yang ideal. Alur cerita dibangun 
melalui penerobosan medan semantis yang memenuhi ruang ruang artistik. Medan semantis 
novel-novel tersebut umumnya dikonstruksi melalui pasangan oposisi bangsawan - rakyat, 
laki- perempuan, tampan/cantik-buruk, kaya– miskin. Bangsawan tinggal di kota. Mereka 
berada di istana serta rumah-rumah mewah. Sementara desa merupakan tempat para petani 
dan orang orang biasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Corak novel Jawa Pra 
Kemerdekaan umumnya istana sentris dengan gaya bahasa perbandingan seperti metafora 
dan personifikasi. Romantisisme menjadi corak yang menonjol dengan sebaran ideologi yang 
berorientasi feodalistik dan romantik. Corak novel Jawa Pra Kemerdekaan umumnya 
istana sentris dengan gaya bahasa perbandingan seperti metafora dan personifikasi. 
Romantisisme menjadi corak yang menonjol dengan sebaran ideologi yang berorientasi 
feodalistik dan romantik. jika dikelompokkan berdasar tema terdiri dari tiga klasifikasi, 
yaitu cerita perjalanan (petualangan), peristiwa yang berhubungan dengan kepercayaan 
mistis (hantu, pesugihan, dan misteri), serta percintaan.
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PROTOTIP MODEL PELATIHAN BERBASIS PENELUSURAN KOMPETENSI 
GURU-GURU SD DI SEMARANG DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
BERCIRIKAN LITERASI MATEMATIS MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK

Amin Suyitno, Endang Sugiharti, Emi Pujiastuti
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Sekolah-sekolah Dasar di Indonesia yang melaksanakan kurikulum 2013 sudah 
mulai menerapkan Pendekatan Saintifik. Selain itu, tematik terpadu juga dilaksanakan dari 
kelas I sampai kelas VI. Pengerjaan matematika, kini mulai bercirikan literasi matematis. 
Penelitian fundamental pada tahun ke-1 yang sudah selesai dilaksanakan, ternyata 
hasilnya, (1) 80% responden menyatakan tidak tahu dengan makna literasi matematis. 
Para guru SD mengerjakan matematika seperti yang mereka ketahui pada saat mereka 
mendapatkan matematika, (2) para guru belum sepenuhnya memahami pendekatan 
ilmiah/saintifik, (3) para guru sudah mendengar istilah pendekatan ilmiah dan tematik 
terpadu namun merasa kesulitan dalam menyusun RPP-nya, dan (4) telah berhasil dibuat/
diproses draft suatu prototip model pelatihan berbasis penelusuran kompetensi guru-guru 
SD di Semarang dalam pembelajaran matematika bercirikan literasi matematis melalui 
pendekatan saintifik. Oleh karena itu, telah diadakan penelitian lanjutan di tahun ke-2 agar 
hasil penelitian berkelanjutan ini menjadi semakin bermakna. Permasalahan pokok pada 
penelitian tahun kedua adalah (1) mendapatkan Prototip Model Pelatihan yang mantap 
berdasarkan analisis hasil ujicoba, dan (2) mempublikasikan hasil penelitian dalam 
Seminar Internasional dan Jurnal Internasional. Tujuan jangka panjang penelitian pada 
tahun ke 2 adalah sebagai berikut. (1) Untuk mereview isi Draft prototip model pelatihan 
berbasis penelusuran kompetensi guru-guru SD di Semarang dalam pembelajaran 
matematika bercirikan literasi matematis melalui pendekatan saintifik. (2) Melalui Focus 
Group Discussion (FGD), memantapkan hasil review draft prototip model pelatihan. (3) 
Melakukan ujicoba prototip model pelatihan dan menganalisis hasilnya secara kualitatif. 
(4) Mereview kembali (target khusus) isi Prototip Model Pelatihan berdasarkan analisis 
hasil ujicoba. Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga metode 
penelitiannya meliputi:(1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (data display), 
(3) interpretasi data (data interpretation), serta (4) penarikan kesimpulan/verifikasi 
(conclusion/verification). Pengambilan datanya melalui diskusi intensif dalam FGD, 
ujicoba prototip pada para guru SD di Semarang, pengamatan/observasi, penyebaran 
angket, dan wawancara terbuka secara intensif, yang diteruskan dengan triangulasi. 
Luaran penelitian tahun ke-2 ini adalah sebagai berikut. (1) Kontribusi fundamental/
mendasar, dengan dihasilkannya Prototip Model Pelatihan Baru yang berbasis pada 
penelusuran kompetensi guru-guru SD yang siap diaplikasikan. (2) Publikasi Ilmiah di 
tingkat Internasional yakni diseminarkan di tingkat Internasional dan dipublikasikan dalam 
Jurnal Internasional Periode Tahun 2016 yang bebas plagiat (fundamental dan orisinal). 
Hasil penelitian pada tahun ke 2, sebagai berikut. (1) Dihasilkan revisi Draft prototip 
model pelatihan berbasis penelusuran kompetensi guru- guru SD di Semarang dalam 
pembelajaran matematika bercirikan literasi matematis melalui pendekatan saintifik. (2) 
Melalui FGD, hasil review draft prototip model pelatihan dinyatakan mantap. (3) Telah 
dilakukan ujicoba prototip model pelatihan dan akan dianalisis hasilnya secara kualitatif. 
(4) Dihasilkan Prototip Model Pelatihan berdasarkan analisis hasil ujicoba. (5) Sudah 
dipublikasikan hasil penelitian dalam Seminar Internasional di FMIPA Unnes 2016 dan di 
Jurnal Internasional.
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DNA BARCODE UNGGAS AIR DOMESTIK DI INDONESIA: GEN COI DAN NON-
COI BARCODE REGION

R Susanti, Retno Sri Iswari
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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 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 
regionya itu 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 berdasarkan COI 
barcode region dan non-COI barcode region. Sampel pada penelitian ini adalah itik lokal 
sebanyak 35 ekor berdasarkan tujuh jenis itik lokal, yaitu Magelang, Peking, Pengging, 
Tegal Branjangan, Tegal Jarakan, Tegal Blorong, dan Tegal Lemahan, dimana masing-
masing jenis itik 5 ekor sampel. Sampel bulu dengan folikelnya diambil pada bagian dalam 
sayap kanan dan kiri, masing-masing 5 helai bulu. Sampel bulu yang digunakan pada saat 
isolasi hanya di bagian calamus dan rachis sekitar 4-5 cm. Isolasi DNA pada penelitian ini 
menggunakan gSYNC™ DNA Extraction Kit. Amplifikasi gen D-loop menggunakan KAPA 
2G HotStart Ready Mix Kit dengan komposisi ready mix 12,5 ul; primer forward 1,5 ul; 
primer reverse 1,5 ul, ddH2O 7,5 ul, sampel DNA 2,0 ul. Primer yang digunakan yaitu primer 
forward DL-AnasPF (L56) dan DL-AnasPR. Komposisi cocktail PCR dicampur dengan 
cara pipetting dan dihomogenkan menggunakan vorteks selama 1-2 menit. Progam PCR 
yang digunakan adalah pre-denaturasi 940C selama 5 menit, denaturasi 940C selama 
30 detik, annealing 56,10C selama 45 detik, ekstensi 72 0C selama 1 menit, dan final 
ekstensi 720C selama 5 menit. Siklus tersebut diulangi sebanyak 35 kali. Produk hasil 
PCR sepanjang 718bp. Selanjutnya dilakukan sekuensing primer forward dan reverse 
yang dilakukan oleh oleh 1st BASE Pte Ltd, Singapura melalui PT. Genetika Science 
Indonesia. Data sekuen nukleotida dimasukkan dalam BLAST (Basic Local Alignment 
Search Tool) NCBI untuk melihat tingkat homologi dengan spesies terdekat pada GenBank. 
Selanjutnya, dilakukan alignment menggunakan metode ClustalIW dengan spesies terdekat 
data dari GenBank. Jarak genetik sebagai dasar rekontruksi pohon filogenetik dianalisis 
dengan pairwise distance calculation, dimana kalkulasi matrik jarak genetik dengan model 
p-distance. Rekontruksi pohon filogenetik dibuat dengan metode neighbor-joining dengan 
model p-distance. Bootstrap yang digunakan sebanyak 1000 ulangan dalam program MEGA 
(Molecular Evolutionary Genetics Analysis) software versi 6.06. Pada hasil penelitian ini, 
diperoleh pita gen D-loop berukuran 718 bp. Ditemukan adanya 32 situs polimorfik , dan 
membentuk 23 Haplotipe. Hasil analisis kemiripan sekuen nukleotida gen D-loop seluruh 
sampel itik lokal menunjukkan homologi 99-100% dengan Anas platyrhynchos (GenBank 
Acc Number KJ833587.1). Berdasarkan pohon filogenetik, populasi itik lokal di Indonesia 
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berkerabat erat dan memiliki garis keturunan induk (maternal inheritance) yang sama 
dengan itik Anas platyrhyncos dan Anas zonorhynca yang didukung jarak genetik 0.00 
dan nilai boostrap 100%.

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

Siti Alimah, Aditya Marianti
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian fundamental dengan judul “Jelajah Alam Sekitar Sebagai Strategi, 
Pendekatan, Model, dan Metode Belajar Biologi Berkarakter Untuk Konservasi” diusulkan 
dengan tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu 
pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran di alam dengan sebutan Jelajah 
Alam Sekitar 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 khusus pada tahun pertama dalam 
penelitian telah berhasil dicapai yakni rumusan teori tentang pendekatan Jelajah Alam 
Sekitar (JAS) dan model Eksperiensial Jelajah Alam Sekitar (EJAS) yang didokumenkan 
dalam bentuk buku referensi dengan nomor ISBN 978-602-10-3421-7 yang dapat 
dimanfaatkan oleh dosen, guru dan mahasiswa calon guru. 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 pendekatan Jelajah Alam 
Sekitar (JAS). Urgensi kedua yang mendasari penelitian ini harus dilakukan 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, namun belum ada buku referensi yang mempublikasikan tentang Pendekatan 
Jelajah Alam Sekita yang dapat dianut sebagai rujukan dalam mendesain pembelajaran 
dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS). Kontribusi yang dapat diberikan dari 
penelitian jangka panjang ini adalah dengan terwujudnya buku referensi tentang Jelajah 
Alam Sekitar pada hasil penelitian tahun pertama tentang teori pendekatan JAS dan model 
pembelajaran Jelajah Alam Sekitar yang diwujudkan dalam bentuk model pembelajaran 
Eksperiensial Jelajah Alam Sekitar (EJAS). Buku tersebut 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 pembelajarannya dengan pendekatan, 
model, strategi, dan metode Jelajah Alam Sekitar. Target khusus pada tahun kedua dalam 
penelitian ini adalah untuk merumuskan teori tentang strategi pembelajaran Jelajah Alam 
Sekitar dan metode Jelajah Alam Sekitar serta model penilaian dari pembelajaran Jelajah 
Alam Sekitar untuk melengkapi dan menyempurnakan buku referensi Jelajah Alam Sekitar 
yang dihasilkan pada kegiatan penlitian tahun pertama. Metode yang digunakan dalam 
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penelitian tahap II adalah model Research and Development (R & D) yang diadaptasi dari 
Borg & Gall (2003) dan Allesi Trolip (2004) dengan langkah sebagai berikut: (1) need 
assesment dan pengumpulan data, (2) desain prototype, (3) pengembangan prototype, 
(4) validasi ahli, (5) revisi, (6) uji coba proptotype, (7) revisi II, dan (8) penyusunan produk 
final. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa buku referensi yang dihasilkan sebagai produk 
final dapat dimanfaat untuk pengembangan desain pembelajaran biologi berkarakter 
untuk konservasi.

MODEL PERKULIAHAN KIMIA ANALITIK DASAR BERBASIS AKTIVITAS 
INKUIRI LABORATORIUM UNTUK MENINGKATKAN MULTIPLE INTELLIGENCE 

MAHASISWA CALON GURU KIMIA

Sri Wardani, Sri Susilogati Sumarti
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan model perkuliahan kimia 
analitik dasar (KAD) berbasis aktivitasinkuiri laboratorium yang dapat meningkatkan 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. 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. 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%. Lembar 
penilaian dan lembar observasi untuk mengamatan kecerdasan intra-interpersonal, logical 
matematik, langkah inkuiri digunakanuntuk untuk menguji keefektifan model perkuliahan 
KAD berbasis aktivitas inkuiri laboratorium. Hasil diseminasi menunjukkan pengembangan 
Multiple Intelligence pada kecerdasan intrapersonal mencapai nilai tertinggi 92% pada 
indikator metakognisi, kecerdasan interpersonal 88% pada indikator mendengarkan 
dengan seksama pendapat teman untuk ditindak lanjuti, dan Logical Matematika sebesar 
56% pada operasi matematika

KULTUR IN VITRO HYDRANGEA (KEMBANG BOKOR), SERTA TOLERANSINYA 
TERHADAP KANAMISIN DAN LOGAM BERAT

Yustinus Ulung Anggraito, Saiful Ridlo
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tanaman Hydrangea (kembang bokor) memiliki potensi untuk digunakan sebagai 
fitoremediator karena memiliki kemampuan mengakumulasi logam. Potensi ini bisa 
dimanfaatkan untuk proses fitoremediasi logam berat seperti Cd, Cu, dan Pb. Selain itu 
tanaman ini memiliki bunga yang indah, sehingga memiliki nilai estetika. Hydrangea juga 
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menghasilkan senyawa yang potensial digunakan untuk mengobati penyakit malaria. 
Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah mendapatkan tanaman Hydrangea yang 
mampu mengakumulasi logam-logam berat seperti Cu, Cd, Pb dalam jumlah berlebih, 
sehingga menjadi menjadi fitoremediator bagi lingkungan yang tercemar, namun masih 
memiliki nilai estetika. Target khusus tahun kedua. Pertama, mendapatkan data kisaran 
toleransi eksplan Hydrangea untuk tumbuh dalam media yang mengandung berbagai 
konsentrasi antibiotik kanamisin. Variabel bebasnya adalah konsentrasi kanamisin (0 
mg/l; 25 mg/l; 50 mg/l; 100 mg/l; dan 200 mg/l kanamisin) pada kultur in vitro dalam 
media Murashige & Skoog (MS) dengan penambahan 20 mg/l 2,4-D. Variabel terikatnya 
adalah jumlah eksplan yang mampu menghasilkan kalus dan morfologi eksplan setelah 
perlakuan kanamisin selama 4 minggu. Target kedua, mendapatkan data akumulasi logam 
berat Cd, Cu, dan Pb pada akar tanaman Hydrangea. Metode yang dilakukan adalah 
dengan menanam Hydrangea hasil kultur in vitro dalam media hidroponik yang ditambah 
berbagai konsentrasi Cd (0, 50, 100, 200, 300 µM), Cu (0,50, 100, 150, 200 µM), dan 
Pb (0, 5, 20, 50, 100 µM) secara terpisah (sebagai variabel bebas). Variabel terikatnya 
adalah pertumbuhan bagian atas tanaman dengan parameter pengamatan tinggi 
tanaman, jumlah daun, dan warna daun. Variabel terikat lain adalah pertumbuhan akar 
dengan parameter pengamatan panjang akar, jumlah akar, kerusakan akar (pengamatan 
anatomi) dengan berbagai pewarnaan sesuai logam berat yang diteliti. Selain itu juga 
akan diamati berapa kandungan logam berat yang terakumulasi di akar, batang, atau 
daun Hydrangea, dengan melakukan uji Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Uji AAS 
dilakukan di Lab. Kimia Analitik Jurusan Kimia FMIPA Unnes Semarang. Penelitian kultur 
in vitro dilakukan di Lab. Kultur Jaringan Jurusan Biologi FMIPA Unnes Semarang. Data 
yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan program SPSS ver. 24 untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan dan interaksinya terhadap variabel terikat. Jika uji Anova 
menunjukkan hasil signifikan (Fhitung>Ftabel; α= 0.05), maka dilanjutkan dengan uji beda 
antar perlakuan (Uji Jarak Ganda Duncan, UJGD; α= 0.05) untuk melihat perbedaan satu 
perlakuan dengan perlakuan lainnya. Hasil percobaan I menunjukkan bahwa konsentrasi 
optimum kanamisin untuk eksplan Hydrangea daun muda dan tunas aksiler sebesar 100 
mg/l, sedangkan untuk eksplan buku batang pada konsentrasi 200 mg/l. Semakin tinggi 
konentrasi kanamisin, semakin banyak eksplan yang mati. Respon pertumbuhan bagian 
tajuk dan akar Hydrangea dalam kultur cair masih diteliti, termasuk akumulasi logam berat 
pada berbagai bagian tanaman.

KARAKTERISTIK PARAMETER LALU LINTAS JALAN ANTAR KOTA

Bambang Haryadi, Alfa Narendra
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini berkaitan dengan pemahaman elemen-elemen fundamental 
dari arus lalu lintas dan pengumpulan data yang relevan untuk analisis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik lalu lintas berupa headway, kedatangan, arus 
dan kecepatan kendaraan, serta untuk mengetahui hubungan dasar antara variabel 
kecepatan dan arus pada jalan antar kota dengan kondisi lalu lintas majemuk. Pengambilan 
data lalu lintas di lapangan dilakukan dengan cara merekam dengan menggunakan kamera 
video selama periode jam sibuk. Ekstraksi data dilakukan dengan memutar ulang video 
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dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Analisis statistik dilakukan dengan 
menggunakan perangkat lunak R. Penelitian dilaksanakan selama 2 tahun. Pada tahun 
ke-1telah diperoleh hasil untuk jalan antar kota 2-lajur 2-arah tak terbagi. Pada tahun ke-2 
penelitian difokuskan untuk mengkaji jalan raya antar kota berlajur banyak (multi-lane). 
Data lalu lintas di lapangan diambil pada Jalan Lingkar Ambarawa yang merupakan jalan 
raya antar kota dengan tipe dua-lajur dua-arah tak terbagi. Hasil penelitian: 1) Lalu lintas 
jalan antar kota merupakan lalu lintas majemuk yang didominasi oleh kendaraan pribadi 
berupa sepeda motor dan kendaraan penumpang; 2) Untuk jalan antar kota dengan 
hambatan samping rendah arus lalu lintas terdistribusi kurang lebih seimbang antara lajur 
kiri dan lajur kanan; 3) Kecepatan berdistribusi normal dengan rata-rata sekitar 46 km/jam 
dan simpangan baku 13.35 km/jam. Tidak ada perbedaan kecepatan yang signifikan anta 
lajur dan antar tipe kendaraan; 4) Kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson 
dengan nilai rata-rata berkisar antara 2.6 – 3 kendaraan/10 detik. 5) Lalu lintas majemuk 
dengan kendaraan berat dan lambat menyebabkan pola iringan (platoon) dengan proporsi 
tinggi yang menyebabkan karakteristik headway yang khas, yang tidak sesuai dengan 
distribusi teoritis yang sudah diketahui.

PENGEMBANGAN MODEL INSTRUMEN PENGUKUR DISIPLIN MAHASISWA 
DALAM MENGIKUTI PRAKTIK PERMESINAN

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

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Perilaku disiplin yang baik di dalam melakukan praktik permesinan adalah sangat 
penting, karena berkaitan dengan keselamatan mahasiswa dan tuntutan dunia kerja. 
Untuk itu perilaku disiplin perlu tertanam dalam diri mahasiswa dari sejak awal ketika 
melakukan kuliah, sehingga nanti ketika menjadi guru dapat menjadi teladan bagi 
siswanya. Mengingat selama ini di program studi Pendidikan Teknik Mesin belum ada 
instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur disiplin mahasiswa dalam mengikuti 
praktik permesinan, maka peneliti memandang perlu untuk mengembangkan instrumen 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan instrumen yang mempunyai 
validitas konstruk dan reliabilitas yang memenuhi kriteria serta menemukan faktor-faktor 
dari model instrumen pengukur disiplin mahasiswa dalam mengikuti praktik permesinan 
yang dikembangkan. Penelitian menggunakan metode pengembangan instrumen non tes 
yang langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) uji coba pertama instrumen di lapangan, 
(2) menganalisis hasil uji coba pertama, (3) uji coba kedua instrumen di lapangan, dan 
(4) menganalisis validitas, reliabilitas dan faktor faktor dari instrumen hasil uji coba 
pertama dan kedua. Analisis datanya menggunakan exploratory factor dan rumus Alpha 
Cronbach. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa: (1) validitas konstruk dan 
reliabilitas dari model instrumen pengukur disiplin mahasiswa dalam mengikuti praktik 
permesinan berdasarkan hasil dua kali uji coba di lapangan adalah sudah memenuhi 
kriteria, dimana pada uji coba kedua validitas konstruk dan reliabiltasnya lebih tinggi dari 
pada hasil uji coba pertama, (2) model instrumen pengukur disiplin mahasiswa dalam 
mengikuti praktik permesinan yang berhasil dikembangkan terdiri dari 3 faktor, yaitu: 
ketaatan dalam melakukan praktik permesinan, ketertiban dalam melakukan praktik 
permesinan, dan patuh pada peraturan dalam melakukan praktik permesinan.
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PENGEMBANGAN POLA PENDEKATAN PEMBELAJARAN DALAM 
PEMBENTUKAN PERILAKU BERBASIS KONSERVASI PADA MAHASISWA S1 

TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sudarman, Djuniadi, Yeri Sutopo
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian tahun kedua ini bertujuan mengetahui seberapa besar konstribusi 
pendekatan kontekstual berwawasan SETS pada pembelajaran pendidikan lingkungan 
hidup saat pembekalan PKL terhadap perilaku berbasis konservasi peserta PKL pada 
Program studi Teknik Mesin. Penelitian dilakukan di Prodi Teknik Mesin FT UNNES dan 
di industri tempat PKL di Jawa Tengah tahun 2016. Data hasil belajar pembekalan PKL 
diambil dengan lembar tes. Data perilaku berbasis konservasi diambil dengan lembar 
observasi. Analisis data dengan deskriptif dan regresi sederhana. Penelitian menemukan 
hasil belajar pembekalan PKL sebagian besar tinggi. Perilaku berbasis konservasi 
sebagian besar tinggi. Terdapat kontribusi hasil belajar dengan pendekatan kontekstual 
berwawasan SETS pada pembekalan PKL sebesar 0,98 terhadap perilaku berbasis 
konservasi peserta PKL pada program studi Teknik Mesin FT UNNES Saran yang diajukan: 
(1) Pembelajaran lingkungan hidup dengan pendekatan kontekstual berwawasan SETS 
pada pembekalan peserta PKL diterapkan pada Prodi Teknik Mesin; (2) Dalam PKL perilaku 
berbasis konservasi peserta PKL harap dievaluasi dengan pengamatan dan dilaporkan; 
(3) Evaluasi/Sertipikat PKL memuat aspek teknis dan non teknis (mencamtumkan perilaku 
berbasis konservasi).

TERMODINAMIKA ADSORPSI FORMALDEHIDA DAN KINETIKA OKSIDASI 
KATALITIK: NANOPARTIKEL PERAK SEBAGAI ADITIF PADA KARBON AKTIF 

BAMBU PETUNG

Wara Dyah Pita Rengga, Sri Wahyuni
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Kandungan formaldehida yang berbahaya di ruangan dapat dikurangi dengan 
segera karena dapat mengakibatkan kanker nasofaring dan kematian pada ambang batas 
>2 ppm. Teknologi efektif adsorpsi dilakukan dari limbah potongan Bambu Petung dari 
kerajinan dan furnitur. Bambu dapat diolah menjadi karbon aktif secara kimia dengan 
menggunakan KOH dan menambahkan nanopartikel perak untuk meningkatkan performa 
kemampuan adsorpsi. intesis, karakterisasi, kesetimbangan, dan kinetika reaksi sudah 
dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan hasil karbon aktif termodifikasi mempunyai 
luas permukaan 685 cm2/g, ukuran pori dominan mesopori dengan diameter pori rata-
rata 2,7 nm, dan pada permukaan karbon terdapat gugus fenol. Ukuran nanopartikel 
perak adalah 5-12 nm (rata-rata 8,2 nm) yang terdispersi merata. Model isotermal 
adsorpsi mengikuti Model Langmuir. Model kinetika adsorpsi sesuai orde kedua semu. 
Penelitian fundamental ini tentang kajian termodinamika adsorpsi yang menghasilkan 
reaksi eksotermis (∆H=-675 J/mol) dengan nilai ∆G sebesar -20 J/mol (spontan) dan ∆S 
sebesar 49 J/mol.K. Kinetika oksidasi katalitik nanopartikel perak sesuai dengan model 
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unimolekuler dengan nilai k = 105 /menit. Nanopartikel perak sebagai katalis menyebabkan 
formaldehida teroksidasi pada permukaannya sehingga terjadi adsorpsi oksidatif yang 
menurunkan formaldehida. Pengurangan formaldehida dapat dicapai lebih tinggi karena 
adanya reaksi oksidasi sebesar 50%. Selanjutnya akan dilakukan penelitian scale up 
adsorpsi formaldehida dalam ruangan di dalam peralatan Air Conditioner.

MODEL NERACA DAYA SAING DAERAH BERBASIS INDEKS PEMBANGUNAN 
KOTA BERKELANJUTAN

Amin Pujiati, Prasetyo Ari Bowo, Dyah Maya Nihayah
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan 
baik di tingkat nasional maupun regional. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan 
salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Untuk itu perlu ada identifikasi 
faktor keunggulan dan kelemahan daerahberbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan 
agar memiliki daya saing baik secara internal maupun eksternal. Studi ini bertujuan 
menghitung indeks pembangunan kota berkelanjutan, pemeringkatan kabupaten/kota 
berdasarkan indeks pembangunan kota berkelanjutan, menyusun neraca daya saing 
daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan serta merumuskan kebijakan 
atas dasar hasil analisis neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota 
berkelanjutan di wilayah metropolitan Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari BPS dan Pemerintah kota 
tahun 2010 sampai dengan 2016. Data primer diperoleh melalui wawancara, kuesioner 
dan FGD. Metode analisis yang digunakan adalah indeks komposit dan deskriptif. Proses 
penelitian ini diawali dengan studi pendahuluan daya saing dan identifikasi indikator 
pembangunan berkelanjutan, pembobotan, scoring, pemeringkatan dan pembuatan 
neraca daya saing berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan serta merumuskan 
kebijakan. Hasil penelitian dengan menggunakan indeks komposit semua kabupaten/
kota di wilayah metropolitan indeks pembnagunan kota berkelanjutan masuk kategori 
belum berkelanjutan. Peringkat kabupaten/kota berdasrkan indeks pembangunan kota 
berkelanjutan adalah Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten 
Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang.

MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI UPAYA KONSERVASI 
HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN 

JAWA TENGAH

Rasdi, Saru Arifin
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Konsep divertion dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi muncul sebagai 
pemikiran baru dalam peradilan anak sebagaimana diatur dalam UU No.11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Filosofi diversi dilakukan untuk menghindarkan anak 
dari sistem peradilan pidana formal yang berdampak buruk terhadap anak. Tujuan jangka 
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panjang penelitian ini adalah :1) untuk mengetahui pelaksanaan model diversi dengan 
sistem musyawarah di tingkat penyidikan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik 
dengan hukum di Wilayah Perbatasan Jawa Tengah. 2) Untuk mengetahui efektifitas 
pelaksanaan model diversi dengan sistem musyawarah di tingkat penyidikan di Wilayah 
Perbatasan Jawa Tengah. 3)Untuk mengetahui model pembudayaan hukum tentang diversi 
secara musyawarah di tingkat penyidikan di Wilayah Jawa Tengah. Target khusus yang 
ingin dicapai meliputi : 1) untuk menguji tingkat efektifitas pelaksanaan model diversi 
dengan sistem musyawarah di tingkat penyidikan di Wilayah Perbatasan Jawa Tengah. 2)
untuk memberikan pemahaman pada masyarakat agar lebih mengedepankan jalur non 
litigasi melalui diversi (pengalihan penyelesaian perkara di luar sisitem peradilan pidana), 
dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dapat dicapai 
keadilan substantif/keadilan restoratif. Hasilnya menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan 
diversi di tingkat penyidikan cukup melibatakan antara pihak korban dan pelaku sedangkan 
penyidik bersifat memfasilitasi dan kesepakatan penyelesaiannya ditentukan antara pihak 
korban dan pelaku dan jika perlu baru melibatakn tokoh masyarakat maupun agama.2)
diversi secara musyawarah mufakat dilihat dari segi waktu lebih singkat,bisa selesai 2 kali 
pertemuan di tingkat penyidikan dan lebih hemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan 
biaya kecuali terbatas untuk mengganti kerugian korban.3) Untuk membudayakan 
pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik hukum di tingkat 
penyidikan ,maka dilakukan dengan sosialisasi di masyarakat oleh pihak kepolisian 
melalui Binmas/Polmas. Simpulan dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara anak 
yang berkonflik dengan hukum melalui diversi secara musyawarah mufakat di tingkat 
penyidikan akan lebih sederhana,efisien dan efektif dilihat dari waktu dan biaya serta 
lebih mendorong terwujudnya keseejahteraan anak melalui sitem peradilan pidana anak. 
Proses diversi ini akan lebih dikenal dan membudaya di lingkungan masyarakat, terutama 
di tingkat awal atau pintu gerbang poses litigasi, yakni di tingkat penyidikan/kepolisian 
melalui sosialisasi secara tersistem di lingkungan kepolisian sebagai bagian dari tugas dan 
fungsi Binmas/Polmas.
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PENELITIAN RAPID

PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
SEKOLAH

Isti Hidayah, Sugiarto, Dwijanto, Margunani
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Riset Andalan Perguruan Tinggi Dan Industri (RAPID) 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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 dan atau prinsip matematika yang dipelajari. Beberapa 
penelitian pengembangan alat peraga dan implementasinya dalam pembelajaran, serta 
keefektifan pembelajaran dengan pemanfaatan media alat peraga telah dilakukan. Hasil 
yang diperoleh antara lain telah dikembangkan lebih dari 50 jenis alat peraga untuk 
penanaman konsep, prinsip matematika pendidikan dasar. Media alat peraga 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 dengan pendekatan saintifik untuk mengembangkan aktivitas 
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ eksperimen/ mencoba, mengasosiasikan/
mengolah informasi/ menalar, mengkomunikasikan/menyajikan/ membuat jejaring), 
merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan penelitian pengembangan dan 
pemasaran media pembelajaran matematika sekolah sinergi secara kolaborasi-partisipatif 
Unnes dengan industri Children Toys. Penelitian ini merupakan penelitian tahun ke-2, 
tahapan ujicoba empiris untuk mengetahui keefektivan penggunaan alat peraga dalam 
pembelajaran matematika, disertai perumusan model pemasaran produk. Penelitian ini 
merupakan bagian dari desain besar Research and Development yang dilaksanakan selama 
3 tahun. Ujicoba telah dilaksanakan di kelas 5 SD 03 Parakan Kabupaten Temanggung, 
5 kelas di SMP kota dan Kabupaten Semarang, serta 1 kelas SMP di Kabupaten 
Grobokan. Alat peraga manipulatif diintegrasikan dalam model pembelajaran sesuai 
rancangan guru. Alat peraga yang diujicobakan disesuaikan dengan materi di kelas 
ujicoba. Materi kelas V SD adalah bangun datar dan macamnya; Kelas VII dengan materi 
Bangun Datar, Kelas VIII dengan materi Balok dan Kubus, Luas Permukaan Selimut 
Balok dan Kubus, atau Volum Balok dan Kubus.. Sedangkan untuk pemasaran, telah 
dirumuskan model pemasaran mengacu pada model pemasaran yang dilakukan oleh 
mitra dan promosi atau sosialisasi pentingnya pemanfaatan alat peraga yang selama ini 
dilakukan peneliti (Universias Negeri Semarang). Hasil ujicoba implementasi alat peraga 
manipulative dalam pembelajaran konsep bangun ruang kelas V menunjukkan bahwa 
semua siswa menyatakan “senang” dalam pembelajaran yang dilakukan. Demikian juga 
dalam pembelajaran di SMP memberikan respon guru maupun siswa yang positif, dan 
pembelajaran efektif atau tuntas. Model pemasaran untuk mencapai efisiensi pemasaran 
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dengan menggunakan marketing mix dengan komponen yang diperhatikan adalah 
product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process.

 “MOBIL KITA 2500CC BIO-DIESEL FRIENDLY” MEMBANGUN KEMANDIRIAN 
NASIONAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR DAN PENGUASAAN 

TEKNOLOGI KENDARAAN RODA EMPAT SERTA MENDORONG PENGGUNAAN 
BAHAN BAKAR ALTERNATIF KOMERSIAL BERBASIS KOMPONEN LOKAL

Karnowo, Megawati, Widya Aryadi
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Riset Andalan Perguruan Tinggi Dan Industri (RAPID) 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Sejak enam puluh delapan tahun Indonesia merdeka belum satu pun terbangun 
industri kendaraan roda empat dalam negeri (mobnas). Sejak lima tahun yang lalu UNNES 
giat melaksanakan penelitian terkait kendaraan mikro (microcar) roda empat dan sejak 
tiga tahun yang lalu UNNES bersama PT. Triangel Motorindo (VIAR) telah berupaya 
mewujudkan kendaraan roda empat Kendaraan 300cc dalam negeri. Kendaraan 300cc 
dalam kelas microcar tersebut telah memperoleh Nomor Induk Kendaraan (NIK) dari 
Kementerian Perindustrian serta direncanakan dilepas ke pasar pada pertengahan 
tahun 2014 setelah menyelesaikan berbagai uji di Kementerian Perhubungan. 
Pemasaran kendaraan roda empat Kendaraan 300cc yang belum diberi nama ini akan 
dilaksanakan secara nasional lengkap dengan jaringan 3S (Sales, Service & Sparepart) 
di bawah bendera VIAR Motor Indonesia. Direktif Presiden RI tentang Program Pro 
Rakyat Klaster IV, Keputusan Presiden No.10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi 
Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Pemerintah mendorong tumbuhnya 
industri otomotif melalui program kendaraan angkutan umum murah. Satu program 
mobnas yang dikriteriakan sebagai kendaraan yang dapat meningkatkan kegiatan 
ekonomi nasional, khususnya sektor pertanian, dan UMKM. Kendaraan angkutan murah 
MOBIL KITA yang diusulkan dalam proposal Rapid adalah kendaraan bermesin 2500cc 
diesel. Kendaraan Serbaguna yang dapat dijadikan sarana transportasi penumpang 
dan barang baik umum maupun pribadi di desa dan perkotaan. Kendaraan ini tidak 
dikembangkan dari nol melainkan pengembangan dari microcar 300cc yang telah 
berhasil dikembangkan. Tahapan riset yang dlakukan meliputi: Reverse Engineering 
dan lokalisasi komponen mesin tipe diesel 4JB1 (bio-diesel friendly) produk rekanan 
industri VIAR Motor Indonesia di China. Design dan Prototiping ulang chasis kendaraan 
roda empat bermesin diesel 2500cc “Mobil Kita”. Design dan Prototype kabin/karoseri 
kendaraan roda empat penumpang dan barang bermesin diesel 2500cc “Mobil Kita”. 
Mesin Diesel 2500cc digunakan agar kendaraan mampu bergerak dengan beban tujuh 
penumpang dan barang atau setara beban hingga 1500kg, serta beban Air Conditioner 
(AC). Mesin yang digunakan bukan mesin jenis baru melainkan mesin tipe lama yang 
telah usai perlindungan HKI-nya yaitu mesin diesel 4JB1 (bio-diesel friendly) yang di 
Indonesia digunakan sebagai mesin Isuzu. Mesin diesel 4JB1 (bio-diesel friendly) oleh 
rekanan VIAR Motor Indonesia di China telah dikembangkan hingga berteknologi direct 
injection serta dikembangkan pula pasangan berbagai macam jenis gear box, front 
drive, rear drive, dan four whell drive. Komponen mesin dan gear box yang telah mampu 
dibuat di lokal tidak diimpor melainkan disubstitusi oleh produk dalam negeri oleh CV. 
Budijaya Logam Juana Pati yang telah lebih dari dua tahun menjadi mitra binaan dan 
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supplier microcar, UNNES, dan VIAR. Desain rangka dan suspensi dikembangkan dari 
microcar 300cc ditingkatkan kekuatan konstruksinya sehingga mampu menopang beban 
tujuh penumpang dan barang atau setara beban hingga 1500kg. Rangka 100% didesain 
dan dibuat di lokal yang produksinya dilaksanakan di mitra supplier chasis PT. Karya 
Paduyaksa Tegal, yang telah lebih dari dua tahun menjadi mitra binaan dan supplier 
microcar, UNNES, dan VIAR. Karoseri direncanakan diwujudkan dalam dua tipe yaitu full 
cabin tujuh penumpang dan pick up untuk dua penumpang serta barang. Proses karoseri 
dilaksanakan di industri (IKM) karoseri mitra yaitu KUB Magelang Roda Gemilang yang 
telah lebih dari dua tahun menjadi mitra binaan dan supplier microcar, UNNES, dan 
VIAR, serta industri karoseri Tri Wira yang merupakan anak perusahaan VIAR Motor 
Indonesia.
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PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

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

PENINGKATAN KOMPETENSI KONSELOR SEKOLAH MENENGAH

Catharina Tri Anni, Haryono, Sunawan
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini memasuki tahun ke dua yang bertujuan untuk menghasilkan model 
hipotetik dan menguji validasi model hipotetik aplikasi sistem informasi manajemen 
penyusunan program BK. Disain model ini mencakup empat bagian, bagian pertama 
mencakup alur keseluruhan manajemen pelayanan konseling di sekolah, bagian ke dua 
mencakup tahap persiapan, bagian ke tiga tahap penyusunan program dan tahap ke empat 
rumus analisis data. Bagian I berisi tiga subbagian yaitu persiapan terdiri dari pengisian 
data sekolah, setting kalender akademik, penyiapan instrumen. Bagian II penyusunan 
program, terdiri dari subbagian: asesmen kebutuhan, penetapan prioritas kebutuhan, dan 
penyusunan rencana pelaksanaan layanan (RPL). Sedangkan bagian III pelaksanaan dan 
evaluasi program, terdiri dari pelaksanaan layanan, evaluasi proses dan evaluasi hasil. 
Aplikasi sistem ini masih dalam tahap penyelesaian sehingga baru bisa melakukan validasi 
ahli dan praktisi dengan instrumen yang telah disediakan. Keperluan untuk asesmen 
kebutuhan siswa, aplikasi sistem ini menyediakan delapan instrumen yaitu daftar cek 
masalah, angket, skala motivasi, wawancara, sosiometri disertai alasan, observasi dengan 
jenis anekdot, presensi dan prestasi belajar. Pasca pengumpulan data dilakukan analisis 
data dengan menggunakan rumus prosentase. Analisis data bisa dipilih jumlah kelas yang 
menjadi tanggung jawab konselor (150-250 siswa), sehingga hasil dimasukan dalam kategori 
tertinggi dan terendah. Melalui sistem ini analisis data dilakukan dalam hitungan menit 
apabila dibandingkan secara manual. Oleh karena itu segera diperoleh hasil kebutuhan 
siswa. Hasil kebutuhan siswa melalui analisis data digunakan sebagai dasar penentuan 
prioritas kebutuhan siswa yang dikelompokkan dalam tiga kriteria, yaitu sangat penting 
untuk segera diberikan layanan, penting dan tidak penting. Kemudian dari hasil yang sudah 
masuk kategori tersebut di spesifikan ke dalam tingkatan layanan yang harus ditetapkan oleh 
konselor, yaitu sangat mendesak, mendesak, tidak mendesak. Terkait dengan penyusunan 
tujuan program, sistem ini menyediakan tempat bagi konselor untuk menulis tujuan layanan 
yang harus dicapai tatkala memberikan bantuan kepada siswa berdasarkan hasil prioritas 
(bagian sistem ini disebut judgment professional). Berdasarkan data yang sudah terkumpul 
dari tahap satu sampai tahap ke empat digunakan untuk menyusun rencana pelaksanaan 
layanan. Pada tahapan ini disertai juga jadwal layanan yang sudah tercetak secara digital 
dan tercetak dalam diagram pie tentang alokasi waktu layanan bimbingan dan konseling. 
Sehingga nampak proposionalitas program yang harus dilakukan oleh konselor, mencakup 
layanan dasar, perencanaan individual dan peminatan, layanan responsif dan dukungan 
sistem. Berdasarkan tahapan di atas akan menghasilkan program tahunan, semesteran, 
bulanan dan mingguan. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dituangkan dalam 
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rencana pelaksanaan layanan (RPL) dengan format yang telah tersedia, terdiri dari topik 
layanan, jenis layanan, bidang layanan, sasaran dan tujuan layanan. Sehingga konselor 
sangat dimudahkan dalam menyusun program sampai menulis rencana layanan secara 
harian dalam bentuk digital.

PENGEMBANGAN MATERI AJAR BAHASA INDONESIA BERBASIS 
MULTIKULTURAL DALAM MEREDUKSI KONFLIK SOSIAL PADA GENERASI 

MUDA

Ida Zulaeha, Eva Banowati, Ahmad Syaifudin
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model pengembangan materi ajar 
bahasa Indonesia berbasis multikultural dalam mereduksi konflik sosial pada generasi 
muda. Penelitian tahun I telah dihasilkan kebutuhan pengembangan materi ajar dan 
draft model pengembangan materi ajar bahasa Indonesia berbasis multikultural dalam 
mereduksi konflik sosial pada generasi muda. Penelitian tahun II telah dihasilkan model 
pengembangan materi ajar bahasa Indonesia berbasis multikultural dalam mereduksi 
konflik sosial pada generasi muda. Rancang bangun (prototipe) model tersebut diperoleh 
dari uji ahli pendidikan bahasa Indonesia dan pengguna, dalam hal ini guru Bahasa 
Indonesia. Uji pengguna telah dilakukan pada guru kelompok model maupun kelompok 
imbas secara terbatas sehingga dihasilkan prototipe model pengembangan materi ajar 
bahasa Indonesia berbasis multikultural dalam mereduksi konflik sosial pada generasi 
muda yang siap dieksperimenkan pada sekolah secara lebih luas. Penelitian tahun III 
adalah mengimplementasikan model materi ajar bahasa Indonesia berbasis multikultural 
dalam mereduksi konflik sosial pada generasi muda yang telah direvisi berdasarkan uji 
ahli dan pengguna kepada siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Model yang 
dihasilkan direkomendasikan sebagai rujukan dan acuan bagi guru, siswa, kepala 
sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan setempat. Sejalan dengan implementasi 
kurikulum 2013, bentuk resolusi konflik yang ditopang pada penggunaan materi ajar 
berbasis multikultural dapat dijadikan sebagai salah bentuk bentuk pembelajaran yang 
bermuatan nilai-nilai karakter, khususnya pereduksian konflik sosial yang berujung 
pada kekerasan komunal. Untuk mencapai sasaran penelitian tersebut, penelitian ini 
menggunakan pendekatan reseach and development (R&D). Model pengembangan ini 
dirumuskan secara kolaboratif antara peneliti, pakar/ahli, guru, dan instansi terkait melalui 
FGD (Focus Group Discussion). Penelitian ini dilasanakan dengan subjek penelitian 
siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Temuan penelitian 
ini adalah (1) proses pembelajaran materi ajar bahasa Indonesia yang digunakan dalam 
pembelajaran di SMA/MA terangkum dalam buku dan (2) keefektifan model materi ajar 
bahasa Indonesia berbasis multikultural dalam mereduksi konflik sosial pada generasi 
muda.
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PENGEMBANGAN MODEL PEMANFAATAN LAHAN DI BAWAH TEGAKAN (PLDT) 
UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN REALISASI KETAHANAN PANGAN 

DI KABUPATEN PATI

Eva Banowati, Dyah Rini Indriyanti, Juhadi
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Hasil penelitian tahun pertama diketahui pendapatan per daur hasil tanaman 
pangan dari hasil PLDT pengembangan meningkat per 0, 25 hektar equivalen dengan 
210 kg beras. Luasan lahan garapan layak untuk meningkatkan volume produk pangan 
tanpa memperhatikan kondisi fisik hutan jati adalah lebih dari 2,5 hektar, luasan ini 
setara dengan 75% lahan tanpa naungan (1,875 hektar) dan atau 50% (1,25 hektar) 
lahan dengan naungan. Tujuan penelitian tahun kedua: 1) mengembangkan model PLDT 
intensif sepanjang daur tegakan; 2) menerapkan dan uji coba Model PLDT intensif pada 
kawasan hutan lain; 3) memetakan lumbung pangan hasil PLDT; 4) validasi Model PLDT 
sepanjang daur tegakan dari para stakesholder. Penelitian dilaksanakan di Kawasan 
Hutan – di Kabupaten Pati, uji coba model sekaligus untuk implementasi di hutan Desa 
Regaloh dengan memperhatikan kalender tanam. Metode utama yang digunakan adalah 
survei, tindakan pemodelan, dan sosialisasi. Data diperoleh dari observasi lapangan, 
FGD, dan wawancara mendalam. Analisis data untuk pengembangan model digunakan 
3 jenis, yakni: a) deskriptif, b) korelasional, dan c) analisis ketepatan estimasi sampel. 
Pola tanam (cropping pattern) pada penelitian ini merupakan suatu urutan dan atau 
susunan kombinasi pertanaman dianalisa dari dimensi spasial dan waktu (temporal 
dimension) pada sebidang lahan. Lumbung pangan tersebar di Kabupaten Pati, meliputi: 
kacang tanah, singkong, padi, kedelai, dan jagung. Indikator keberhasilan oleh validator 
merupakan sub bagian keberhasilan pembangunan ekonomi non moneter, yakni: 
pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sukap), standar hidup layak, angkatan kerja, 
tingkat konsumsi per kapita, serta akses media massa. Luaran penelitian: artikel diterima 
di jurnal internasional Management of Environmental Quality Decision on Manuscript ID 
MEQ-08-2015-0163.R7, artikel di Jurnal Spatial Vol. 16 No.2 September 2016 ISSN 1693-
1408, makalah di Konferensi Internasional Proceding ISBN 978 602 285 077 9, makalah 
disampaikan di Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Geografi ke 19, Buku Ajar Rekayasa 
Sosial Di Perdesaan Hutan, dan Panduan Pemanfaatan lahan Di bawah Tegakan.

MODEL KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DENGAN 
STAKEHOLDERS UNTUK MENGEMBANGKAN KEWIRAUSAHAAN LULUSAN

Samsudi, Joko Widodo, Margunani
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menemukan model kemitraan 
antara SMK dengan Stakeholders (Du/Di) dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK 
untuk mengembangkan kewirausahaan lulusan. Secara khusus, penelitian ini akan 
menghasilkan model kemitraan yang mencakup kemitraan dalam: (a) pengembangan 
kurikulum dan materi pembelajaran; (b) pelaksanaan pembelajaran program produktif; 
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dan (d) penyelenggaraan uji kompetensi ahlian (UKK). Penelitian direncanakan dalam 
dua tahun dengan menggunakan pendekatan research and development. Subyek 
penelitian adalah SMK bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Bisnis dan Manajemen, 
dan Pariwisata di kota Semarang. Pada tahun pertama dilakukan analisis kebutuhan dan 
pengembangan desain model kemitraan SMK dengan Du/Di dalam penyelenggaraan 
pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pembelajaran program produktif, 
mencakup: (a) pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran; (b) pelaksanaan 
pembelajaran program produktif; dan (c) penyelenggaraan uji kompetensi ahlian (UKK). 
Pada tahun kedua dilakukan validasi desain model melalui kelompok diskusi terfokus 
(FGD), dan implementasi model yang mencakup model: (a) pengembangan kurikulum 
dan materi pembelajaran; (b) pelaksanaan pembelajaran program produktif; dan (d) 
penyelenggaraan uji kompetensi ahlian (UKK). Implementasi model dilakukan pada SMK 
bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Bisnis dan Manajemen, dan Pariwisata. Hasil 
implementasi desain model diukur dengan mengacu kepada indikator: (1) perolehan/
diskripsi hasil kemitraan antara SMK dengan DU/Di mencakup: pengembangan 
kurikulum dan materi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran program produktif, dan 
penyelenggaraan uji kompetensi keahlian (UKK); dan (2) deskripsi berkembangnya 
sikap kewirausahaan siswa SMK yang diindikasikan meningkatnya minat siswa SMK 
untuk menciptakan peluang kerja baik untuk dirinya dan/atau untuk orang lain. Hasil 
penelitian tahun pertama, dihasilkan desain model kemitraan SMK dengan Du/Di dalam 
penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pembelajaran program 
produktif, mencakup: (a) pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran; (b) 
pelaksanaan pembelajaran program produktif; dan (d) penyelenggaraan uji kompetensi 
ahlian (UKK). Hasil penelitian tahun kedua, dihasilkan model kemitraan SMK dengan Du/
Di dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pembelajaran program produktif yang valid, 
mencakup: (a) pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran; (b) pelaksanaan 
pembelajaran program produktif; dan (d) penyelenggaraan uji kompetensi ahlian (UKK). 
Hasil penerapan model yang menunjukkan berkembangnya sikap kewirausahaan siswa 
SMK yang diindikasikan meningkatnya minat siswa SMK untuk menciptakan peluang 
kerja baik untuk dirinya dan/atau untuk orang lain.

PENGEMBANGAN HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI UPAYA 
MEWUJUDKAN HARMONI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI JAWA TENGAH

Rini Fidiyani, Sutrisno MHP, Baidhowi
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Strategis Nasional 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah tersusunnya blue print pelestarian 
kearifan lokal dan model hukum berbasis kearifan lokal yang tepat untuk mewujudkan 
harmoni dalam kehidupan beragama di Jawa Tengah. Penelitian ini juga ditargetkan dapat 
menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah, makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan 
ilmiah, buku ajar, dan buku teks. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa 
sebagai bahan pengayaan mata kuliah antropologi hukum, sosiologi hukum maupun ilmu 
hukum; dan bagi stakeholder (pejabat pemerintah, penegak hukum, tokoh agama dan 
masyarakat, maupun umat beragama pada umumnya) sebagai bahan dalam penentuan 
kebijakan, bahan dalam pembuatan peraturan/regulasi, pengambilan keputusan maupun 
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sebagai bahan dalam penyelesaian konflik keagamaan yang timbul dalam masyarakat. 
Pada tahun pertama, telah dihasilkan data mengenai kebebasan beragama dan 
regulasinya, konflik antar umat beragama dan penyelesaiannya, bekerjanya hukum dalam 
konflik tersebut, dan terungkapnya kearifan lokal yang mendukung kehidupan antar umat 
beragama yang harmonis. Hasil penelitian tahun pertama juga telah dipublikasikan dalam 
jurnal nasional terakreditasi, dipresentasikan pada pertemuan ilmiah, disusunnya model 
hukum berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan beragama di 
Jawa Tengah, tersusunnya buku ajar dan blue print pelestarin kearifan lokal. Penelitian 
atau kegiatan yang dilakukan pada tahun kedua adalah melakukan sosialisasi dan uji coba 
atas blue print pelestarian kearifan lokal dan model kearifan lokal yang tepat mewujudkan 
harmoni dalam kehidupan beragama di Jawa Tengah. Hasil sosialisasi dan uji coba itu 
akan dianalisis dan kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyempurnakan blue 
print pelestarian kearifan lokal dan model kearifan lokal yang tepat mewujudkan harmoni 
dalam kehidupan beragama di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
gabungan dari metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan dari tiga bidang 
ilmu, yaitu antropologi, etnografi dan ilmu hukum. Metode antropologi yang digunakan 
adalah fieldwork methodology, etnografi baru pada metode etnografi, dan penelitian 
hukum, baik penelitian hukum normatif maupun penelitian terhadap hukum sebagai law 
in action, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Hasil 
penelitian pada tahun kedua menunjukkan bahwa ada tiga hal yang mengemuka dalam 
konflik antar umat beragama. Pertama, berkaitan dengan konflik yang sering muncul adalah 
persoalan pembangunan rumah ibadah. Konflik ini berlarut-larut bahkan ada yang sampai 
bertahun-tahun belum selesai. Kedua, berkaitan dengan sikap diskriminatif pemerintah 
terhadap golongan minoritas terutama penghayat kepercayaan yang diperlakukan secara 
sewenang-wenang oleh aparat pemerintah dengan dukungan tokoh agama setempat 
dalam hal pemakaman warga penghayat yang tidak bisa dimakamkan di pemakaman 
umum. Ketiga, bekerjanya aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik antar umat 
beragama tidak berjalan dengan baik, karena tidak netral dan minimnya pengetahuan 
tentang cara-cara penyelesaian konflik. Hasil penelitian tahun kedua ini juga telah 
dipublikasikan dalam seminar nasional dan jurnal terakreditasi nasional.
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PENELITIAN HIBAH BERSAING

 “MENUJU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERKUALITAS” 
BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG 

STANDAR PAUD (PENELITIAN PADA LEMBAGA PAUD DI KOTA SEMARANG)

Edi Waluyo, Diana
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana “Pendidikan Anak Usia Dini 
Berkualitas” Berdasarkan Standar PAUD di Indonesia. Kajian ini sangat penting mengingat 
Indonesia mengagendakan ekspansi layanan PAUD. Kebijakan tersebut hampir pasti 
tidak akan efektif tanpa adanya komitmen kualitas. Pemerintah telah menyusun dokumen 
kebijakan di bidang kualitas PAUD berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan 
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD. Kajian ini untuk mengetahui keberhasilan 
implemetasi standar PAUD dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
penerapanya pada lembaga- lembaga PAUD di Indonesia Kajian ini menjelaskan tentang 
pencapaian 8 standar pada lembaga PAUD yang berupa: Standar Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Anak; Standar Isi; Standar Proses; Standar Penilaian; Standar Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pengelolaan; dan 
Standar Pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian standar -standar tersebut, dapat dicapai 
oleh lembaga, dan dampak dari pencapaian tersebut belum membawa lembaga PAUD 
menjadi lembaga yang berkualitas dan unggul.

MODEL PENDIDIKAN MULTIKEAKSARAAN BERBASIS PARTICIPATORY 
RURAL APPRAISAL BAGI MASYARAKAT PEDESAAN UNTUK MENINGKATKAN 

KEMANDIRIAN DI KABUPATEN SEMARANG

Mintarsih Arbarini, Subyantoro
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Kemampuan multikeaksaraan membuka kesempatan luas bagi setiap individu 
mengenal dunia sekitarnya, memahami berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungannya, 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan kehidupan demokrasi, serta 
memperkuat identitas budayanya. Memasuki abad 21 makna keaksaraan berubah menjadi 
lebih luas, bukan sekadar membaca, menulis, dan berhitung saja namun konsepnya lebih 
luas dan berkembang untuk merespon perubahan pola komunikasi yang makin berkembang 
melalui multikeaksaraan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pendidikan 
multikeaksaraan berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) pada masyarakat pedesaan 
untuk meningkatkan kemandirian. Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan 
dari Gall, Gall & Borg (2007). Instrumen dan teknik pengumpulan data menggunakan 
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panduan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta forum group discussion (FGD). 
subjek penelitian adalah warga belajar, tutor dan pengelola pendidikan keaksaraan. Lokasi 
penelitian berada di kabupaten Semarang. Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah 
data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara deskriptif kualitatif. Analisis 
data dimulai selama proses pengumpulan data, dilakukan reduksi data, penyajian data, 
dan diakhiri dengan penarikan simpulan dan verivikasi. Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Berdasarkan hasil 
kajian teori dan analisis data lapangan, selanjutnya digunakan untuk menyusun model 
konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses pembelajaran pendidikan 
keaksaraan terdiri atas tiga aspek yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2) Faktor 
penghambat meliputi warga belajar kesulitan dalam membagi waktu untuk mengikuti 
pembelajaran dan usia warga belajar sudah di atas 40 tahun ke atas sehingga sulit 
untuk memahami materi pembelajaran. Faktor pendukungnya meliputi antusiasme warga 
belajar dan kerjasama seluruh stakeholder dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan. 3) 
Kebutuhan multikeaksaraan berbasis PRA ini meliputi keaksaraan finansial, keaksaraan 
media, keaksaraan kesehatan, dan keaksaraan budaya yang dijadikan untuk itu rancangan 
model yang dikembangkan. Pendidikan multikeaksaraan berbasis PRA lebih banyak 
menekankan pada kebutuhan belajar warga masyarakat pedesaan dan pada sisi lain 
juga menekankan pada pengembangan motivasi, sikap modern, keterampilan vokasional, 
dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan- pekerjaan yang ada 
pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pedesaan diharapkan mempunyai 
sejumlah kemampuan multikeaksaraan yang kemudian hari dapat dijadikan modal untuk 
mengembangkan kehidupannya baik melalui usaha secara mandiri maupun kemajuan 
lingkungannya.

MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS E-LEARNING 
DAN MULTIPLE INTELEGENCY PADA ANAK USIA DINI DI JAWA TENGAH 

(PENELITIAN LANJUTAN/TAHUN KEDUA)

Rafika B. Kusumandari, Istyarini
Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Kemenristekdikti Tahun 2016

Pendidikan karakter akan lebih bermakna jika dilaksanakan sejak anak usia dini. 
Pada usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80 persen. Pada usia 
tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik dan 
buruk. Itulah masa-masa yang dimana perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak 
akan mulai terbentuk. Karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut sebagai 
masa- masa emas anak (golden age). Hal ini juga dikarenakan pendidikan anak usia dini 
merupakan fondasi pembentukan karakter anak. Pada pelaksanaan pendidikan karakter 
anak usia dini setiap sekolah disesuaikan dengan karakteristik dan penekanan dari masing- 
masing lembaga penyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Selain itu, masa kanak- 
kanak yang merupakan masa bermain akan lebih menyenangkan jika pembelajarannya 
memanfaatkan e-learning dan sekaligus mengembangkan kecerdasan majemuk (multiple 
integency). Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan model pendidikan karakter 
berbasis e-learning dan multiple intelegensi pada anak usia dini berbasis di Jawa Tengah. 
Sebagaimana uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pengembangan 
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model pendidikan karakter berbasis e-learning dan multiple intelegensi pada anak usia 
dini berbasis di Jawa Tengah. Mengacu pada penelitian yang akan dilakukan, pendekatan 
“Penelitian dan Pengembangan”, artinya suatu program penelitian ditindaklanjuti dengan 
program pengembangan untuk perbaikan atau penyempurnaan. Untuk menghasilkan 
suatu prototype pengelolaan pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis e-learning 
dan multiple intelegency di Jawa Tengah, ditempuh langkah-langkah sistematis dalam 
bentuk proses aksi, refleksi, evaluasi dan inovasi dengan mengaplikasikan metode 
penelitian kualitatif, deskriptif, pengembangan, eksperimen, dan evaluasi. Hasil analisis 
data dan pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Multiple Intelligences untuk 
digunakan dalam meningkatkan kecerdasan siswa. Penilaian ahli media terhadap Bahan 
Ajar Multimedia secara rata-rata keseluruhan untuk aspek didalamnya mendapatkan 86% 
yang termasuk dalam kategori efektif. Penilaian mengenai isi atau materi yang diperoleh 
melalui validasi yang dilakukan oleh ahli materi memperoleh presentase sebesar 88% dari 
keseluruhan aspek yang terdapat didalamnya yang bisa dikatakan bahwa isi Bahan Ajar 
Multimedia ini sangat efektif. Berdasarkan penilaian dari guru, didapatkan skor 100% 
untuk aspek isi produk yang dapat dikatakan sangat efektif, 100% untuk ketepatan isi 
produk yang dapat dikatakan sangat efektif, 100% untuk aspek efektifitas guru yang dapat 
dikatakan sangat efektif, 96,6% untuk efektivitas dalam proses belajar. Rata-rata untuk 
keseluruhan penilaian dari guru mendapatkan skor 99%. Berdasarkan hasil penilaian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahan Ajar Multimedia sangat efektif untuk dipakai 
dalam proses pembelajaran.

PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN KETERAMPILAN BERBAHASA 
INDONESIA YANG BERBASIS KEARIFAN BUDAYA LOKAL UNTUK 

MENINGKATKAN PEMEROLEHAN SINTAKSIS PESERTA DIDIK SD KELAS 
RENDAH

Deby Luriawati Naryatmojo, Mimi Mulyani
Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Kemenristekdikti Tahun 2016

Pemerolehan bahasa merupakan tahapan penting yang dialami oleh setiap 
manusia. Pada tahapan ini pada umumnya orang tua kurang memperhatikan 
perkembangan anaknya dari segi bahasa, mereka hanya memperhatikan perkembangan 
motorik anak saja. Berkaitan dengan pentingya pemerolehan bahasa, anak-anak yang 
berada pada masa keemasan (usia 3-5 tahun) seharusnya mendapat stimulasi bahasa 
secara maksimal. Demikian pula anak yang belum memasuki masa lateralisasi, mereka 
seharusnya diajari bahasa secara maksimal dan sesuai dengan karakteristik anak usia 
7-8 tahun. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di SD cenderung 
menggunakan buku pengayaan yang kurang memacu peserta didik untuk berpikir kreatif 
dan inovatif. Buku pengayaan yang digunakan pun jarang mengintegrasikan kearifan 
budaya lokal. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian pengembangan ini memiliki 
tujuan akhir untuk mengembangkan buku pengayaan pembelajaran keterampilan 
berbahasa Indonesia berbasis kearifan budaya lokal untuk meningkatkan pemerolehan 
sintaksis peserta didik SD kelas rendah. Secara khusus tahap pertama penelitian ini 
bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi pemerolehan sintaksis peserta didik SD 
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kelas rendah; (2) Mendeskripsikan kebutuhan untuk pengembangan buku pengayaan 
keterampilan berbahasa Indonesia yang berbasis kearifan budaya lokal untuk 
meningkatkan pemerolehan sintaksis peserta didik SD kelas rendah; (3) Merancang 
desain pengembangan buku pengayaan keterampilan berbahasa Indonesia yang berbasis 
kearifan budaya lokal untuk meningkatkan pemerolehan sintaksis peserta didik SD kelas 
rendah berdasarkan hasil uji ahli. Kemudian pada tahap II penelitian ini bertujuan 
untuk (4) Menguji coba keefektifan buku pengayaan keterampilan berbahasa Indonesia 
yang berbasis kearifan budaya lokal untuk meningkatkan pemerolehan sintaksis peserta 
didik SD kelas rendah pada skala terbatas dan luas; (6) Memvalidasi model buku 
pengayaan keterampilan berbahasa Indonesia yang berbasis kearifan budaya lokal untuk 
meningkatkan pemerolehan sintaksis peserta didik SD kelas rendah kelas rendah setelah 
diuji keefektifannya pada skala luas. Pendekatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan 
penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development) dari 
Borg and Gall (2003) yang terdiri atas tiga tahap pelaksanaan. Tahap pertama, yaitu 
studi pendahuluan yang dilakukan untuk menemukan peta kognisi pemerolehan sintaksis 
peserta didik SD kelas rendah serta mendeskripsikan kebutuhan pengembangan buku 
pengayaan keterampilan berbahasa Indonesia yang berbasis kearifan budaya lokal untuk 
meningkatkan pemerolehan sintaksis peserta didik SD kelas rendah. Tahap kedua, 
merancang desain buku pengayaan keterampilan berbahasa Indonesia yang berbasis 
kearifan budaya lokal sebagai sarana untuk meningkatkan pemerolehan sintaksis 
peserta didik SD kelas rendah. Selanjutnya desain hasil pengembangan tersebut akan 
diuji kelayakannya oleh pakar. Tahap ketiga adalah uji coba keefektifan buku pengayaan 
keterampilan berbahasa Indonesia yang dikembangkan pada skala terbatas dan skala 
luas untuk sebagai upaya untuk meningkatkan pemerolehan sintaksis pada peserta didik 
SD kelas rendah.

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 Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian Hibah Bersaing tahun ke-1 (2016) telah selesai dilaksanakan, 
dilanjutkan dengan penelitian tahun ke-2 (2016). Penelitian tahun ke-1 telah menghasilkan 
rumusan tentang bahasa rupa relief Lalitavistara candi Borobudur/RLCB secara teoritis 
dan menghasilkan model film ani- masi berbasis bahasa rupa RLCB sebagai luarannya. 
Oleh karena itu untuk tahun ke-2 bertujuan mengimplementasikan luaran tersebut pada 
industri kreatif animasi (out come). Dalam hal ini dipilih ARK Animasi sebagai sampel 
purposif yang merupakan salah satu industri kreatif di Se- marang. Kegiatan implementasi 
dipandang sangat penting di era globalisasi ini, karena dalam jangka panjang diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas SDM industri untuk bersaing di kancah global. Dengan 
demikian tujuan implementasi penelitian ini adalah mendapatkan bentuk, pro- ses, dan 
hasil implementasi model film animasi pada industri kreatif agar para awak/crew in- dustri 
kreatif dapat merevitalisasi/mengolah bahasa rupa RLCB dalam bentuk film animasi. Secara 
metodologis penelitian ini merupakan penelitian siklus multi tahun, yang mengguna- kan 
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paradigma R & D, yang didalamnya terdapat pendekatan kualitatif dan class room research. 
Paradigma R & D berkaitan dengan siklus riset (R) untuk menghasilkan rumusan bahasa 
rupa RLCB dan kegiatan develop (D) adalah pengembangan model dan implementasinya. 
Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, reduksi 
data, penarikan sim- pulan, dan verifikasi secara interaktif. Data tersebut terkait dengan 
bahasa rupa RLCB, model film animasi yang diimplementasikan, dan analisis kebutuhan 
dari 3 entitas perancangan (wisa- tawan, budayawan/pengamat animasi/arkeolog/animator, 
dan komunitas industri kreatif). Pengum- pulan data melalui wawancara dan observasi 
terhadap sampel purposif yang telah ditentukan. Implementasi penelitian dilaksanakan 
selama 2 bulan (7 hari teori dan 55 hari praktik) da- lam bentuk pelatihan. Pelatihan 
ini merupakan rangkaian dari class room/studio research yang meliputi: (1) sosialisasi 
tentang bahasa rupa RLCB dan animasinya (melalui pelatihan teori); (2) diseminasi/
inkubasi perancangan film animasi berbasis bahasa rupa RLCB (melalui pelatihan praktik/
ini merupakan penelitian laboratorium); dan (3) monev (monitoring dan evaluasi) kegiatan 
implementasi (pelatihan) tersebut. Selama kegiatan implementasi berlangsung dan diakhir 
kegiatan dilakukan analisis penelitian secara interaktif dengan memanfaatkan data hasil 
monev tersebut, yang juga tetap memperhatikan validitas datanya secara triagulatif. Luaran 
penelitian ini adalah: (1) buku storyboard model perancangan film animasi; (2) mo- del film 
animasi/MFA berbasis bahasa rupa RLCB; (3) paparan kuliah ”Animasi Kartun”; (4) artikel 
Seminar Nasional (prosiding Seminar Unisbank Semarang); (5) artikel Seminar Nasional 
(prosiding Seminar di UM Malang); (6) karya seni dipamerkan pada “Pameran Antar 
Bangsa 2016” di Unnes Semarang; dan (7) artikel pada Jurnal Ilmiah/Seni “Imajinasi” Edisi 
Juli 2016. Luaran utamanya adalah model film animasi/MFA berbasis bahasa rupa RLCB 
yang dihasilkan melalui implementasi. Implementasi penelitian ini dipandang positif oleh 
komunitas industri kreatif karena: (1) memberikan materi baru (bahasa rupa RLCB) sebagai 
inspirasi dalam meran- cang film animasi; (2) memberikan pengalaman praktik baru, 
karena merancang animasi berba- sis bitmap 3D RLCB; (3) memberikan kesadaran atas 
penghargaan terhadap budaya tradisi Indo- nesia; dan (4) dapat merancang MFA sebagai 
bentuk revitalisasi bahasa rupa RLCB. MFA yang dihasilkan adalah sekuen ”Penaklukkan 
Serangan Mara”, berdurasi 07’:34”, berformat VCD dan DVD PAL, memerlukan gambar 
11350 frame, terdiri dari 20 scene yaitu: (1) opening screen; (2) prolog; (3) opening title; 
(4) seputar pohon Bodhi; (5) tunas-tunas pohon Bodhi; (6) Sidharta di bawah pohon Bodhi; 
(7) perlindungan Budha; (8) panel Budha & Mara; (9) relief Mara berubah menjadi 3D; (10) 
Mara bersiap-siap memanah... s.d. scene (20) clossing screen dan credit title.

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

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian tahun pertama telah menghasilkan prototipe 2 dimensi berupa kerajinan 
ukir hiasan dinding yang telah menggunakan ragam hias Masjid Mantingan secara 
retekstualisasi dan rekontekstualisasi sebagai model inovasi pengembangan industri kreatif. 
Tujuan penelitian tahun kedua ini adalah melakukan pengembangan dan penyempurnaan 
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dari sebuah prototipe 2 dimensi berlanjut ke prototipe 3 dimensi agar dihasilkan sebuah 
produk akhir berupa kerajinan ukir yang siap diproduksi secara massal sehingga dapat 
menjadi solusi peningkatan industri kreatif ukir di Jepara.

Desain penelitian tahun kedua ini dirancang dengan menggunakan pendekatan 
Research and Development (R & D) yakni suatu penelitian sekaligus pengembangan 
sebuah produk. Lokasi penelitian di Jepara khususnya Desa Mulyohardjo Jepara. Subjek 
penelitian adalah kerajinan tradisional Jepara. Sasaran penelitian adalah produk akhir 
kerajinan ukir melalui inovasi retekstualisasi dan rekontekstualisasi ragam hias Masjid 
Mantingan Jepara. Sumber data terdiri sumber data utama (produk kerajinan, perajin, 
penjual, pembeli, pegawai dinas) dan pendukung (dokumen, arsip, majalah, foto). Metode 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Penelitian 
tahun kedua ini direncanakan terdiri Tahap Pengembangan (Pewujudan, Uji Coba, 
Product Evaluations, User Interviews, Stakeholder Interviews) dan Evaluasi (Revisi dan 
Implementasi). Teknik analisis yang digunakan pada tahun kedua adalah menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif untuk menilai kualitas prototipe desain 
tersebut yang akan dilakukan uji coba sebanyak dua kali dalam rangka menghasilkan 
sebuah produk kerajinan tradisonal Jepara yang berkualitas dan laku di pasar nasional 
dan internasional.

Hasil akhir penelitian tahun kedua telah berhasil mewujudakan kerajinan ukir 
Mantingan dalam bentuk prototipe 3 dimensi yang telah beridentitas kedaerahan, ergonomis, 
dan bergaya kontemporer. Gaya kontemporer teraktualisasikan dari penggabungan ikon 
masa lalu (ragam hias Mantingan) dan ikon masa kini (bidang geometris, ragam hias Jepara) 
baik secara retekstualisasi dan rekontektualisasi. Prototipe kerajinan ukir Mantingan telah 
siap untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga siap diluncurkan atau dijual 
di pasar atau sentra-sentra souvenir di Jepara dan luar kota. Saran yang dapat 
dikemukakan adalah prototipe perlu disosialisasikan ke sentra-sentra produksi kerajinan 
Jepara sehingga keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penanaman karakter sejak usia dini sangat penting. Salah satu media penanaman 
karakter adalah media lagu. Banyak manfaat yang diperoleh mendidik anak dengan 
menggunakan media lagu, diantaranya adalah melatih motorik kasar. Pembelajaran 
dengan media lagu juga dapat melatih kognitif dan perkembangan bahasa anak. Selain itu 
pendidikan dengan media lagu juga dapat melatih peningkatan kosakata dan juga ingatan 
memori otak anak. Manfaat lainnya adalah untuk menemukan bakat anak. Hasil penelitian 
tahun pertama sudah tercipta enam prototipe lagu berbahasa Jawa bermuatan nilai 
karakter. Enam lagu tersebut berjudul Bocah Mandhiri, Nuswantara, Njaga Lingkungan, 
Eling Wektu, Sregep Sinau dan Eling. Lagu Bocah Mandhiri memuat karakter mandiri, 
lagu Nuswantara memuat karakter cinta tanah air, lagu Njaga Lingkungan memuat 
karakter peduli lingkungan, lagu Eling Wektu memuat karakter kedisiplinan, lagu Sregep 
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Sinau memuat karakter kerja keras, dan lagu Eling memuat karakter relegius. Lagu-lagu 
tersebut sudah lolos uji validasi ahli. Penelitian tahun pertama harus dilanjutkan dengan 
penelitian tahun ke-2 untuk menguji efektivitas produk, revisi produk dan desiminasi hasil 
penelitian. Uji efektivitas produk menggunakan jenis penelitian eksperimen, dengan 
desain One Group Pretest Postest Design. Dalam desain ini hanya ada dua set data 
hasil pengukuran yaitu pretest dan posttest. Pengukuran prestest dilakukan sebelum 
siswa diajar dengan menggunakan media lagu-lagu berbahasa Jawa bermuatan nilai-
nilai karakter, sedangkan penilaian posttest dilakukan setelah siswa diajar dengan 
menggunakan media lagu berbahasa Jawa bermuatan nilai-nilai karakter. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan teknik wawancara, sedangkan 
teknik analisis data menggunakan Paired Samples T Test. Uji efektivitas dilakukan di dua 
wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kota Semarang dan Kabupaten Rembang. Hasil penelitian 
menunjukkan terjadi perubahan karakter siswa PAUD Mutiara Hati Semarang dan PAUD 
Satria 2 Rembang . Perubahan yang terjadi menunjukkan arah yang lebih positif. Perubahan 
karakter siswa PAUD Mutiara Hati semarang adalah sebagai berikut. Karakter mandiri 
dari rata-rara 12,1 kategori sering muncul menjadi rata- rata 14,2 kategori konsisten. 
Karakter disiplin dari rata-rata 11,9 kategori sering muncul menjadi rata-rata 14,7 kategori 
konsisten. Karakter cinta tanah air dari rata-rata 10,2 kategori sering muncul menjadi 
rata-rata 13 kategori konsisten. Karakter relegius dari rata-rata 11,8 kategori sering 
muncul menjadi rata-rata 14 kategori konsisten. Karakter kerja keras dari rata-rata 11,9 
kategori sering muncul menjadi rata-rata 14,3 kategori konsisten, sedangkan kategori 
peduli lingkungan sebelum diajar menggunakan media lagu berbahasa Jawa sudah 
menunjukkan kategori konsisten. Setelah diajar menggunakan media lagu berbahasa 
Jawa menunjukkan kenaikan rata-rata dari rata-rata 13 menjadi 15,4 masih dalam 
kategori konsisten.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR KAIWA BERMUATAN BUDAYA INDONESIA 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DALAM BAHASA JEPANG

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Dalam buku ajar kaiwa (percakapan) yang digunakan hingga saat ini sudah 
bermuatan budaya Jepang, sehingga mahasiswa sudah memahami dan menggunakan 
percakapan sesuai dengan budaya Jepang. Namun, banyak mahasiswa yang tidak 
memiliki kesempatan pergi ke Jepang sehingga tidak bisa membayangkan lokasi dan 
konteks budaya yang terdapat dalam buku ajar. Kesulitan seperti ini dialami mahasiswa 
Universitas Negeri Semarang. Dari hasil observasi dan wawancara informal dengan 
mahasiswa semester II Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang, 
diketahui bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Jepang 
dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan konteks dan situasi di Indonesia. Penyebab 
dari kesulitan di atas adalah materi yang terdapat pada buku ajar yang digunakan selama 
bermuatan budaya Jepang dan konteks situasi di Jepang sehingga mahasiswa kesulitan 
membayangkan situasi tersebut. Berdasarkan fakta tersebut di atas, di tahun pertama, 
penulis akan mengembangkan sebuah buku ajar bermuatan budaya Indonesia dan 
penulis berencana mengimplementasikan buku ajar tersebut dalam perkuliahan kaiwa 
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untuk mengetahui efektivitas dan validitas buku ajar tersebut. Untuk itu perlu dilakukan 
penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Bermuatan Budaya Indonesia Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berbicara dalam Bahasa Jepang”. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode Research and Development. Pada tahun pertama, penelitian ini 
menghasilkan produk yaitu tersusunnya rancangan berupa buku ajar kaiwa bermuatan 
budaya Indonesia. Buku ajar tersebut akan diterapkan di tahun kedua untuk mengetahui 
efektivitas dan validatasnya.

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 Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Kemenristekdikti Tahun 2016

Keterampilan menulis akan dianggap mudah apabila model pembelajarannya 
dapat menarik minat dan memotivasi peserta didik. Kenyataan di lapangan, model 
pembelajaran yang digunakan guru banyak yang kurang kreatif dan inovatif, khususnya 
dalam pembelajaran keterampilan menulis. Dalam pembelajaran keterampilan menulis, 
peserta didik sering tidak dikondisikan dalam kegiatan berkelompok untuk bekerja 
sama menemukan inspirasi atau ide tulisan. Untuk mengatasi fenomena tersebut, 
model pembelajaran investigasi kelompok dipilih karena merupakan salah satu model 
pembelajaran interaksi sosial yang menuntut peserta didik mampu berinteraksi dengan 
lingkungan dan bekerja sama dalam kelompok secara sinergi. Model pembelajaran ini 
dapat menggunakan media lingkungan yang di dalamnya mengandung kearifan budaya 
lokal. Kearifan budaya lokal ini penting diintegrasikan dalam pembelajaran karena dapat 
membantu peserta didik untuk memperoleh inspirasi tulisan dan mengenkulturasi nilai-
nilai positif budaya lokal sehingga peserta didik lebih berkarakter. Tujuan akhir penelitian 
tahap II ini adalah untuk menemukan tingkat keefektifan produk pengembangan model 
pembelajaran investigasi kelompok berbasis kearifan budaya lokal yang berorientasi 
penanaman nilai-nilai karakter untuk meningkatkan keterampilan menulis peserta 
didik SMP kelas VII yang telah dikembangkan dan divalidasi oleh pakar. Target khusus 
penelitian dan pengembangan ini yaitu merekomendasikan produk pengembangan 
model pembelajaran yang ditemukan dan teruji keefektifannya sebagai alternatif rujukan 
dan acuan para guru dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 
Pendekatan yang diterapkan pada penelitian tahap II adalah kuasi eksperimen dengan 
tujuan untuk menguji coba atau penerapan produk pengembangan model pembelajaran 
investigasi kelompok yang berbasis kearifan budaya lokal dalam kegiatan belajar mengajar 
keterampilan menulis di SMP kelas VII. Selanjutnya, pengevaluasian terhadap keefektifan 
model pembelajaran. Hasil uji-t perbedaan rata-rata pretes dan postes secara keseluruhan 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi model pembelajaran investigasi kelompok 
yang berbasis kearifan budaya lokal efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis 
narasi dan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. Dari hasil uji-t dibuktikan adanya 
perbedaan nilai rata-rata pretes ke postes pada setiap aspek. Berdasarkan pengolahan 
data menggunakan uji t terhadap ketujuh aspek menulis teks narasi yang diteliti dan 
hasil secara keseluruhan, disimpulkan bahwa Ho untuk semua aspek yang diteliti ditolak, 
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dan H1 diterima. Aspek yang telaah pada keterampilan menulis teks narasi yaitu: (1) 
kesesuaian isi karangan dengan ciri-ciri narasi (kejadian runtut, terdapat tokoh, tempat 
kejadian, waktu kejadian, dan suasana kejadian), (2) Kualitas dan ruang lingkup teks 
narasi (Berisi pengalaman, perasaan, dan pemikiran yang bercirikan kearifan budaya lokal 
dan indikator pendidikan karakter), (3) kohesi dan koherensi, (4) ketepatan pemilihan 
kosakata (diksi), (5) ketepatan penggunaan struktur kalimat, (6) ketepatan penggunaan 
ejaan dan tanda baca, dan (7) kerapian tulisan. Bagi para guru bahasa Indonesia SMP 
kelas VII di seluruh Indonesia disarankan agar dapat menerapkan dan mengembangkan 
model ini sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosial budaya peserta didik.

TRIGER GAMELAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MUSIK UNTUK SEKOLAH 
DASAR DI KOTA SEMARANG

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Ditemukannya Gatul (Gamelan Tutul) oleh Dosen di ITS (Institut Teknologi 
Surabaya, E-Gamelan di Udinus ( Universitas Dian Nuswantoro), hasil penelitian di Unnes 
berjudul “Aplikasi Teknologi Sampling dalam Pembuatan Soundfont Suara Gamelan 
sebagai Media Pembelajaran Seni Musik SMP di Kota Semarang” dan Triger Gamelan 
sebagai media pembelajaran musik untuk sekolah dasar di kota Semarang, nampaknya 
perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang Triger gamelan tersebut. Permasalahan utama 
yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara kerja mekanik prototip 
triger gamelan sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran musik untuk 
Sekolah Dasar di Kota Semarang? Oleh karena itu tujuan penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan sistem mekanik prototip triger gamelan 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 
Sistem mekanik prototip triger gamelan, panduan penggunaannya, Makalah pada seminar 
nasional, dan artikel untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR BERBASIS TEMATIK DAN PENDIDIKAN 
ANTARBUDAYA SEBAGAI PEDOMAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB TK 

ISLAM DI KOTA SEMARANG

Zukhaira, Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Kebijakan mengajarkan bahasa Arab di TK tidak diiringi dengan ketersediaan 
buku ajar bahasa Arab yang sesuai dengan kurikulum dan prinsip- prinsip pembelajaran 
yang dapat dipergunakan untuk Taman Kanak-Kanak. Sehingga sering dijumpai guru-
guru Taman Kanak-Kanak mengajarkan bahasa Arab tanpa pedoman atau buku ajar 
yang sesuai dengan psikologi belajar anak dan pendidikan antarbudaya yang diharapkan 
muncul dalam pembelajaran bahasa Arab TK. Peneliti memandang perlu mengembangkan 
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buku ajar di Taman Kanak-Kanak Islam di Kota Semarang dengan alasan sebagai berikut 
: Pertama, bahwa pemberian materi pelajaran bahasa Arab di TK-TK Islam tersebut 
belum menyesuaikan dengan kemampuan anak didik. Kedua, kurang matangnya desain 
kurikulum atau perencanaan pengajaran bahasa Arab mengakibatkan belum terarahnya 
pemberian materi bahasa Arab. Ketiga, tidak adanya suatu dokumen khusus hasil evaluasi 
tentang kemampuan siswa dalam memahami materi bahasa Arab mengakibatkan kurang 
tergambarkannya tingkat pemahaman siswa terhadap materi bahasa Arab. Keempat, 
kurangnya sarana prasarana pendukung dalam pengajaran bahasa Arab mengakibatkan 
kegiatan belajar mengajar terkesan monoton dan menimbulkan kejenuhan siswa, dan 
kelima, alokasi waktu untuk kegiatan belajar mengajar bahasa Arab sangat terbatas 
sehingga mengakibatkan terbatasnya pemberian materi kosakata bahasa Arab. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui analisis kebutuhan buku ajar berbasis 
tematik dan pendidikan antarbudaya sebagai pedoman pembelajaran bahasa Arab TK 
Islam di Kota Semarang; (2) untuk mengembangkan prototipe buku ajar berbasis tematik 
dan pendidikan antarbudaya sebagai pedoman pembelajaran bahasa Arab TK Islam 
di Kota Semarang; (3) untuk mengetahui validitas pengembangan buku ajar; (4) untuk 
mengetahui keefektifan buku ajar berbasis tematik dan pendidikan antarbudaya sebagai 
pedoman pembelajaran bahasa Arab TK Islam di Kota Semarang; (5) untuk menghasilkan 
produk akhir buku ajar dan media berbasis tematik dan pendidikan antarbudaya sebagai 
pedoman pembelajaran bahasa Arab TK Islam yang dapat digunakan di masyarakat luas. 
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. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 
(1) Buku ajar Bahasa Arab, (2) media pembelajaran, dan (3) artikel ilmiah yang akan 
disajikan di seminar hasil penelitian di forum yang luas dan di jurnal nasional.

PENGEMBANGAN MEDIA KOMIK BERBASIS NILAI KEARIFAN LOKAL DENGAN 
PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH 

MENENGAH ATAS

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Pendidikan di Indonesia selama ini lebih menekankan pada aspek verbalisme. Hal 
ini tampak dari kecenderungan pendidikan hanya dimaknai sebagai transfer of knowledge. 
Verbalisme dalam pembelajaran juga menjadi gejala yang lazim dalam pembelajaran 
sejarah. Sesungguhnya posisi pembelajaran sejarah sangat strategis dalam menciptakan 
kesadaran sejarah di kalangan peserta didik. Oleh karena itu sudah semestinya pelajaran 
sejarah menjadi mata pelajaran yang sangat penting, menarik, menyenangkan dan tidak 
membosankan. Agar lebih menarik dan mempermudah siswa dalam mencapai tujuan maka 
berbagai bahan atau sumber belajar dapat dikemas dengan berbagai inovasi, misalnya 
dengan penggunaan media agar menarik perhatian siswa dan merangsang siswa untuk 
belajar. Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. 
Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah komik. Dari rumusan 
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masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Di tahun pertama, penelitian 
bertujuan (1) Mendeskripsikan analisis kebutuhan media pembelajaran sejarah SMA 
khususnya untuk materi tentang Masa Hindu- Budha di Indonesia; (2) Mengembangkan 
prototype media komik berbasis berbasis nilai kearifan lokal dengan pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran sejarah; (3) Menguji dan menganalisis efektifitas prototype media 
komik berbasis berbasis kearifan lokal dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 
sejarah berdasarkan hasil uji validasi ahli dan uji coba lapangan. Di tahun kedua, penelitian 
ini bertujuan sebagai berikut (1) Mengembangkan prototype menjadi model komik berbasis 
berbasis kearifan lokal dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran sejarah di SMA; 
(2) Menguji dan menganalisis efektifitas model komik berbasis berbasis nilai kearifan lokal 
dengan pendekatan saintifik dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah di SMA. Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penelitian Pengembangan Secara lebih 
operasional, dalam penelitian ini, ke empat tahap tersebut dijabarkan kegiatan sebagai 
berikut (1) analisis kebutuhan, (2) desain prototipe media komik, (3) evaluasi penerapan 
prototype media komik, (4) penyempurnaan media komik. Ke empat kegiatan direncanakan 
terlaksana selama dua tahun. Tahun I penerapan tahap 1 dan 2. Kemudian pada tahun II 
penerapan tahap 3 dan 4. Secara skematik, tahapan dalam penelitian dan pengembangan 
ini digambarkan seperti diagram tulang ikan di bawah.

PENGEMBANGAN MODEL EARLY WARNING SYSTEM BENCANA BANJIR 
BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI DAS BERINGIN KOTA 

SEMARANG

Erni Suharini, Ariyani Indrayati
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Bencana Banjir di Das Beringin dari tahun 2010 hingga sekarang sudah terjadi 
sebanyak 7 kali, bencana banjir terutama pada musim penghujan. Rata-rata masyarakat 
di area tersebut memiliki tempat tinggal yang berdekatan dengan sungai bahkan terletak 
di bantaran sungai. Target khusus akan mencapai: 1) mengetahui profil spasial dan sosial 
Das beringin Kota Semarang. 2) mengetahui kearifan lokal yang tumbuh di masyarkat 
yang tinggal di sekitar Das Beringin dalam mengelola bencana banjir. 3) mengetahui 
profil kelompok siaga bencana masyarakat Das Beringin Kota Semarang. 4) menyusun 
data pokok bencana banjir di Das Beringin Kota Semarang, 5) membuat model early 
warning system bencana banjir Das Beringin berbasis sistem informasi geografis. 6) 
melakukan uji coba model early warning system bencana banjir Das Beringin berbasis 
sistem informasi geografis, 7) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-
pihak terkait, dan 8) membuat artikel publikasi jurnal ilmiah. Penelitian menggunakan 
metode riset pengembangan model (research and developmen). Pendekatan kualitatif 
melalui pengamatan, pengukuran, pemetaan, dan wawancara dengan masyarakat untuk 
memperoleh data kearifan lokal masyarakat. Penelitian dilakukan selama dua tahun, 
pada tahun pertama dilakukan penyusunan basisdata spasial dan data nonspasial (data 
kondisi sungai, debit, curah hujan, dan kearifan lokal), serta penyusunan draft model. 
Pada tahun kedua, mengembangkan model, melakukan uji coba dan sosialisasi model, 
dan membuat artikel jurnal. Hasil utama penelitian adalah software model Early Warning 
System Bencana Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis yang diharapkan menjadi 
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inovasi baru dalam sistem peringatan dini di masyarakat yang mengkolaborasikan antara 
teknologi dan kearifan lokal. Selain itu juga dihasilkan artikel ilmiah dipublikasikan pada 
jurnal internasional atau nasional sebagai upaya sosialisasi model.

MODEL PEMBERDAYAAN MGMP BERBASIS PEMBELAJARAN DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI PROPINSI JAWA 

TENGAH

Hamdan Tri Atmaja. Putri Agus Wijayati
Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Temuan tentang model pada penelitian pertama merupakan solusi memberdayakan 
MGMP Sejarah dalam untuk upaya meningkatkan profrsionalisme guru sejarah. Oleh 
karena itu Model pemberdayaan tersebut perlu disempurnakan pada penelitian tahap 
kedua. Tujuan dari penyempurnaan model pemberdayaan MGMP Sejarah pada penelitian 
tahap kedua adalah untuk mengetahui ketepatan, menemukan tingkat kevalidan dan 
melakukan uji coba untuk mengetahaui efektifitas dan efisiensi model pemberdayaan 
MGMP Sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru pendidikan sejarah di 
Jawa Tengah, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerepan model 
pemberdayaan MGMP Sejarah di Jawa Tengah. Desian dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian pengembangan (Research and Development). Berdasarkan keseluruhan 
langkah penelitian pada penelitian tahap pertama telah berhasil disusun sebuah model 
pemberdayaan MGMP Sejarah yang berbasis pada data kualitatif. Selanjutnya pada 
tahap kedua, yaitu pada tahun kedua penelitian terfokus pada uji coba produk, revisi 
produk, uji coba model dan penyusunan model akhir pemberdayaaan MGMP Sejarah. 
Lokasai penelitian adalah Jawa Tengah, dengan mengambil sampel Kotamadia 
Semarang, Kotamadia Tegal, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Banjarnegara. Keempat 
wilayah tersebut mewakili daerah utara dan Selatan, serta daerah pantai dan agraris. 
Temuan efektifitas model pemberdayaan MGMP Sejarah dengan indikator pengetahuan 
menunjukkan bahwa tingkat kemudahan pengetahuan yang disampaikan pada batas 
mudah dipahami, mengingat sebaran prosentase tingakat kemudahan pada rentang 
cukup, mudah dan sangat mudah dipahami. Pada makna kegiatan menunjukkan 
bahwa bahwa pada dasarnya guru-guru sejarah menganggap bahwa pertemuan MGMP 
sejarah baik pada pertemuan yang diselenggarakan setiap minggu, bulan maupun tahun 
memberi manfaat bagi guru- guru sejarah. Selanjutnya berkaitan dengan nara sumber 
menggambarkan nara sumber dalam kegiatan MGMP masih dalam katagori sesuai baik 
sesuai dengan kebutuhan guru-guru sejarah, sesuai dengan kepasitasnya dan sesuai 
dengan relevansinya. Kemudian tentang materi kegiatan menunjukkan materi yang 
diberikan baik materi pembelajaran, media pembelajaran, maupun karya ilmiah masih 
tergolong relevan. Berkaitan rencana kegiatan dapat disimpulkan recana kegiatan yang 
telah disusun pada umumnya guru-guru sejarah menyetujui. Selanjutnya tentang sarana 
penunjang dan disimpulkan bahwa sarana penunjang baik berkaitan dengan sarana 
kegiatan, tempat kegiatan dan sumber-sumber belajar sejarah tergolong mamadai untuk 
kegiatan MGMP Sejarah. Untuk kegiatan rutin dapat disimpulkan disimpulkan bahwa para 
guru sejarah sebenarnya menghendaki adanya pertemuan rutin baik pada pertemuan 
mingguan, bulanan, maupun tahuan.
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PENGEMBANGAN HISTORY ROOM BERBASIS MEDIA VISUAL BERTEMA 
SEJARAH LOKAL SEMARANG DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Pembelajaran sejarah akan lebih efektif jika dalam pelaksanaannya mampu 
tercipta atmosfer belajar yang sesuai. Salah satu upaya untuk mewujudkan atmosfer 
yang mendukung tersebut adalah dengan mewujudkan ruang sejarah (history room). 
Ruangan yang digunakan dalam pembelajaran sejarah perlu dikembangkan dan dirancang 
sedemikian rupa, sehingga menunjang aktivitas belajar sekaligus meningkatkan motivasi 
belajar sejarah siswa. Dengan demikian, perlu dikembangkan penelitian dan pengembangan 
program yang memfasilitasi guru-guru sejarah dalam pengembangan ruang sejarah. Hal 
ini dilakukan dengan memberikan alternatif pengembangan media yang mudah dan murah 
bagi guru untuk mengembangkan ruang sejarah. Salah satu alternatif pengembangan 
ruang sejarah yang mudah dan murah adalah pengembangan ruang sejarah berbasis 
media visual. Dalam hal ini media visual dipilih karena ketersediaan dan aksebilitas yang 
mudah. Selain itu pemanfaatannya juga tidak membutuhkan alat tambahan seperti alat 
proyektor. Dengan demikian, kegiatan ini bermaksud memberi pendampingan terhadap 
guru dalam pengembangan ruang sejarah berbasis media visual. 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 room berbasis media 
visual bertema sejarah lokal. Ada lima tahapan yang akan dilakukan untuk menuntaskan 
penelitian ini. Ke lima tahapan tersebut adalah (1) analisis kebutuhan, (2) desain prototipe 
history room, (3) penataan history room, (4) evaluasi penerapan prototipe history room, 
dan (5) penyempurnaan model history room. Ke lima tahapan tersebut trbagi dalam 
dua tahun pelaksanaan penelitian. Tahun I mengembangkan prototype model history 
room berbasis media visual bertema sejarah lokal. Tahun II mengembangkan model 
history room berbasis media visual bertema sejarah lokal dan mengeksperimenkannya 
untuk diuji efektivitasnya.
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MODEL RELASI ANTARA TAMBANG MINYAK RAKYAT DENGAN ASPEK 
EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT

Nugroho Trisnu Brata, Moh. Solehatul Mustofa, Hengky Pramusinto
Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Kemenristekdikti Tahun 2016

Rutinitas masyarakat Desa Hargomulyo yang bekerja di lapangan Pertambangan 
Minyak Rakyat (PMR) biasanya diawali setelah selesai salat subuh yang dilanjutkan pergi 
berangkat bekerja ke lapangan PMR dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda 
motor. Menurut PPT Migas (1994: 128-130), lapangan minyak ini pada zaman kolonial 
Belanda dinamakan District Dandangilo dan District Wonotjolo atau lapangan Dandangilo-
Wonocolo yang ditemukan dan dibor pertama kali pada tahun 1894 dan dioperasikan oleh 
perusahaan NV Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Sampai dengan tahun 1929 
ladang atau lapangan minyak ini masih berproduksi melalui 67 sumur pompa. Namun, 
setelah tahun 1929 produksi minyak lambat laun mulai menurun kemudian aktivitas produksi 
dihentikan dan sumur-sumur minyak ditutup dengan beton semen. Setelah lapangan 
minyak ini ditutup oleh NV BPM, kemudian masyarakat sekitarnya membongkar segel 
penutup sumur dan mulai menambang minyak dan masih berlangsung sampai penelitian 
ini dilakukan. Lapangan minyak itu kemudian disebut sebagai lapangan Pertambangan 
Minyak Rakyat Hargomulyo. Masalah yang dikemukakan di dalam penelitian ini adalah 
sejauh mana manfaat model relasi antara pertambangan minyak rakyat dengan aspek 
ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya? Penelitian ini memiliki tujuan jangka panjang 
yaitu mengkaji secara berkesinambungan „‟fenomena ekonomi-sosial masyarakat yang 
berada di sekitar arena pertambangan‟ pada umumnya, dan area pertambangan minyak 
dan gas bumi (migas) pada khususnya. Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini adalah berusaha merumuskan dan membuat model relasi antara pertambangan minyak 
rakyat dengan aspek ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar pertambangan minyak 
rakyat Hargomulyo. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan di muka adalah 
metode focus group discussion (FGD) yang merupakan bagian dari metode penelitian 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model relasi antara pertambangan minyak 
rakyat dengan aspek ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya masih perlu perbaikan 
dan penyempurnaan. Hal ini terjadi akibat dari perbedaan pemahaman dan perbedaan 
kepentingan beberapa pihak dalam menyikapi keberadaan dan makna PMR. Terdapat 
relasi yang signifikan antara PMR dengan aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat 
di sekitar PMR.

MODEL PENGEMBANGAN KONSERVASI CAGAR BUDAYA DALAM UPAYA 
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELESTARIKAN PENINGGALAN SEJARAH 

DI KOTA KUDUS

R. Suharso, Hamdan Tri Atmaja
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Pembangunan fisik Kota Kudus menghadapi dilematis. Di satu sisi harus 
berkembang dan terus berbenah, disisi lain perkembangan dan perubahan tersebut 
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haarus melestarikan penginggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kota Kudus. Dalam 
upaya mensinkronkan antara pembangunan fisik dan memperhatikan peninggalan-
peninggalan sejarah, terdapat berbagai masalah. Masalah tersebut menjadi fokus kajian 
dalam penelitian ini. Secara operasional masalah yang akan dikaji adalah bagaimana 
konstruksi social masyarakat terhadap peninggalan-peninggalan sejarah di Kota Kudus, 
baiamana morfologi Kota Kudus dan bagaiaman model pengembangan konservasi budaya 
yang efisien dan efektif dalam upaya melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah di 
Kota Kudus. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konstruksi social masyarakat 
terhadap peninggalan sejarah, medeskripsikan morfologi Kota Kudus, membuat model 
pemberdayaan pengembangan konservasi budaya yang efektif dan efisien guna 
melestarikan peninggalan- peninggaln sejarah, publikasi artikel pada jurnal terakreditasi, 
serta sosialisasi temuan model pada instansi-instansi terkait. Penelitian ini dilakuka dua 
tahap dengan pendekatan Penelitian dan Pengembangan (Research and Development). 
Pada tahap pertama penelitian terfokus pada analisis data tentang konstruksi social 
dan morfologi Kota Kudus yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan model. Pada 
tahap kedua penelitian terfokus pada uji coba model pengembangan konservasi budaya 
dalam upaya melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah di Kota Kudus. Penelitian 
pada tahap pertama menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian tahap kedua 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Kota Kudus yang meliputi 
Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan 
Mejobo, dan Kecamatan Kaliwungu. Sumber data penelitian ini adalah informan yang terdiri 
dari masyarakat, para pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas peninggaln-
peninggalan sejarah, termasuk benda cagafr budaya yang dilindungi. Sementara sumber-
sumber data yang berkaitan dengan fenomena adalah perilaku masyarakat terkait dengan 
peninggaln-peninggalan sejarah. teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara 
mendalam, observasi, dan studi documenter. Teknik analisi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Tema Kultural (Discovering Cultural Themes Analysis) pada 
tahap pertama dan teknik analisis data kuantitatif.

MODEL PEMBERDAYAAN PEKERJA SEX KOMERSIAL (PSK) DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PSK DI LOKALISASI KEDUNG BANTENG 

KABUPATEN PONOROGO

Suwito Eko Pramono, Ba‟in
Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menutup 
lokalisasi Kedung Banteng, maka pemberdayaan PSK Kedung Banteng merupakan 
pemikiran dan upaya cerdas yang harus dilaksanakan agar kebijakan pemerintah dapat 
dilaksanakan dengan lancar, sekaligus sebagai upaya menciptakan kehidupan PSK 
yang lebih baik. Pemberdayaan tersebut merupakan bentuk rekayasa sosial dalam 
upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan PSK. Berkaitan dengan itu, 
maka tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan dan menganalisis habitus dan 
arena yang mendorong para PSK melakukan praktik prostitusi, (2) menghasilkan Model 
Pemberdayaan PSK dalam upaya meningkatkan kualitas hidup PSK melalui internalisasi 
nilai-nilai manusia dan masyarakat sebagai bentuk hilirisasi ilmu sosial, humaniora, dan 
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pendidikan. Temuan penelitian ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah 
PSK secara tuntas dan sekaligus memutus mata rantai kegiatan prostitusi secara masif. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan desain penelitian dan pengembangan (R & D) dengan 
tiga tahap. Tahap pertama, penelitian terfokus pada pengungkapan habitus dan arena 
yang menjadi latar belakang praktik prostitusi. Temuan ini sebagai dasar penyusunan 
Model Pemberdayaan PSK. Pada tahap kedua terfokus pada pengembangan Model 
Pemberdayaan PSK dan menguji efektivitas dan efisiensi model atau produk. Pada tahun 
ketiga, penelitian terfokus pada penguatan internalisasi nilai-nilai kehidupan sebagai 
bentuk hilirisasi ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan. Sumber data penelitian terdiri 
atas informan, proses dan perilaku, serta dokumen. Analisis data dilakukan dengan life 
history analysis sebagai salah satu metode analisis dalam penelitian kualitatif. Temuan 
penelitian yang berkaitan dengan habitus dapat dirumuskan bahwa keterbatasan lapangan 
kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan fungsional, etos dan semangat kerja 
yang rendah, peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dan mudah, 
kepedulian terhadap nilai-nilai sosial dan norma-norma agama yang rendah, kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang dalam membangun kehidupan yang normal relatif rendah. 
Sedangkan temuan yang berkaitan dengan arena, di antaranya tersedianya tempat 
untuk melaksanakan praktik prostitusi, ikut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 
sekitar lokalisasi, penerimaan warga masyarakat terhadap praktik prostitusi di sekitar 
lokalisasi, adanya keamanan dan kenyamanan bagi praktik prostitusi, adanya pembinaan 
dari aparat pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan para PSK.

PRODUK SAYUR BERKADAR BESI TINGGI YANG DISTIMULASI DENGAN 
PARTIKEL MAGNETIK NANO HASIL SINTESIS DARI PASIR BESI

Agus Yulianto, Budi Astuti
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Sayuran berwarna hijau sudah lazim dipahami oleh masyarakat sebagai sumber 
nabati yang banyak mengandung zat besi. Para konsultan medis sering menyarankan 
sayuran hijau untuk dikonsumsi oleh orang yang memerlukan tambahan zat besi, seperti 
orang yang terkena anemia, orang hamil, dan lainnya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, 
keberadaan zat besi dalam tanaman / sayuran dapat dideteksi melalui pengukuran 
suseptibilitas magnetiknya. Sayuran yang mengandung banyak zat besi akan terindikasi 
oleh nilai suseptibilitas magnetik yang tinggi. Namun sayangnya, dari hasil pengukuran 
diketahui banyak produk sayuran hijau dipasaran tidak selalumemiliki nilai suseptibilitas 
magnetik yang tinggi, yang mengindikasikan rendahnya kandungan zat besi. Indikasi 
tersebut juga didukung oleh hasil analisis dengan menggunakan Ultra Violet Absorbtion 
Spectroscopy (UVS). Penelitian tahap I telah menghasilkan sayur dengan kadar besi yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan produk pasar. Penelitian tahap ke dua ini bertujuan 
melakukan optimasi produk dan metode untuk memproduksi sayuran dengan kadar besi 
tinggi. Selain itu akan dilakukan uji coba untuk mengetahui pengaruh treatmen sayuran 
berkadar besi tinggi tersebut terhadap mencit untuk memperoleh informasi peningkatan 
kadar HB darah. Karakterisasi produk sayuran akan dilakukan melalui pengukuran sifat 
magnetik, yaitu dengan mengukur nilai suseptibilitas magnetik.Jumlah zat besi dan 
beberapa unsur lain dalam produk akan dianalisis secara kuantitatif dengan UVS. Mencit 
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akan diterapi dengan menggunakan sayuran produk penelitian dengan prosedur baku 
yang dipergunakan di bidang Biologi dan kesehatan. Kadar HB diukur pre-post treatment. 
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah produk dan metode optimum dalam 
meningkatkan kadar besi pada sayuran dan informasi mengenai pengaruh produk dalam 
meningkatkan kadar HB pada hewan coba. Hasil-hasil tersebut akan dipublikasi pada 
seminar ilmiah nasional dan internasional serta disubmit pada jurnal ilmiah internasional 
terindeks.

MODEL LEMBAR KERJA FISIKA BERBASIS SAINTIFIK UNTUK 
MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS

Dwi Yulianti, Siti Khanafiyah, Pratiwi Dwijananti
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, 
yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Hasil akhir dari pembelajaran scientific adalah 
peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik 
(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara 
layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan.Pemerintah telah mencanangkan pendidikan karakter tahun 2010. Hasil 
kajian 15 buah LKS yang beredar di di kota Semarang bulan Januari – Mei tahun 2013, 
LKS tersebut100 % hanya berisilatihan soal atau review dari materi setiap topik tanpa 
mengintegrasikan karakter. Bentuk LKS tersebut95 % berupa ringkasan materi, latihan 
soal dan pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat, 30 % mengarahkan 
percobaan, namun petunjuknya hanya berupa perintah, disamping itu belum menekankan 
pendekatan scientific. Penelitian tahun kedua ini bertujuan mengimplementasikan 
model Lembar Kerja Fisika Sekolah Menengah Atas menggunakan pendekatan saintifik 
terintegrasi karakter yang telah diujicoba pada kelompok sedang pada tahun pertama. 
Karakter yang dikembangkan adalah rasa ingin tahu, jujur, disiplin, dan komunikatif.
Penelitian menggunakan Quasi Experimental Design berbentuk nonequivalent control 
group design.Pemahaman konsep fisika diperoleh dari hasil pretest dan posttest.Data 
perkembangan karakter diperoleh melalui angket dan observasi.Materi Fisika pada 
Lembar Kerja Siswa yang dikembangkan adalah Perpindahan Kalor, Suhu dan Pemuaian, 
Kalor dan Perubahan Wujud, dan Fluida Statis.Hasil implementasi Model Lembar Kerja 
Siswa yang dikembangkandapat meningkatkan hasil belajar pengetahuan, keterampilan 
dan mengembangkan karakter, khususnya karakter rasa ingin tahu, jujur, disiplin, dan 
komunikatif, walau peningkatannya masih berada pada kategori ada yang rendah dan 
ada yang sedang. Penelitian dapat dilanjutkan untuk mengetahui perkembangan karakter 
lebih lanjut mengingat karakter adalah pembiasaan yang harus diamatai dalam waktu 
yang lama.
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PENGEMBANGAN MEMBRAN KITOSAN-SILIKA-POLIETILEN GLIKOL SEBAGAI 
MEMBRAN ADSORPSI ION LOGAM BIVALENT DAN ZAT WARNA LIMBAH CAIR 

INDUSTRI TEKSTIL

F. Widhi Mahatmanti, Wara Dyah Pita Rengga, Ella Kusumastuti
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian pengembangan membran kitosan-silika-polietilen glikol (Ch/Si/P) telah 
dilakukan, membran digunakan sebagai membran adsorpsi ion logam bivalent dan zat 
warna Rhodamin B pada limbah cair tekstil. Ion logam bivalent yang berada dalam limbah 
cair tekstil meliputi ion Pb(II), Cu(II), dan Cd(II). Zat warna yang terdapat dalam limbah 
cair tekstil meliputi Rhodamin B merupakan zat warna kation yang dapat bersifat sebagai 
zwitter ion. Menurut Mahatmanti et al., 2014 membran Ch/Si/P merupakan membran 
yang dibuat dengan cara mencampurkan kitosan, silika dan polietilen glikol dengan variasi 
massa 1:0,8:0,5. Membran Ch/Si/P merupakan membran yang kuat dan fleksibel yang 
ditunjukkan dengan nilai persentase perpanjangan yang maksimum dan Modulus Young 
yang minimum. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah mempelajari faktor-faktor 
yang berpengaruh pada adsorpsi ion logam dan zat warna yang terdapat di limbah 
cair tekstil (sampel buatan dan limbah) pada membran yang meliputi pH larutan, waktu 
kontak, konsentrasi awal larutan, dan ukuran molekul. Target utama penelitian adalah 
dihasilkan kondisi optimum pengoperasian pengolahan limbah menggunakan membran 
dan reaktor yang digunakan dalam pengolahan limbah cair industri tekstil. Pada tahun I: 
telah dipelajari kondisi optimum yang mempengaruhi adsorpsi pada a). ion logam secara 
individual maupun campuran, b). zat warna secara individual dan c). Campuran ion logam 
dan zat warna menggunakan sampel buatan oleh membran Ch/Si/P. Target hasil pada 
tahun I: diperoleh kondisi optimum adsorpsi limbah buatan menggunakan membran Ch/
Si/P. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada adsorpsi dengan sistem batch diperoleh 
pH optimum untuk zat warna Rhodamin B = 7, Mg, Pb(II) dan Cu(II) = 6, Cd(II) = 5,5. 
Adsorpsi zat warna Rhodamin B, ion Pb(II), Cu(II), dan Cd(II) pada membran Ch/Si/P 
mengikuti model isoterm Langmuir. Nilai kapasitas adsorpsi untuk zat warna Rhodamin B, 
ion Pb(II), Cu(II), dan Cd(II) masing-masing adalah 0,052., 0,16., 0,298., dan 0,156 
mmol/g. Secara umum pada data kinetika adsorpsi, terdapat kecenderungan adanya 
nilai koefesien linieritas R2 yang lebih tinggi pada model kinetika pseudo orde dua. Pada 
kajian sifat transpor zat warna Rhodamin B, ion Pb(II), Cu(II), dan Cd(II) menggunakan 
sistem transpor ion, permeasi Rhodamin B > Cd(II)> Pb(II)> Cu(II). Selektivitas membran 
merupakan senyawa tidak mampu menembus membran sebagai akibat sudah tercapainya 
kesetimbangan dan ion terikat oleh gugus aktif pada membran. Selektivitas membran 
meningkat mengikuti urutan Cu(II)>Pb(II)>Cd(II)> Rhodamin B. Luaran pada tahun 
I: Seminar Internasional yang telah dilakasanakan tanggal 15-16 September 2016 di 
UNSOED Purwokerto (11th Joint Conference on Chemistry) dengan judul: Adsorption 
of Pb(II) ion from aqueous solution onto Chitosan/silica/polyethylene glycol (Ch/Si/P) 
composites membrane dan artikel di jurnal Internasional bereputasi dan terindeks scopus 
(Asian Journal of Chemistry dengan judul: “Chitosan/silica/polyethylene glycol (Ch/Si/P) 
composites membrane as selective adsorbent of Rhodamine B from aqueous solution”) 
sudah di accepted.
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E-PROJECT; SISTEM INFORMASI DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM 
PENGELOAAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROJEK

Harjito, Sri Nurhayati
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Pembelajaran di sekolah bukanlah sekedar transfer pengetahuan dari guru ke 
murid. Proses pembelajaran harus mampu membangun budaya-budaya ilmiah melalui 
aktivitas pembelajaran. Selama ini porsi pengajaran (transfer pengetahuan) lebih 
mendominasi dibanding porsi pembelajaran. Oleh sebab itu melalui E-Project sistem 
dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran menjadi tulang punggung aktivitas 
kelas melalui penyelesaian projek, pemecahan masalah, unjuk kerja dan komunikasi 
hasil. Tidak mudah untuk menyelenggarakan pembelajran projek di sekolah mengingat 
kapasitas kelas yang besar, jumlah jam mengajar guru perminggu. Apa lagi sistem Ujian 
Nasional yang lebih menekankan aspek pengetahuan makin mengarahkan guru untuk 
mengejar keberhasilan lewat aspek pengetahuan. E-Project dirancang untuk membantu 
guru menyelenggarakan pembelajaran yang dapat mendorong aktivitas siswa melalui 
pembelajaran berbasis projek melalui pelibatan siswa dalam kegiatan penilaian secara 
othentik. Project Base Learning and Authentic Assessment (PBLAAMS) dengan HAKI No. 
070888 sebagai core dari sistem ini akan dicoba kembangkan agar meningkat dari 4 
sisi yaitu 1) interoperability, 2) fleksibility, 3 ease of use dan 4) scalability. Pengembangan 
dirancang melalui Research and development dengan mengacu model pengembangan 
Analysi-Desig-Development-Implementation-Evaluation (ADDIE-Model).

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA BERBASIS PENDIDIKAN 
MULTIKULTURAL MENGGUNAKAN PERMAINAN UNTUK MENGEMBANGKAN 

KARAKTER SISWA

Isa Akhlis, Novi Ratna Dewi
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Data dari IPW menyatakan bahwa pada awal tahun 2014 kasus pemerkosaan dan 
tindak kriminal meningkat tak terkecuali di lingkungan pendidikan. Dewey menitikberatkan 
bahwa tujuan pendidikan bukanlah sekedar mendidik manusia supaya well-informed 
tetapi mengenal dan menguasai kebudayaannya dan menguasai ilmu pengetahuan, 
pengembang intelektual yang berarti pengembang dirinya sendiri dimasa depan (Karwati, 
2010) hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Selanjutnya 
Banks (1993) menjelaskan bahwa pendidikan multikultur memiliki lima dimensi yang saling 
berkaitan, yaitu :(1). Content integration; (2). The Knowledge Construction Process; (3) 
An Equity Paedagogy; (4) Prejudice Reduction; (5) Exercise. Games dapat dibuat untuk 
mengeksplor ide-ide IPA tertentu ke permukaan sedangkan anak-anak dari segala usia 
suka bermain game. (Muslimin, 2012). Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini dibagi menjadi 2 tahap dalam 2 tahun. Tahap pertama (tahun pertama) bertujuan 
untuk mendapatkan draf permainan serta perangkat pembelajaran yang tervalidasi oleh 
ahli dan teruji keterbacaannya disertai deskripsi pembuatan Pengembangan perangkat 
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pembelajaran menggunakan prosedur model pengembangan produk 4-D (Four D model) 
dari Thiagarajan (1974: 5 - 9). Adapun tahapan yangakan digunakan terdiri dari tiga 
tahap, yaitu: a) pendefinisian (define), b) perancangan (design) dan c) pengembangan 
(develop) 1. Tujuan tahap kedua (tahun kedua) untuk menyempurnakan draf dengan 
uji coba lapangan untuk melihat efektivitas penggunaan perangkat melalui tahap 
pengembangan (develop) 2. Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan 
pada tahun kedua ialah observasi untuk memperoleh data karakter peserta didik pada 
saat penggunaan perangkat, angket untuk memperoleh data respon guru dan peserta didik 
terhadap perangkat dan pembelajaran serta tes untuk memperoleh data tentang karakter 
peserta didik. Seluruh data dianalisis secara deskriptif. Hasil capaian untuk tahun kedua 
adalah perangkat pembelajaran yang teruji efektif dapat meningkatkan karakter peserta 
didik.

DAUR ULANG MINYAK JELANTAH MENJADI BAHAN FOTOKATALIS CARBON 
NANODOTS UNTUK PENJERNIH AIR

Mahardika Prasetya Aji, Sulhadi
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memegang peranan 
penting dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia. Tingginya pertumbuhan 
penduduk saat ini mengakibatkan konsumsi air terus meningkat setiap tahunnya. 
Sedangkan ketersediaan air bersih cenderung terus berkurang akibat kerusakan alam 
dan pencemaran sumber-sumber air oleh limbah organik maupun anorganik. Tingkat 
konsumsi air yang sangat tinggi menuntut upaya yang dilakukan oleh manusia untuk 
memenuhi kebutuhan akan air bersih sehingga diperlukan upaya untuk menjaga sumber 
mata air bersih dan menjernihkan air yang telah tercemar. Teknik penjernihan air yang 
sederhana telah banyak dikembangkan yaitu teknik fotokatalisis dengan menggunakan 
material semikonduktor sebagai fotokatalis. Foton yang bersumber dari sinar matahari 
dapat mengeksitasi elektron dari tingkat energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Elektron 
ini bereaksi dengan oksigen O2 membentuk radikal bebas oksigen dan menghasilkan 
hydrogen peroksida H2O2. Radikal bebas ini memiliki potensial yang cukup tinggi untuk 
mengoksidasi zat organik sehingga dihasilkan hydrogen dioksida dan gas karbon dioksida. 
Bahan fotokatalis dari jenis carbon nanodots (C-Dots) diperoleh dari daur ulang 
minyak jelantah. C-Dots yang dihasilkan dari proses pemanasan pada temperatur 300oC 
digunakan sebagai bahan fotokatalis pada larutan methylene blue dengan konsentrasi 40 
ppm. Hasil proses fotokatalitis menunjukan degradasi intensitas methylene blue. Proses 
fotokatalis dipengaruhi oleh jumlah C-Dots dan waktu radiasi sinar matahari. C- Dots 
dengan jumlah relatif sedikit yang efektif dalam proses fotokatalis. Air hasil proses 
fotokatalis dengan polutan sintetik methylene blue memiliki tingkat kejernihan yang tinggi 
yang sebanding dengan air bersih. Tingkat rejeksi polutan sintetik methylene blue dengan 
bahan fotokatalis C-Dots dari minyak jelantah hingga 96%. Rejeksi polutan tersebut 
dipengaruhi oleh jumlah C-Dots dan waktu proses fotokatalis. Tingkat keasaman air hasil 
proses fotokatalis dengan polutan sintetik methylene blue turun menuju tingkat keasamaan 
netral. Kadar oksigen air hasil proses fotokatalis memiliki kadar oksigen yang lebih rendah 
dari limbah sintetik methylene blue. Proses fotokatalis yang selalu menghasilkan gas CO2 
menyebabkan air hasil proses fotokatalis memiliki kadar oksigen yang rendah.
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PENGEMBANGAN MODEL PERKULIAHAN KIMIA LINGKUNGAN BERBASIS 
MASALAH BERVISI GREEN CHEMISTRY UNTUK MENINGKATKAN NILAI-NILAI 

KARAKTER DAN KREATIVITAS MAHASISWA

Murbangun Nuswowati, Endang Susilaningsih
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Permasalahan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pencemar bahan kimia, 
sampai saat ini belum semua dapat diatasi, bahkan di suatu wilayah telah ditangani, namun 
muncul masalah baru di tempat lain. Melalui perkuliahan berbasis masalah, dapatkah 
menyumbang pemecahan masalah tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah menemukan 
model perkuliahan Kimia Lingkungan barbasis masalah bervisi Green Ghemistry dan 
model penilaian nilai-nilai karakter, penilaian kreativitas calon guru yang tepat dan teruji 
secara empirik dan merupakan satu paket produk yang berupa model perkuliahan 
Kimia Lingkungan berbasis masalah bervisi Green Chemistry. Penelitian ini, telah diuji 
coba atau implementasi dengan model perkuliahan penilaian yang diharapkan dapat 
meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam memecahkan masalah lingkungan. Isu-isu 
masalah lingkungan yang berkembang dalam proses perkuliahan tersebut, yang akhirnya 
dapat sebagai pelengkap bahan ajar yang sudah ada. Prosedur 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) dan dikaitkan dengan kreativitas calon guru yang meliputi 
keterampilan berpikir kreatif, sikap kreatif, tindakan kreatif dan produk kreatif. Proses 
penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahun ke dua ini (2016) memperoleh model 
perkuliahan Kimia Lingkungan yang berorientasi pembelajaran berbasis Masalah (PBL) 
bervisi Green Chemisry yang teruji. Disain instrumen produk penelitian tahun pertama 
(2016) di uji coba lagi. Uji coba dilakukan untuk Instrumen asesmen penanda nila-nilai 
karakter, keterampilan berpikir kreatif dan sikap kreatif. Instrumen untuk menilai tindakan 
kreatif, produk kreatif dan penguasaan sudah bagus. Pengembangan model perkuliahan 
kimia lingkungan berbasis masalah bervisi green chemistry dapat meningkatkan nilai-
nilai karakter dan kreatifitas mahasiswa. Penanda nilai-nilai karakter sebelum, sesudah 
penerapan dan N-Gain kelas eksperimen adalah 60, 79 dan 0,7 (tinggi) dan kelas kontrol 
adalah 68, 73 dan 0,2 (rendah). Keterampilan berpikir kreatif, sebelum, sesudah penerapan 
dan N-Gain kelas eksperimen adalah 62, 82 dan 0,53 (sedang), kelas kontrol adalah 62, 
69 dan 0,18 (rendah). Sikap kreatif, dengan hasil sebelum, sesudah penerapan dan 
N-gain Kelas eksperimen adalah 59.89, dan 0,73 (tinggi), kelas kontrol adalah 65, 78 
dan 0,38 (sedang) Produk dari penelitian ini adalah Instrumen asesmen penanda nilai 
karakter, keterampilan berpikir kreatif, sikap kreatif, tindakan kreatif, produk kreatif dan 
penguasaan konsep.
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MODEL RME (REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION) BERBASIS 
ETNOMATEMATIKA UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER SISWA

Nurkaromah Dwidayati, Zaenuri
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan model 
pengembangan inovasi pembelajaran dan bahan ajar berbasis etnomatematika untuk 
memperkuat karakter siswa. Tujuan penelitian tahun pertama adalah (1) mengeksplorasi 
bentuk-bentuk etnomatematika pada budaya masyarakat dan (2) menganalisis relasi 
bentuk-bentuk etnomatematika pada budaya masyarakat dengan konsep-konsep 
matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
Borg & Gall (1983). Dalam penelitian dan pengembangan ini dilakukan penyederhanaan 
langkah, dari sepuluh langkah Borg & Gall (1983: 772), menjadi tiga tahap, yaitu studi 
pendahuluan, pengembangan model, dan validasi model yang terbagi dalam tiga tahun 
kegiatan. Subjek penelitian adalah guru dan siswa pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah di Pantai Utara Jawa. Pada tahun pertama dilakukan studi pendahuluan 
untuk (1) mengeksplorasi bentuk-bentuk etnomatematika pada budaya masyarakat, (2) 
menganalisis relasi bentuk- bentuk etnomatematika pada budaya masyarakat dengan 
konsep-konsep matematika. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, 
dan dokumentasi, disamping kajian literature (review). Data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) bentuk-bentuk etnomatematika pada budaya 
masyarakat (Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Tegal, Demak, Kudus, dan Rembang) berupa 
(a) benda cagar budaya (Menara Kudus dan Masjid Agung Demak), (b) benda noncagar 
budaya, (c) makanan tradisional, (d) motif kain batik, dan (e) permainan tradisional dan 
(2) berbagai bentuk etnomatematika pada budaya masyarakat berelasi dengan konsep-
konsep matematika, sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika, 
baik di jenjang pendidikan dasar (SMP) dan menengah (SMA/SMK).

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBIAKAN NEMATODA ENTOMOPATOGEN 
ISOLAT LOKAL SEMARANG BERDASARKAN KARAKTER EKOLOGIS DAN 

APLIKASINYA PADA RAYAP TANAH (Macrotermes sp)

Priyantini Widiyaningrum, Niken Subekti, Bambang Priyono 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Nematoda entomopatogen (NEP) isolat lokal Semarang dari genus Steinernema 
sp potensial untuk diproduksi massal, dan viabilitas menjadi faktor penting yang harus 
dijaga kontinyuitasnya selama dalam proses pembiakan invitro. Terdapat tiga hal penting 
yang harus dikaji terlebih dahulu sebagai dasar formulasi media pembiakan yang efektif, 
yaitu karakter ekologis NEP iisolat lokal, pemilihan media pembiakan yang menyerupai 
karakter inang, serta jenis kemasan yang tepat untuk penyimpanan. Penelitian dirancang 
dalam dua tahun pelaksanaan dengan menggunakan rayap tanah (Macrotermes sp) 
sebagai serangga uji. Penelitian tahun I bertujuan mengevaluasi karakter ekologis NEP 
Steinernema sp yang diisolasi dari sampel tanah di Semarang. Target khusus penelitian 
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tahun I adalah diperoleh rekomendasi data abiotik (suhu, kelembaban, dan pH) media 
penyimpanan yang efektif mempertahankan viabilitas dan patogenitas NEP Steinernema 
sp isolat Semarang. Penelitian dilakukan menggunakan eksperimen rancangan acak 
lengkap klasifikasi satu arah. Juvenil infektif (JI) yang diperoleh diuji viabilitasnya pada 
enam level temperatur penyimpanan (15OC; 18OC; 21OC; 24OC; 27OC; 30OC), uji toleransi 
terhadap pH terdiri dari 9 level pH (5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9) dan uji toleransi 
kelembaban 6 perlakuan (100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%). Masing-masing perlakuan 
pada setiap uji dibuat lima kali ulangan. Viabilitas JI dihitung setelah 24 jam perlakuan. 
Data viabilitas JI pada semua parameter ekologis dianalisis menggunakan ANOVA 
dilanjutkan dengan LSD test. Viabilitas terbaik selanjutnya diuji patogenitas terhadap rayap 
tanah Macrotermes sp dalam durasi 24, 48 dan 72 jam. Uji patogenitas dilakukan dalam 
6 level konsentrasi JI (0, 50, 250, 500, 750 dan 1000 JI/ml). Masing-masing perlakuan 
diulang lima kali. Mortalitas rayap dihitung setelah 24, 48 and 72 jam aplikasi. Jika pada 
pengamatan kelompok kontrol ditemukan kejadian mortalitas, maka semua data hasil 
pengamatan di setiap perlakuan dikoreksi menggunakan rumus Abbott. Data mortalitas 
rayap setelah 24, 48 dan 72 jam perlakuan dianalisis varian dan uji lanjut LSD jika 
terdapat perbedaan akibat perlakuan. Patogenitas NEP pada LC50 dan LC95 dalam 24 
dan 48 jam dianalisis probit dengan alat bantu software minitab 17. Hasil analisis statistik 
menunjukkan bahwa perbedaan viabilitas JI signifikan di semua parameter ekologis (LSD 
test; α < 0.05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa viabilitas optimum JI isolat Semarang 
dicapai pada kisaran temperatur 21OC-27OC; pH 7,5 - 8 dan kelembaban 80% - 100%. 
Berdasarkan analisis probit, patogenitas pada LC50 untuk 48 jam setelah aplikasi dicapai 
pada konsentrasi 242 JI / ml aplikasi, sementara LC95 dalam 48 jam pada 1012 JI/ ml. 
Data ini merupakan informasi penting sebagai rekomendasi penelitian lanjutan terkait 
pembiakan invitro JI Steinernema sp isolat Semarang dalam produksi massal.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR STATISTIKA BERBANTUAN TIK DENGAN 
PENDEKATAN PENILAIAN PORTOFOLIO UNTUK MENINGKATKAN 

KOMUNIKASI DAN KONEKSI MATEMATIS MAHASISWA

Putriaji Hendikawati, Nuriana Rachmani Dewi
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Pada penelitian lanjutan ini buku ajar Statistika yang telah dikembangkan paa 
tahapan sebelumnya dilengkapi dengan perangkat pembelajaran berupa Rancangan 
Perkuliahan Semester dan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan komunikasi dan koneksi matematis mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk 
menguji efektifitas produk buku ajar Statistika berbantuan TIK pada tahap disseminate 
(penyebaran) dengan mengambil subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Matematika Jurusan Matematika FMIPA Unnes sejumlah 30 orang mahasiswa. 
Pada tahap awal penelitian dilakukan analisis gaya berpikir mahasiswa dan dilakukan 
pengelompokan kemampuan awal mahasiswa dengan menggunakan nilai IPK semester 
sebelumnya. Dalam proses perkuliahan digunakan buku ajar Statistika berbantuan TIK 
dan dilakukan pendekatan penilaian berbasis portofolio (portfolio based assessment) yang 
diharapkan mampu mengungkap dan menilai kemampuan mahasiswa dengan lebih akurat 
dan lebih lengkap berdasarkan bukti yang dimilikinya. Pemanfaatan teknologi informasi 
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dan komunikasi (TIK) khususnya perkembangan media komputer beserta software 
statistika digunakan untuk mempermudah pemahaman dan proses analisis data statistik 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan koneksi dan komunikasi matematis 
mahasiswa. Hasil analisis data tes kemampuan koneksi dan komunikasi menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan skor pre-test dan post-test. Sedangkan, hasil pencapaian 
skor post-test kemampuan koneksi dan komunikasi matematis mahasiswa berdasarkan 
kemampuan awal tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan buku ajar Statistika berbantuan TIK dan pendekatan penilaian berbasis 
portofolio secara signifikan telah meningkatkan kemampuan koneksi dan komunikasi 
matematis mahasiswa.

PENGEMBANGAN MODEL PERAMALAN DENGAN RECURRENT NEURAL 
NETWORK PADA RUNTUN WAKTU YANG BERPOLA LONG MEMORY DAN 

MUSIMAN

Walid, Alamsyah
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Dalam praktek sehari-hari, seringkali pemodelan runtun waktu itu tidak hanya 
atau tidak cukup melibatkan lag atau order autoregressive (AR) saja akan tetapi juga 
melibatkan lag atau order yang moving average (MA). Kondisi ini terjadi baik dalam 
model linear yang lebih dikenal dengan model autoregressive moving average (ARMA) 
maupun pada model nonlinear, yang salah satu bentuknya adalah model recurrent neural 
networks (RNN). Feedforward neural networks (FFNN) adalah salah satu bentuk model 
nonlinear yang dapat dipandang sebagai suatu kelompok model yang sangat fleksibel 
yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Recurrent Neural Network sebagai 
salah satu model hybrid yang sering digunakan untuk meramalkan dan mengestimasi 
persoalan-persoalan terkait dengan kelistrikan, dapat digunakan untuk menguraikan 
penyebab membengkaknya beban listrik yang di alami PLN. Dalam penelitian ini akan 
dikembangkan prosedur peramalan RNN pada runtun waktu dengan pola long memory. 
mengingat aplikasinya adalah beban listrik nasional yang tentu mempunyai trend berbeda 
dangan kondisi beban listrik di negara manapun. Penelitian ini memberikan hasil algoritma 
peramalan runtun waktu yang mempunyai pola long memory dengan menggunakan 
FFNN yang selanjutnya disebut dengan algoritma fractional integrated feedforward neural 
networks (FIFFNN). Selain itu, penelitian ini juga memberikan hasil algoritma peramalan 
runtun waktu yang mempunyai pola long memory dan musiman dengan menggunakan 
RNN dalam hal ini mengunakan E- RNN yang selanjutnya disebut dengan algoritma 
fractional integrated recurrent neural networks (FIRNN). Hasil peramalan runtun waktu 
long memory dengan menggunakan model Fractional Integrated Feedforward Neural 
Network (FIFFNN) menunjukan bahwa model dengan pemilihan data differensi pada 
rentang [-1,1] dan model Fractional Integrated Feedforward Neural Network (FIFFNN) 
(24,7,1) memberikan nilai MSE terkecil, yaitu 0,00170185. Hasil peramalan runtun 
waktu long memory dengan menggunakan model Fractional Integrated Recurrent Neural 
Network (FIRNN) menunjukan bahwa model dengan pemilihan data differensi pada 
rentang [-1,1] dan model Fractional Integrated Recurrent Neural Network (FIRNN) 
(24,6,1) memberikan nilai MSE terkecil, yaitu 0,00149684.
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PENGEMBANGAN ASSESMEN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS PADA 
PEMBELAJARAN KIMIA DENGAN AKTIVITAS AESOP’S BERORIENTASI CHEMO-

ENTREPRENEURSHIP(CEP)

Woro Sumarni, Kasmadi Imam Supardi, Endah Fitriani Rahayu
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Untuk mengevaluasi keterampilan berpikir kritis sebagai salah satu indikator 
HOTS yang diharapkan sebagai efek ikutan dalam pembelajaran Kimia, diperlukan 
alat ukur yang valid dan reliabel . Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terkait 
pengembangan asesmen penilaian keterampilan berpikir kritis. Ada lima indikator 
keterampilan berpikir kritis yang diukur merujuk pada unsur-unsur keterampilan berpikir 
kritis yang disampaikan Ennis . Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa 
validitas dari instrumen tes esai analisis (TEA) maupun tes problem solving (TPS) 
yang dikembangkan dinyatakan sangat valid untuk semua item soal oleh semua pakar 
yang telah memvalidasi. Aspek tersebut memperoleh rata-rata skor 82.66%, sehingga 
dapat memenuhi validitas isi yang baik. Reliabilitas dari instrumen tes esai analisis 
dinyatakan reliabel dengan koefisien sebesar 0,79 (kriteria realibilitas sangat tinggi) 
dan reliabilitas tes problem solving dinyatakan reliabel dengan koefisien 0,86 dengan 
kriteria reliabilitas sangat tinggi. Respon yang positif dari siswa dan guru dapat diartikan 
bahwa instrumen yang dikembangkan dinilai praktis. Pada tahun kedua ini merupakan 
tahap implementasi hasil pengembangan assessment keterampilan berpikir kritis yang 
telah diperoleh dari tahun pertama.. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara empiris 
efektivitas penggunaan asesmen keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran Kimia 
Dasar dengan aktivitas Aesop‘s berorientasi Chemoentrepreneurship dengan melihat 
ada atau tidaknya peningkatan keterampilan berpikir kritis mahasiswa setelah dinilai 
menggunakan asesmen penilaian yang dikembangkan . Untuk mengetahui ada atau 
tidaknya peningkatan kemampuan berpikir kritis, telah dilakukan pengujian sebelum 
dan setelah pembelajaran berlangsung menggunakan desain penelitian pre test-postest 
control design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen keterampilan berpikir kritis 
yang telah dikembangkan efektif untuk mengukur peningkatan kemampuan berpikir 
kritis mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar dengan aktivitas AESOP‘S berorientasi 
Chemo- entrepreneurship(CEP). Keefektifan ditinjau dari kekonsistenan hasil penilaian 
dosen, adanya pengaruh positif antara penerapan instrumen keterampilan berpikir 
kritis terhadaphasil belajar mahasiswa dan kepraktisan dari instrumen yang ditunjukkan 
dari tanggapan dosen dan mahasiswa. Pada tahun kedua ini juga telah dilakukan 
kegiatan diseminasi dan publikasi ilmiah pada seminar nasional, ‗submit‘ jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal international, diikuti rekomendasi dan implikasinya pada sistem 
pembelajaran di kelas.
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PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN MONITORING STATUS GIZI ANAK 
BERKELANJUTAN BERBASIS ANDROID

Agus Suryanto, Octavianti Paramita, Feddy Setio Pribadi
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini mencoba merancang suatu aplikasi Layanan Informasi sistem 
pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan status gizi seseorang. Sistem 
yang dirancang ini berbasis Android. Hal ini dilakukan karena saat ini telah banyak 
masyarakat umum yang menggunakan Smartphone ataupun Tablet PC yang berbasis 
android untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 
membuat perangkat lunak perhitungan (prototipe) status gizi berbasis android dengan 
memanfaatkan teknologi piranti mobile, sehingga nantinya dapat terbentuk sebuah aplikasi 
layanan monitoring status gizi anak secara berkelanjutan yang dapat diakses oleh semua 
pengguna melalui piranti mobile (smartphone atau pc tablet) yang terintergrasi dengan 
Web. Penelitian ini meliputi tiga aspek utama yaitu : 1) analisis kebutuhan sistem, 2) 
perancangan prototype sistem, dan 3) pengembangan sistem. Kelayakan Produk aplikasi 
status gizi ini dilakukan dengan cara mengukur tingkat keakuratan (prosentase kesalahan 
hitung) dari hasil perhitungan aplikasi. Cara pengujian dengan membandingan hasil 
perhitungan aplikasi android dan data sampel hasil pengukuran dengan menggunakan 
rumus IMT di berbagai posyandu berdasarkan kondisi anak. Proses validasi ini menggunakan 
tablet PC agar mempermudah pengujian. Kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini 
: Pertama; Pembuatan Aplikasi Android ini mengkonversikan rumus IMT berdasarkan Berat 
Badan dan Tinggi Badan anak ke dalam sistem aplikasi berbasis android yang terintergrasi 
dengan Web, Kedua; Hasil analisis besar kesalahan perhitungan Rumus Indeks Masa 
Tubuh adalah MSE sebesar 0 sedangkan dalam bentuk persentase MAPE sebesar 0% . Hal 
ini menunjukan tidak terdapat kesalahan pada perhitungan aplikasi terhadap Rumus IMT. 
Semakin kecil nilai MSE dan MAPE-nya semakin tinggi tingkat keakurasinnya., Ketiga; 
Aplikasi Penentu Status Anak Berbasis Android layak dan dapat dimanfaatkan oleh tenaga 
medis ataupun umum. Karena tingkat kekurasian sesuai dengan standar WHO.

PENGEMBANGAN SISTEM AUTOMATIC ESSAY SCORING UNTUK MODEL OPEN 
QUESTION

Feddy Setio Pribadi, Aryo Baskoro Utomo, Anggraini Mulwinda
Jurusan PTIK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penilai otomatis terhadap soal essay atau yang lebih dikenal dengan istilah 
automatic essay scoring telah menjadi trend penelitian pada bidang e-learning. Riset 
ini berkembang seiring dengan semakin maraknya metode yang ditemukan dalam 
menganalisa kesamaan arti antara kalimat satu dengan yang lain (sentence similarity 
measuring). Assesment System yang telah banyak dikembangkan untuk mengukur 
pencapai prestasi belajar siswa adalah model Multiple Choice. Assesment System 
berbentuk Essay masih sangat jarang dikarenakan untuk menilai jawaban essay secara 
otomatis yang dilakukan oleh komputer membutuhkan metode dan algoritma yang sangat 
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komplek. Beberapa sistem tes online yang mempunyai sistem koreksi otomatis untuk 
jawaban esai yang sudah digunakan diantaranya adalah TOEFL iBT dan IELT academic 
Test. Kedua sistem ini digunakan untuk melakukan tes terhadap seseorang yang akan 
dilihat kompetensinya dalam penguasaan berbahasa inggris. Pada sistem ini cenderung 
hanya melakukan koreksian terhadap struktur kalimat, karena untuk tes TOEFL dan IELT 
penilaian menitik beratkan pada penyusunan struktur kalimat yang benar. Beberapa 
sistem yang telah dikembangkan untuk melakukan tes online yang mampu memberikan 
korkeksi terhadap konten jawaban model sebatas pada uraian singkat dengan batasan 
kata maksimal 20 kata untuk tiap jawaban. Pada penelitian yang diajukan dalam proposal 
ini akan mengembangkan sebuah sistem AES untuk melakukan penilaian otomatis 
jawaban esai berupa uraian singkat pertanyaan terbuka (open question). Pertanyaan 
terbuka lebih menitik beratkan pada konstruktif respon yaitu bahwa siswa menyusun 
sendiri jawaban yang diminta. Pengembangan sistem koreksi otomatis pada penelitian 
ini telah menghasilkan sebuah sistem penilaian otomatis soal esai uraian singkat. 
Sistem penilaian otomatis ini menggunakan Algoritma Weighted Cosine Coefficient 
yang dikembangkan oleh peneliti untuk memperbaiki algoritma penilaian otomatis pada 
penelitian-penelitian sebelumnya.

OPTIMASI EKSTRAKSI ZAT WARNA ALAM INDIGO DENGAN METODE 
ENZIMATIK

Prima Astuti Handayani, Megawati
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Seiring kemajuan teknologi zat warna alam tergeser oleh keberadaan zat warna 
sintetis. Penggunaan zat warna alam masih tetap dijaga keberadaannya khususnya pada 
pembatikan. Kain batik yang menggunakan zat warna alam memiliki nilai jual yang tinggi, 
karena memiliki nilai seni dan warna khas, tidak bersifat karsiogenik, ramah lingkungan serta 
berkesan etnik dan eksklusif. Zat warna alam biru untuk pewarnaan batik dapat diperoleh 
dari tanaman nila melalui reaksi hidrolisis dan oksidasi. Glikosida indikan yang terkandung 
dalam daun tanaman nila melalui reaksi hidrolisis akan dihasilkan indoksil dan glukosa. 
Indoksil kemudian dioksidasi akan diperoleh indigo (zat warna biru). Pada reaksi hidrolisis 
dapat menggunakan enzim atau asam mineral encer yang berfungsi sebagai katalisator. 
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh kondisi optimum dari reaksi hidrolisis dan oksidasi 
untuk memperoleh zat warna indigo dalam bentuk serbuk. Tahap pertama penelitian ini 
adalah optimasi secara eksperimental, kemudian tahap kedua optimasi dengan Response 
Surface Methodology dan Central Composite Design. Pada reaksi hidrolisis menggunakan 
katalis enzim alfa amylase. Optimasi parameter yang dipelajari konsentrasi katalis, pH dan 
waktu reaski. Zat warna yang dihasilkan diaplikasikan terhadap kain dengan eksplorasi 
jenis zat pengikat untuk menghasilkan pewarnaan maksimal. Bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini tanaman nila (indigofera) yang berumur 4-6 bulan. Zat warna indigo 
dianalisis dengan analisis FTIR dan uji SNI. Keberhasilan penelitian ini ditunjukkan 
dengan terbentuknya zat warna alam indigo bentuk serbuk dan metode pemungutan 
zat warna alam indigo dengan katalis enzim. Hasil penelitian diperoleh waktu hidrolisis 
optimum terhadap yield indigo dicapai pada hari ke-7 dengan yield indigo sebesar 0,562%; 
konsentrasi enzim terhadap yield indigo mencapai optimumnya pada konsentrasi enzim 
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10% dengan yield indigo sebesar 1,802%.dan pH optimum terhadap yield indigo pada pH 
7 dengan yield indigo sebesar 1,802%. Perubahan warna yang dihasilkan dari masing-
masing zat pengikat yaitu tawas cenderung tidak merubah warna dasar dari pigmen zat 
warna, sedangkan kapur cenderung dapat merubah warna dari pigmen zat warna lebih 
muda dan tunjung menghasilkan warna yang lebih tua atau kehitam-hitaman disebabkan 
kandungan besi dalam tunjung membuat warna pada kain tua. Uji ketahanan luntur warna 
terhadap perubahan dan penodaan warna melalui pencucian 40oC (SNI 08-0285-1998) 
menunjukkan nilai baik begitu juga pada uji ketahanan luntur warna terhadap gosokan 
penodaan warna (SNI 08-0288-1996) sehingga pencelupan memenuhi SNI.

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

Rahmat Doni W, Rusiyanto, Dony Hidayat Al Janan
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

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 
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 Lead Titanate yang tersubtitusi 
unsur Sr (Strontium). 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 serta fasa yang hadir 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) serta fasa yang hadir 
akan dievaluasi masing-masing dengan Particle Size Analyzer dan X-Ray Diffraction 
(XRD). Tingkat keberhasilan rekayasa material berstruktur kristal perovskite tersubtitusi 
diukur dari tingkat reduksi ukuran partikel dan kristalit dimana peralatan untuk mereduksi 
atau menghaluskan (milling) partikel dibuat sendiri sebagai sebuah inovasi tersendiri. 
Perlatan tersebut diberi nama shake ball milling. 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.
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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 Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

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 keunggulannya, yaitu bersifat 
biodegrable dan nontoxic, emisi polutan rendah, serta kandungan energi dan angka yang 
cetane tinggi. 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. Transesterifikasi trigliserida menghasilkan hasil samping berupa gliserol, sedangkan 
esterifikasi asam lemak menghasilkan hasil samping air. Hasil samping ini harus dipisahkan 
agar diperoleh biodiesel yang memiliki kemurnian tinggi dan memenuhi standar SNI dan 
ASTM. Proses pemisahan memerlukan unit- unit separasi secara terpisah sehingga 
memerlukan capital cost, biaya operasi, dan energi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan efisiensi proses dan ekonomi, perlu dikembangkan teknologi produksi 
biodiesel yang mengeliminasi pembentukan hasil samping tersebut. Pada penelitian ini akan 
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 reaktan, maka hasil samping yang terbentuk bukan 
gliserol atau air, namun triasetin (glyceryl triacetate). Triasetin merupakan bioaditif bahan 
bakar dan “antiknocking agent”, yang dapat digunakan sebagai campuran biodiesel untuk 
meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, dengan menerapkan teknik interesterifikasi 
minyak nabati dengan metil asetat ini akan dapat diproduksi biodiesel dan bio-aditif triasetin 
secara simultan. Hal ini menguntungkan karena dihasilkan biodiesel dengan kualitas 
tinggi sekaligus dapat dicapai efisiensi ekonomis yang tinggi karena pembentukan hasil 
samping berupa gliserol dan air dapat dieliminasi. Metode sintesis yang digunakan terdiri 
dari dua tahap reaksi, yaitu netralisasi dan interesterifikasi. Reaksi interesterifikasi bertujuan 
untuk mengkonversi trigliserida menjadi metil ester. Reaksi ini dilakukan dengan variasi 
konsentrasi katalis sodium metoksida 0,25%, 0,5%, 0,75%, dan 1% katalis/berat minyak. 
Rasio mol etil asetat : minyak jarak dipelajari pada variasi 6:1, 9:1, 12:1, dan 15:1. Reaksi 
interesterifikasi dilakukan dengan variasi suhu 40oC, 50oC, dan 60oC dengan lama reaksi 
8 jam. Setelah diperoleh data hasil eksperimen, kemudian dilakukan studi kinetika untuk 
mengetahui nilai konstanta reaksi interesterifikasi minyak jarak pagar. Konversi biodiesel 
meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi katalis. Konversi 88,1% didapatkan pada 
konsentrasi katalis 1%. Konversi biodiesel menurun seiring dengan peningkatan rasio molar 
minyak dengan metil asetat yang didapatkan konversi biodiesel terbaik sebesar 87,42% 
pada rasio molar 1:6. Konversi biodiesel menurun dengan semakin tingginya suhu reaksi 
dengan hasil konversi 73,96% pada suhu 40oC menjadi 11,52% pada suhu 60oC. Pada 
penelitian ini, konstanta kecepatan reaksi turun dengan naiknya suhu reaksi. Nilai k pada 
suhu 40oC sebesar 1,5728 L/menit, turun menjadi 0,6753 L/menit pada suhu 50oC, dan 
0,2151 L/menit pada 60oC, sehingga didapatkan energi aktivasi sebesar -86.116,41 Jmol-
1menit-1.
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS 
PROYEK PADA JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI

Sicilia Sawitri, Ade Novi Nurul Ichsani, Siti Nurrohmah
Jurusan Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Proses pembelajaran melibatkan berbagai komponen, antara lain: siswa/
mahasiswa, guru, tujuan, materi pembeljaran, sumber belajar, media, model dan metode 
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan pengembangan 
pembelajaran. Salah satu komponen tersebut, yaitu model pembelajaran, yang diyakini 
dapat meningkatkan motivasi mahasiswa yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran 
yang seharusnya dipilih oleh dosen adalah model pembelajaran yang aktif, kreatif, 
inovatif dan menyenangkan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan 
mengeluarkan pendapat, membuat kreasi produk, mandiri, dapat membuat usaha 
dibidang boga, busana dan rias. Adapun model pembelajaran yang dimungkinkan dapat 
meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut adalah pembelajaran berbasis proyek 
(Project- Based Learning). Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui efektivitas model 
pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah Kewirausahaan pada jurusan Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga (sebelumnya jurusan Teknolgi Jasa da Produksi). Penelitian 
dirancang melalui melalui dua tahap kegiatan. Tahun pertama: Telah dilakukan dan 
menghasilkan model pembelajaran Kewirausahaan berbasis proyek yang telah divalidasi. 
Tahun kedua: Melakukan uji coba kelompok terbatas di lapangan untuk mengetahui 
keefektifan model pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan Project Work-sheet 
pada mata kuliah Kewirausahaan pada Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. sekarang 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Uji coba dilakukan pada Program Studi Tata Busana 
semester 4 dan 2 yang menempuh mata kuliah Kewirausahaan.

PENGEMBANGAN OPTIMISASI PENYELESAIAN TRAVELING SALESMAN 
PROBLEM PADA ANDROID MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA HIBRIDA 

DENGAN SKEMA PENCARIAN LOKAL ADAPTIF

Subiyanto, Arief Arfriandi
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Traveling Salesman Problem (TSP) merupakan permasalahan umum yang 
dihadapi oleh banyak perusahaan dan lembaga dalam pendistribusian produk maupun 
benda-benda lainnya. Pencarian rute perjalanan yang optimal yaitu untuk mengunjungi 
sejumlah kota dan setiap kota tepat satu kali dikunjungi dengan jarak yang minimal. 
Situasi menjadi lebih kompleks untuk perusahaan yang menawarkan jasa pengiriman 
barang, di mana setiap barang harus dikirim ke tujuan yang berbeda-beda. Dalam 
situasi tersebut, dengan mempertimbangkan beberapa kendaraan dan beberapa tujuan 
harus dioptimalkan pada saat yang sama seperti waktu tunggu pelanggan, keuntungan 
perusahaan, dan jarak tempuh. Dalam proposal ini, peneliti mengusulkan pendekatan 
algoritma genetika (GA) adaptif dengan skema pencarian lokal untuk mengoptimalkan 
solusi TSP. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah melakukan tinjauan pustaka 
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untuk mempelajari dan mengetahui perkembangan sistem yang ada. Langkah berikutnya 
adalah melakukan analisis permasalahan, perhitungan algoritma genetika, perancangan 
sistem yang meliputi analisis dan desain sistem, terakhir dilakukan implementasi dan 
pengujian untuk menghasilkan sistem yang optimal. Algoritma yang diusulkan memiliki 
skema pencarian lokal adaptif yang secara otomatis menentukan apakah teknik pencarian 
lokal digunakan dalam perulangan GA atau tidak. Solusi yang ditawarkan ditampilkan di 
google maps pada smartphone android.

PENGEMBANGAN MODEL PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI BATIK 
MENGGUNAKAN ADSORBEN BERBASIS LIMBAH LIGNOSELULOSA

Widi Astuti, Triastuti Sulistyaningsih
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Metode pengolahan limbah industri batik pada umumnya masih menggunakan 
proses aerob dan anaerob yang melibatkan mikroba, sehingga relatif mahal dan sulit 
diterapkan di industri. Sementara, sebagai negara agraris, Indonesia banyak menghasilkan 
limbah kayu yang mengandung lignoselulosa dan belum termanfaatkan dengan baik. 
Kandungan lignoselulosa ini memungkinkan limbah kayu dapat dimanfaatkan sebagai 
adsorben untuk menjerap zat warna dalam limbah cair industri batik. Tujuan jangka 
panjang penelitian ini adalah melakukan pengembangan model pengolahan limbah cair 
industri batik melalui rekayasa adsorben berbasis limbah lignoselulosa yang murah, 
namun memiliki kapasitas dan laju adsorpsi tinggi, sehingga mudah diterapkan di industri. 
Secara garis besar, penelitian ini dilakukan selama dua tahun. Pada tahun pertama, 
rekayasa adsorben dilakukan melalui penambahan swelling agent dan tanpa merubah 
total strukturnya. Adsorben hasil rekayasa tahun pertama ini mampu menjerap zat warna 
metil violet sebesar 77%. Meskipun kemampuan adsorpsinya sudah jauh lebih besar 
daripada jika tanpa penambahan swelling agent yang hanya mampu menjerap zat warna 
sebesar 26%, namun perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan 
kemampuan adsorpsinya. Oleh karena itu, pada tahun kedua akan dilakukan transformasi 
limbah lignoselulosa menjadi karbon aktif. Salah satu inovasi yang dilakukan dan menjadi 
poin penting pada penelitian tahun kedua ini adalah digunakannya metode gelombang mikro 
untuk menggantikan penggunaan suhu tinggi pada proses aktivasi karbon. Harapannya, 
penggunaan energi dapat dikurangi dan waktu proses menjadi lebih singkat. Dengan 
demikian, biaya produksi dapat ditekan sehingga harga karbon aktif menjadi lebih murah. 
Adsorben selanjutnya diuji sifat, karakter serta kapasitas adsorpsinya untuk zat warna 
tekstil. Adsorben yang memiliki struktur dan kemapuan adsorpsi tinggi selanjutnya akan 
digranulasi dan digunakan sebagai bahan isian kolom adsorber pada prototype. Inovasi 
yang dilakukan terletak pada penggunaan kolom tegak berisi adsorben granular sebagai 
pengganti bak berpengaduk yang biasa digunakan pada instalasi pengolahan limbah 
cair. Kolom ini bekerja secara kontinyu dan dilengkapi dengan tangki pengatur debit yang 
dilengkapi dengan overflow sehingga laju alir cairan masuk ke kolom konstan, akibatnya 
proses adsorpsi menjadi lebih efektif dan efisien. Keberhasilan penelitian ini ditunjukkan 
oleh adanya peningkatan kualitas penelitian, data perbaikan teknologi rekayasa adsorben 
berbasis limbah lignoselulosa dan teknologi pengolahan limbah cair industri batik, 
bahan ajar, paten sederhana serta publikasi internasional hasil penelitian pada seminar 
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internasional Material Science Engineering (MSE 2016) yang akan diselenggarakan di 
Darmstadt, Germany, 27-29 September 2016 dan dalam jurnal internasioonal Jurnal 
Teknologi (Science and Engineering) dan Asian Journal of Chemistry yang keduanya 
terindeks scopus.

PENGEMBANGAN MODEL EDUKASI KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN 
LITERASI KEUANGAN PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI 

PROVINSI JAWA TENGAH

Achmad Slamet, Dwi Cahyaningdyah, Anindya Ardiansari
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Salah satu masalah utama bangsa Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi tanpa 
pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Literasi keuangan merupakan salah satu 
alternatif solusi yang dapat membantu dalam kaitan dengan kompleksitas pengambilan 
keputusan keuangan dan resesi dan dapat memiliki dampak positif pada kapabilitas ekonomi. 
Penelitian ini berangkat dari masih sangat terbatasnya penelitian tentang profil literasi 
keuangan dan profil perilaku pengelolaan keuangan individu pada level kelompok. 
Penelitian ini mengambil sampel individu-individu yang merupakan pelaku/pemilik 
UMKM dengan alasan selama ini mereka sulit mendapat akses ke lembaga keuangan 
dan perbankan, dan adanya stigma negatif terkait kemampuan membayar kembali kredit 
yang mereka terima dan kemauan untuk membayar atau masalah moral hazard. Sementara 
disisi lain, kebutuhan untuk meningkatkan skala usaha UMKM membutuhkan tambahan 
modal usaha, yang seharusnya dapat dipenuhi dari kredit perbankan. Kesenjangan 
ini dapat dijembatani dengan meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM melalui 
edukasi keuangan, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan mengelola keuangan 
dengan baik sehingga akses ke lembaga keuangan tidak menjadi hal yang mustahil lagi. 
Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah 1) Mengidentifikasi pengetahuan dan 
ketrampilan serta perilaku pengelolaan keuangan para pelaku UMKM di Jawa tengah. 
2) Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan pada UMKM di Jawa Tengah. 
3) Mengembangkan pro fil financial literacy para pelaku UMKM di Jawa Tengah. Tujuan 
penelitian pada tahun kedua adalah 1) Mengembangkan model edukasi keuangan 
untuk meningkatkan financial literacy para pelaku UMKM provinsi Jawa Tengah. 2) 
Mensosialisasikan edukasi keuangan tersebut pada pelaku UMKM di Jawa Tengah. Jenis 
luaran yang dihasilkan ada dua, yaitu berupa profil financial literacy pelaku UMKM dan 
model edukasi keuangan yang sesuai dengan kondisi para pelaku UMKM tersebut serta 
publikasi dalam bentuk jurnal terakreditasi atau proceeding pada seminar internasional. 
Luaran ini dapat menjadi input bagi stakeholder khususnya pengambil kebijakan dalam 
membuat kebijakan khususnya kebijkan perbankan yang bersifat inklusif.
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PENGOLAHAN KOMODITAS HORTIKULTUR BERBASIS PENINGKATAN VALUE 
ADDED UNTUK MENGGERAKKAN USAHA PRODUKTIF KELOMPOK TANI DI 

GUNUNGPATI

Dyah Maya Nihayah, Amin Pujiati, Moh Khoiruddin
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Selama ini belum ada sistem pengolahan buah atau sayur pasca panen secara 
efisien. Umumnya buah dijual apa adanya. Sebagai contoh, banyaknya tanaman rambutan 
di Gunungpati pada saat musim panen mengakibatkan harga jual rambutan sangat 
rendah, hanya mencapai paling tinggi Rp 1.500,00 per ikat. Selain itu, buah rambutan 
yang tidak habis terjual akan cepat layu, rusak dan busuk. Akibatnya, saat produksi 
rambutan melimpah, banyak petani yang hanya menjual hasil panennya di lapak- lapak di 
pinggir jalan, tanpa ada sentuhan yang layak. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian 
untuk menentukan urutan prioritas pengolahan komoditas serta menciptakan sistem 
yang menyeluruh mulai dari cara panen, pengolahan hasil panen dan sistem pemasaran 
produk agar nilai tambah produk meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian riset 
aksi, dengan menggunakan alat analisis deskriptif statistik dan metode Analtical Hierarchy 
Process (AHP) untuk menentukan urutan prioritas pengolahan komoditas hortikultur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan sejak dari aspek produksi sampai 
pasca panen menjadi prioritas tertinggi, kemudian diikuti sortir hasil panen, ketersediaan 
teknologi pengolahan hasil, inovasi & diversifikasi produk olahan.

PERCEPATAN PEMERATAAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 
PROPINSI JAWA TENGAH MELALUI PENETAPAN DAN PERENCANAAN 

WILAYAH GROWTH POLE

Fafurida, Karsinah
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Banyaknya wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi 
geografis, kondisi sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Hal tersebut 
mengakibatkan terjadinya perbedaan potensi dan kondisi perekonomian antar wilayah. 
Nilai indeks williamson Propinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun yang 
menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah di kabupaten/kota Jawa 
Tengah termasuk kategori tinggi. Adanya ketimpangan yang tinggi dalam suatu daerah 
tentunya bukan hal yang positif, tetapi merupakan masalah besar yang harus segera 
dipecahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu upaya yang tepat adalah 
percepatan pemerataan melalui growth pole. Penelitian yang akan dilakukan selama dua 
tahun ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah: 1) mengidentifikasi daerah kutub 
pertumbuhan yang sudah ada di Propinsi Jawa Tengah, 2) menentukan daerah- daerah 
kutub pertumbuhan baru di Propinsi Jawa Tengah, 3) tersusunnya suatu perencanaan 
pengembangan ekonomi dan wilayah di tiap daerah kutub-kutub pertumbuhan baru, 4) 
menyusun pemetaan perencanaan pengembangan ekonomi dan wilayah Propinsi Jawa 
Tengah berdasar wilayah Growth Pole. Dimana tujuan pertama dan kedua akan dilakukan 
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pada tahun pertama (2016) dan tujuan tiga dan empat direncanakan akan dilakukan pada 
tahun kedua (2017). Adapun analisis yang digunakan, khususnya pada tahun pertama 
ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data sekunder dan primer. 
Alat analisis yang digunakan adalah klassen tipology, indeks balassa, skalogram, indeks 
pembangunan manusia dan overlay. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian tahun pertama ini adalah daerah di Propinsi Jawa Tengah yang 
dikategorikan sebagai daerah growth pole lama yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan, 
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kota Surakarta, Kota 
Salatiga. Sedangkan daerah yang direkomendasikan sebagai daerah growth pole baru 
adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya 
dari identifikasi daerah growth pole baru tersebut, akan disusun suatu perencanaan 
pengembangan ekonomi dan wilayah di tiap daerah growth pole baru pada penelitian 
tahun berikutnya.

MODEL PEMBELAJARAN FINANCIAL LITERACY UNTUK MENINGKATKAN 
KARAKTER WIRAUSAHA BAGI LULUSAN SMK BIDANG MANAJEMEN DAN 

BISNIS DI KOTA SEMARANG

Kardoyo, Widiyanto,  Khasan Setiaji
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Membangun karakteristik wirausaha bagilulusan SMK merupakan suatu keharusan 
karena lulusan diharapkan dapat menjadi wirusahawan yang mandiri, dimana hal ini sesuai 
dengan tujuan diselenggarakannya sekolah kejuruan. Selama ini pembelajaran wirausaha 
lebih banyak diarahkan pada penumbuhan semangat dan sector pemasaran, sedangkan 
sisi dalam mengelola keuangan masih belum banyak disentuh. Sehingga pengelolaan 
keuangan yang diperoleh masih belum mampu untuk mendukung kesuksesannya dalam 
berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang pemahaman siswa 
dalam masalah keuangan dan sejauh mana mereka mampu mengelola keuangan, dengan 
target utama menyusun Model Pembelajaran Financial Literacy untuk SMK. Penelitian ini 
memiliki urgensi pada siswa dalam memahami keuangan sebagai darah dalam wirausaha, 
dan melek keuangan (financial literacy) akan memperkuat karakter seseorang dalam 
berwirausaha, bagi guru dan pengajar lainnya akan memberikan model dan materi dalam 
pembelajaran financial literacy. Hasil akhir dari penelitian ini adalah model pembelajaran 
financial literacy, buku ajar, dan artikel internasional.
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PENGEMBANGAN MODEL RANTAI NILAI YANG BERPIHAK PADA USAHA 
MIKRO KECIL MENENGAH UNTUK PRODUK OLAHAN UNGGULAN 

KABUPATEN SEMARANG

Ketut Sudarma, Rini Setyo Witiastuti, Andhi Wijayanto
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Pelaku UMKM perlu mulai melakukan analisis rantai nilai untuk mengkaji 
bagaimana suatu perusahaan seharusnya memposisikan dirinya di pasar serta di dalam 
hubungan mereka dengan para pemasok, pembeli, dan pesaing untuk menciptakan 
keunggulan kompetitif. Rantai nilai memberikan alat yang dapat digunakan perusahaan 
untuk menentukan sumber keunggulan kompetitif mereka, baik sumber yang ada saat 
ini ataupun yang masih berupa potensi. Dengan analisis ini diharapkan UMKM dapat 
mengembangkan diri secara terus menerus berbasis pada sumber daya dan potensi yang 
dimiliki. Dengan melakukan aktivitas rantai nilai yang terorganisir, maka produk unggulan 
UMKM dapat mencapai keunggulan kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Tujuan Penelitian ini berdasarkan model rantai nilai yang sudah ditentukan 
pada tahun pertama adalah: 1) Mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasi 
permasalahan setiap rantai nilai untuk meningkatkan kontribusi UMKM pengolahan produk 
unggulan di Kabupaten Semarang dalam peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan 
masyarakat; 2) Mensosialisasikan strategi tersebut pada pelaku UMKM produk olahan 
unggulan di Kabupaten Semarang.

PENGEMBANGAN MODEL SISTEM LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL 
BERBASIS ISLAMIC PARADIGM PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

Kusumantoro, Ahmad Nurkhin, Kiswanto
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Dalam penelitiannya, Kusumantoro dkk (2015) telah merumuskan model sistem 
lingkungan pengendali internal berdasarkan Islamic Paradigm sebagai upaya untuk 
meningkatkan sistem pengendalian interna pada lembaga keuangan syariah. Hal ini 
diperlukan karena masalah kecurangan (fraud) masih menjadi masalah yang belum 
terpecahkan, termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, prinsip syariah yang 
merupakan prinsip utama yang menjadi ruh dalam lembaga keuangan syariah seyogyanya 
juga diimpelemntasikan dalam pengembangan sistem pengendalian internal. Penelitian 
ini merupakan penelitian lanjutan, dimana tujuan penelitian pada tahapan ini adalah 
implementasi model yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya. Model penelitian adalah 
penelitian eksperimen, dimana model yang telah dikembangkan di implementasikan pada 
obyek penelitian. Dalam implementasi model, penelitian ini menggunakan BMT Anda 
Salatiga. Penentuan sampel dilakuan dengan melihat implementasi Islamic Paradigm yang 
baik sebagai paradigma perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan 
model yang fix dengan melakukan penyempurnaan model serta dapat diimplementasikan 
pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, dalam jangka panjang dapat dijadikan sebagai 
solusi dalam memecahkan masalah fraud dalam lembaga keuangan syariah.
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PENGEMBANGAN MODEL AKUNTABILITAS SEKOLAH BERBASIS KEARSIPAN

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan menemukenali dan mengembangkan model akuntabilitas 
sekolah berbasis kearsipan pada Sekolah Menengah Atas. Pengembangan model 
akuntabilitas sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
manajemen pendidikan di sekolah sebagai salah satu aspek jaminan mutu suatu lembaga 
pendidikan, karena selama ini kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan segala 
sesuatu mengenai kinerjanya kepada pihak internal maupun eksternal kurang didukung 
oleh bukti fisik yang menjamin legalitasnya. Komitmen sekolah dalam mengelola dokumen 
terkait dengan penyelenggaran pendidikan di sekolah masih rendah. Dokumen dan bukti 
– bukti fisik dari penyelenggaraan pendidikan tidak dikelola dengan baik. Sehingga ketika 
sekolah harus memberikan pertanggungjawaban kepada pihak internal atau eksternal 
tidak disertai dengan daya dukung dokumen yang memadai. Secara khusus penelitian 
ini bertujuan pada tahun pertama untuk: (1) mendiskripsikan pelaksanaan akuntabilitas 
sekolah pada Sekolah Menengah Atas, (2) mengidentifikasi komponen- komponen 
akuntabilitas sekolah pada Sekolah Menengah Atas dan mengembangkannya,(3) 
menyusun desain model akuntabilitas sekolah berbasis kearsipan dengan ujicoba terbatas 
sehingga tersusun model hipotetik. Pada tahun kedua (4) implementasi model akuntabilitas 
sekolah pada Sekolah Menengah Atas, (5) menemukan model akuntabilitas sekolah 
berbasis kearsipan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan ‖Research 
and Development― yaitu penelitian yang ditindak lanjuti dengan pengembangan melalui 
proses studi lapangan, pengembangan desain model, ujicoba dan validasi. Pada studi 
pendahuluan diharapkan teridentifikasi: (1) pelaksanaan dan (2) komponen-komponen 
akuntabilitas sekolah pada Sekolah Menengah Atas, seperti tujuan akuntabilitas sekolah, 
macam – macam kinerja sekolah, pihak – pihak yang terkait dengan akuntabilitas sekolah, 
pengelolaan dokumen pendukung akuntabilitas, sistem akuntabilitas sekolah, itu sebagai 
dasar (3) merumuskan desain model dan menyusun model akuntabilitas sekolah berbasis 
kearsipan dengan melibatkan stakeholders yang berkaitan dengan akuntabilitas sekolah, 
siswa, guru, karyawan, masyarakat dan dinas pendidikan. Selanjutnya setelah desain 
tersusun dilakukan ujicoba terbatas sehingga tersusun model hipotetik. Pada tahun 
kedua dilakukan (4) implementasi dalam rangka validasi pada beberapa SMA, dilanjutkan 
analisa dan validasi ahli sehingga (5) ditemukan dan disimpulkan model yang efektif yaitu 
model akuntabilitas sekolah berbasis kearsipan yang efektif dan lengkap dengan panduan 
model. Target luaran dari penelitian ini pada tahun pertama adalah diketemukan model 
akuntabilitas sekolah berbasis kearsipan, proceeding dalam seminar internasional, dan 
artikel jurnal internasional.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN MANUAL 
DAN COMPUTERIZED BERBASIS IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS)

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari hasil penelitian ini, adalah 
menghasilkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. 
Target khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini pada tahap ke-dua adalah prototype 
bahan ajar yang telah selesai di susun pada tahun pertama dilakukan pengujian dengan 
tenaga ahli dan selanjutnya dilakukan uji coba untuk memperoleh bahan ajar yang valid. 
Selanjutnya bahan ajar diimplementasikan di objek penelitian yang lebih luas. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian pengembangan model Plomp. Hasil pengujian bahan 
ajar yang dilakukan pada tahun ke-dua diperoleh hasil: (1) bahan ajar dinyatakan valid oleh 
tenaga pakar akuntansi; (2) bahan ajar dalam kategori praktis berdasarkan data kuesioner 
yang diisi oleh praktikan (mahasiswa); (3) berdasarkan hasil uji partial sample t-test 
diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum penerapan bahan ajar 
dengan hasil belajar setelah penerapan bahan ajar. Bahan ajar telah diimplementasikan 
dalam objek yang lebih luas yang terdiri dari 150 mahasiswa.

INTEGRASI PERENCANAAN SEKTORAL WILAYAH AGLOMERASI (STUDI 
PEMETAAN INDUSTRI DAN FORMULASI KEBIJAKAN DI WILAYAH KABUPATEN 

SEMARANG)

Shanty Oktavilia, Moh Khoiruddin
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Perencanaan yang tepat disertai kebijakan yang tepat pula akan berdaya guna. 
Perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki, 
dengan harapan apabila sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara optimal maka 
akan tercapai hasil yang maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari 
penelitian tahun pertama yang memiliki tujuan yaitu melakukan pemetaan industri melalui 
identifikasi industri-industri di Kabupaten Semarang. Dimana hasil penelitian tersebut 
menjadi dasar untuk melakukan penelitian di tahun kedua. Adapun tujuan dari penelitian 
lanjutan ini adalah menyusun perencanaan sektoral berdasar potensi aglomerasi industri 
di Kabupaten Semarang dan juga memformulasikan kebijakan dalam pengimplementasian 
perencanaan tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis location 
quotient, shift share, skalogram, deskriptif dan delphi method. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder. Data sekunder didapat dari Disperindagkop, Bappeda 
dan Badan Pusat Statistik, sedangkan data primer diperoleh dengan observasi, focus 
group discussion, dan studi dokumentasi. Untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang 
holistik dan teritegrasi, data dianalisis secara interaktif. Dengan adanya perencanaan 
sektoral berdasar pemetaan industri yang ada di Kabupaten Semarang diharapkan 
selanjutnya backward linkage dan forward linkage sektor industri sebagai salah satu 
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sektor unggulan terhadap sektor lain dapat meningkat sehingga mampu mendongkrak 
pertumbuhan perekonomian daerah.

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 Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Pengungkapan modal intelektual dalam laporan perusahaan merupakan 
informasi yang bernilai bagi investor untuk mengurangi ketidakpastian prospek masa 
depan perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Modal Intelectual 
(IC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan serta mampu meningkatkan 
nilai perusahaan di mata investor. Informasi mengenai IC dianggap semakin penting 
bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Namun kenyataannya Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia belum mengaturnya. Sementara itu penyajian IC 
merupakan sarana mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang Intellectual Property 
yang dimiliki perusahaan seperti Tenaga Kerja, Research and Development, Pelanggan, 
Sistem Informasi maupun Strategic Statement. 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. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini adalah 
model praktik pengungkapan (Disclosure) Intellectual Capital yang efektif dan efisien bagi 
IAI dan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang go public 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Bursa Efek Kuala Lumpur (KLSE). 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. Pengungkapan modal intelektual di Indonesia 
dan Malaysia meliputi internal capital,human capital dan external capital. Pengungkapan 
modal intelektual di Indonesia dan Malaysia merupakan voluntary disclosure, sehingga 
pengungkapan dilakukan melalui berbagai media yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, 
website perusahaan serta informasi lain yang terjangkau oleh investor dan atau calon 
investor. PSAK No.19 dan FRS N0. 138 merupakan standar akuntansi yang mengatur 
aset takberwujud (intangible assets) yang mengacu pada standar internasional IAS 
No.38. Malaysia sudah mengadopsi sejak tahun 2006, sedangkan Indonesia mengadopsi 
sejak tahun 2011. Untuk mendorong meningkatkan arus investasi global di bursa efek 
Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia disarankan untuk mengadopsi standar akuntansi 
internasional dengan lebih cepat sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysian Accounting 
Standard Boards (MASB). Pemerintah Indonesia disarankan dapat menciptakan situasi 
yang kondusif bagi pengelolaan dan pengungkapan modal intelektual melalui pendekatan 
regulasi sehingga meningkatkan komitmen para pemilik dan pengelola perusahaan.
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MODEL PERCEPATAN HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM PADA 
CALON TENAGA KERJA DAN TENAGA KERJA INDONESIA (PERSPEKTIF 

PENERAPAN BANTUAN HUKUM MEDIASI BERBASIS KEARIFAN NILAI DALAM 
PERATURAN KEPALA BNP2TKI NO: 13/KA/VII/2012)

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

Penelitian Hibah Bersaing Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian Tahun (2014) telah menemukan model percepatan hak perlindungan 
tenaga kerja outsourcing. Selanjutnya model ini digunakan untuk membuat naskah 
akademik Perda Ketenagakerjaan Jawa Tengah. Fakta empiris menunjukan tenagakerja 
rentan mendapatkan ketidak adailan erutama para calon TKI dan TKI yang bekerja diluar 
negeri. Tahun 2014 ada lebih dari 230 aduan yang belum diselesaikan oleh BP3TKI. Hal ini 
menunjukan perlindunagn CTKI dan TKI belum dijalankan secara sinergis denan lembaga 
terkait yang mampu memberikan percepatan pelindungan. Model ini diperkuat dengan 
hasil temuan dalam harmonisasi perundang-undangan menunjuakn pada sinkroniasi 
secara vertikal yang linier dengan UU, PP dan Perda Propinsi Jawa Tengah. Penelitian 
ini juga menemukan model percepatan perlindungan hukum pada CTKI dan TKI berbasis 
kearifan nilai lokal. Fakta empirik menunjukan mobilitas dan meningkatnya jumlah 
tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, meningkat pula permasalahan 
yang dihadapi calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (CTKI/TKI) mulai 
dari permasalahan pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Untuk 
meminimalisir permasalahan tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Kepala BNP2TKI No.13 
/KA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja 
Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap CTKI/TKI. Fakta ini menunjukan 
urgent untuk dilanjutkan pada perundang-undangan yang mampu melindungi para CTKI-
TKI. Penelitian untuk kajian hukum model percepatan perlindungan huku pada CTKI 
dan TKI. Hasil penelitian tahun pertama (2016) akan dimuat dalam international jurnal 
Business, Economics and Law. Fokus penelitian pada model percepatan perlindungan 
hukum CTKI dan TKI berbasis pada kearifan nilai lokal. Tujuannya adalah merumuskan 
model percepatan perlindungan hukum CTKI dan TKI sekaligus memberikan payung 
hukum sebagai kebijakan perlindungan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum 
utama yaitu UUD 1945, UU penanganan bencana alam, PP, Perpres dan Perda terkait 
penanganan ketenagakerjaan, dengan bahan hukum empiris secara sosiologis adalah 
stakeholder penanganan tenaga kerja, pembentuk kebijakan, pakar penanganan CTKI 
dan TKI, dan pakar HAM. Output target Penelitian adalah terciptanya model percepatan 
perlindungan hukum dalam naskah akademik sebagai teknologi tepat guna bagi 
pemerintah, buku ajar dan publik.si jurnal internasional Proses penelitian menggunakan 
paradigm konstruktivisme, pendekatan kualitatif-hermeunitik dengan penelitian yuridis-
sosiologis. Analisis data dengan menggunakan kerangka berpikir Legal System Laurence 
M Freidman dan Teori Josept Golstein dalam interaksi analysis model konstruktivisme 
pada tehnik analisis R&D. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi empirik, sosiologis 
dan normatif sangat perlu Percepatan Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Pada Calon 
Tenaga Kerja Dan Tenaga Kerja Indonesia (Perspektif Penerapan Bantuan Hukum Mediasi 
Berbasis Kearifan Nilai dalam Peraturan Kepala BNP2TKI No: 13/KA/VII/2012). Model 
Percepatan Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Pada Calon Tenaga Kerja Dan Tenaga 
Kerja Indonesia (Perspektif Penerapan Bantuan Hukum Mediasi Berbasis Kearifan Nilai 
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dalam Peraturan Kepala BNP2TKI No: 13/KA/VII/2012) dengan mensinergikan semua 
potensi sumber potensi yang ada dilembaga BP3TKI Jawa Tengah.
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SINTESIS DAN KARAKTERISASI MATERIAL HIBRIDA KITOSAN/SUMBER SILIKA 
SEBAGAI MEMBRAN PENUKAR PROTON SEL BAHAN BAKAR

Ella Kusumastuti, F. Widhi Mahatmanti, Jumaeri, Lukman Atmaja, Nurul Widiastuti
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tahun pertama penelitian ini telah berhasil mensintesis Polymer Electrolyte 
Membrane (PEM) dari bahan dasar kitosan dengan penambahan berbagai sumber 
silika berupa TEOS, abu sekam padi, abu layang, dan abu vulkanik. Berdasarkan hasil 
analisis kuantitatif berupa konduktivitas proton, permeabilitas metanol dan selektivitas 
membran, didapatkan titik-titik optimum membran terbaik yang berbeda dari masing-
masing membran yakni berturut-turut pada penambahan silika TEOS 3%; silika abu 
sekam padi 0,49%; silika abu layang 5%; silika abu vulkanik 5%; dan silika abu layang/
CTAB 0,5% (b/b) kitosan. Karakter paling baik pada penambahan silika TEOS 3% dan 
abu layang/CTAB 0,5% dengan selektivitas membran masing-masing 5,91x105 dan 
1,9726x104 (S s cm-3). Penambahan silika pada kitosan meningkatkan ketahanan termal 
membran dilihat dari hasil analisis degradasi dengan DTA/DSC. Hasil analisis secara 
kualitatif dengan FTIR, SEM, dan AFM kesemuanya menunjukkan bahwa interaksi antara 
kitosan dan sumber silika adalah hanya terjadi interaksi fisik antar molekul saja dengan 
distribusi silika yang kurang homogen (terjadi aglomerasi partikel silika di antara matriks 
kitosan). Oleh karena itu guna mempelajari lebih dalam tentang interaksi matriks kitosan 
dengan filler silika, penelitian dilanjutkan di tahun kedua dengan menambahkan agen 
pengkopling silan GPTMS pada sintesis membran kitosan-silika. Pada tahun kedua telah 
dilakukan sintesis PEM berbahan dasar kitosan dengan penambahan silika dari sumber 
TEOS dan abu layang/CTAB (dari hasil terbaik tahun pertama) yang dikopling dengan 
silan GPTMS. Hasil analisis kuantitatif berupa konduktivitas proton, permeabilitas metanol 
dan selektivitas membran, menunjukkan titik optimum membran terbaik berturut-turut pada 
membran dengan penambahan silika yang telah dikopling dengan silan sebesar 1:0,5 
atau 50% untuk silika dari sumber TEOS dan sebanyak 10% untuk silika dari sumber 
abu layang/CTAB. Pada silika dari sumber TEOS dibutuhkan agen pengkopling lebih 
banyak, mengingat kandungan dan homogenitas silika pada TEOS yang sangat tinggi. 
Hasil analisis secara kualitatif dengan FTIR menunjukkan bahwa interaksi antara kitosan 
dan sumber silika adalah hanya terjadi interaksi fisik antar molekul saja. Penambahan 
agen pengkopling silan berupa GPTMS sangat berpengaruh pada hasil analisis morfologi 
membran yakni menununjukkan distribusi silika yang lebih homogen. Silan mencegah 
terjadinya aglomerasi partikel silika di antara matrik kitosan. Penambahan silan pada 
komposisi optimum sebagai agen pengkopling meningkatkan interaksi antara kitosan dan 
silika, ditandai puncak-puncak pada topografi 3D membran dengan menggunakan AFM. 
Penambahan silan optimum pada membran kitosan-silika juga meningkatkan ketahanan 
terhadap panas ditandai degradasi termal membran mencapai titik tertinggi.
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SINTESIS OKSIDA LOGAM ALKALI GOL (II)/ZEOLIT NANOPARTIKEL DAN 
APKLIKASINYA PADA REAKSI PEMBENTUKAN BIODIESEL

Nuni Widiarti, Harjito, Samuel Budi Wardana K, Didik Prasetyoko, Suprapto
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk menekan defisit APBN dan menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar 
internasional, secara langsung berakibat harga BBM akan semakin mahal. Sintesis Biodiesel 
menggunakan katalis heterogen banyak diminati industry maupun kalangan peneliti 
karena katalis heterogen merupakan suatu alternatif untuk mengurangi biaya produksi 
biodiesel, mudah dipisahkan dari campuran reaksi dengan filtrasi, dapat digunakan 
kembali (direcovery), dan memiliki sedikit sifat korosif. Pada penelitian telah dibuat katalis 
zeolit berukuran nanopartikel yang dimodifikasi dengan oksida logam alkali Golongan (II) 
CaO, SrO, MgO dan BaO yang akan digunakan untuk reaksi sintesis biodiesel dari minyak 
sawit. Tujuan umum penelitian ini adalah mensintesis katalis CaO/Zeolit, SrO/Zeolit, MgO/
zeolit dan BaO/zeolit nanopartikel. Masalah utama pada penelitian tahun pertama adalah 
bagaimana karakter katalis oksida logam golongan (II) yang diembankan pada zeolit 
nanopartikel dan performa katalitiknya pada reaksi sintesis biodiesel menggunakan minyak 
sawit. Tujuan khusus Pada tahun pertama; adalah untuk mengetahui karakteristik 
masing- masing katalis yang dibuat berdasarkan analisis kristalitinitas dengan XRD, 
luas permukaan dengan BET, morfologi permukaan dengan SEM, gugus fungsi dengan 
FTIR dan uji performa katalitik pada sintesis biodiesel menggunakan minyak kelapa 
sawit. Metode: Zeolit nanopartikel disintesis melalui metode sol gel dengan bahan 
dasar TEOS sebagai sumber silika dan aluminium isopropoksida (AIP) sebagai sumber 
alumina. Zeolit dimodifikasi dengan oksida logam alkali gol (II) CaO, SrO, BaO dan 
MgO menggunakan metode impregnasi. Karakterisasi katalis dilakukan dengan analisis 
FTIR untuk mengetahui adanya gugus fungsi, analisis dengan XRD untuk mengetahui 
kristalinitas dan ukuran partikel katalis, analisis SEM untuk mengetahui morfologi, serta 
BET untuk uji luas permukaan katalis dan uji aktivitas katalitik pada pasing-masing katalis 
untuk mengetahui katalis yang terbaik. Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini 
adalah nilai kualitatif dan kuantitatif sifat-sifat katalis dan hubungannya dengan kinerja 
katalis tersebut dalam proses sintesis biodiesel unuk menghasilkan biodiesel dengan 
kualitas yang baik untuk mengatasi kelangkaan bahan Bakar minyak seperti yang terjadi 
pada akhir-akhir ini. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini terjadi peningkatan 
keahlian dan kompetesi peneliti dan kapsitas laboratorium tim peneliti pengusul dalam hal 
pengembangan teknologi katalis. Hasil yang dicapai pada tahun pertama ini telah berhasil 
mensintesis dan mengkarakerisasi katalis oksida logam alkali (II)Zeolit nanopartikel yang 
terdiri dari CaO/Zeolit, BaO/Zeolit, MgO/Zeolit dan SrO/Zeolit. Hasil analisis menggunakan 
XRD menunjukkan bahwa katalis hasil sintesis telah memiliki karakter zeolit dengan fase 
zeolit Y jenis Faujazit dan Kuarsa yang bersifat kristalin, dan berukuran 16 nanopartikel. 
Hasil analisis dengan BET menunjukkan zeolit yang dikombinasi dengan logam alkali tanah 
mempunyai luas permukaan yang jauh lebih kecil dari luas permukaan zeolit itu sendiri. 
Berdasarkan uji aktivitas katalitik terhadap reaksi tranesterfikasi minyak menunjukan 
zeolit termodifikasi CaO dan SrO mempunyai ativitas katalitik yang lebih baik dbanding 
BaO/Zeolit dan MgO/Zeolit dengan konversi masing-masing 65% dan 80%. Rencana 
penelitian pada Tahun ke 2 adalah aplikasi katalis dengan berbagai minyak nabati dan 
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mengkombinasi 2 logam alkali dengan zeolit dan uji karakterisasi masing-masing katalis 
dan biodiesel yang dihasilkan dari sumber minyak yang berbeda.

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR JAWA TENGAH BERBASIS 
KOMODITAS INDUSTRI PANGAN DAN PERTANIAN UNGGULAN

Karsinah, Yozi Aulia Rahman, Avi Budi Setiawan
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Pemberlakuan pasar bebas di beberapa kawasan regional termasuk Mayarakat 
Ekonomi Asean (MEA) telah memunculkan berbagai reaksi dalam menghadapi liberalisasi 
perdagangan tersebut. Pada satu sisi, perdagangan bebas menjadi lebih terbuka, 
produktivitas meningkat, pergerakan barang, jasa dan tenaga kerja menjadi jauh lebih 
cepat. Pada sisi lain, liberalisasi perdagangan semakin mendorong setiap unit usaha untuk 
meningkatkan kemampuan daya saing agar bisa bertahan. Kinerja ekspor Provinsi Jawa 
Tengah pada 10 tahun terakhir masih mengandalkan pada komoditas tekstil dan produk 
tekstil serta kayu olahan masing-masing dengan pangsa pasar sekitar 45 persen dan 23 
persen dinilai sudah mengalami kejenuhan yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan. 
Dalam kurun waktu yang sama pun negara tujuan utama ekspor Jateng tidak mengalami 
perubahan yakni Amerika, Cina dan beberapa negara Eropa. Pertumbuhan ekspor 
Jateng pada tahun terakhir meningkat lambat sebesar 2,99 persen, dengan proporsi 
88,16 persen adalah ekspor sektor industri, 10,31 persen sektor pertambangan dan 1,53 
persen adalah ekspor sektor pertanian. Pertumbuhan dan Porsi ekpor pertanian yang lebih 
kecil dibandingkan sektor lainnya perlu mendapat perhatian, karena sektor pertanian di 
beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan penggerak utama perekonomian. 
Disamping itu peluang pasar bagi komoditas industri pangan dan pertanian relatif lebih 
luas dan dapat meningkatkan produksi industri pangan dan komoditas pertanian. Tujuan 
Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komoditas ekspor unggulan sektor industri 
pangan dan pertanian Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis tingkat daya saing dengan 
beberapa ukuran yang dipilih untuk menentukan produk-produk unggulan sektor industri 
pangan dan pertanian tersebut. Metode analisis pada tahun pertama menggunakan 
perhitungan indeks perdagangan dan indeks daya saing. Pada tahun kedua dilakukan 
pendekatan analisis untuk menentukan strategi kebijakannya.
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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 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Diberikannya mata pelajaran kesenian di Sekolah Umum bukanlah ingin 
menjadikan anak didik menjadi seniman, melainkan kesenian itu dijadikan sebagai alat 
pendidikan apresiasi dan kreasi yang implikasinya untuk pembentukan watak atau alat 
pendidikan karakter anak bangsa. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
pertama, bagaimana mengaplikasikan metode pembelajaran apresiasi dan kreasi untuk 
mencapai tujuan seni sebagai alat bantu dua pendidikan? Kedua bagaimana produk media 
pembelajaran dalam bentuk CD pembelajaran seni tari dapat digunakan untuk model dalam 
pelaksanaan pembelajaran seni tari yang menggunakan pendekatan apresiasi dan kreasi 
di sekolah umum khususnya untuk tingkatan Sekolah Menengah Atas. Metode penelitian 
yang diterapkan adalah metode penelitian pengembangan. Langkah kerja yang dilakukan 
pertama, penyampaian tujuan pembelajaran seni budaya pada siswa, kedua pembelajaran 
apresiasi dan kreasi seni budaya melalui ceritera dan media, ketiga tanggapan siswa, 
keempat penuangan ide-ide baru hasil apresiasi dalam bentuk kreasi seni sederhana, 
keempat berkreasi seni dalam bentuk kreasi yang kompleks, kelima tampilan akhir apa 
pun wujud yang dihasilkan, dan kelima evaluasi tampilan. Hasil penelitian menunjukkan 
pertama, guru kurang mampu menggunakan media pembelajaran apresiasi dan kreasi 
dengan kurang menjadikan media itu untuk memancing respon para siswa. Adapun 
media yang dibuat oleh tim peneliti, kurang bisa untuk menjelaskan teks dan konteks 
jika tidak dengan penjelasan lagi yang dilakukan oleh guru. Kedua, konteks apresiasi 
dalam media itu kurang lengkap tentang fenomena kesejarahan dan alam fisik yang harus 
tertuang dalam media sedangkan konteks kreasi masih kurang sisi teks tarian yang dapat 
memancing ide ide kreatif para siswa dalam mewujudkan karya tari baru. Berdasar hasil 
penelitian disarankan pertama, pihak sekolah dan para guru seni budaya tari hendaknya 
mengoptimalkan penggunaan media ajar melalui pendekatan apresiasi dan kreasi dengan 
membuat media sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan diajarkan 
oleh guru, kedua para guru hendaknya menyadari betul akan pentingnya pendidikan 
seni sebagai alat pendidikan sehingga para guru dalam proses belajar mengajar tidak 
bermuara pada hasil berupa produk keterampilan tari yang harus ada pada para siswa. 
Dalam konteks ini keterampilan proses mestinya jauh lebih dipentingkan dengan cara 
melakukan pembelajaran itu melalui pendekatan apresiasi dan kreasi.
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MODEL WACANA BERWAWASAN NILAI-NILAI KONSERVASI BERBASIS 
EKOLINGUISTIK SEBAGAI PENGAYAAN MATERI AJAR MATA KULIAH 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Tommi Yuniawan, Masrukhi, Sri Rejeki Urip, Asep Purwo Yudi Utomo
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian tahun pertama (2015), capaian luaran yang sudah dihasilkan, yaitu: 
pertama, model wacana berwawasan nilai-nilai konservasi berbasis ekolinguistik sebagai 
pengayaan marteri ajar mata kuliah pendidikan lingkungan hidup; kedua, artikel ilmiah 
model wacana berwawasan nilai-nilai konservasi berbasis ekolinguistik yang dimuat 
pada prosiding Seminar Internasional ISBN. 978-602-1145-23-4; ketiga, narasumber/
pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional di STKIP Banjarmasin, Kalimamtan Selatan 
pada 27 Oktober 2015; keempat, produk prototipe buku wacana berwawasan nilai-nilai 
konservasi berbasis ekolinguistik sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah pendidikan 
lingkungan hidup. Secara khusus, tujuan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 
kedua (2016) ini sebagai berikut. (1) Mendeskripsi uji ahli terhadap model wacana 
berwawasan nilai-nilai konservasi berbasis ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar 
mata kuliah PLH; (2) Mendeskripsi keefektifan model wacana berwawasan nilai-nilai 
konservasi berbasis ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar mata kuliah PLH pada 
rumpun ilmu sosial humaniora; (3) Mendeskripsi keefektifan model wacana berwawasan 
nilai-nilai konservasi berbasis ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar mata kuliah 
PLH pada rumpun ilmu eksakta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian dan pengembangan yang merupakan metode untuk meneliti, 
mengembangkan, dan menguji suatu produk. Produk yang dikembangkan untuk 
memenuhi kebutuhan khusus dan sesuai dengan spesifikasi tertentu. Hasil penelitian 
sebagai berikut. Hasil uji ahli model wacana berwawasan nilai-nilai konservasi berbasis 
ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup 
dengan responden dosen dan ahli mendapat nilai 76,66 (kategori baik). Hasil uji keefaktifan 
model wacana berwawasan nilai- nilai konservasi berbasis ekolinguistik sebagai 
pengayaan materi ajar Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup pada mahasiswa 
sosial humaniora mendapat nilai 82,9 (kategori sangat baik). Hasil uji keefaktifan model 
wacana berwawasan nilai- nilai konservasi berbasis ekolinguistik sebagai pengayaan 
materi ajar Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup pada mahasiswa sosial 
humaniora mendapat nilai 82,02 (kategori sangat baik).



90 Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian Desentralisasi

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 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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.

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 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Lagu anak-anak dianggap sangat penting digunakan sebagai alat penyampaian 
pesan pendidikan untuk anak-anak prasekolah. Dianggapnya penting karena usia anak 
yang peka adalah otak kanannya yang berhubungan dengan rasa. Bukan otak kiri yang 
berhubungan dengan logika atau nalar. Oleh karena itu segala sesuatu yang diberikan 
untuk anak disarankan lewat rasa, tidak terkecuali dalam usaha guru ingin menyampaikan 
pesan pendidikan untuk anak didiknya yang masih usia prasekolah. Kurikulum sekolah 
untuk anak prasekolah saat ini, diwajibkan setidaknya guru mengajarkan 20 lagu dalam 
setiap semester untuk anak didiknya. Untuk itu melalui penelitian ini diciptakan lagu anak-
anak bertema pendidikan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana 
produk lagu anak-anak yang telah dicipta melalui penelitian ini dapat diuji daya gunanya 
untuk anak-anak prasekolah dalam kaitannya dengan tersampainya pesan pendidikan? 
Berangkat dari permasalahan yang diangkat, dapat disampaikan tujuan dari penelitian 
ini, yakni untuk menguji lagu anak-anak yang telah dicipta dalam kaitannya dengan 
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tersampainya pesan pendidikan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan dalam langkah uji coba produk. Langkah yang ditempuh dalam 
uji produk lagu adalah memperkenalkan lagu kepada anak lewat nyanyian, bernyanyi 
bersama dengan anak-anak, dan menanyakan pesan yang termuat dalam lagu kepada 
anak. Hasil penelitian menunjukkan, lagu anak-anak telah tersampai kepada anak. Siswa 
memperhatikan guru menyanyi dan langsung merespon dengan menirukan. Dalam 
konteks ini, sekalipun anak-anak masih sekenanya dalam menirukan guru bernyanyi, 
namun setidaknya lagu itu langsung direspek oleh anak-anak. Lagu lebih banyak tidak 
dinyanyikan secara benar sesuai alur melodinya oleh anak-anak, namun akhirnya pesan 
lagu tersampai keanak dengan guru tidak harus bersusah payah menerangkan secara 
verbal. Penjelasan guru mengenai pesan lagu kepada anak didik, sifatnya lebih banyak 
memperkuat dengan cara menanya apa yang diketahui oleh murid berkait isi atau 
pesan lagu tersebut. Pesan lagu ditangkap oleh anak dengan anak-anak menanggapi 
melalui berbagai cara. Ada yang dengan komentar sekenanya, ada yang merespon 
dengan gerakan-gerakan sesuai pesan lagu yang diterima, dan ada yang bernyanyi keras-
keras sekenanya sebagai bentuk ekspresi mengekspresikan apa yang ditangkap lewat 
lagu. Berdasar hasil penelitian dapat disarankan pertama, guru dapat mencipta sendiri 
lagu anak-anak yang bertema pendidikan dengan mengutamakan pesan pendidikan. Alur 
melodi tidak harus dibuat baku karena anak-anak senyatanya akan bernyanyi sekenanya. 
Kedua, kemampuan bernyanyi anak-anak tidak harus diutamakan, dalam konteks ini 
yang harus lebih dipentingkan adalah tersampainya pesan lagu kepada anak. Ketiga, 
hendaknya guru memberikan kebebasan kepada anak untuk mengungkapkan apapun 
lewat lagu yang dimunculkan oleh anak-anak sendiri karena apa yang diekspresikan anak 
lewat lagu adalah sebuah ekspresi yang murni.

EFEKTIVITAS CENDAWAN MATARHIZIUM DAN NEMATODA ENTOMOPATOGEN 
TERHADAP MORTALITAS LARVA HAMA KELAPA ORYCTES RHINOCEROS DI 

JEPARA

Dyah Rini Indriyanti, Priyantini Widiyaningrum, Haryuni
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Hasil penelitian ini merupakan lanjutan penelitian tahun pertama. Tema penelitian 
mengacu pada bidang penelitian unggulan UNNES point 2.3 yaitu Bidang Sains & Teknologi 
Hijau, topik unggulan Biodiversitas dan Keanekaragaman Hayati, khususnya pengendalian 
hayati serangga hama Oryctes rhinoceros dengan cendawan Metarhizium dan nematoda 
entomopatogen. Penelitian bekerjasama dengan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan 
Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun pertama Jamur Metarhizium anisopliae dan Nematoda 
Entomopatogen diuji coba dengan menggunakan larva O.rhinoceros instar tiga dengan 
skala semi lapangan menggunakan wadah pot. Pada tahun kedua penelitian dilakukan 
survey sarang sarang aktif, kepadatan sarang, uji coba Jamur Metarhizium anisopliae dan 
Nematoda Entomopatogen pada skala lapangan, dan monitoring keberadaan kumbang di 
lapangan. Metode yang digunakan survey langsung ke lapangan dan eksperimen uji coba 
di lapangan. Hasil penelitian diperoleh 26 sarang aktif dengan jumlah 460 individu yang 
ada di Desa Jerukwangi, dengan jumlah larva tiap sarang 3-48 individu/m2. Sebagian 
besar stadium yang ditemukan adalah larva. Sarang yang disukai adalah media yang 
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terdiri dari kotoran ternak (sapi/kambing), jerami dan ditambah sampah yang telah lapuk. 
Suhu pada saat pengamatan berkisar antara 30-33oC, kelembaban udara 68-87%, 
kelembaban tanah 49-70%, pH tanah 6.8 -7, dan intensitas cahaya 39-82 lux. Aplikasi 
M. anisopliae (MET) pada larva O. rhinoceros diperoleh informasi bahwa larva banyak 
yang meninggalkan sarang, dan berpindah secara horizontal dan vertikal. Aplikasi MET 
mortalitas larva instar tiga hingga minggu ke tujuh sebesar 5%, sedangkan pada Aplikasi 
NEP pada larva O. rhinoceros di lapangan motralitas 16%. Aplikasi campuran MET dan 
NEP di lapangan sedikit ada tambahan mortalitas menjadi 18 %. Monitoring keberadaan 
imago O. rhinoceros dengan feromon di lapangan menunjukkan bahwa populasi imago 
masih tinggi total tangkapan selama 12 minggu sebesar 217 ekor dan Rhynchophorus 
sp sebanyak 59 ekor, menandakan bahwa populasi kumbang di lapangan masih tinggi, 
oleh sebab itu perlu diwaspadai.

KONSERVASI IN VITRO FLORA IDENTITAS KOTA/KABUPATEN DI JAWA 
TENGAH

Enni Suwarsi Rahayu, Nur Kusuma Dewi, F. Putut Martin HB
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tujuan jangka panjang penelitian adalah menghasilkan inovasi teknologi 
konservasi flora identitas kota/kabupaten di Jawa Tengah dengan menerapkan teknik 
kultur jaringan atau in vitro, dengan target khusus memperoleh 1) deskripsi tentang status 
konservasi flora identitas dari 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, 2) protokol multiplikasi 
tunas, dan 3) protokol konservasi secara in vitro flora identitas yang diprioritaskan. 
Penelitian ini merupakan implementasi salah satu bidang penelitian unggulan dalam 
Rencana Induk Penelitian Universitas Negeri Semarang, yaitu bidang sains dan teknologi.  
Penelitian dilakukan selama 3 tahun. Pada tahun pertama dilakukan identifikasi status 
konservasi flora identitas kota/kabupaten yang dilaksanakan di 35 kota/kabupaten di Jawa 
Tengah pada beberapa daerah sampel yang diambil secara purposif proporsional random 
sampling. Fokus penelitian adalah karakteristik morfologi, cara reproduksi, prediksi ukuran 
populasi, intensitas budidaya, manfaat dan kondisi biofisik habitat tanaman identitas. Data 
dikumpulkan melalui observasi secara langsung ke habitat spesies identitas, wawancara 
dengan masyarakat setempat, dan kajian dokumen di Balai Lingkungan Hidup (BLH) kota/
kabupaten. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, 
ditentukan tanaman yang diprioritaskan untuk dikonservasi secara in vitro, yaitu spesies 
yang berstatus langka, tidak dibudidayakan secara luas, tidak bereproduksi dengan 
biji, dan mempunyai habitat yang sangat spesifik. Pada akhir tahun pertama dilakukan 
pula inisiasi pengembangan protokol multiplikasi tunas dari spesies-spesies prioritas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 35 spesies tanaman flora identitas kota/
kabupaten di Jawa Tengah; delapan spesies (22,85 %) mempunyai populasi yang sangat 
terbatas, yang meliputi enam spesies tergolong status ‘tergantung upaya konservasi’ 
dan dua spesies termasuk dalam status ‘kurang data atau belum dievaluasi’. Sebanyak 
25 spesies (71,42 %) berhabitus pohon, dan tujuh spesies (20%) mempunyai reproduksi 
yang tidak efisien atau sulit / sangat sulit dikembangbiakkan. Manfaat tanaman identitas 
pada umumnya merupakan tanaman pangan, tanaman biofarmaka, tanaman bahan 
industri, dan tanaman hias. Sebanyak 11 spesies (31,42 %) merupakan tanaman yang 
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dibudidayakan secara intensif, 16 (45,71%) spesies merupakan tanaman budidaya yang 
kurang intensif, dan 8 spesies (22,85 %) dibudidayakan secara sangat terbatas. Spesies 
yang perlu dikonservasi secara in vitro adalah spesies yang dibudidayakan secara sangat 
terbatas, sulit dikembangbiakkan dan atau mempunyai habitat yang sangat spesifik, yaitu 
rejasa, pohon kendal, widuran, papaya dieng, kawista, dan melati gambir. Nagasari dan 
srigading, lebih tepat jika dikonservasi di lapang karena adaptif hidup pada habitat yang 
relative luas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pada akhir tahun pertama ini telah 
dilakukan inisiasi pengembangan metode multiplikasi tunas secara in vitro pada rejasa, 
pohon kendal, widuran, dan melati gambir, yang akan dilanjutkan pada tahun kedua. 
Metode multiplikasi untuk papaya dieng dan kawista telah dikembangkan pada penelitian 
sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan dengan pengembangan protokol konservasi in 
vitro untuk keenam tanaman tersebut.

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

BEKAS DENGAN ASESMEN KINERJA

Masrukan, Iwan Junaedi, Bambang Eko Susilo, Suhito
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pembelajaran Matematika 
bermuatan pendidikan karakter dan ekonomi kreatif, berbantuan alat peraga barang bekas 
dan menggunakan asesmen kinerja. Pada tahun pertama telah terwujud draf I model 
pembelajaran disertai identifikasi muatan karakter dan ekonomi kreatif, kebutuhan alat 
peraga dan teknik asesmen kinerja yang sesuai; produk-produk ini diperoleh melalui 
kegiatan pengembangan perangkat dan identifikasi kebutuhan/kesesuaian. Pada tahun 
kedua telah tervalidasi perangkat oleh pakar- pakar dan praktisi terkait yang kemudian 
dilakukan ujicoba terbatas seluruh perangkat yang dikembangkan dalam skala kecil; 
hasilnya berupa draf II model pembelajaran yang diperoleh melalui validasi perangkat 
dan eksperimen model. Pada tahun ketiga telah dilakukan evaluasi model pembelajaran 
dan ujicoba skala luas di Kota Semarang yang menghasilkan draf final.

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

PENGUATAN PROGRAM KONSERVASI

Masturi, Sunarno, Supriadi Rustad
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Telah dilakukan penelitian tentang fabrikasi material komposit silika berbasis 
sampah dengan menggunakan polyurethane (PU) dan polyvinyl acetate (PVAc) 
sebagai matriksnya. Penelitian ini sebagai lanjutan penelitian tahun sebelumnya yang 
menggunakan polyvinyl acetate. Pada penelitian ini, proses pencampuran masing-masing 
bahan dilakukan secara simple mixing dengan berbagai variasi komposisi. PU diperoleh 
dengan mencampurkan poliol dan diisosianat dengan perbandingan 1:6 dan selanjutnya 
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dicampur dengan sampah daun. Selanjutunya dilakukan hot-pressing pada tekanan 80 
MPa dan temperatur 100°C selama 20 menit. Dari uji kekuatan tekan didapatkan, material 
komposit PVAc-PU-sampah yang memiliki kekuatan tekan optimum adalah material 
dengan komposisi massa PVAc, PU dan sampah pada perbandingan 5:1:8, yakni 
sebesar 38,91 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, PU dan sampah sebesar 0,06:6:1:8 dihasilkan 
komposit yang memiliki kekuatan tekan optimum, yakni 40,47 MPa. Peningkatan ini terjadi 
karena sifat silika yang kuat sehingga menyebabkan campuran PU-sampah dan silika 
menghasilkan kombinasi material yang memiliki sifat mekanik yang lebih kuat daripada 
sebelumnya.

IDENTIFIKASI TANAMAN BERKHASIAT OBAT DI KECAMATAN GUNUNGPATI 
UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN 

SUMBERDAYA ALAM

Nugrahaningsih WH, Lisdiana, Eling Purwantoyo
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Pengobatan herbal menjadi pilihan utama masyarakat di banyak negara dan sudah 
digunakan oleh masyarakat setempat selama ribuan tahun. Pengobatan herbal menjadi 
bagian dari kultur masyarakat dan berkembang menjadi suatu sistem pengobatan yang 
memiliki karakteristik tertentu seperti Indian Ayuverdic Medicine dan Traditional Chinese 
Medicine. Masyarakat Indonesia memiliki sistem pengobatan dari bahan tumbuhan 
yang disebut Jamu. Kesadaran akan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara 
Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan serta harkat dan martabat 
bangsa. Potensi ini perlu dikembangkan melalui penelitian sehingga dapat memberikan 
dukungan ilmiah pengembangan tanaman berkhasiat obat yang dapat mendukung 
kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan. Penelitian ini bebasis pada RIP Universitas 
Negeri Semarang bidang Kajian Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal. 
Penelitian direncanakan akan dilakukan selama 3 tahun dengan target akhir terbentuknya 
sentra industri obat herbal di desa binaan di wilayah Kecamatan Gunungpati. Identifikasi 
Tanaman Berkhasiat Obat di Kecamatan Gunungpati Untuk Meningkatkan Kemandirian 
Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Alam merupakan tahap pertama dari 
penelitian. Hasil penelitian pada tahun kedua adalah kadar antioksidan total yang diukur 
dengan metode DPPH, kandungan elektrolit pada berbagai sediaan(ektrak, simplisia, 
jus) dari berbagai tanaman, yaitu daun Carica papaya, Manihot utilissima, Salam, Sirsak, 
Seledri, ketimun dan semangka. Jenis2 flavonoid dalam ekstrak. Luaran penelitian tahun 
kedua adalah diperoleh data farmakokinetik dan farmakodinamik beberapa tanaman obat. 
Selanjutnya hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal internasional, peretemuan ilmiah 
internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi.
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POTENSI TEMPE SEBAGAI AGENSIA KHEMOPREVENSI - KHEMOTERAPI 
SEL KANKER MAMMAE

Siti Harnina Bintari, Ari Yuniastuti, Kartika Nugraheni, Dewi Mustikaningtyas
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Tempe mengandung senyawa flavonoid berperan sebagai antioksidandan anti 
kanker. Pembuatan tempe dengan konsep higienis perlu diwujudkan agar tempe segar 
mempunyai potensi sebagai senyawa mencegah pertumbuhan sel kanker. Pada PUPT 
tahun ke dua akan digunakan hewan uji yang sensitif terhadap kejadian karsinogenesis 
kanker mammae yakni Mus musculus strain C3H betina, usia 20 hari Induksi kanker 
mammae dengan trnsplantasi pada dosis 20 mg/kg BB. Diberikan selama 2 kali seminggu 
selama 10 minggu. Pemberian makanan sesuai perlakuan yakni 0 %, 10 %, 50% dan 
75% diberikan tiap hari selama lama waktu penelitian. Dari penelitian terkait yakni 
potensi tempe sebagai agensia khemoprevensi - khemoterapi sel kanker mammae, kajian 
pada hewan coba tikus Rattus norwegicus strain Sprague Dawly, terbukti bahwa tepung 
tempe yang ditambahkan pada pakan standart AIN-93M mulai 10% telah menghambat 
secara siginifikan pertumbuhan sel kanker, melalui penurunan bercak AgNORs dan 
kemampuan apoptosis melalui sel yang mengekspresikan protein p53, Cas-3 dan Bcl-
2. Permasalahan yang diajukan pada PUPT tahun ke dua ini adalah : Bagaimana 
membuktikan tempe segar sebagai khemoterapi terhadap sel kanker yang dikaji pada 
hewan coba Mus musculus strain C3H? Untuk membuktikan, adanya inisiasi khemoterapi 
tepung tempe pada sel kanker yang tumbuh pada hewan coba digunakan marker 
kanker VEGF, p53 dan AgNORs. Digunakan produk tempe higienis sebagai bahan 
substitusi pakan standart AIN-93 yang disediakan dalam kandang individual sesuai 
pertimbangan berat badan. Untuk riset tahap kedua digunakan konsentrasi 0% (pakan 
standart), 10 %, 50% dan 75% dari total konsumsi pakan per hari hewan coba sebesar 
5 gr. Penelitian dilakukan dengan disain eksperimen laboratorik menggunakan rancangan 
Post Test Randomized Controlled Group Design.

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

KONSERVASI UNNES

Susilo, Sutikno, Sunarno, Sugiyanto
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

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, usulan ini akan memodifikasi sistem radiografi konvensional (RK) menjadi 
system pencitraan RD mobile tanpa film untuk pengembangan lab fisika medik UNNES. 
Hilangnya peran film dalam sistem RD ini mendukung upaya mewujudkan UNNES 
sebagai Universitas Konservasi, karena menjadikan sistem radiografi ramah lingkungan, 
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ditunjukkan dengan tanpa pengelolaan limbah (limbah kimia, limbah laboratorium, dan 
limbah bahan berbahaya dan beracun – B3), serta mendukung kebijakan nir kertas 
(paperless). Penelitian ini merupakan upaya penajaman dari penelitian sebelumnya, 
yang telah dilakukan melalui penelitian-penelitian RUT XI 2004-2005, Hibah Bersaing 
tahun 2007, IRT KMNRT 2007-2008, Stranas 2009-2010, DIPA UNNES 2011 dan 2012, 
serta Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2013. Sistem yang telah dibangun 
dalam penelitian tersebut menggunakan unit generator sinar-X tetap yang sudah banyak 
dipakai dan masih ada di berbagai Rumah Sakit Kota/Daerah. Melalui penelitian ini, hasil 
penelitian Unggulan 2013 berupa model prototype aplikasi pencitraan RD mobile akan 
dilengkapi dengan unit proteksi radiasi mobile. Fungsi unit penangkap gambar yang 
telah dibangun dari tabung kedap cahaya, intensifying screen dan detektor CMOS pada 
kamera DSLR akan dioptimasi disesuaikan dengan keperluan mitigasi bencana. Sedang 
untuk keperluan pengiriman data radiografi juga akan ditambahkan unit pengolah citra 
berbasis Matlab serta unit teleradiografi. Output penelitian ini adalah model prototype 
sistem pencitraan radiografi digital mobile (tanpa film), dan publikasi pada jurnal nasional 
terakreditasi untuk pengembangan lab fisika medik yang dapat diimplementasikan dalam 
penanganan mitigasi bencana. Sedang penelitan lanjutan tahun ke-dua (akhir) adalah 
implementasi sistem pencitraan radiografi digital dalam peningkatan layanan RS Daerah 
dalam penanganan radiografi thorax serta publikasi pada penerbitan jurnal internasional.

PEMULIHAN ZAT WARNA DARI LIMBAH CAIRINDUSTRI TEKSTIL DENGAN 
METODE MEMBRAN CAIR EMULSI

Adhi Kusumastuti, Rodia Syamwil, Samsudin Anis
Jurusan PKK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Zat warna reaktif merupakan salah satu zat warna yang banyak digunakan di 
industri tekstil karena stabilitasnya yang tinggi, ketahanan luntur yang baik, warna yang 
cerah, dan mudah digunakan. Air limbah yang mengandung zat warna ini harus diolah 
sebelum dibuang ke lingkungan karena dampaknya kepada manusia dan ekosistem air 
di dalamnya. Di antara metode yang ada, membran cair emulsi merupakan metode yang 
menjanjikan karena memiliki luas permukaan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk 
memulihkan zat terlarut pada konsentrasi rendah. Namun demikiian metode ini menghadapi 
masalah dalam stabilitas emulsi dan pemecahan emulsi yang sudah terpakai. Pemilihan 
komponen membran cair yang sesuai, penggunaan kolom Taylor-Couette, dan proses 
demulsifikasi dengan sentrifuse diharapkan dapat meminimalkan instabilitas emulsi serta 
meningkatkan efisiensi ekstraksi dan demulsifikasi.

RANCANG BANGUN MOLECULAR SIEVES ADSORPTION-DISTILLATION 
LENGKAP DENGAN SISTEM KONTROLNYA UNTUK PEMURNIAN ETANOL DARI 

BIOMASSA

Megawati, Dewi Selvia Fardhyanti, Djoko Adi Widodo, Astrilia Damayanti
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Beberapa tahapan pembuatan etanol dari lignoselulosa di antaranya persiapan 
bahan baku, hidrolisis, detoksifikasi, fermentasi, dan pemurnian. Tahapan mulai 
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praperlakuan sampai fermentasi sudah pengusul lakukan, sehingga tahapan yang belum 
dan akan dikerjakan adalah pemurnian etanol. Target kadar kemurnian etanol yang akan 
dicapai pada penelitian ini lebih dari 99%, di atas kadar azeotropnya. Keberadaan air 
dalam etanol akan mengganggu proses pembakaran dan menyebabkan korosi pada 
perangkat mesin bakar, sehingga etanol untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus 
memiliki kadar air zero- absolute. Seperti sudah diketahui bersama, beberapa industri di 
Indonesia hanya memproduksi etanol dengan kadar berkisar 95%, sedikit di bawah kadar 
azeotrop. Hal ini disebabkan pemurnian suatu senyawa di atas kadar azeotrop tidak dapat 
dilakukan menggunakan distilasi biasa. Jadi, penelitian ini akan menghasilkan inovasi 
teknologi pemurnian etanol, yang akan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh industri-
industri di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lokal dan nasional, 
khususnya di bidang sumber energi terbarukan dalam bentuk bioetanol. Penelitian ini 
akan memilih metode molecular sieves adsorption-distillation (MSAD) untuk memurnian 
etanol sampai kadar di atas azeotropnya karena lebih efisien dan ramah lingkungan, 
tidak memerlukan tekanan dan suhu yang bervariasi, sehingga kondisi operasinya lebih 
stabil. Pada proses ini, setelah kadar etanol mendekati azeotropnya, distilasi dilanjutkan 
dalam kolom yang dilengkapi dengan bahan penjerap seperti zeolit, karbon aktif, dan 
gel silika, sehingga komponen air dalam fase uap langsung terjerap dan fraksi etanol 
fase uap meningkat. Hasilnya, embunan dengan kadar etanol di atas azeotrop. Fraksi 
etanol dapat ditingkatkan lagi menggunakan distilasi biasa jika peningkatan kadar etanol 
dengan penjerap hanya meningkat sedikit, yang penting kadar azeotrop sudah terlampaui. 
Kondisi ini dapat dipastikan jika tersedia data parameter-parameter perpindahan massa 
dan kesetimbangan terkait. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. 
Zeolit, karbon aktif, dan gel silika dipilih karena berasal dari alam, dapat dibuat dari 
biomassa, serta sangat mudah diperoleh dan dimurnikan kembali jika sudah jenuh. 
Kegiatan tahun ke-1 untuk merancang dan membuat perangkat MSAD untuk memurnikan 
etanol teknis, dengan target utama memilih jenis adsorben. Parameter- parameter distilasi 
akan dicari menggunakan metode curve-fitting antara data dan hasil pemodelan pada 
adanya dispersi aksial dan tidak. Pemurnian etanol melampaui kadar azeotrop dapat 
dilakukan menggunakan rangkaian alat MSAD yang sudah didesain. Silika gel putih dan 
biru serta zeolit alam dan sintetis 3A merupakan jenis adsorben yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kadar etanol menggunakan prinsip distilasi-adsorpsi. Konsentrasi 
etanol tertinggi dicapai pada waktu sekitar 20 menit menggunakan gel silika biru (96,6% 
v/v) dan 5 menit menggunakan zeolit alam (96,8% v/v) dan sintetis (97,4% v/v). Hasil 
pemodelan menunjukkan bahwa adanya dispersi aksial dan kondisi steady-state dapat 
menggambarkan distilasi-adsorpsi campuran etanol-air dengan baik.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS E-ACCOUNTING 
PADA USAHA KECIL MENENGAH

Amir Mahmud, Anggy Trisnawan Putra, Nanik Sri Utaminingsih, Heriyanto
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian tahap 1 yang telah dilaksanakan di 
tahun 2015 dengan hasil berupa prototype SIA_UKM (Sistem Informasi Akuntansi UKM) 
dan peta kebutuhan SIA bagi UKM di kota Semarang. Pada tahun kedua ini, penelitian 
bertujuan untuk menguji kevalidan dan keberterimaan SIA_UKM bagi khalayak sasaran, 
yaitu UKM. Pengujian validitas prototype dilaksanakan melalui pengujian implementasi 
sistem pada dua kelompok, yaitu kelompok akademis dan kelompok praktisi. Kelompok 



98 Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian Desentralisasi

akademis, diwakili oleh dosen dan mahasiswa semester akhir FE UNNES, sedangkan 
kelompok praktisi di wakili oleh beberapa sampel UKM. Untuk pengujian keberterimaan 
sistem, akan dilakukan dengan menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM), 
yang mampu memprediksi keinginan menggunakan SIA (Intense of use), melalui persepsi 
pengguna terkait kebermanfaatan (Perceive of Usefullness) dan kemudahan (Perceive 
ease of use) serta kompetensi teknologi (Technology Compatible) Hasil penelitian ini 
adalah sebuah software SIA_UKM, yang memberikan kenyamanan dan kemudahan 
dalam pelaksanaan. Hasil pengujian keberterimaan sistem menunjukkan faktor yang secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keinginan untuk menggunakan SIA_UKM, 
adalah kebermanfaatan (Perceive of Usefullness/ PU) dan kemudahan (Perceive ease of 
use/ PE) serta kompetensi teknologi (Technology Compatible/ TC)

MODEL GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP KINERJA KOPERASI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 

INDONESIA

Muhammad Khafid, Agus Wahyudin, Sandy Arief, Hasan Mukhibad
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)  
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2016

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan sektor usaha 
UMKM dalam menyediakan kebutuhan dana. Dilihat dari skala usaha, 99,89% usaha 
termasuk dalam UMKM. Sehingga, pengelolaan koperasi agar memiliki kinerja yang baik 
harus dilakukan.Namun demikian, fakta di lapangan membuktikan bahwa kejadian gulung 
tikarnya koperasi menjadi kejadian yang biasa. Secara nasional, data Kementerian Koperasi 
dan UMKM membuktikan bahwa 35% koperasi terkategori tidak aktif. Di Jawa Tengah, 
sebanyak 20% koperasi menjadi koperasi tidak aktif. Untuk meminimalisasi banngkrutnya 
koperasi, diperlukan panduan tata kelola yang disebut dengan Good Cooperative 
Governance (GCG – dalam korporasi lain disebut Good Corporate Governance). Penelitian 
ini dilakukan untuk menganalisis implementasi tata kelola koperasi. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Semarang 
sebanyak 105 koperasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling, sehingga dihasilkan 39 koperasi sebagai sampel penelitian. Metode analisis 
data menggunakan analisis diskriptif dan analisis inferensial dengan alat uji regresi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola KPRI dan tingkat kinerja 
komprehensif termasuk dalam kategori jelek. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa tingkat implementasi tata kelola koperasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja koperasi.
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PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN BERBASIS TERAPAN 
TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Haryono, Heri Triluqman BS, Edi Subkhan
Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu terapan yang berkembang oleh adanya 
kebutuhan lapangan, yaitu tuntutan belajar secara lebih efektif, efisien, luas, banyak, dan 
cepat. Sebagai proses bersistem dan sistematis dalam membantu memecahkan masalah 
belajar manusia, terapan teknologi pendidikan dapat berfungsi sebagai sistem penjaminan 
mutu pembelajaran. Penelitian ini ditujukan untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan 
penjaminan mutu pembelajaran di sekolah, (2) merumuskan (mengembangkan) 
sistem penjaminan mutu pembelajaran berbasis terapan teknologi pendidikan, (3) 
mendeskripsikan implementasi sistem penjaminan mutu pembelajaran berbasis terapan 
teknologi pendidikan. Penelitian pengembangan dilakukan di Kota Semarang, Kabupaten 
Kendal, dan Kabupaten Kudus dengan unit analisis sekolah yang mencakup 3 SMP, 2 
SMA, 2 SMK, dan 1 MA. Pengumpulan data utama dilakukan dengan teknik kuesioner 
dengan instrumen daftar cek dan skala pengukuran, sedangkan data pendukung 
diperoleh melalui diskusi terfokus. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa; (1) Secara empirik sekolah telah melakukan penjaminan 
mutu pembelajaran, melaksanakan proses penjaminan mutu perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi pembelajaran. Sekolah memiliki standar mutu perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi pembelajaran meski 
tidak tersusun dan terumuskan secara tertulis dalam dokumen mutu. Sekolah memiliki 
standar operasional prosedur yang harus dipenuhi oleh guru dalam menyusun rencana 
dan melaksanakan proses pembelajaran, prosedur operasional standar yang harus 
dipenuhi oleh pihak yang diberikan wewenang sekolah untuk melakukan monitoring dan 
evaluasi pembelajaran. (2) Sistem penjaminan mutu pembelajaran berbasis terapan 
teknologi pendidikan dikembangkan dalam kerangka acuan yang memuat tentang 
batasan dan ruang lingkup penjaminan mutu pembelajaran di sekolah, kebijakan mutu 
dan organisasi penjaminan mutu pembelajaran di sekolah, standar mutu pembelajaran 
dan mekanisme pencapaian, manual mutu pembelajaran dan instrumen. Sebagai terapan 
bidang teknologi pendidikan yang belum final dan merupakan gagasan berskala besar, 
perlu pengembangan lebih lanjut agar lebih implementatif dan berdampak besar bagi 
peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. (3) Sistem penjaminan mutu pembelajaran 
berbasis terapan teknologi pendidikan secara prinsip telah layak untuk diimplementasikan 
dalam proses penjaminan mutu pembelajara di sekolah. Secara substatif telah relevan 
dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yeng berorientasi pada pencapaian mutu, bernilai 
manfaat bagi jajaran manajemen sekolah dalam proses pengendalian mutu pembelajaran 
di sekolah, bagi guru dalam pemenuhan standar mutu pembelajaran dan dalam upaya 
peningkatan kinerjanya, bagi tenaga kependidikan dalam berkontribusi mewujudkan 
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pembelajaran berkualitas di sekolah, dan secara keseluruhan mendorong terbangunnya 
budaya mutu di sekolah. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, diajukan saran; (1) bagi 
sekolah perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman yang memadai akan pentingnya 
penjaminan mutu pembelajaran, (2) agar sistem penjaminan mutu pembelajaran berbasis 
terapan teknologi pendidikan lebih implementatif perlu dilengkapi dengan pedoman teknis 
agar memudahkan pengguna dalam memahami substansi dan aplikasinya, (3) sistem 
penjaminan mutu pembelajaran berbasis terapan teknologi pendidikan dapat menjadi 
dalam implementasi manajemen terpadu guna melakukan upaya peningkatan mutu 
pembelajaran secara berkelanjutan (continous quality improvement).

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN MODEL MENULIS CERITA PENDEK PADA 
ANAK BERBASIS NILAI HUMANIS DAN MORALITAS

Agus Nuryatin, Retno Purnama Irawati, Muhamad Burhanudin
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kemajuan industri penerbitan dan percetakan berimbas pada perkembangan 
jumlah buku- buku bacaan bagi anak-anak yang dicetak. Keberadaan bacaan anak 
terjemahan karya asing yang mendominasi penerbitan karya sastra anak di Indonesia ini 
bisa jadi sangat menguntungkan sekaligus mengkhawatirkan. Anak-anak tidak berhasil 
memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai humanis dan moralitas masyarakat 
dari bagian dunia lain, bahkan pembaca anak mungkin malah tidak menyadari kekayaan dari 
keragaman budaya di sekitar mereka. Terkait dengan maraknya sastra anak terjemahan 
ini dan kekhawatiran akan adanya nilai-nilai kultural dan moralitas di dalamnya, kita bisa 
menyikapi hal ini dengan lebih kritis dan obyektif. Artikel ini mempunyai tujuan merumuskan 
kebutuhan siswa dan guru terhadap model menulis cerita pendek pada anak berdasarkan 
nilai humanis dan moralitas. Jenis dan pendekatan penelitian yang dimanfaatkan adalah 
penelitian dan pengembangan (research and develpment) yang diterapkan pada bidang 
pendidikan. Menurut Borg and Gall (1989: 624) penelitian pengembangan pendidikan 
adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 
pendidikan. Subjek penelitian adalah guru pengampu bahasa Indonesia SD dan siswa 
SD 8-12 tahun yang masih bersekolah di jenjang SD, yang tinggal di kota Semarang 
dan kabupaten Semarang. Pendapat guru dapat disimpulkan bahwa sebanyak 40 orang 
guru atau 100% responden setuju jika kegiatan menulis cerita pendek masuk ke dalam 
muatan pembelajaran bahasa Indonesia SD, dengan berbagai alasan yang dikemukakan. 
Kegiatan menulis cerita pendek di jenjang SD belum banyak dilakukan, karena porsi 
pelajaran sastra yang sedikit jadi lebih banyak diisi dengan interpretasi karya sastra.
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PENGEMBANGAN MATERI AJAR BAHASA JAWA SD DENGAN PENDEKATAN 
EKOLINGUISTIK SEBAGAI PENGUNGKAP KEARIFAN LOKAL UNTUK 

PELESTARIAN BAHASA DAN LINGKUNGANNYA

Endang Kurniati, Hardyanto, Sri Prastiti Kusuma Anggaeni
Jurusan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Para siswa di Jawa Tengah ketika berkomunikasi cenderung menggunakan bahasa 
Indonesia, bahkan mereka banyak yang tidak mengetahui kosa kata bahasa Jawa yang 
ada di lingkungannya. Penggunaan bahasa yang demikian lambat laun akan berpengaruh 
terhadap ketahanan hidup bahasa Jawa. Oleh karena itu, perlu dicari model pelestarian 
bahasa Jawa yang tepat. Salah satu usaha itu adalah melalui pendidikan. Namun, hasilnya 
belum memuaskan, karena siswa kurang diberi kesempatan untuk berlatih berbahasa Jawa 
sesuai konteksnya. Meskipun kurikulum yang digunakan berpendekatan kontekstual dan 
komunikatif, tetapi dalam pembelajaran bahasa Jawa SD belum komunikatif, siswa hanya 
mengerjakan LKS, kurang diberi latihan berbahasa lisan, dan kurang memperhatikan 
penggunaan bahasa di lingkungan siswa. Oleh karena itu, perlu dirancang materi ajar 
bahasa Jawa dialek di lingkungan siswa yang memanfaatkan kearifan lokal untuk pelestarian 
bahasa dan lingkungan, baik lingkungan budaya, sosial, maupun alam. Materi ajar tersebut 
disusun menggunakan pendekatan ekolinguistik. Ekolinguistik merupakan kajian tentang 
interaksi bahasa dan lingkungannya, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan 
alam. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan (1) potensi dan masalah pembelajaran bahasa 
Jawa SD, (2) kebutuhan guru dan siswa SD dalam pengembangan materi ajar bahasa Jawa 
dengan pendekatan ekolinguistik, dan (3) menyusun materi ajar bahasa Jawa SD dengan 
pendekatan ekolinguistik sebagai pengungkap kearifan lokal untuk pelestarian bahasa 
dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development. 
Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru SD di wilayah Semarang, Pati, dan Banyumas, 
serta ahli materi dan media pembelajaran. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
obsercasi, wawancara, angket dan diskusi. Analisis data menggunakan analisis interaktif, 
yakni analisis data melalui empat komponen analisis: reduksi data, sajian data, penarikan 
simpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan siswa dalam 
pembelajaran bahasa Jawa SD adalah pembelajaran bahasa Jawa tulis dan lisan. Materi 
ajar yang diinginkan berupa cerita kegiatan sehari-hari dan dongeng yang menggunakan 
bahasa dialek dimana siswa berada dengan memperhatikan lingkungan masyarakat 
dan alam sekitar. Cerita berbahasa tulis berupa buku bergambar dan cerita berbahasa 
lisan dengan media audio visual. Kebutuhan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa SD 
adalah materi ajar cerita anak yang dapat melatih siswa berkomunikasi dengan santun 
di lingkungannya dalam kegiatan sehari-hari dengan memperhatikan penggunaan bahasa 
dalam hubungannya dengan manusia, Tuhan, dan alam sekitar. Pengembangan materi 
ajar bahasa Jawa berdasarkan: (a) kurikulum, (b) konsep ekolinguistik, dan (3) konsep 
teks cerita anak. Model materi ajar yang dihasilkan berbahasa tulis dan lisan dengan 
dua dialek bahasa Jawa, yaitu dialek [כ] dan dialek [a]. Cerita yang dikembangkan berupa 
pengalaman, kegiatan sehari-hari, kegiatan budaya, dan dongeng yang ada di lingkungan 
siswa. Materi ajar bahasa tulis berupa buku bergambar dan materi ajar bahasa lisan 
berupa film animasi dan video scribe. Materi ajar ini dinyatakan valid oleh ahli materi, 
ahli media pembelajaran, dan guru sebagai pengguna. Berdasarkan simpulan tersebut, 
saran yang disampaikan adalah guru bahasa Jawa SD mengimplementasikan cerita ini 
sebagai materi ajar dalam pembelajaran bahasa Jawa. 
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MODEL PENERJEMAHAN LABEL KEMASAN PRODUK MINUMAN RINGAN DARI 
BAHASA INDONESIA KE BAHASA INGGRIS

Rudi Hartono, Bambang Purwanto, Arif Suryo Priyatmojo
Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kualitas terjemahan 
label kemasan produk minuman ringan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 
yang tidak akurat, kurang alamiah, dan sulit dibaca. Terjemahan label tersebut dapat 
ditemukan pada beberapa kemasan kaleng produk minuman ringan yang diproduksi 
dan dipasarkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis model penerjemahan label kemasan produk minuman ringan yang 
digunakan oleh para penerjemah label kemasan. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah dokumen teks terjemahan label kemasan, lembar observasi, 
dan angket respon kualitas terjemahan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah analisis isi (content analysis) dan penyebaran angket. Data yang digunakan 
adalah empat buah teks label kemasan yang terdapat pada produk minuman ringan 
kaleng yang berada di pasaran. Jenis data berbentuk kata, frase, dan kalimat terjemahan 
dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang terdapat dalam label kemasan tersebut. 
Data dianalisis dengan menggunakan Model Analisis Interaktif, yaitu data dikumpulkan, 
diklasifikasi, dan diverifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terjemahan 
label kemasan minuman ringan memiliki banyak kekeliruan karena penerjemah 
melakukan: a) Kesalahan memahami teks asli (Misunderstanding of Original Text), b) 
Kesalahan Menerjemahkan pada Bahasa Sasaran (Mistranslation into Target Language), 
c) Penambahan atau Pengurangan kata (Addition or Omission), d) Kekeliruan dalam 
memilih istilah atau pilihan kata (Terminology, Word Choice), e) Penerjemahan yang terlalu 
bebas (Too Free Translated), f) Penerjemahan yang terlalu harfiah bahkan kata per kata 
(Too Literal, Word for Word), g) Kekeliruan dalam tata bahasa (Grammar), h) Kekeliruan 
dalam tanda baca (Punctuation), i) Kekeliruan dalam ejaan (Spelling).Berdasarkan 
metode penerjemahan, secara dominan empat label kemasan tersebut diterjemahkan 
dengan menggunakan metode harfiah (Literal) dan bebas (Free).Berdasarkan teknik 
penerjemahan, empat label kemasan tersebut banyak menggunakan teknik peminjaman 
(Borowing), harfiah (Literal), transposisi atau pemindahan (Transposition), adaptasi 
atau saduran (Adaptation), penambahan (Addition), kompensasi (Compensation), dan 
pengalihan sudut pandang (Modulation). Untuk menghasilkan hasil terjemahan label 
kemasan, maka sebaiknya menggunakan sebuah model penerjemahan label kemasan 
(A Product Label Translation Model) dengan langkah-langkah sebagai sebagai berikut: 
1) Gunakan metode penerjemahan yang tepat, misalnya: Metode Penerjemahan Harfiah 
(Literal), Setia (Faithful), Bebas (Free), atau Komunikatif (Communicative), 2) Gunakan 
teknik penerjemahan yang tepat, seperti: Teknik Penerjemahan Peminjaman (Borrowing), 
Harfiah (Literal), Transposisi (Transposition), dan Adaptasi (Adaptation), 3) Lakukan 
penyaringan kekeliruan (Error Filter) dengan menggunakan Panduan ATA’s Framework 
for Standardized Error Marking, dan 4) Lakukan kontrol terhadap kualitas terjemahan 
(Quality Control) dengan merujuk pada panduan rubrik penilaian kualitas terjemahan.
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MODEL PENGEMBANGAN KONSERVASI CAGAR BUDAYA KOTA LAMA 
SEMARANG BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ngabiyanto, R.Suharso, Muhammad Shokheh
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kota Semarang memiliki pusaka (heritage) yang sangat kaya dan beragam, 
salah satunya adalah warisan budaya kota (heritage city). Kota lama Semarang memiliki 
kandungan nilai kesejarahan yang penting, sehingga berbagai upaya pelestarian 
dilaksanakan oleh berbagai pihak secara menyeluruh dan sistematis agar jejak-jejak 
budaya masa lalu tetap abadi dan mampu bersanding dengan berbagai ekspresi baru 
pemenuhan kebutuhan suatu kota yang terus berkembang. Dalam hal ini, konstruksi sosial 
masyarakat tentang peninggalan sejarah menjadi salah satu mekanisme agar masyarakat 
dapat terlibat secara aktif dalam pelestarian warisan budaya dunia, yang tercakup dalam 
konteks pemberdayaan masyarakat. Hal ini mampu disandingkan dengan road map 
UNNES yang menjadikan konservasi dan pemberdayaan menjadi salah satu program 
unggulan perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengidentifikasi 
konstruksi sosial masyarakat terhadap peninggalan-peninggalan sejarah di Kota Lama di 
Semarang; 2) Untuk menjelaskan morfologi Kota Lama di Semarang yang berbasis 
pada nilai-nilai budaya dan sejarah; dan 3) Untuk menjelaskan model pengembangan 
konservasi cagar budaya Kota Lama Semarang berbasis pemberdayaan masyarakat. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D), dimana 
pada tahap pertama akan menghasilkan model Model Pengembangan Konservasi Cagar 
Budaya Kota Lama Semarang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan pada tahap 
kedua akan memfokuskan pada coba model dan evaluasi terhadap uji coba tersebut. 
Pengambilan data akan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analis data yang digunakan adalah analisis data kultural.

PENGHIDUPAN RUMAHTANGGA PERDESAAN TERKENA KEKERINGAN DALAM 
MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN SEMARANG

Puji Hardati, Sunarko, Edi Kurniawan
Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keruangan desa terkena 
kekeringan, penghidupan rumahtangga di desa terkena kekeringan, strategi yang 
dilakukan dalam menghadapi kekeringan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini 
diharapkan memberikan gambaran semidetil desa-desa terkena kekeringan. Dalam 
jangka panjang diharapkan di desa-desa terkena kekeringan dapat terwujud penghidupan 
berkelanjutan dalam situasi terjadinya perubahan iklim. Penelitian dilaksanakan di 
Kabupaten Semarang. Populasi adalah desa- terkena kekeringan. Dilakukan sampel 
area purposive random sampling, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
diskriptif dengan menerapkan pendekatan geografi. Analisis dilakukan dengan diskriptif 
persentase, indek, klasifikasi. Dalam mendukung kajian tersebut digunakan software Arc 
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View 3.3 untuk penggambar peta dan analisis statistic software SPSS, disajikan dalam 
tabel dan gambar. Penelitian menghasilkan : (1) distribusi keruangan desa terkena 
kekeringan menyebar tidak merata di semua desa, wilayah terkena kekeringan paling 
banyak di Kecamatan Bringin, kemudian Kecamatan Jambu, dan Kecamatan Pringapus. 
Kejadian kekeringan berubah-ubah, pada tahun 2015 terjadi kekeringan, sedangkan pada 
tahun 2016, tidak terjadi kekeringan. (2) penghidupan desa terkena kekeringan bervariasi, 
(3) kegiatan yang dilakukan rumahtangga dalam menghadapi kekeringan berbeda-beda, 
sebagian besar rumah tangga beradaptasi dengan kondisi alam. Beberapa wilayah 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, yaitu dari pemerintah, swasta, dan perorangan.

PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN SISWA SEBAGAI PENGAMAL SILA IV MELALUI 
MODEL PENINGKATAN KEMAMPUAN MUSYAWARAH JENJANG SMP KOTA 

SEMARANG

Suyahmo, Moh. Aris Munandar, Margi Wahono 
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penanaman Pendidikan Karakter harus berbasis pada kebudayaan dari murid, 
karena kebudayaan mempengaruhi tempo penerimaan (Mischel. 1971; Cremer. 1995). 
Demikian pula dengan White (1978) kebudayaan akan mempengaruhi cepat lambatnya 
pencapaian tahap-tahap perkembangan moral dan juga mempengaruhi batas tahap 
perkembangan yang dicapai.Sukarno menyatakan “…janganlah demokrasi yang kita 
jalankan itu demokrasi jiplakan entah dari Eropa Barat, entah dari Amerika Serikat, 
entah dari negara lain. Bahkan saya dalam waktu akhir-akhir ini menegaskan 
Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi terpimpin (Deppen/67: Pancasila Sebagai 
Dasar Negara,1954). Di luar konteks apakah kita setuju dengan konsepsi demokrasi 
terpimpin Sukarno atau tidak. Kutipan pidato Sukarno ini menyatakan bahwa suatu 
bangsa memerlukan konsepsi politik yang sesuai dengan jati diri bangsanya. Ibnu 
Khladun (Noor. 1998: 123) menyatakan bahwa kekuasaan digunakan untuk mengekang 
nafsu kebinatangan manusia, sehingga nafsu tersebut tidak merajalela. Mulyasa (2001) 
dalam Dra. Sri Wuryan (2008 : 94-95) mengemukakan sebab-sebab terjadinya degradasi 
nilai-nilai demokrasi, yaitu: a) Adanya kelompok yang menjadikan demokrasi sebagai 
komoditi yaitu menghalalkan berbagai cara dalam perilakunya dengan kedok demokrasi; 
b) Banyaknya pemikir yang berperan sebagai pekerja demokrasi, c) Pembangunan 
demokrasi terjebak pada pembicaraan hubungan antara konsep dan nilai; d) Pemikir 
politik dan demokrasi banyak yang dibangun secara spekulatif tanpa merujuk pada hasil 
riset; e) Konsep demokrasi tidak ditopang oleh supremasi hukum dan aspirasi riel; f) 
Tuntutan penegakan demokrasi tidak diikuti oleh perubahan sikap yang menekankan pada 
kesadaran hukum, tanggung jawab, profesionalisme, disiplin dan kerjasama. 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. Target khusus 
penelitian ini yaitu penemuan disain model awal implementasi sila ke 4 (1) mengoleksi 
infornasi (kajian pustaka, pengamatan implementasikan (2) membuat perencanaan 
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(identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan tujuan, penentuan sarana yang perlu 
ada, tata kelola, dan uji praktisi atau expert judgement, dengan menggunakan teknik 
Delphi.

PENGEMBANGAN PANGAN FUNGSIONAL BERBASIS UMBI-UMBIAN SEBAGAI 
SUMBER ANTIOKSIDAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 

MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN NUTRIGENOMIK

Ari Yuniastuti, Retno Sri Iswari, R. Susanti
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Indonesia, saat ini menghadapi masalah peningkatan prevalensi penyakit 
degeneratif dan menyebabkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Salah satu 
penyebab timbulnya penyakit degeneratif adalah radikal bebas. Peningkatan radikal 
bebas menyebabkan stres oksidatif dan mengakibatkan disregulasi jaringan adiposa 
serta merupakan awal patofisiologi terjadinya penyakit degeneratif seperti: hipertensi, 
aterosklerosis, jantung koroner, stroke, diabetes dan penyakit pembuluh darah lainnya. 
Radikal bebas dapat ditangkal oleh antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah analisis 
senyawa fenol, total karoten dan antioksidan dalam olahan bahan pangan dari ubi jalar 
ungu, gembili, gadung, dan garut dengan cara direbus, digoreng dan dibuat tepung 
Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental laboratorium dengan rancangan The 
Post Test-Only Group Design. Perlakuan yang digunakan adalah : proses pengolahan ubi 
jalar ungu, gembili, gadung dan garut dengan cara direbus, digoreng dan dibuat tepung. 
Penelitian dilakukan di laboratorium Biokimia, Biologi FMIPA Unnes pada bulan April-Juli 
2016. Bahan yang diperlukan adalah umbi gadung, ubi jalar ungu, gembili dan garut serta 
bahan-bahan kimia dan alat-alat yang diperlukan untuk analisis total fenol, total karoten dan 
aktivitas antioksidan. Analisis statistik untuk mengetahui perbedaan olahan menggunakan 
uji ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil uji total fenol pada ubi jalar ungu, 
gembili, garut dan gadung yang dikukus, digoreng dan dibuat tepung sebagai berikut 
ubi jalar ungu 0,41±0,03 mg GAE/g, 0,32±0,27 mg GAE/g, 2,08±0,06 mg GAE/g gembili 
0.79±0,07 mg GAE/g, 0,67±0,05 mg GAE/g , 0,82±0,05 mg GAE/g, garut 0,15±0,21 mg 
GAE/g , 0,18±0,01 mg GAE/g, 0,24±0,05 mg GAE/g, gadung 0,068±0,05 mg GAE/g, 
0,52±0,02 mg GAE/g dan 0,92±0,12 mg GAE/g. Aktivitas antioksidan produk olahan yang 
dikukus, digoreng dan dibuat tepung pada ubu jalar ungu berturut turut 25,21%, 26,29% 
dan 46,50%, umbi gembili berturut turut 2,26%; 0,84%, dan 3,34%, umbi garut 1,44%; 
0,65% dan 1,62%, umbi gadung 1,08%; 0,08% dan 1,82% Kesimpulan penelitian ini 
adalah kadar fenol, total karoten dan antioksidan dalam olahan bahan pangan dari ubi 
jalar ungu, gembili, gadung, dan garut berturut-turut mengalami penurunan dalam bentuk 
tepung, kukus, dan goreng
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MEMBANGUN MATHEMATICAL CREATIVITY MELALUI PENERAPAN 
PEMBELAJARAN RTTW-PLUS BERBASIS PENELUSURAN KESALAHAN 
MAHASISWA DENGAN MENGGUNAKAN NEWMAN ERRORS ANALYSIS

Dwijanto, Mulyono, Amin Suyitno
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
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Untuk membangun Mathematical Creativity mahasiswa Pendidikan Matematika, 
diperlukan usaha dosen untuk meminimalkan terlebih dahulu faktor-faktor yang 
menyebabkan mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal matematika. 
Alat ungkapnya dipergunakan Newman Errors Analysis (NEA). Tujuan jangka panjang 
penelitian unggulan ini untuk menghasilkan cara dalam membangun Mathematical 
Creativity mahasiswa Pendidikan Matematika. Model pembelajaran yang dipandang 
tepat untuk mendukung pembelajaran yang dapat membangun Mathematical Creativity 
adalah RTTW-Plus, yaitu model pembelajaran yang menekankan adanya urutan kegiatan 
membaca (Read), berpikir (Think), berdiskusi/berbicara (Talk), dan menulisnya (Write). 
Plus di sini, RTTW dilaksanakan dengan pendekatan Saintifik. Target khususnya adalah (1) 
dengan menggunakan NEA, dapat ditemukan letak dan penyebab mahasiswa melakukan 
kesalahan dalam mengerjakan soal-soal dalam Matematika Diskrit; (2) dapat menentukan 
dan menerapkan jenis learning therapy agar mampu mengurangi penyebab kesalahan 
mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal Matematika Diskrit; (3) melalui Focus Group 
Discussion (FGD), dapat menghasilkan soal open ended yang dapat dipakai sebagai 
indikator dalam membangun mathematical creativity; (4) dapat membangun mathematical 
creativity melalui penerapan pembelajaran RTTW-Plus berbasis penelusuran penyebab 
kesalahan mahasiswa dengan menggunakan NEA pada perkuliahan Matematika Diskrit. 
Untuk mencapai target khusus yang ditetapkan maka dilakukan penelitian kualitatif, yang 
metode penelitiannya meliputi: (1) reduksi data(data reduction); (2) pemaparan data/
kategorisasi(data display); dan (3) penarikan kesimpulan(conclusion drawing/verification). 
Hasil penelitian ini adalah (1) berdasarkan NEA, dapat ditemukan letak dan penyebab 
mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal-soal dalam Matematika 
Diskrit; (2) telah diterapkan learning therapy untuk mengurangi penyebab kesalahan 
mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal Matematika Diskrit; (3) melalui Focus Group 
Discussion (FGD), dapat menghasilkan soal open ended yang dapat dipakai sebagai 
indikator dalam membangun mathematical creativity; (4) dapat dibangun mathematical 
creativity melalui penerapan pembelajaran RTTW-Plus berbasis penelusuran penyebab 
kesalahan mahasiswa dengan menggunakan NEA pada perkuliahan Matematika Diskrit. 
Luaran penelitian yang sudah dibuat adalah (1) laporan akhir penelitian, (2) produk 
berupa cara membangun Mathematical Creativity mahasiswa Pendidikan Matematika 
melalui perkuliahan Matematika Diskrit, (3) publikasi hasil Penelitian Unggulan ini dalam 
Seminar Inernasional ICMSE FMIPA Universitas Negeri Semarang, yang terlaksana di 
bulan September 2016, dan segera di Jurnal Internasional.
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IMPLEMENTASI MODEL ASESMEN KOLABORATIF KELOMPOK KINERJA 
GURU MATEMATIKA BERBASIS OPEN CLASS ACTIVITY (OCA) UNTUK 

MENINGKATKAN PUBLIKASI ILMIAH
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Tersendatnya kenaikan jabatan guru dari guru madya ke guru pembina karena belum 
terpenuhinya salah satu syarat yakni adanya karya ilmiah yang dihasilkan oleh guru. Saat 
itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan belum menyiapkan lulusannya menjadi guru 
dan peneliti, wajar kiranya guru masih mengalami hambatan dalam hal menyusun karya 
ilmiah. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah memperoleh model pembinaan 
kinerja guru matematika yang efektif. Target khusus yang ingin dicapai adalah optimalisi 
kompetensi profesional guru matematika yang berimplikasi pada optimalisasi pada hasil 
belajar matematika peserta didik. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut 
adalah dengan menerapkan asesmen kolaboratif berkelanjutan kinerja guru melalui OCA 
(open class activity) lesson study di tingkat sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian 
tahun ketiga dari rancangan tiga tahun, dengan rencana kegiatan sebagai berikut. Rencana 
kegiatan tahun ketiga adalah melakukan penelitian survey. Hal yang ingin diungkap 
dalam penelitian ini adalah sejauh mana pemahaman dan implementasi terapan produk. 
Subjek penelitian ini adalah guru matematika SMP/MTs dan SMA/MA di kota Semarang 
atau wakil Kepala Sekolah dari sekolah bersangkutan. Kegiatan penelitian diawali dengan 
sosialisasi produk kemudian dilanjutkan dengan implementasi terapan produk. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, lembar monitoring, dan pedoman 
wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil sosialisasi 
produk, tersajinya materi produk dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan 
Program Pascasarjana UNNES bekerja sama dengan 18 Lembaga Pendidikan Tinggi 
dilaksanakan di Batam. Selain itu, sosialisasi produk juga dilakukan dalam bentuk 
pelatihan dan worshop dalam rangka implementasi terapan produk. Implementasi terapan 
produk dilaksanakan di beberapa sekolah diikuti oleh 7 kelompok guru matematika. Hasil 
kegiatan pada tahap prapembelajaran dapat dilakukan dengan baik, pada tahap OCA 
dan refleksi belum sesuai dengan panduan, masih perlu banyak latihan. Perlu diadakan 
kegiatan simulasi terapan produk bagi para peserta pelatihan dan worshop pada saat 
kegiatan sosialisasi. Kegiatan OCA layak diterapkan di sekolah dalam rangka pembinaan 
profesionalisme berkelanjutan bagi guru.

FABRIKASI DAN KARAKTERISASI SENSOR OPTIK BERBASIS 
INTERFEROMETER FABRY-PEROT UNTUK DETEKSI ION LOGAM KADMIUM

Ian Yulianti, Ngurah Made DP
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Keberadaan logam berat merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan manusia 
dan lingkungan. Logam berat sangat berbahaya karena cenderung mengalami bioakumulasi, 
tidak mudah terurai (persisten) didalam tubuh manusia, dan beracun. Dari berbagai ion 
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logam berat yang beracun, kadmium adalah salah satu kontaminan yang memiliki sifat 
racun tinggi, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Oleh karena itu, deteksi 
awal keberadaan ion logam, khususnya kadmium dalam air, penting untuk dilakukan. 
Deteksi ion logam secara real time dan in-situ dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode sensor fiber optik. Salah satu sensor fiber optik adalah sensor fiber optik berbasis 
interferometer Fabry-Perot. Teknik ini memiliki kelebihan dalam hal kemudahan dalam 
fabrikasi. Dalam penelitian ini telah difabrikasi sensor interferometer Fabry-Perot untuk 
mendeteksi ion kadmium dalam air. Sebagai interferometer, kitosan dilapiskan pada 
bagian ujung fiber optik yang sudah dibuang bagian pelindungnya. Kitosan dipilih 
sebagai material pelapis karena kitosan merupakan material yang dapat mengadsorbsi 
kadmium. Pelapisan kitosan dilakukan dengan teknik dip coating dengan menggunakan 
larutan encer dan pelapisan berulang untuk mendapatkan lapisan dengan ketebalan yang 
seragam. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa sensor memberikan respon terhadap 
perubahan konsetrasi kadmium dengan nilai sensitivitas sebesar 0.5286dBm/ppm untuk 
sensor dengan lapisan kitosan setebal 62,648mm. Dapat disimpulkan bahwa teknik Fabry-
Perot interferometer berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk sensor fiber 
optik untuk deteksi ion logam berat yang lain karena teknik ini memberikan alternatif 
berupa kemudahan dalam teknik fabrikasi.

INOVASI PEMURNIAN GARAM (NATRIUM KLORIDA) MENGGUNAKAN ZEOLIT 
ALAM SEBAGAI PENGIKAT IMPURITAS DALAM PROSES KRISTALISASI

Jumaeri, Triastuti Sulistyaningsih, Wisnu Sunarto
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Garam merupakan salah satu komuditas strategis yang diprioritaskan untuk 
dikembangkan oleh Kementrian Perindustrian. Kebutuhan garam berkualitas tinggi, 
utamanya garam industri, masih diimpor dari luar negeri. Penelitian inovasi proses 
pemurnian garam menggunakan filter zeolit alam sebagai bahan pengikat impuritas dalam 
proses kristalisasi telah dilakukan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan 
kondisi optimal proses pemurnian garam (natrium klorida) menggunakan zeolit alam dalam 
proses kristalisasi dan model proses pembuatan uapan air laut. Penelitian ini dimulai 
dengan pengambilan sampel garam krosok dan karakterisasinya. Sampel garam krosok 
selanjutnya dimurnikan dengan menggunakan zeolit alam sebagai pengikat impuritas 
dalam proses kristalisasi. Efektifitas proses pemurnian ditetukan berdasarkan kualitas 
garam hasil pemurnian yang diperoleh. Kualitas produk garam hasil pemurnian ditentukan 
berdasarkan standar kualitas garam baku sesuai SNI Garam 2000, yang meliputi kadar 
NaCl, air, logam berat, Ca, Mg dan sifat fisik garam (warna, rasa dan bentuk kristal). 
Kemurnian produk garam juga diuji menggunakan XRD dan hasilnya dibadingkan dengan 
NaCl standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa garam krosok dengan kadar NaCl 
82,37% setelah proses pemurnian kadar NaCl meningkat menjadi 92,64, 92,49 dan 
91,80% masing-masing untuk kepekatan awal larutan garam 17, 15 dan 12oBe. Kadar 
air garam hasil kristalisisasi untuk ketiga larutan garam adalah 1,25, 1,52 dan 1,68%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zeolit alam dapat digunakan secara efektif 
dalam pemurnian garam dapur melalui proses kristalisasi. Aktivasi zeolit dengan larutan 
HCl 0,1 M dapat meningkatkan kualitas garam hasil rekristalisasi. Garam hasil kristalisasi 
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mempunyai kadar NaCl tertinggi (98,73%) diperoleh dengan menggunakan zeolit lolos 
ayakan 10/20 mesh yang teraktivasi HCl 0,1 M.

IDENTIFIKASI SENYAWA AKTIF BUAH RAMBUTAN (NEPHELIUMLAPPACEUM L.) 
SEBAGAI AGEN PENGELIMINIR KERUSAKAN ORGAN PARU AKIBAT PAPARAN 

ASAP ROKOK

Lisdiana, Priyantini Widyaningrum, Nugrahaningsih 
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pengobatan herbal saat ini merupakan alternatif pengobatan yang banyak dipilih 
oleh masyarakat. Rambutan merupakan salah satu herbal yang memiliki potensi sebagai 
obat. Rambutan banyak tumbuh di sekitar UNNES dan di Wilayah Gunungpati lainnya. 
Saat ini pemanfaatan buah rambutan masih terbatas sebagai buah seperti durian 
mangga dan yang lainnya. Buah rambutan terdiri atas kulit, endorcap dan biji, dari ketiga 
bagian tersebut endocarp adalah bagian yang dikonsumsi sedangkan kulit buah rambutan 
dibuang dan berpotensi menjadi limbah yang belum termanfaatkan.Penelitian ini mencoba 
untuk mengeksplore kulit buah rambutan sebagai obat herbal yang mengandung 
antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas dan mengurangi stres oksidatatif dari 
paparan senyawa toksik. Salah satu senyawa toksik yang banyak dikonsumsi masyarakat 
dengan sengaja adalah senyawa nikotin dan tar yang ada dalam asap rokok. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis potensi tanaman rambutan sebagai obat herbal yang diawali 
dengan analisis ekstrak kulit buah rambutan dalam mengeliminir kerusakan organ paru 
akibat paparan asap rokok. Penelitian ini berbasis pada RIP Universitas Negeri Semarang 
bidang kajian Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal. Penelitian ini akan 
dilakukan selama 3 tahun dengan target akhir produksi abat herbal yakni ekstrak kulit 
rambutan di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Uji laboratorium 
aktivitas kandungan senyawa aktif kulit rambutan dalam merecovery kerusakan struktur 
organ paru pada tikus merupakan tahap awal dalam riset ini. Tahap selanjutnya akan 
dilakukan uji laboratorium terhadap organ organ lain, uji toksisitas dan efek samping 
dari ekstrak kulit rambutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit rambutan 
mengandung senyawa polifenol yaitu flavonoid, tanin dan saponin dan juga alkaloid, 
tanin, saponin dan terpenoid.. Pemberian ekstrak kulit buah rambutan dapat memperbaiki 
kerusakan sel alveolus paru yang dipapar asap rokok. Dari hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan informasi tentang potensi kulit rambutan sebagai herbal medicine dan 
dapat menguatkan UNNES sebagai universitas konservasi yang peduli terhadap bahaya 
merokok
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SINTESIS TERPINIL ASETAT SEBAGAI BAHAN PARFUM DARI ALFA PINENA 
DENGAN KATALIS HETEROGEN ZEOLIT
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Terpentin merupakan salah satu minyak dari pohon pinus dengan komposisi 82% 
α-pinena. Agar minyak terpentin mempunyai nilai jual tinggi adalah dengan melakukan 
reaksi esterifikasi α-pinena untuk menghasilkan α-terpenil asetat. Reaksi esterifikasi 
α-pinena biasanya dilakukan dengan katalis homogen yang bersifat korosif dan tidak 
reusable. Tujuan penelitian guna mengetahui waktu reaksi(2, 3, 4jam),temperatur reaksi 
(30, 40, 60ºC) dan rasio mol reaktan optimum antara α- pinena dan anhidrida asetat 
(1:5, 1:15, 1:20). Karakterisasi katalis meliputi Difraktometer Sinar X, spektrofotometer 
IRdanScanning Electron Microscopy. Hasil reaksi esterifikasi dianalisis menggunakan 
spektrofotometer IR, kromatografi gas dan kromatografi gas-spektrometer massa. Hasil 
analisis IR menunjukkan serapan gugus C=O pada bilangan gelombang 1725 cm-1, dan 
gugus C-O pada bilangan gelombang 1254 cm-1 menunjukkan bahwa hasil esterifikasi 
α-pinena adalah senyawa ester. Waktu reaksi berpengaruh terhadap konversi α-pinena 
sedangkan temperatur reaksi dan rasio mol reaktan berpengaruh terhadap peningkatan 
kadar hasil reaksi yang dihasilkan. Kondisi optimum untuk melangsungkan reaksi 
esterifikasi α-pinena yaitu pada temperatur 40ºC selama 3 jam dengan rasio mol reaktan 
antara α-pinena dengan anhidrida asetat 1:15 menghasilkan α-terpenil asetat dengan 
selektivitas sebesar 28,87% dan konversi 74,13%.

SINTESIS BIOETANOL DARI LIMBAH BIJI MANGGA SEBAGAI SUMBER ENERGI 
TERBARUKAN

Pratiwi Dwijananti, Masturi, Sunarno
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kebutuhan energi semakin meningkat, namun sumber daya alam atau bahan bakar 
fosil semakin menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sumber energi terbarukan untuk 
mencukupi kebutuhan tersebut. Salah satu alternatif pengganti bahan bakar fosil adalah 
bioetanol. Bioetanol diproduksi dengan cara fermentasi biji buah mangga arum manis 
menggunakan ragi roti Saccharomyces cerevisiae. Diketahui biji buah mangga tersebut 
memiliki kadar karbohidrat sebesar 19,53%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
massa biji mangga yang tepat dalam menghasilkan bioetanol dengan kadar yang tinggi. 
Penelitian dilakukan dengan pemberian massa biji mangga yang berbeda yaitu 25 gram, 
35 gram, dan 45 gram. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 
sampel 25 gram, 35 gram, dan 45 gram secara berurutan memiliki kadar etanol sebesar 
4,78%; 6,64%; 1,48%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa massa biji mangga 35 gram 
menghasilkan kadar bioetanol yang tinggi.
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ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF MATEMATIS SISWA 
SMP PADA PBL-BERTEMA
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Berdasar hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika di 
beberapa SMP di Jawa Tengah, misalnya di SMPN 5 Temanggung dan SMPN 2 Boja 
diperoleh simpulan bahwa pembelajaran matematika berlangsung secara deduktif. Model 
pembelajaran matematika yang ideal semestinya memuat kegiatan yang melibatkan siswa 
berpikir kritis dan kreatif. Matematika dapat digunakan untuk meningkatkan karakter bangsa 
pada “nilai kritis dan kreatif.” Dalam belajar matematika, berpikir kritis dapat dipandang 
sebagai landasan yang dapat mengantarkan siswa menuju berpikir kreatif. Kurikulum 2013 
menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 
pendekatan ilmiah (scientific approach) yang meliputi mengamati (observing), menanya 
(questioning), menalar (associating), mencoba (experimenting), dan membentuk jejaring 
(networking) untuk semua mata pelajaran melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan yang terintegrasi. Meskipun dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan kurikulum 2013 guru bebas memilih model pembelajaran, tetapi pemerintah 
menyarankan menggunakan model pembelajaran discovery learning (DL), problem based 
learning (PBL), dan project based learning (PjBL). Tujuan jangka panjang melakukan 
penelitian pembelajaran di sekolah adalah terlaksananya pembelajaran matematika yang 
bermakna dan dapat mengantarkan siswa memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, 
dan inovatif. Untuk mewujudkan tujuan jangka panjang tersebut dilakukan penelitian 
dengan target-target khusus untuk segera dapat diimplementasikan. Dalam penelitian ini 
target khususnya adalah: (1) menganalisis karakteristik berpikir kritis dan kreatif matematis 
siswa kelas VIII dalam memecahkan masalah open-ended pada pembelajaran matematika 
dengan model PBL bertema; dan (2) rubrik penskoran untuk klasifikasi kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif matematis siswa kelas VIII SMP dalam pembelajaran dengan 
PBL bertema. Setelah melakukan penelitian ini; beberapa hal yang menjadi catatan 
sebagai berikut: (1) Secara umum peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 
dengan dalam pembelajaran menggunakan model PBL-Bertema tergolong rendah. Hal 
ini diprediksi pada kesulitan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran 
dengan problem based learning dengan bantuan lembar kerja peserta didik bertema (PBL-
Bertema). Penelitian lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan model PBL dengan batuan 
lembar kerja peserta didik bertema (LKPD) bertema perlu dilakukan untuk penelitian 
berikutnya. (2) Rubrik berpikir kreatif dan kritis masih terbatas dikaji dan diterapkan pada 
siswa kelas VIII di dua sekolah: SMPN 5 Temanggung dan SMPN 2 Boja. Implementasi 
rubrik belum diterapkan pada sekolah-sekolah yang lebih luas. Di samping itu, pada 
dasarnya rubrik ini berkaitan dengan aljabar tetapi bebas dari materi; karena itu rubrik ini 
dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa SMP/MTs 
pada semua tingkatan kelas.
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POTENSI ANTIOKSIDAN EKSTRAK LIDAH BUAYA (ALOE VERA) TERHADAP 
STATUS STRES OKSIDATIF TESTIS TIKUS HIPERGLIKEMIK (KAJIAN PADA 

STATUS ANTIOKSIDAN TOTAL DAN KADAR 8-OXO-DG)
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Diabetes melitus adalah penyakit kelainan metabolik karena kelainan sekresi 
insulin, kerja insulin maupun keduanya yang mengakibatkan hiperglikemik kronis. 
Komplikasi dari penyakit tersebut dapat menyebabkan gangguan pada berbagai sistem 
dalam tubuh, seperti pembuluh darah, saraf, urogenital dan infertilitas pada pria. Kondisi 
hiperglikemik menyebabkan munculnya radikal bebas yang dapat meningkatkan stres 
oksidatif. Gel lidah buaya mengandung senyawa fenol, flavanoid, vitamin A, E dan 
C yang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan untuk mengurangi pengaruh radikal 
bebas. Target khusus dari penelitian ini adalah mengkaji potensi gel lidah buaya sebagai 
antioksidan untuk fertilitas pada tikus jantan hiperglikemik dengan jalan mengurangi stres 
oksidatif. Setelah data diperoleh maka dapat digunakan untuk tujuan jangka panjang, 
yaitu kemanfaatan gel lidah buaya sebagai salah satu alternatif tanaman obat dalam 
penatalaksanaan Diabetes Melitus . Penelitian ini adalah eksperimental di laboratorium 
dengan randomized controlled group post test only desaign. Sampel sebanyak 25 ekor 
tikus jantan yang terbagi menjadi lima kelompok, yaitu kelompok I untuk kontrol (K) 
mendapatkan aquabidest, II (P1) diinduksi streptozotocin 65 mg/kg BB dan akubidest, 
kelompok III (P2) streptozotocin 65 mg/kg BB dan ekstrak kulit lidah buaya (EKL) 200 mg/
kg BB, kelompok IV (P3) streptozotocin 65 mg/kg BB dan 200 mg/kg BB ekstrak daging 
(EDL) dan kelompok V (P4) diinduksi streptozotocin 65 mg/kg dan 200 mg/kg BB EKL 
dan 200 mg/kg BB EDL. Kondisi diabtes ditentukan bila kadar glukosa darah ≥ 200 mg/dl 
dalam waktu 3 hari setelah induksi streptozotocin. Lama perlakuan 28 hari dan selama 
itu pemberian pakan dan minum secara ad libitum. Pada akhir penelitian hari ke 29 tikus 
dikorbankan untuk diambil testisnya dan dibuat homogenat untuk mengukur status 
antioksidan total dan kadar 8-oxo-dG. Status antioksidan dan kadar 8-oxo- dG dianalisis 
secara statistik dengan Anova satu arah pada taraf uji 5 %. Bila terdapat perbedaan 
maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil Penelitian menunjukkan 
bahwa kadar 8 – oxo-dG berbeda nyata (p < 0,05) antara kelompok kontrol dengan 
perlakuan dan diantara kelompok perlakuan kecuali antara P1 dengan P3. Rata-rata 
status antioksidan total berbeda nyata (p < 0,05) antara kelompok kontrol dan perlakuan 
dan diantara kelompok perlakuan Simpulan dari penelitian adalah ekstrak lidah buaya 
mampu mengurangi radikal bebas (kadar 8 - oxo - dG) dan meningkatkan status 
antioksidan total dalam testis tikus diabetes. Ekstrak kulit memberikan efek lebih baik dari 
daging lidah buaya.
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PEMURNIAN KIMIA TEPUNG SUWEG GUNUNGPATI UNTUK MENINGKATKAN 
KUALITAS FISIOKIMIA DAN PEMANFAATANNYA PADA OLAHAN PANGAN
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Umbi suweg merupakan bahan pangan lokal yang belum banyak dimanfaatkan 
oleh masyarakat. Karena daging umbi suweg menimbulkan gatal apabila dikonsumsi. Hal 
tersebut dikarenakan kandungan kalsium oksalat, padahal umbi suweg memiliki prospek 
baik di masa datang sebagai sumber karbohidrat yang tinggi. Salah satu pemanfaatan umbi 
suweg antara lain tepung suweg. Didaerah Kecamatan Gunungpati tepatnya di Kelurahan 
Plalangan sudah ada tempat produksi tepung suweg dengan nama Rejeki Berkah. Tetapi 
kelemahan dari tepung suweg produksi Gunungpati yaitu warnanya yang kehitaman, 
masih terasa gatal apabila diolah menjadi olahan pangan. Penelitian ini mempunyai 
tujuan jangka panjang yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas fisiokimia dari 
tepung suweg produksi gunungpati dengan cara pemurnian tepung. Sehingga diharapkan 
dari hasil penelitian ini menjawab tantangan kebutuhan IPTEK oleh pengguna sektor riil 
yaitu akan mendapatkan tepung suweg yang mempunyai kualitas yang baik dilihat dari 
fisik dan kandungan kimiawinya serta pemanfaatannya pada beberapa olahan pangan 
yang selanjutnya dapat digunakan oleh produsen tepung di Gunungpati sebagai acuan 
dalam memproduksi tepung suweg dan olahan pangan berbahan dasar tepung suweg. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada hasil uji kesukaan pada produk egg roll 
dan roti manis menunjukan bahwa sampel hasil eksperimen dan sampel kontrol rata-
rata termasuk dalam kategori disukai oleh panelis. Pada hasil kandungan kimiawi pada 
egg roll menunjukan kandungan air, kandungan abu dan kandungan serat tertinggi pada 
sampel A6 yaitu produk egg roll dengan menggunakan tepung suweg dengan metode 
pragelatinisasi perlakuan suhu pemanasan 70 oC dengan lama 60 menit yaitu berturut-turut 
5,79 %; 2,49 % dan 43,73 %. Sedangkan pada pengujian kandungan karbohidrat sampel 
yang mempunyai kandungan tertinggi yaitu pada sampel A4 ( sampel egg roll dengan 
menggunakan tepung suweg dengan metode pragelatinisasi perlakuan suhu pemanasan 
70 oC dengan lama 10 menit) sebesar 25,80 %. Pada hasil kandungan kimiawi pada roti 
manis menunjukan untuk kandungan air tertinggi pada sampel B1 yaitu produk roti manis 
dengan menggunakan tepung suweg dengan metode penambahan asam pada pemberian 
konsentrasi asam 5% lama perendaman 30 menit yaitu sebesar 16,22 %. Sedangkan 
pada kandungan abu dan kandungan karbohidrat tertinggi pada sampel A6 yaitu produk 
roti manis dengan menggunakan tepung suweg dengan metode pragelatinisasi perlakuan 
suhu pemanasan 70 oC dengan lama 60 menit yaitu sebesar 2,39 % dan 42,80 %. Pada 
pengujian kandungan serat sampel roti manis yang mempunyai kandungan tertinggi pada 
sampel sampel A5 yaitu produk roti manis dengan menggunakan tepung suweg dengan 
metode pragelatinisasi perlakuan suhu pemanasan 70 oC dengan lama 30 menit yaitu 
sebesar 34,53 %.
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ANALISIS PENGARUH BEBAN REPETITIF KENDARAAN TERHADAP 
KONSERVASI TANAH SEBAGAI SUBGRADE PERKERASAN LENTUR

Rini Kusumawardani, Untoro Nugroho
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tanah memiliki peran yang sangat besar terhadap infrastuktur bangunan sipil, 
salah satunya adalah sebagai media untuk mendukung segala jenis beban yang berada di 
atasnya. Jalan dengan perkerasan lentur (aspal) merupakan salah satu jenis infrastruktur 
memiliki ketergantungan terhadap tanah baik sebagai media sub grade maupun fungsinya 
sebagai fondasi agar beban kendaraan yang melintas di atasnya supaya mampu disokong, 
sehingga fungsi infrastruktur jalan memiliki umur pelayanan yang maksimal serta 
fungsi operasional yang optimal. Lalu lintas kendaraan dalam sudut pandang geoteknik 
dimodelkan sebagai beban repetitive yang memiliki kekhasan yaitu terjadi secara berulang 
dalam suatu rentang waktu. Pengaruh beban lalu lintas kendaraan dimodelkan sebagai 
beban repetitive terhadap tanah belum pernah dikaji dan pengaruhnya terhadap umur 
operasional serta metode perbaikan tanah subgrade serta tanah fondasi sebagai salah 
satu upaya konservasi tanah merupakan fokus serta tujuan dari penelitian ini. Metode 
yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi penelitian di lapangan serta uji model di 
laboratorium, Penelitian lapangan dilaksankan dengan tujuan memperoleh model beban 
repetitif yang dihasilkan untuk setiap jenis kendaraan yang melintas pada jalan dengan 
perkerasan lentur. Penelitian laboratorium dilaksanakan untuk mendapatkan karakteristik 
tanah sebagai sugrade dan fondasi suatu infrastruktur. Hasil dari kedua penelitian tersebut 
(lapangan dan laboratorium) dijadikan sebagai acuan mendesain metode konservasi tanah 
sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dapat tercapai.

EVALUASI KONSERVASI ENERGI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
DITINJAU DARI AUDIT ENERGI DAN PERILAKU HEMAT KONSUMSI ENERGI

Said Sunardiyo, Y. Primadiyono, Suryono
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Berdasarkan hasil survey Konsumsi Energi Listrik tahun 2013 bahwa di beberapa 
Unit Kerja Universitas Negeri Semarang masih ditemukan adanya pemborosan 
pemakaian energi listrik. Permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu pemakaian AC 
(Air Conditioner) kurang efisien, lampu, kipas angin dan LCD proyektor yang dibiarkan 
hidup sementara ruangan kosong, dan beberapa perilaku warga kampus yang kurang 
peduli terhadap konsumsi energi. Untuk mengatasi permasalahan yang ada perlu adanya 
evaluasi energi atau audit energi, guna mengetahui dan menghitung konsumsi energi dan 
menentukan langkah-langkah yang akan direkomendasikan. Serta mengetahui perilaku 
hemat konsumsi energi. Tujuan penelitian ini adalah (1) melakukan evaluasi penggunaan 
energi listrik di bangunan/gedung kampus Unnes Sekaran. (2) Menemukan sistem yang 
boros energi di ruang/gedung (3) Menemukan peluang penghematan energi yang bisa 
dilakukan. (4) Mengamati perilaku sivitas akademika hemat konsumsi energi Penelitian ini 
dilakukan di 8 fakultas di kampus UNNES Sekaran Jangka waktu penelitian ini adalah 
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8 bulan. Pengambilan data untuk variabel (1) manajeman tenaga listrik, (2) jenis beban 
dan daya terpakai di setiap fakultas, dan intensitas konsumsi energi (IKE) setiap gedung 
dialakukan melalui pengukuran dan observasi lapangan sedangkan variabel perilaku hemat 
energi sivitas akademika melalui wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Adanya ketidakseimbangan beban di kawat R,S, dan T sistem 4 kawat 
pada distribusi tenaga listrik di kampus UNNES, (2) Pada sektor penghawaaan udara Air 
Conditioner (AC) mengkonsumsi daya listrik peringkat paling tinggi, sedang pada sektor 
pencahayaan lampu di dalam dan di luar ruang pada peringkat kedua konsumsi daya 
listrik, (3) Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) gedung 8 Fakultas di kampus Sekaran 
sebagian besar di bawah standar ASEAN- USAID sehingga masih efisien energi. (2) 
Aspek perilaku hemat energi oleh kalangan mahasiswa masih belum maksimal hal ini 
terkait dengan pengetahuan yang minim yang berpengaruh terhadap sikapnya terhadap 
konservasi energi. Staf Administrasi dan Tenaga Pengajar memiliki perilaku hemat energi 
yang baik.

ALTERNATIVE MODEL OF SEX EDUCATION MELALUI ADVOKASI 
BERJEJARING BERBASIS NILAI-NILAI KARAKTER KONSERVASI BAGI 

PELAJAR SMA/MA DI KOTA SEMARANG

Anirotul Qoriah, Moch. Fahmi Abdulaziz, Noviani Achmad Putri
Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pelajar SMA/MA merupakan salah satu individu di dalam masyarakat yang psikologis 
masih tergolong remaja. Remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak 
ke masa dewasa yang ditandai percepatan perkembangan fisik, mental, emosional dan 
sosial. Tujuan penelitian adalah 1) Mengidentifikasi pola- pola perilaku seksual pranikah 
yang ditunjukkan kalangan para pelajar SMA/MA di Kota Semarang, 2) Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah kalangan pelajar SMA/MA 
di Kota Semarang, 3) Menemukan model pendidikan seks sebagai upaya penanganan 
perilaku seksual pranikah di kalangan pelajar SMA/MA di Kota Semarang. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis pendekatan studi kasus. 
Lokasi penelitian di SMA/MA Kecamatan Gunungpati Semarang. Sumber data diperoleh 
dari 1) Subyek penelitian yaitu Pelajar SMA/MA di Kecamatan Gunungpati; Pakar Kurikulum 
atau Pendidikan; Pakar Psikologi Remaja; Pakar Kesehatan atau Kedokteran 2) Informan 
penelitian: Guru, orang tua, alumni SMA/MA. Teknik analisis data: Sumber primer dan 
sekunder. Valisitas data: Triangulasi data. Metode analisis: Teknik Milles H dan Delphi. 
Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Pola-pola perilaku seksual di kalangan pelajar SMA/
MA di Kecamatan Gunungpati diantaranya: pertama: pola perilaku seksual berdasarkan 
tingkatan terdiri dari masturbasi, kissing, necking, petting, oral sex, sexual intercourse; 
kedua: pola perilaku seksual pranikah berdasarkan kebutuhan/motif terdiri dari dorongan 
biologis, desakan ekonomi, memenuhi rasa penasaran, atas dasar suka rela, desakan 
pasangan, tekanan kelompok bermain; ketiga: pola perilaku seksual pranikah berdasarkan 
pasangan terdiri dari melakukan dengan pacar, gonta-ganti pacar, teman sendiri; keempat: 
pola perilaku seksual berdasarkan intensitas terdiri dari sekali dan tidak melakukan lagi, 
kadang-kadang serta rutin melakukan hubungan seksual pranikah, 2) Faktor- faktor yang 
mempengaruhi perilaku seksual pranikah di kalangan pelajar SMA/MA di antaranya: pola 
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asuh orang tua yang lebih permisif, kondisi ekonomi yang menengah kebawah, media 
informasi yang tidak dapat dibendung, pengaruh teman bermain dan lingkungan yang begitu 
kuat, pengalaman pacaran yang tinggi, kurangnya pendidikan seks di dalam keluarga, 
sekolah dan masyarakat serta lemahnya nilai-nilai agama di kalangan pelajar SMA/MA, 
dan 3) Penemuan model pendidikan seks dinilai baik dan sangat komprehensif, hal ini 
didasarkan atas pemikiran beberapa ahli sehingga hasil dari model tersebut jauh lebih 
optimal. Selain itu program pada masing-masing aspek tersebut sangat detail dan dapat 
diaplikasikan di lembaga pendidikan SMA/MA, serta model tersebut juga yang terpenting 
adalah berbasis nilai-nilai konservasi pada setiap aspeknya

PENGEMBANGAN MODEL SURVEILANS GIZI OLAHRAGA BERBASIS APLIKASI 
SMARTPHONE “NUTRIATLET” DAN ANALISIS SURVIVAL PERBAIKAN STATUS 
GIZI MELALUI PERENCANAAN MAKAN PADA ATLET TAEKWONDO PPLP JAWA 

TENGAH

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Salah satu pilar tercapainya prestasi olahraga adalah status gizi atlet. Studi 
pendahuluan pada atlet Taekwondo PPLP Jawa tengah menunjukkan 33 % atlet 
mengalami gizi kurang. Situasi ini menunjukkan belum adanya survailans gizi 
yang mampu mendeteksi dini terjadinya masalah gizi pada atet. Oleh karena itu perlu 
dikembangkan sebuah model komprehensif yang berfungsi sebagai instrumen perbaikan 
status gizi atlet dan sebagai instrumen surveilans gizi atlet. Studi eksperimen semu dengan 
pendekatan pre and post test with control group design dalam riset ini dilakukan untuk 
menguji efektivitas model aplikasi smartphone “Nutriatlet” dalam membantu peningkatan 
intake energi pada atlit. Analisis bivariat dilakukan dengan uji cox proportional-hazard. 
Output statistik yang diperoleh dalam analisis ini adalah nilai p, median postintervention 
duration, dan hazard ratio (HR). Analisis dilakukan dengan program STATA 12.1. Hasil 
analisis membuktikan atlet yang melakukan perencanaan makan dan pemantauan 
surveilans gizi atlet dengan nutriatlet memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk 
mencapai target meningkatnya kecukupan intake energi > 10% per unit waktu daripada 
atlet yang tidak menggunakan nutriatlet. Hasil analisis bivariat variabel intervensi dan 
pendapatan keluarga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan durasi 
tercapainya target kecukupan intake energi. Namun demikian, variabel jenis kelamin 
tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Nilai HR masing-masing variabel 
intervensi, jenis kelamin, dan pendapatan keluarga adalah 3,2; 0,53; dan 2,5. Hal ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) setiap saat, atlet yang melakukan perencanaan 
makan dan pemantauan surveilans gizi atlet dengan nutriatlet memiliki kemungkinan 3,2 
kali lebih besar untuk mencapai target meningkatnya kecukupan intake energi > 10% per 
unit waktu daripada atlet dengan pemantauan lembar recall, 2) setiap saat, atlet laki-laki 
memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk mencapai target meningkatnya kecukupan 
intake energi > 10% per unit waktu daripada atlet perempuan, dan 3) setiap saat, atlet dari 
keluarga berpendapatan baik memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar untuk mencapai 
target meningkatnya kecukupan intake energi > 10% per unit waktu daripada atlet dari 
keluarga bependapatan kurang. Hasil analisis multivariat dengan cox regression time 
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independent menunjukkan bahwa setiap saat, atlet yang melakukan perencanaan makan 
dan pemantauan surveilans gizi atlet dengan nutriatlet memiliki kemungkinan 4 kali lebih 
besar untuk mencapai target meningkatnya kecukupan intake energi > 10% per unit 
waktu daripada atlet dengan pemantauan lembar recall, setelah mengendalikan variabel 
pendapatan keluarga. Aplikasi “Nutriatlet” direkomendasikan untuk monitoring dan 
evaluasi perbaikan status gizi atlit, sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh 
informasi berbasis bukti secara real time untuk kemudian dilakukan penanganan yang 
tepat.

OPTIMALISASI UPAYA MENCIPTAKAN KAMPUNG BEBAS DEMAM BERDARAH 
MELALUI PENGEMBANGAN MODEL “RONDA JENTIK” (STUDI EKSPERIMENTAL 

DI KELURAHAN ENDEMIS DBD DI KABUPATEN DEMAK)

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang sering 
menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian. Kasus DBD di wilayah kabupaten Demak 
selalu mengalami peningkatan. Dalam tahun terakhir ini 75% wilayah di Demak endemis 
DBD. Kecamatan Demak Kota adalah salah satu wilayah endemis DBD dengan Case 
Fatality Rate (CFR DBD) tertinggi. Satu tahun terakhir, di wilayah ini terdapat 74 kasus DBD, 
3 kasus di antaranya meninggal karena kasus tersebut (CFR 0,07), sehingga pada awal 
tahun 2016 ini kecamatan Demak Kota dinyatakan KLB DBD. Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya untuk mengatasi dan menanggulangi KLB DBD tersebut, namun masih 
belum optimal untuk menurunkan kasus DBD di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 
dengan mengaktifkan kembali potensi-potensi yang ada di masyarakat perlu dilakukan 
secara intensif dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Ronda Jentik adalah 
bentuk inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kasus DBD. Tujuan 
penelitian ini secara umum adalah untuk melihat pengaruh pengembangan model Ronda 
Jentik dalam menciptakan Kampung Bebas DBD. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
penelitian pengembangan (riset and development) pada tahun pertama dan dilanjutkan 
pre experimental research dengan one group pretest-posttest design pada tahun kedua. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga (IRT) di kelurahan Mangunjiwan 
kecamatan Demak Kota karena wilayah tersebut endemis DBD dengan insiden rate tertinggi. 
Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Ibu rumah tangga yang memenuhi syarat 
akan menjadi objek sekaligus subjek penelitian, yang selanjutnya mereka dibagi menjadi 
kelompok-kelompok kecil (sepuluh orang per kelompok) untuk melaksanakan tugas Ronda 
Jentik. Hasil penelitian diketahui : (1) pada tahap epidemilogical diagnosis, diketahui 
dari 126 rumah yang diperiksa, 69 rumah (54,8%) masih ditemukan jentik nyamuk di 
penampungan airnya; (2) pada tahap behavioral and environmental diagnosis, diketahui 
sebanyak 59 keluarga (46,8%) belum melaksanakan PSN dengan baik (ditunjukkan 
dengan masih jarang masyarakat yang melakukan pengurasan dan penyikatan tempat-
tempat penampungan air, seperti bak mandi/WC setiap seminggu sekali); (3) pada tahap 
educational and organizational diagnosis, diketahui sebanyak 57 keluarga (45,2%) memiliki 
pengetahuan yang kurang mengenai penyakit Demam Berdarah Dengue, penyebabnya, 
penularannya, serta bagaimana praktik pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang benar, 
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sebanyak 65 keluarga (51,6%) masih memiliki sikap negatif terhadap pemberantasan 
sarang nyamuk (PSN). Hasil uji bivariat, pengetahuan masyarakat berpengaruh 
terhadap praktik PSN (p value = 0,00001), sikap juga berpengaruh terhadap praktik PSN 
(0,00007); (4) pada tahap administrative and policy diagnosis melalui uji validasi model, 
menyatakan bahwa model “Ronda Jentik” secara umum telah memenuhi kelayakan dari 
aspek kesesuaian dengan permasalahan DBD, substansi, inovasi, aspek kemampuan 
masyarakat dalam menjalankan model serta aspek potensi keberlanjutan model. Model 
“Ronda Jentik” dapat diterapakan sebagai model intervensi untuk meningkatkan peran 
masyarakat dalam program penanggulangan DBD di masyarakat.

PENGEMBANGAN AKSELEROMETER RUNNING MONITOR BERBASIS ANDROID 
UNTUK MENGETAHUI KARAKTERISTIK LARI JARAK PENDEK

Mugiyo Hartono, Andry Akhiruyanto, Khoirudin Fathoni
Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan: a) merancang alat pemantau aktifitas lari jarak 
pendek menggunakan akselerometer berbasis android dengan biaya murah, akurat 
dan reliable; b) Mengetahui kecepatan sesaat, panjang dan frekuensi langkah lari jarak 
pendek; c) Menghasilkan produk akselerometer running monitor berbasis android yang 
dapat mengetahui karakteristik lari jarak pendek. Metode penelitian yang digunakan 
menggunakan metode penelitian pengembangan yang meliputi model pengembangan, 
prosedur pengembangan dan ujicoba produk. Tahap model dan prosedur pengembangan 
merupakan langkah- langkah pembuatan produk dimulai dari mempersiapkan 
akselerometer witilt v3.0 tiga sumbu dengan pengaturannya hingga pembuatan program 
menggunakan Microsoft Visual Basic (VB). Ujicoba produk dilakukan dengan validasi ahli 
telemetri dan programmer VB. Subjek penelitian merupakan atlet pemula. Lembar obversai 
dipersiapkan untuk mengambil data Raw ADC sebagi output akselerometer dan kuosioner 
sebagai respon pengguna produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akselerometer 
pada android dapat mengirimkan data dan diolah oleh program yang telah dibuat. Program 
selanjutnya menampilkan informasi karakteristik lari yaitu kecepatan, panjang dan frekuensi 
langkah. Sistem dan aplikasi untuk mengetahui percepatan, dan mengestimasi kecepatan 
dan jarak tempuh pelari telah berhasil diimplementasikan sehingga pelari maupun pelatih 
dapat mengetahui kelemahan dari pelari di jarak maupun detik tertentu sehingga dari 
sana dapat diperbaiki dan dilakukan pelatihan sehingga diharapkan atlet dapat mencapai 
jarak 100meter dalam waktu yang lebih singkat. Pada sistem ini, di smartphone Android 
hanya digunakan untuk merekam data percepatan pelari dan disimpan pada memory baik 
internal maupun eksternal. Namun, untuk pengolah data percepatan, estimasi jarak dan 
posisi, filter kalman dilakukan pada PC. Untuk tahapan berikutnya dapat dikembangkan 
pengolahan data, tersebut langsung dilakukan pada smartphone Android sehingga setelah 
berlari, atlet maupun pelatih dapat langsung menganalisis hasil yang dicapai pelari, tidak 
perlu memindahkan datanya ke PC terlebih dahulu
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KONTRIBUSI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP USAHA BISNIS 
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Margunani, Retnoningrum Hidayah, Inaya Sari Melati
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Salah satu upaya yang diterapkan Unnes dalam mencapai visi sebagai 
universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional adalah melalui 
program kewirausahaan. Program ini diharapkan dapat mencetak lulusan yang memiliki 
jiwa kewirausahaan sehingga mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat luas. 
Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan penelitian yang mengembangkan 
bidang kewirausahaan merupakan penelitian yang sangat sesuai dengan Arah Kebijakan 
Umum Pimpinan (AKUP) UNNES 2016. Salah satu program kewirausahaan yang 
diterapkan di Unnes adalah melalui penetapan mata kuliah Kewirausahaan sebagai 
mata kuliah wajib pada seluruh program studi. Namun pada kenyataannya banyak dosen 
Unnes yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait kewirausahaan. Oleh karena 
itu peneliti memiliki gagasan untuk melakukan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk 
mengkaji lebih jauh bagaimana merumuskan bahan ajar kewirausahaan yang tepat bagi 
Unnes serta pembentukan forum dosen kewirausahaan yang dapat digunakan sebagai 
wadah diskusi dosen-dosen kewirausahaan di Universitas Negeri Semarang. Penelitian 
ini merupakan penelitian lanjutan tahun kedua setelah pada penelitian pertama telah 
diketahui bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki kontribusi yang nyata terhadap 
usaha bisnis mahasiswa Unnes. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review 
yang dikompilasi dengan Forum Group Discussion (FGD) untuk dapat merumuskan bahan 
ajar kewirausahaan yang mampu menjadi pedoman bagi seluruh dosen yang mengampu 
mata kuliah Kewirausahaan. Selain itu FGD juga diarahkan untuk pembentukan Forum 
Dosen Kewirausahaan Unnes untuk keperluan pengembangan inovasi pembelajaran 
kewirausahaan.

PENGEMBANGAN KREATIVITAS USAHA, KEUNGGULAN BISNIS, DAN 
JEJARING KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BISNIS

Murwatiningsih
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Redupnya transaksi barang dan jasa dalam era perdagangan bebas ini mengancam 
kelangsungan hidup usaha yang tidak kompetitif, termasuk juga 779 pengelola UMKM 
konveksi di Propinsi Jawa Tengah. Kondisi ini perlu diatasi dengan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional antara lain bertumpu 
pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yangberbasis wirausaha. Menurut 
McClelland (1987) suatu negara akan maju jika Negara tersebut memiliki wirausahawan 
(entrepreneur) sedikitnya sebanyak 2% dari jumlah penduduk. Menurut Global 
Entrepreneurship Monitor (2010) Indonesia baru memiliki wirausahawan sebanyak 0,18% 
dari jumlah penduduk. UMKM konveksi yang berbasis wirausaha (memiliki kreativitas 
dan keunggulan usaha) dipandang mampu berkompetisi dalam era perdagangan bebas 
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ini. Namun berdasarkan riset pendahuluan UMKM konveksi belum optimal dalam 
menjalankan usaha atau bisnisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memformulasikan 
model penguatan kapasitas kelembagaan UMKM konveksi untuk meningkatkan kinerja 
bisnis dengan mengembangkan kreatifitas usaha, keunggulan bisnis, dan jejaring 
kewirausahaan. Topik penelitian ini sesuai dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2015 – 2019 pada bidang ―Sumber Daya 
dan Peningkatan Kualitas Hidup‖, yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan 
pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui 
kuesioner untuk responden dan keyperson. Sebanyak 200 pengelola/pemilik UMKM 
konveksi diambil sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive proportional 
random sampling dan focus group discussion (FGD). Statistik deskriptif akan digunakan 
untuk menggambarkan profil respoden dan kelembagaan UMKM konveksi di Propinsi 
Jawa Tengah.Structural Equation Model (SEM) dengan software AMOS versi 18 akan 
digunakan untuk mengestimasi variabel-variabel yang mendukung peningkatan kinerja 
bisnis. Simpulan dari penelitian ini ialah hipotesis pertama terbukti bahwa kreativitas usaha 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejaring kewirausahaan. Demikian juga pada 
hipotesis kedua terbukti bahwa kreativitas usaha berpengaruh positif dan signifikanterhadap 
keunggulan bisnis. Hal ini berarti semakin tinggi derajat kreativitas usaha maka semakin tinggi 
pula derajat keunggulan bersaing. Hal ini juga ditunjukkan pada hipotesis ketiga menunjukkan 
bahwa kreatifitas usaha berpengaruh terhadap kinerja bisnis, artinya semakin tinggi derajat 
kreativitas usaha maka semakin tinggi pula derajat kinerja bisnis. Hipotesis keempat terbukti 
bahwa jejaring kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. 
Demikian juga pada hipotesis keenam terbukti bahwa keunggulan usaha berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja bisnis. Hal ini juga ditunjukkan pada hipotesis pada hipotesis 
kelima menunjukkan bahwa jejaring kewirausahaan berpengaruh terhadap keunggulan 
bisnis, artinya semakin tinggi derajat jejaring kewirausahaan maka semakin tinggi pula derajat 
keunggulan bisnis.

KESIAPAN UMKM DI KOTA SEMARANG DALAM MENGHADAPI MEA

Rusdarti, Sucihatiningsih Dian Wisika P, Prasetyo Ari Bowo
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut pelaksanaan 
pasar bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) yang sudah dimulai pada 31 Desember 2015. Dalam menghadapi implementasi 
MEA 2015, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun 
internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan 
perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan 
Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan 
daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah 
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap MEA, ketidaksiapan daerah menghadapi 
MEA, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM 
dan ketenagakerjaan Indonesia. Belum adanya kesiapan yang maksimal dari UMKM yang 
ada di Kota Semarang dalam menghadapi MEA memerlukan suatu upaya peningkatan 
kualitas dan daya saing. Didasarkan pada permasalahan dasar yang ditemukan 
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dalam latar belakang, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai 
diantaranya adalah 1) mengevaluasi kesiapan sektor UMKM Kota Semarang dari berbagai 
aspek dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 2) menyusun strategi 
peningkatan kualitas dan kapasitas usaha UMKM Kota Semarang di berbagai aspek, 3) 
mengimplementasikan strategi peningkatan kualitas dan kapasitas usaha UMKM melalui 
pelatihan dan pendampingan usaha. Penelitian ini didesain dengan pelaksanaan dua 
tahun dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 
Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskripti f dan SWOT. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa UMKM di Kota Semarang siap dalam menghadapi MEA. Kendala 
yang dihadapi UMKM yaitu tidak tertib administrasi, tidak adanya standarisasi produk, 
dan pemasaran. Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan usaha UMKM di Kota 
Semarang adalah meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran dan melakukan 
pelatihan, pendampingan dan peningkatan teknologi kepada UMKM untuk meningkatkan 
standar, mutu dan kualitas produk. Dari hasil penelitian dan pembahasan di bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: UMKM di Kota Semarang menyatakan siap 
menghadapi persaingan di era MEA. Strategi yang dilakukan UMKM untuk menghadapi 
MEA yaitu meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran dan melakukan pelatihan, 
pendampingan dan peningkatan teknologi kepada UMKM untuk meningkatkan standar, 
mutu dan kualitas produk.

DETERMINAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KOPERASI

Sukirman, Muhammad Khafid, Niswah Baroroh
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan tingkat implementasi 
akuntabilitas koperasi; 2) menganalisis pengaruh ukuran koperasi terhadap tingkat 
implementasi akuntabilitas koperasi; 3) menganalisis pengaruh umur koperasi terhadap 
tingkat implementasi akuntabilitas koperasi; 4) menganalisis pengaruh leverage terhadap 
tingkat implementasi akuntabilitas koperasi. Populasi penelitian ini adalah Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Semarang berjumlah 52 koperasi. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik purposive sampling. Seluruh KPRI yang mememuhi 
persyaratan akan dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 
sampel penelitian sebanyak 31 KPRI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik 
inferensial untuk uji hipotesis dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat implementasi akuntabilitas koperasi 
sebesar 46,13. Angka ini dapat dimaknai bahwa tingkat implementasi akuntabilitas KPRI 
di Kota Semarang termasuk dalam kategori cukup/sedang. Dilihat dari indikator aspek 
akuntabilitas organisasi dan manajemen, diperoleh nilai rata-rata sebesar 49,19 (kategori 
cukup/sedang. Dilihat dari indikator aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan, diperoleh 
nilai rata-rata sebesar 52,90 (kategori cukup/sedang). Dilihat dari indikator aspek 
akuntabilitas keuangan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 37,79 (kategori rendah). Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran koperasi dan umur koperasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas koperasi. Sedangkan leverage tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas koperasi. Oleh karena itu, disarankan 
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kepada Dinas Koperasi dan UKM Semarang untuk melakukan upaya pendampingan 
dan pembinaan untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut. Hal yang bisa dilakukan di 
antaranya dengan cara bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat tentang penyusunan laporan tahunan koperasi yang 
sesuai dengan ketentuan akuntabilitas koperasi.

STRATEGI SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN MUTASI SERTA ALIH 
FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK MENCEGAH PEMISKINAN PETANI DI JAWA 

TENGAH

Indah Sri Utari, Sonny Saptoadjiewicaksono, Benny Sumardiana
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1).bagaimana realitas mutasi 
dan alih fungsi saat ini di Jawa Tengah terkait dengan akibat yang ditimbulkan dengan 
adanya alih fungsi dan alih pemanfatan tanah terhadap kesejahteraan masyarakat ? (2).
bagaimana regulasi tentang pertanahan saat ini yang mengatur permasalahan mutasi 
dan alih fungsi tanah? (3) Bagaimana strategi yang relevan dalam rangka pengendalian 
mutasi dan alih fungsi tanah demi kesejahteraan masyarakat khususya petani. Untuk itu 
penelitian memfokuskan pada permasalahan di balik ketidakmampuan kebijakan agraria 
saat ini dalam mencegah terjadinya pemindahan hak atas tanah dan alih fungsi tanah 
berikut dampaknya pada kehidupan ekonomi para petani.

MODEL PERCEPATAN IMPLEMENTASI NILAI KONSERVASI KEADILAN PILAR 
PENCAPAIAN PTNBH UNNES (KEBIJAKAN HUMANIS PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN PRODI ILMU HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN)

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Roadmap target Renip UNNES menjadi Perguruan Tinggi Otonom berwawasan 
konservasi bereputasi internasional melalui fokus pada tahun 2015-2019 merupakan 
kesempatan UNNES untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Otonom yang berdaya saing 
regional. Tahun 2020-2014 adalah periode UNNES benar-benar bertransformasi menjadi 
Universitas bertaraf internasional berwawasan konservasi. Pada tahap selanjutnya, tahun 
2025-2029, Unnes berikhtiar menjadi Center of Excellence Internasional dalam bidang 
pendidikan, riset dan pengembangan keilmuan. Pada tahap final dari dokumen ini, tahun 
2030-2034, Unnes akan menjadi institusi unggul berwawasan lingkungan yang berkontribusi 
dalam kesejahteraan bangsa Indonesia yang mandiri. Agar Renip UNNES menjadi lebih 
operasional, setiap periode lima tahunan yang disuratkan dalam dokumen tersebut 
diturunkan menjadi sebuah dokumen yang lebih operasional yaitu Renstra Bisnis Unnes. 
Tahun 2015-2019 UNNES memfokuskan pada empat aspek. Yaitu universitas konservasi 
di dalam setiap sendi tri darma perguruan tinggi; Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) dan menjadikan dirinya rujukan dan produsen tenaga pendidik yang 
professional; internasionalisasi UNNES baik dalam bidang sarana- prasarana maupun 
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kurikulum; mengoptimalkan kesehatan organisasi, keunggulan unit dan kesejahteraan 
warga unnes maupun masyarakat secara Umum. Kondisi ini membutuhkan percepatan 
implementasi nilai konservasi dalam mendukung PTNBH yang menjadi fokus Renip Unnes 
ditahun 2019. Salah satu nilai konservasi adalah keadilan yaitu sebagai nilai yang abstrak 
dan memiliki cakupan yang luas dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada 
keadilan sosial bahkan secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi 
makhluk super manusia. Keadilan sebagai sisten nilai konservasi mencakup berbagai 
aspek kehidupan, baik tindakan, karakter, dan keyakinan. Kondisi ini menjadi penting dan 
strategis nilai keadilan dikonkritkan dan dipraktikkan oleh segenap sivitas akademika 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, termasuk dosen, mahasiswa dan tenaga 
kependidikan. Karakter konservasi nilai Keadilan melekat dalam individu sekaligus 
terepresentasi dalam perilaku, tindakan, dan aktivitas individu tersebut. Oleh karena itu, 
Unnes perlu menyusun kebijakan humanis agar nilai karakter konservasi keadilan yang 
mampu menjadi pilar pencapaian PTNBH Unnes sebagai universitas berwawasan 
konservasi. Salah satu sarana yang dapat ditempuh adalah percepatan pembentukan 
kebijakan dan implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan di Unnes. Penelitian 
menghasilkan model percepatan implementasi nilai konservasi keadilan dalam bentuk 
kebijakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan di Unnes. Hasil penelitian berupa 
Publikasi Ilmiah dalam Jurnal International, Buku dan Kebijakan Pelayanan Publik yang 
Humanis penyelenggaraan pendidikan dalam implementasi nilai keadilan di Unnes. Metode 
penelitian menggunakan paradigma construktivisme, pendekatan kulaitatif pada jenis 
penelitian yuridis sosiologi dan pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, 
pustaka. Data divalidasi dengan trianggulasi dan dianalisis dengan interactive analysis 
models. Penelitian menghasilkan model percepatan implementasi nilai konservasi keadilan 
dalam bentuk kebijakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan di Unnes. Hasil penelitian 
berupa Publikasi Ilmiah dalam Jurnal International, Buku dan Kebijakan Pelayanan Publik 
yang Humanis penyelenggaraan pendidikan dalam implementasi nilai keadilan di Unnes. 
Metode penelitian menggunakan paradigma construktivisme, pendekatan kulaitatif pada 
jenis penelitian yuridis sosiologi dan pengambilan data menggunakan wawancara, 
observasi, pustaka. Data divalidasi dengan trianggulasi dan dianalisis dengan interactive 
analysis models. Hasil penelitian menunjukan (1) Implementasi berlaku adil harus 
diimplementasikan seimbang. Keseimbangan tersebut antara lain berlaku adil sebagai 
umat beragama kaitannya adil terhadap Tuhan; berlaku adil kepada diri sendiri; berlaku 
adil kepada orang lain; berlaku adil kepada makhluk hidup lain; berlaku adil kepada alam 
semesta. Apabila nilai keadilan ini di implementasikan dengan baik oleh seluruh sivitas 
akademika Universitas Negeri Semarang; (2) eningkatan keadilan yang diusahakan baik 
pemerintah dan masyarakat pada pembahasan kali ini adalah mengenai keadilan sosial 
sesuai dengan Sila kelima di dalam Pancasila. Pada sila kelima dijabarkan bahwa keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus 
merasakan keadilan sosial tanpa mengenal suku, agama, ras bahkan gender. Serta 
pemerintah diwajibkan untuk menjamin bahwa setiap rakyat Indonesia merasakan 
namanya keadilan sosial dan masyarakat harus berperan serta dalam mewujudkannya. 
Salah satu keadilan sosial yang wajib dirasakan setiap rakyat Indonesia adalah pendidikan 
sesuai Pasal 31 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap Warga 
Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pada pasal tersebut jelas bahwa setiap warga 
negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dari pendidikan dasar hingga 
pendidikan berbasis kompetensi masing-masing warga negara tanpa mengenal perbedaan 
apapun, bisa dikatakan bahwa harus ada keadilan dalam memperoleh hak pendidikan 
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dan pemerintah wajib untuk menjamin keadilan mengenai hak pendidikan; (3) kendala 
intern adalah amsih adanya pelanggaran dan kurang disiplin sehingga diberikan sanksi. 
Semua sivitas akademika (mahasiswa, dosen, dan karyawan) harus menjunjung tinggi 
nilai keadilan dan nilai-nilai konservasi. Bagi sivitas akademika yang melanggar nilai 
keadilan dan nilai-nilai konservasi akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang telah ditetapkan 
diharapkan dapat menegakkan nilai keadilan dan nilai-nilai keadilan bagi sivitas akademik, 
disamping itu diharapkan dengan adanya sanksi akan menimbulkan efek jera bagi sivitas 
akademika yang melakukan pelanggaran nilai keadilan dan nilai-nilai konservasi dan 
mencegah munculnya dan pengulangan pelanggaran. Sanksi diberikan melalui proses 
yang sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian sanksi 
dilakukan oleh atasan langsung / pej abat yang berwenang; (4) Uji coba dalam pelaksanaan 
keadilan dalam landasan filosofi, empiric, sosiologis dan normative; (5) Implementasi 
akselerasi nilai keadilan di FH terlihat dengan jelas progresifitasnya senyampang dengan 
laporan tahunan dekan. Terdapat pergantian suksesi yang demokratis, bidang akademik 
menunjukan progress yang sangat baik dalam akselerasi akreditasi S2, AUN QA Siu dan 
terbitnya dua jurnal yang mendukung iklim akademik secara nyata, Bidang dua selalu 
WTP dengan optimalisasi dana secara efektif dan efisien, Bidang tiga menunjukan progress 
prestasi mahasiswa yang sangat signifikan dengan abnyaknya prestasi nasional maupun 
internasional. Simpulan Implementasi Nilai Konservasi Keadilan Pilar Pencapaian PTNBH 
Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi Ilmu Hukum Berbasis Nilai 
Keadilan) Model Percepatan Implementasi Nilai Konservasi Keadilan Pilar Pencapaian 
PTNBH Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi Ilmu Hukum 
Berbasis Nilai Keadilan). Kendala Model Percepatan Implementasi Nilai Konservasi 
Keadilan Pilar Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan 
Pendidikan Prodi Ilmu Hukum Berbasis Nilai Keadilan). Uji Coba Model Percepatan 
Implementasi Nilai Konservasi Keadilan Pilar Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan 
Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi Ilmu Hukum Berbasis Nilai Keadilan). 
Kelayakan Implementasi Model Percepatan mewujudkan Nilai Konservasi Keadilan Pilar 
Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi Ilmu 
Hukum Berbasis Nilai Keadilan) .Saran Implementasi Nilai Konservasi Keadilan Pilar 
Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi Ilmu 
Hukum Berbasis Nilai Keadilan); Model Percepatan Implementasi Nilai Konservasi Keadilan 
Pilar Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi 
Ilmu Hukum Berbasis Nilai Keadilan); Kendala Model Percepatan Implementasi Nilai 
Konservasi Keadilan Pilar Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan 
Pendidikan Prodi Ilmu Hukum Berbasis Nilai Keadilan); Uji Coba Model Percepatan 
Implementasi Nilai Konservasi Keadilan Pilar Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan 
Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi Ilmu Hukum Berbasis Nilai Keadilan); 
Kelayakan Implementasi Model Percepatan mewujudkan Nilai Konservasi Keadilan Pilar 
Pencapaian PTNBH Unnes (Kebijakan Humanis Penyelenggaraan Pendidikan Prodi Ilmu 
Hukum Berbasis Nilai Keadilan) .
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TIPOLOGI KASUS PERTANAHAN DAN PILIHAN PENYELESAIANNYA DI KOTA 
SEMARANG

Sudijono Sastroatmodjo, Suhadi, Aprila Niravita
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Semakin tinggi tingkat kebutuhan manusia akan tanah, dapat menjadi pemicu 
munculnya kasus pertanahan. Kasus pertanahan ini dapat terjadi oleh beberapa faktor. 
Salah satu faktor yang banyak menjadi sebab terjadinya kasus pertanahan saat ini 
adalah faktor administrasi terkait dengan tanah. Persoalan tanah dan sengketa terhadap 
tanah, tidak hanya merupakan konflik yang horizontal, yang terjadi antar indivuidu 
namun sengketa tanah dapat terjadi secara vertical, antara warga masyarakat dengan 
negara / pemerintah. Tanah yang awalnya dimaknai sebagai hak privat / hak individu dari 
masyarakat namun kenyataannya tanah merupakan asset. Persoalan tentang tanah tidak 
sekedar menjadi permasalahan privat individu, namun berkembang menjadi sengketa 
dan bahkan konflik yang bersifat horizontal yaitu yaitu antara masyarakat baik individu 
maupun kelompok dengan pemerintah / negara. Jenis sengketa pertanahan yang memiliki 
angka besar di Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah sengketa tentang tanah 
tumpang tindih (overlapping). Sengketa tanah tumpang tindih ini termasuk dalam konflik 
horisontal secara spesifik masuk kedalam tipologi sengketa penguasaan dan pemilikan 
tanah. Jenis sengketa ini merupakan sengketa yang paling sering terjadi. Permasalahan 
yang dikaji adalah (1) Bagaimanakah tipologi kasus pertanahan di Kota Semarang (2) 
Bagaimana pilihan penyelesaian kasus pertanahan yang dipilih oleh masyarakat (3) 
Bagaimanakah optimalisasi peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan kasus 
pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011.
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Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah tercapainya peningkatan nilai 
akreditasi institusi Universitas Negeri Semarang menjadi terakreditasi terbaik, unggul, 
atau A. Target khusus yang hendak dicapai adalah teridentifikasinya strategi-strategi 
yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan nilai akreditasi institusi Universitas Negeri 
Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil 
telaah dokumen tentang akreditasi institusi Universitas Negeri Semarang. Sumber data 
penelitian ini adalah informan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan 
eksternal Universitas Negeri Semarang dengan kualifikasi memahami pendidikan di 
perguruan tinggi dan memahami proses akreditasi institusi Universitas Negeri Semarang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik 
telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
adalah Universitas Negeri memiliki berbagai keunggulan. Belum mencapai akreditasi 
unggul atau A karena sudah banyak prestasi, tetapi bukti belum semua terdokumentasi 
dengan baik, akreditasi program studi masih banyak yang A, dan Kesadaran internal 
terhadap parameter AIPT belum maksimal. Adapun strategi utama untuk meningkatkan 
nilai akreditasi institusi perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang meliputi borang 
harus sesempurna-sempurnanya, kepemimpinan harus menonjol, kesadaran dan 
kemauan harus maksimal, dan tampilan terbaik pada saat visitasi. Strategi pendukung 
yang dapat dilaksanakn adalah pendampingan akreditasi program studi.

PENELITIAN KEBIJAKAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG 
(RPJP) PTN BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

YL. Sukestiyarno, Fathur Rokhman, Mungin Eddy Wibowo, Muhammad Khafid, Hendi Pratama
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pada tahun sebelumnya, tim peneliti dari unit yang sama telah melakukan studi 
kelayakan kesiapan UNNES menuju PTN Badan Hukum. Pada penelitian tersebut 
telah tersususn kelemahan dan kekuatan UNNES dalam meraih status sebagai PTN 
Badan Hukum. Dalam proses yang pararel, tim peneliti sudah menghasilkan dokumen 
Evaluasi Diri yang merupakan dokumen pertama dari keseluruhan empat dokumen yang 
dipersyaratkan oleh Permendikbud 88 Tahun 2014. Dengan diselesaikannya evaluasi diri 
sebagai bagian dari dokumen persyaratan PTN Badan Hukum, dengan ini tim peneliti 
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beranjak pada dua dokumen selanjutnya yaitu Rencana Pengembangan Jangka Panjang 
(RPJP) PTN Badan Hukum sebagai dokumen prasyarat kedua dari Permendikbud 88 
Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kebijakan (policy research) 
yang dikembangkan oleh Weiss (1977). Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti 
adalah dengan mendiskusikan maksud dari Permendikbud 88 Tahun 2014 terutama 
pada pasal-pasal yang berhubungan dengan Rencana Pengembangan Jangka Panjang 
(RPJP) PTN Badan Hukum, Pada tahap selanjutnya, tim peneliti akan menggunakan hasil 
diskusi tersebut dengan menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 
PTN Badan Hukum. Luaran dari riset ini adalah dokumen Rencana Pengembangan 
Jangka Panjang (RPJP).

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PROGRAM MAHASISWA BELA 
NEGARA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bambang Budi Raharjo, Parmin, Tommi Yuniawan
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Mahasiswa sebagai kader muda bangsa, menjadi bagian utama yang harus 
mendapatkan penanaman bela negara, karena kenyataannya potensi ancaman yang 
dihadapi negara Republik Indonesia tampaknya akan lebih banyak muncul dari dalam 
negeri, antara lain dalam bentuk: (1) Disintegrasi bangsa, melalui gerakan- gerakan 
separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan 
daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, (2) Keresahan sosial akibat ketimpangan 
kebijakan ekonomi dan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang pada gilirannya dapat 
menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa, (3) Upaya penggantian ideologi 
Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan 
semangat perjuangan bangsa Indonesia, dan (4) Potensi konflik antar kelompok atau 
golongan baik akibat perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun akibat masalah 
pertikaian suku, agama dan ras. Berbagai fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa 
dan dalam kehidupan di masyarakat, melatarbelakangi Bidang Kemahasiswaan di UNNES 
untuk menjadi pionir melakukan gerakan mahasiswa bela Negara untuk menumbuhkan 
karakter bangsa dan akan melakukan pengukuran keberhasilan program secara 
ilmiah melalui penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Penguatan kelembagaan 
mahasiswa dalam rangka mendukung visi, misi, dan tujuan bidang kemahasiswaan 
dalam rangka pembangunan karakter mahasiswa, (2) Mengetahui keefektifan program 
bela negara bagi mahasiswa baru angkatan 2016 di Universitas Negeri Semarang untuk 
pembangunan karakter bangsa, (3) Mengukur capaian 8 indikator keberhasilan program 
bela negara bagi mahasiswa baru angkatan 2016 di Universitas Negeri Semarang, dan (4) 
Menentukan kebijakan bidang kemahasiswaan di Universitas Negeri Semarang terhadap 
program bela negara. Indikator efektif ditentukan berdasarkan pengukuran terhadap 8 
capaian program. Penelitian menerapkan metode kualitatif dengan menguji keefektifan 
setiap indikator keberhasilan program bela Negara untuk pembangunan karakter bangsa, 
dideskripsikan setiap capaian dengan fakta dan data hasil pelaksanaan program. Subjek 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru angkatan 2016 yang berjumlah 6.248 orang. 
Semua sasaran penelitian dijadikan sebagai subjek penelitian sehingga dapat diperoleh 
data yang utuh. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bela negara bagi 
mahasiswa baru angkatan 2016. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 
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studi dokumentasi pelaksanaan program bela negara bagi mahasiswa baru angkatan 
2016 di Universitas Negeri Semarang, wawancara untuk mengumpulkan informasi 
tentang pelaksanaan program bela negara, angket yang terdiri dari 8 indikator capaian 
pembangunan karakter bangsa yang diisi oleh mahasiswa baru setelah mengikuti 
program bela negara, pengamatan dari 8 indikator capaian pembangunan karakter 
bangsa yang diisi oleh mahasiswa baru setelah mengikuti program bela negara, dan 
angket pengukuran dampak capaian yang diisi oleh mahasiswa baru setelah mengikuti 
program bela negara.

REMUNERATION REWARD MANAGEMENT SYSTEM SEBAGAI FACTOR DRIVEN 
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI UNNES

S. Martono, Moh. Khoiruddin, Nury Ariani Wulansari
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Salah satu tujuan Unnes dalam Rencana Strategi Bisnis 2015-2019 adalah 
menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola kelembagaan yang berorientasi 
kesejahteraan pemangku kepentingan dengan mengikuti prinsip-prinsip good university 
governance. Unnes sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dengan otonomi akademik 
dan otonomi pengelolaan organisasinya harus mampu mewujudkan kesejahteraan 
bagi pemangku kepentingan khususnya pegawai, sehingga mampu mengembangkan 
kinerja secara profesional dan lebih produktif. Implementasi sistem reward remunerasi 
yang telah berjalan dua tahun di Unnes merupakan bagian dari strategi untuk mencapai 
tujuan tersebut yang diharapkan berujung pada capaian peningkatan akreditasi lembaga. 
Peningkatan akreditasi lembaga berarti terjadi peningkatan keunggulan dalam bidang 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu berbasis nilai-
nilai konservasi untuk mengembangkan peradaban bangsa yang berdaya saing global. 
Dalam konteks otonomi pengelolaan organisasi, Unnes berkomitmen untuk mampu secara 
mandiri mengembangkan manajemen yang mengintegrasikan semua bidang dengan 
menerapkan prinsip good university governance, melakukan penataan organisasi, 
MSDM, manajemen keuangan, dan penggalian income generating sebagai pendukung 
visi Unnes menjadi universitas bertaraf internasional. Hasil penelitian penulis (Martono et 
al., 2015) merekomendasikan perlunya integrasi antara sistem keuangan dan SDM melalui 
diberlakukannya reward yang berbasis merit system. Remunerasi sebagai bagian dari 
sistem manajemen reward berbasis keuangan telah diberlakukan kepada seluruh pegawai 
tetap Unnes sejak tahun 2014, namun demikian hingga saat ini implikasi remunerasi pada 
motivasi, kepuasan, dan kinerja pegawai belum diketahui secara komprehensif. Dalam 
rangka untuk mendapatkan informasi empiris implikasi remunerasi terhadap motivasi, 
kepuasan, dan kinerja pegawai, maka penelitian ini dilakukan. Informasi empiris yang 
didapatkan dari penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait dengan penyempurnaan 
kebijakan remunerasi Unnes ke depan. Dalam penelitian ini, pengukuran konstruk dan 
hubungan antar variabel yang dihipotesiskan diuji dengan menggunakan Structural Equation 
Modeling (SEM). Beberapa peneliti mengusulkan proses SEM dengan membandingkan 
Goodness of Fit index dengan kriterianya. Kriteria Goodness of Fit dari model, sebagai 
berikut (Ghozali, 2011): 1. Absolute Fit Measures. Absolute fit measures adalah sebuah 
ukuran kesesuaian model yang tidak disertai penyesuaian derajat overfitting yang mungkin 
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terjadi, meliputi : 2. Likelihood Ratio Chi-Square Statistic (χ2 ). Chi Square adalah ukuran 
goodness of fit yang dapat dilihat spesifikasinya. Nilai χ2 yang signifikan artinya matrik 
yang diobservasi berbeda secara signifikan dengan matrik yang diestimasi. 3. Goodness 
of Fit index (GFI). Model dikatakan fit yang baik jika nilai GFI ≥ 0,90. GFI merupakan 
derajat kesesuaian secara keseluruhan yaitu residual yang dikuadratkan (R) dari data 
yang diprediksi dibandingkan dengan data aktual namun tidak disesuaikan dengan degree 
of freedom-nya. 4. Root Mean Square Residual (RMSR). RMSR adalah akar kuadrat dari 
rata-rata residual yang dikuadratkan yaitu, rata-rata residual antara matrik input yang 
diobservasi dengan matrik input yang diestimasi. Nilai RMSR semakin kecil semakin baik, 
tidak ada aturan yang ditetapkan. 5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). 
RMSEA digunakan untuk mengoreksi kecenderungan statistik chi square untuk menolak 
model yang dispesifikasi jika menggunakan sampel yang cukup besar. Nilai RMSEA yang 
dapat diterima ≤ 0,08. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa H1 ditolak, artinya 
motivasi tidak terbukti berpengaruh positif pada kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa 
motivasi yang muncul pada karyawan Unnes tidak mampu mempengaruhi tingkat kinerja 
yang ditunjukkannya. Meskipun motivasi yang dirasakan karyawan Unnes tinggi, belum 
mampu mendorong tingginya kinerja mereka. Hasil penelitian ini mendukung penelitan 
yang dilakukan oleh Abdulsalam et al (2012), dimana menemukan bahwa tingkat motivasi 
staff akademik di Ibrahim Badamasi Babangida University tidak mampu memepengaruhi 
kinerjanya. Begitu juga dengan Darya (2016), yang menemukan bahwa motivasi tidak 
terbukti mempengaruhi tingkat kinerja seseorang secara signifikan. Hasil menunjukan 
bahwa H2 diterima, artinya kepuasan kerja berpengaruh positif pada kinerja. Hal 
ini menunjukkan bahwa kepuasan yang dirasakan oleh karyawan Unnes dalam 
pekerjaannya mampu mempengaruhi tingkat kinerja yang ditunjukkannya. Semakin tinggi 
kepuasan kerja yang dirasakan karyawan Unnes, maka akan semakin tinggi juga kinerja 
yang ditunjukkannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Khan et al (2012), Fadlallh (2015), dan Riski et al (2015). Hasil menunjukkan bahwa H3a 
diterima, artinya sistem reward remunerasi terbukti mempunyai pengaruh positif pada 
kinerja. Hal ini menunjukan, persepsi karyawan Unnes atas remunerasi yang diterimanya, 
mampu mempengaruhi tinggi atau rendahnya kinerja yang ditunjukkan. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh San et al (2012), dan Gohari et al (2013) 
yang menunjukkan bahwa sistem reward kompensasi atau bersifat uang mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil menunjukan bahwa H3b diterima, artinya 
remunerasi berpengaruh positif pada motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi 
yang diterima oleh karyawan Unnes atas pekerjaannya mampu mempengaruhi tingkat 
motivasi yang dirasakannya. Semakin baik persepsi atas remunerasi yang diterima 
karyawan, maka akan semakin tinggi juga motivasinya dalam bekerja. Hasil penelitian 
ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalid et al (2011), dan Rizal et al 
(2014). Hasil juga menunjukan bahwa H3c diterima, artinya remunerasi berpengaruh 
positif pada kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi yang diterima oleh 
karyawan Unnes atas pekerjaannya mampu mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 
yang dirasakannya. Semakin baik persepsi atas remunerasi yang diterima karyawan, 
maka akan semakin tinggi kepuasan mereka dalam bekerja. Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalid et al (2011), Sawar dan Aburge (2013), dan 
Salisu et al (2015). Berdasarkan dari uji bootstrapping pada H3d dapat diketahui bahwa 
H3d diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi terbukti sebagai variabel mediasi 
dalam hubungan antara remunerasi terhadap kinerja. Artinya, remunerasi yang diterima 
karyawan Unnes mendorong motivasi mereka dalam bekerja. Motivasi yang dimiliki 
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karyawan Unnes tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kinerja yang ditunjukkan 
dalam setiap pekerjaan mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Rizal et al. (2014) yang menunjukkan bahwa hubungan antara sistem reward 
terhadap kinerja karyawan dapat dimediasi oleh adanya variabel motivasi. Hasil dari uji 
bootstrapping pada H3e dapat diketahui bahwa H3e diterima. Hal ini mengindikasikan 
bahwa kepuasan kerja terbukti sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara 
remunerasi terhadap kinerja. Artinya, remunerasi yang diterima karyawan Unnes akan 
meningkatkan rasa kepuasan mereka dalam bekerja. Kemudian kepuasan kerja karyawan 
Unnes tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dalam setiap 
pekerjaan mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopiah 
(2013) yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat menjadi variabel mediasi dalam 
hubungan kompensasi finansial terhadap kinerja.
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RESEARCH PARADIGM OF ARTS AND ITS IMPLICATION FOR ARTS EDUCATION 
DEVELOPMENT IN INDONESIA-MALAYSIA (COLLABORATION RESEARCH OF 
SEMARANG STATE UNIVERSITY AND UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 

MALAYSIA)

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

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

The study of art education is an important substance and is the basic of scientific 
development of art education field, as mentioned in “Road Map for Art education” 
(UNESCO, 2006). As a university that has a responsibility as LPTK, Semarang State 
University (Unnes) as the first and the only one university that has a Doctoral Program 
(S3) of Art Education in Indonesia, is responsible for mapping and supporting the 
activities of research in the field of art education in Indonesia even in Southeast Asia. 
Specifically, this study will be conducted together with experts in UPSI Malaysia, to 
gain an understanding in line with the level of each territory.Briefly, problems in this 
study are: (1) how do the goals and scope of art education as an ontological fact in the 
study of art education in Indonesia- Malaysia colleges? (2) how do the epistemological 
aspects, with regard to methodology and theory used in the study of art education in 
Indonesia-Malaysia colleges? (3). how to utilize and use the research methods in the 
implementation of research and guidance? The research is conducted by implementing 
qualitative approach, in particular, qualitative domination. This research focuses on the 
study or research paradigm in arts education in Southeast Asia (especially in Indonesia- 
Malaysia). This research not only will be the basis of art research in education, but also 
will gives an empirical statements on the interdisciplinary approach to the implementation 
of reserach method in arts or arts education.

THE ROLE OF GUT MICROORGANISMS FROM THE SUBTERRANEAN TERMITE 
MACROTERMES GILVUS HAGEN DURING COMPOSTING PROCESS

Niken Subekti, Fidia Fibriana
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

The role of termites in the degradation of woody components is not accomplished 
by the termites alone but in association with microorganisms inside the termites’ gut. 
Microbes in the digestive tract have the potential to be utilized as a starter for composting. 
In this study, an observation on the composting process employing the microorganisms 
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from the guts of termites was performed. The study was conducted by using a complete 
random block design. Macrotermes gilvus Hagen (worker caste) were collected and 
guts were taken by centrifugation. A starter culture was prepared by inoculating the 
supernatant into NB medium. Inoculant was incubated at the temperature of 30 °C for 
4 days. The compost formulation involved solutions of 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 
50% from the microbial starter culture and 1-5 weeks of composting. Composting was 
done using a modification of the Takakura technique using perforated composting 
bins. Each treatment was conducted in triplicate. The total number of microorganisms 
cells/g of compost and compost profiles were determined. The results indicated the total 
number of microorganisms reached 92.67x 107 cells/g in a compost system that was 
coupled with the 30% starter culture at 5 weeks of composting. The maturity of compost 
was determined by the characteristics of black color, crumb texture, and soil-odor. The 
chemical profiles of compost were a C/N ratio of 11.77, pH 7.0 and moisture content 
60.80%.

SLOPE ASSESSMENT SYSTEM (SAS) FOR PREDICTING LANDSLIDE AT MICRO 
LEVEL OF ASSESSMENT AT E9 TJP BUILDING AREA - UNNES

Nur Qudus, Rini Kusumawardani, Chew Boon Cheong
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

A slope assessment in order to predict the probability of occurrence and the 
degree of severity of landslide at E9 building, Department of TJP, UNNES is important to 
be carried out to obtain a safety factor index of slope and structures. A creep of soil surface 
appeared in some part of study area and it indicate an initial destruction of structure and 
infrastructure. Differential settlements occurred in north side of building, thus a movement 
of soil, rock mass and debris move down to slope direction as identified as a initial of 
hypotheses. Long term objective are stregthenen a field measurement system for 
slope monitoring by establish a mini laboratory natural for soil and water conservation 
and build a framework an assessment of landslide for tropical soil. Significance of this 
research is to determine the mineralogical and geotechnical properties of soil and to 
investigate the causes and the mechanism in study area. In this first year of reasesrch, 
slope stability assessment analyzed by methods of limit equilibrium and finite difference. 
This method provides a direct measure of stability known as the safety factor (SF). The FS 
is determined for the surface that is most likely to fail by sliding, the so-called critical slip 
surface. Iterative procedures are used, each involving the selection of a potential sliding 
mass, subdivision of this mass into a series of slices, and consideration of the equilibrium 
of each of these slices by one of several possible computational methods. On the other 
hand, movements of slopes are usually analyzed by the finite difference or finite element 
methods. Understanding the stress-strain behavior of the soil with information regarding 
its shear strength is required for these analyses.
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COMPARATIVE STUDY OF SMES’ DEVELOPMENT BETWEEN INDONESIA AND 
MALAYSIA IN FACING ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Heri Yanto, Arief Yulianto, Lesta Karolina Br. Sebayang
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

This research aims To identify SME problems in Indonesia-Malaysia based on 
the determined indicators, To determine strategies and solutions of SME problems in 
Indonesia-Malaysia based on the determined indicators and to develop SMEs strategies 
in Indonesia-Malaysia based on the determined indicators. ASEAN, as a regional 
organization, recognizes the importance of regional integration. AEC aims to establish a 
partnership for progress to improve the quality of life of ASEAN people to achieve regional 
integration through collective efforts of the ASEAN community. As consequences upon 
the presence of FTA and a close neighboring country, Indonesia and Malaysia should 
participate in trade among ASEAN country members. The economic growth of both 
countries may improve their economic competitiveness. Method using descriptive analys 
and SWOT analys The data collection process in this research is conducted based 
on principles of naturalistic approach: concerning on situations in the research setting. 
data collection of this study uses several techniques: (1) interview (in depth interview), 
(2) documentation study, and (3) free or unstructured interview. Focus variable of this 
research such as raw material, bussines facilities, technology, sosio culture, bussines 
management, market awability, workforce and SMEs’ accounting.

STRATEGY IN IMPROVING PERFORMANCE OF AGRICULTURAL EXTENSION: A 
COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA

Sucihatiningsih DWP, Sri Utami, Rahim Md. Sail, Lailawati Mohd Salleh
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

The lack of food and nutrition has been threatenin the health, intellegence, and the

survival of approximately 854 million people in developing countries, including 
Indonesia- 820 million. While in other developed countries, such condition is also 
threatening 9 million of people, and 25 million in other transition countries (report of Food 
and Agricultural Organization: 2007). Based on the United Nation World Program 2008, 
the level of food insecurity occurred in almost all countries. The highest vulnerability was 
found mostly in developing countries such as in Africa and Asia. The world food insecurity 
is also confirmed by the forecast of food balance sheet data released by the World Bank 
which mentions that in 2025, the world will experience a deficit of 68.8 billion tons due to the 
increase of world population and the food demand. Unfortunately, the world food provision 
is far from enough. Therefore, the improvement of the agricultural extension is considered 
to be essential in making the knowledge accessible for farmers and empowering them. 
The primary data will be collected in the forms of verbal and behavior products from the 
informants. The informants will be selected using the technique of purposive sampling. 
The primary data will be collected by means of deep interviews, observations, Focus 
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Group Discussions and questionnaires. The secondary data will be collected from relevant 
documents, audio-visual records and photographs. In the qualitative method, the data 
will be analyzed using interactive models. In the quantitative methods, the data will be 
analyzed using AHP and percentage description.
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PENELITIAN PAYUNG MAHASISWA

PENGEMBANGAN MODEL WRITING WORKSHOP BERBANTUAN AUDIO VISUAL 
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA SEKOLAH DASAR 

KELAS TINGGI DI KOTA SEMARANG

Hartati, Marellia Prihatna Kusumawardani, Nugroho Wahyu Utomo 
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tujuan penelitian ini untuk : (1) menghasilkan model pembelajaran Writing 
Workshop berbantuan Media Audio Visual, yang efektif mampu meningkatkan keterampilan 
menulis karangan dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
pada siswa SD kelas tinggi (2) menguji tingkat efektivitas model pembelajaran Model 
Writing Workshop berbantuan Media Audio Visual dalam meningkatkan keterampilan 
menulis karangan, (3) menguji tingkat efektivitas model pembelajaran Writing Workshop 
berbantuan Media Audio Visual dalam meningkatkan aktivitas siswa. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development. Teknik penelitian 
yang digunakan antara lain: (1) survey, (2) Delphi, (3) penelitian tindakan kelas, serta 
(4) eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD di kota Semarang tahun 
akademik 2015/2016. Untuk penentuan sampel penelitian, digunakan teknik pengacakan 
kelompok penugasan atau “Randomized Group Assignment”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan (1) Model Pembelajaran Writing Workshop berbantuan Media Audio Visual 
memiliki prosedur : (a) kegiatan Awal, meliputi : menyiapkan peserta didik untuk mengikuti 
proses pembelajaran, menyampaikan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, 
memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat peserta didik; (b) kegiatan Inti, 
mencakup menampilkan contoh karangan narasi, mengidentifikasi karangan yang 
ditampilkan, memodelkan proses menulis narasi, membimbing siswa menentukan tema 
dan kata kunci dari pengamatan Audio visual, membimbing siswa mengembangkan kata 
kunci yang ditemukan menjadi kalimat dan paragraf, hingga menjadi karangan yang utuh, 
membimbing siswa untuk melakukan pengeditan dan memberikan penilaian terhadap 
hasil karya teman satu kelompok, meminta siswa berdiskusi untuk menentukan satu 
karya unggulan kelompok untuk ditampilkan di depan kelas; (c) kegiatan Akhir mencakup 
memberikan penguatan, menyimpulkan materi pembelajaran, melakukan refleksi 
terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan., (2) Dengan mengontrol variabel inteligensi 
dan pengetahuan awal, model pembelajaran Writing Workshop berbantuan Media Audio 
Visual lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan 
keterampilan menulis narasi pada siswa kelas V SD, dimana F hitung (Fo) = 4,608 dan F 
probabilitas (Fp) = 0,017.; (3) Dengan mengontrol variabel inteligensi dan pengetahuan 
awal, model pembelajaran Writing Workshop berbantuan Media Audio Visual lebih efektif 
daripada model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD, diman F hitung (Fo) = 6,865 
dan F probabilitas (Fp) = 0,003. Saran-saran yang diajukan terkait dengan hasil penelitian 
ini antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di 
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SD, khususnya keterampilan menulis narasi dan aktivitas siswa kelas V SD, guru dapat 
menggunakan model pembelajaran Writing Workshop berbantuan Media Audio Visual 
sebagai salah satu model pembelajaran .

PEMETAAN ATRIBUT PSIKOLOGIS PADA MASYARAKAT MISKIN : SUATU UPAYA 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Siti Nuzulia, Puput Noviawati, Nur Ifani Khoirunisa
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selama ini, pemerintah sudah melakukan upaya untuk 
menurunkan tingkat kemiskinan diantaranya melakukan Program Beras Miskin, Program 
Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM Mandiri, Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM), dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi, 
program-program tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Kemiskinan tida 
hanya dipandang dari segi ekonomi, melainkan dapat dipandang dari segi psikologis. Hal 
bertujuan agar kemiskinan mampu untuk diintervesi secara psikologis agar mampu untuk 
memutus rantai kemiskinan. Terkait dengan penanganan secara psikologis tersebut, 
pemahaman variabel psikologis dianggap penting dalam program pengentasan kemiskinan. 
Variabel-variabel psikologis tersebut diantaranya factor - faktor atribusi penyebab 
kemiskinan, value of life, self-esteem, self-efficacy, motivasi berprestasi, strategi coping, 
kepribadian, subjective well-being dan tingkat depresi. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan skala psikologi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan dan pedesaan 
yang ada di kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Karakteristik populasinya adalah, 
keluarga miskin (terdiri dari ayah, ibu dan anak usia antara 9-12 tahun), penghasilan 
sehari kurang dari 2 dollar Amerika (kriteria miskin dari WHO), tinggal di kotamadya (untuk 
kota) dan tinggal di kota kelurahan dalam sebuah kabupaten (untuk desa). Sampel dalam 
penelitian ini akan diambil sejumlah 300 sampel (yang terdiri dari ayah, ibu dan anak). 
Teknik sampling menggunakan quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada variabel atribusi kausal pada aspek fatalistik didapatkan hasil bahwa tidak terdapat 
perbedaan pada masyarakat miskin desa dan kota namun terdapat perbedaan antara 
anak dan orangtua dimana anak lebih tinggi dibandingkan orangtua, sedangkan atribusi 
individualistik masayarakat miskin desa lebih tinggi daripada masyarakat miskin Desa. 
Sedangkan untuk variabel work value tidak ada tingkat perbedaan antara masyarakat 
miskin di Kota dan di Desa. Namun pada variabl work value pada orangtua lebih besar 
dibandingkan anak. Begitu juga dengan variabel strategi coping dan variabel kepribadian 
tidak terdapat tingkat perbedaan antara masyarakat miskin di Desa dan Kota. Pada 
variabel self- Efficacy, subjective well being, Depresi, dan Motivasi Berprestasi berada 
pada kategori tinggi. Hasil tersebut juga menunjukan bahwa Subjective Well Being pada 
masyarakat miskin desa lebih tinggi dari masyarakat miskin kota begitu juga dengan tingkat 
Depresi masyarakat miskin kota lebih tinggi tingkat depresinya. Juga secara mengejutkan 
ditemukan bahwa tingkat depresi anak lebih tinggi dibanding orangtua.
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MEMBANGUN KESADARAN GENERASI MUDA MENGKONSERVASI BUDAYA 
LOKAL DENGAN PENGEMBANGAN BLOG BUDAYA

Dyah Prasetiani, M. Afiyan Arisman, Aiffatul Fajria
Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pengetahuan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes semester I 
tentang budaya Indonesia masih kurang memadai sehingga kurang dapat menjelaskan 
dengan baik pada orang Jepang. Kondisi ini menyebabkan upaya memperkenalkan budaya 
Indonesia pada masyarakat Jepang masih belum cukup baik. Generasi muda (khususnya 
mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes) perlu diberi edukasi serta sarana agar 
dapat memperkenalkan budaya Indonesia pada orang lain, terutama pada orang Jepang. 
Karena itu dilakukan penelitian pengembangan blog yang berisi budaya Indonesia yang 
ditulis dalam Bahasa Jepang. Metode yang digunakan adalah Research and Development 
(R&D), dengan langkah studi pendahuluan, pengembangan produk, dan uji validasi 
produk. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Hasil validasi ahli bahasa Jepang 
yaitu blog dinilai cukup baik dengan rata-rata skor 2,7 pada aspek format, kualitas, kejelasan 
isi, dan kejelasan bahasa. Luaran dari penelitian ini adalah laporan penelitian, dua proposal 
penelitian PKM-PSH, produk blog, dan makalah seminar.

LANGUAGE GAMES DALAM CERAMAH K.H. DURI AZHARI

Imam Baehaqie, Deti Tri Meliana, Nadhirul Adip,  Tiratia Septi 
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Bahasa memiiliki banyak fungsi, tetapi fungsinya yang paling mendasar adalah 
sebagai alat komunikasi. Hal yang dikomunikasikan dalam peristiwa tutur dapat menjangkau 
aneka ranah kehidupan: agama, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain-lain. Ada 
empat tujuan atau motif orang berkomunikasi, yaitu untuk menyerap informasi dari orang 
lain, untuk memelihara hubungan sosial dengan orang lain, untuk mempersuasi orang 
lain, dan untuk bermain dan menghibur diri dan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi 
yang menarik dan penting untuk dikaji adalah ceramah, dalam hal ini adalah ceramah 
keagamaan yang dilakukan oleh K.H. Duri Azhari. Ceramah tersebut menarik dan penting 
untuk diteliti karena memiliki kekhasan tertentu antara lain bahwa ceramah tersebut 
disampaikan secara santai dan diwarnai dengan lelucon-lelucon. Dengan perkataan lain, 
di dalam ceramah tersebut terdapat permainan bahasa, yang menyebabkan para audiens 
merasa terhibur dan pada akhirnya sanggup untuk berkonsentrasi berjam-jam tanpa 
sedikit pun merasa jenuh atau pun bosan. Permainan bahasa adalah eksploitasi unsur 
(elemen) bahasa seperti bunyi, kata, frasa, kalimat, dan wacana sebagai pembawa makna 
atau amanat (maksud) tuturan sedemikian rupa sehingga elemen itu secara fonologis, 
gramatis, semantis, maupun pragmatis hadir secara tidak semestinya. Tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mendeskripsi wujud pemanfaatan komponen 
kebahasaan sebagai bentuk permainan bahasa (language games) dalam wacana ceramah 
K.H. Duri Azhari; (2) untuk menerangkan fungsi penggunaannya; (3) untuk menjelaskan 
alasan penggunaannya. Data penelitian ini dikumpulkan dari ceramah-ceramah K.H. Duri 
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Azhari pada tahun 2015-2016. Metode pengumpulan data yang diterapkan di sini adalah 
metode simak. Data dianalisis dengan mencermati adanya pemanfaatan komponen 
kebahasaan yang membentuk permainan bahasa dalam ceramah tersebut dengan 
melihat bentuk-bentuknya, fungsinya, dan alasan penggunaanya. Pada akhirnya, data 
disajikan dengan metode deskriptif kualitatif informal. Dari hasil analisis data diketahui 
bahwa permainan bahasa dalam ceramah K.H. Duri Azhari dalam komponen fonologis 
berupa penggunaan bunyi akhir (ultima) kata-kata tertentu seperti [i], [ᴐ] [a], dan [at]; dalam 
komponen gramatikal, subkomponen morfologis berupa afiksasi dan abreviasi (akronim), 
dalam subkomponen sintaktis berupa kalimat interogatif, imperatif, dan eksklamatif; 
dalam komponen semantis berupa relasi makna yang terdiri atas sinonimi, antonimi, dan 
hiponimi; dalam komponen pragmatis berupa penggunaan tuturan langsung dan tidak 
langsung, yang mengandung maksud tertentu. Fungsi penggunaan permainan bahasa 
meliputi fungsi asertif, fungsi direktif, dan fungsi evaluatif atau fungsi ekspresif. Alasan 
penggunaan permainan bahasa adalah adanya heterogenitas audiens dipandang dari 
segi tingkat pemahaman agama, tingkat pendidikan, tingkat atau statatus sosial-ekonomi, 
tingkat usia, dan jenis kelaminnya.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MATERI OTENTIK UNTUK 
PEMBELAJARAN LINTAS BUDAYA INDONESIA – PRANCIS

Sri Handayani, Ririn Sokawati, Eka AyuSusanti 
Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pembelajaran bahasa Prancis melibatkan dua bahasa yang berbeda, yakni 
bahasa Indonesia dan bahasa Prancis, maka secara otomatis pembelajar tersebut berada 
dalam dua konteks budaya yang berbeda. Dalam hal ini diperlukan pemahaman lintas 
budaya dalam diri pembelajar. Pembelajar bahasa Prancis tidak hanya mengetahui 
budaya Prancis tetapi juga diharapkan memiliki sikap kepekaan terhadap budaya Prancis 
tanpa meninggalkan atau melupakan budaya sendiri, mengembangkan sikap empati 
dan tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada, demi menciptakan situasi hidup yang 
kondusif dan pada akhirnya menciptakan kedamaian antar bangsa dan budaya. Untuk 
pelaksanaannya, diperlukan bahan ajar dan materi ajar yang dapat mendukung proses 
pemahaman lintas budaya. Bahan ajar yang dianggap sesuai untuk pembelajaran bahasa 
dan budaya adalah bahan ajar dan materi otentik. Berkenaan dengan hal tersebut maka 
diadakanlah penelitian payung mahasiswa untuk menyusun bahan ajar berbasis materi 
otentik pembelajaran lintas budaya Indonesia – Prancis. Penelitian pengembangan 
ini menghasilkan bahan ajar berbasis materi otentik yang dapat dimanfaatkan dalam 
pembelajaran lintas budaya Indonesia Prancis. Materi yang terkandung di dalamnya 
meliputi géographie, vie politique et économique, calendrier, fête nationale et religieuse, 
gastronomie, vie quotidienne et familiale, santé et religion, vie scolaire, transport, spectacle 
et littérature, et showbiz. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan tiga proposal PKM 
dengan judul 1) Pemanfaatan Video « Nos Enfants Chantent Pour La Planète » Sebagai 
Media Penanaman Karakter Cinta Lingkungan Bagi Pembelajar Bahasa Perancis; 2) 
Studi Lintas Prancis-Indonesia melalui Film Petit Nicolas dan Keluarga Somat : Analisis 
Interpretasi Mahasiswa terhadap Unsur Budaya dalam Film; 3) POKULTUR sebagai 
Media Pembelajaran Lintas budaya Prancis – Indonesia bagi Pembelajar Bahasa Prancis 
Universitas Negeri Semarang.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS 
PROJECT BASED LEARNING PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA 

SEMARANG

Andi Suhardiyanto, Nur Inayah, Sofiyatun
Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan 
Bahan Ajar Pendidikan Karakter Berbasis Project Based Learning Pada Sekolah Menengah 
Pertama Di Kota Semarang, menghasilkan bahan ajar, dan menghasilkan Proposal 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penelitian dan Pengabdian yang akan ikut berkompetisi 
dalam Simlibtabmas. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
Fokus Penelitian adalah 1) Kebutuhan pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Karakter 
Berbasis Project Based Learning Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Semarang. 2) 
Bentuk pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Karakter Berbasis Project Based Learning 
Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Semarang. sumber penelitian ini adalah guru 
dan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Kota Semarang. Metode pengumpulan 
data dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
belum adanya buku/bahan ajar khusus yang dimiliki sekolah secara khusus menyebabkan 
guru masih kesulitan mengimplementasikan pendidikan karakter. Dengan belum adanya 
kebutuhan suplemen bahan ajar terkait dengan pendidikan karakter berbasis project 
bassed learning guru sangat mendukung dan setuju dengan adanya pengembangan bahan 
ajar tersebut dengan tujuan supaya mendapatkan sumber belajar secara jelas sehingga 
guru tidak merasa bingung dalam melaksanakan pendidikan karakter 2) memperkaya 
khasanah sumber belajar guru terutama terkait dengan pendidikan karakter 3) selama ini 
belum ada bahan ajar khusus tentang pendidikan karakter 4) supaya pendidikan karakter 
dapat berjalan efektif. Substansi materi yang diinginkan terkait kebutuhan bahan ajar 
antara lain karakter kedisiplinan; karakter tanggung jawab; karakter kerjasama; karakter 
nasionalisme: karakter kejujuran. Pengembangan bahan ajar berbasis Project Based 
Learning yang diharapkan dari aspek isi dan bahan kajian bahan ajar diharapkan: berisi 
tentang hakikat pendidikan karakter dimana pelaksanaan tiap nilai karater dijelaskan 
serta terdapat penugasan yang berbasis project; materi berisi ulasan tentang pendidikan 
karakter yang disertai dengan tugas dan bahan diskusi dengan menghasilkan project; 
adanya paparan materi terkait pengertian pendidikan karakter dalam bahan ajar pendidikan 
karakter berbasis Project Learning; tipe soal yang sesuai dalam pengembangan bahan 
ajar pendidikan karkter berbasis project learning serta berisi langkah-langkah yang 
sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sedangkan terkait dengan aspek fisik 
buku paling tidak mempunyai indikator sebagai berikut. Pertama, judul yang sesuai 
untuk bahan ajar pendidikan karakter berbasis project based learning adalah Pendidikan 
karakter Berbasis Project Based Learning. Kedua, gambar sampul bahan ajar Pendidikan 
karakter Berbasis Project Based Learning mengarah kepada aktivitas siswa di sekolah 
yang mencerminkan pendidikan, Ketiga, jenis huruf yang digunakan adalah comic sans 
ms dengan alasan jenis hurufnya mudah dan enak untuk dipandang. Keempat, jenis 
ukuran buku adalah buku kecil ukuran kertas separuh A4, dengan jumlah halaman 40 sd 
50 halaman. Penyertaan gambar pada materi di bahan ajar perlu ditambahkan gambar. 
Kelima, bentuk pelaksanaan penugasan yang ada dalam bahan ajar pendidikan karakter 
adalah penugasan berbasis project yang dilaksanakan secara berkelompok. Keenam, 
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bahasa yang digunakan dalam bahan ajar pendidikan karakter berbasis project learning 
adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik 
siswa di Sekolah Menengah Pertama di Semarang.

KOMPARASI EFEKTIVITAS EDTA DAN KITOSAN SEBAGAI PENGKELAT PB 
DAN PROTEKSINYA PADA FUNGSI HEPAR DAN GINJAL TIKUS PUTIH YANG 

DIPAPAR PB ASETAT

Aditya Marianti, Debi Anatiasara, Fachrudyn Faisal Ashar
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tingginya kadar Pb dalam tubuh mengganggu fungsi normal dari system organ 
tubuh antara lain organ hepar dan ginjal . Untuk mengurangi efek negatif Pb, perlu dicari 
pengkelat logam berat yang efektif. Beberapa senyawa organik yang bisa digunakan 
sebagai kelator adalah EDTA (Ethylene diamine tetra acetic acid) dan kitosan. EDTA 
sudah umum digunakan untuk mengkelat Pb dalam darah, namun penggunaannya secara 
infus intravena. Sedangkan kitosan belum umum digunakan sebagai pengkelat Pb darah. 
Kitosan tdak toksik dan relative mudah digunakan per oral. Oleh karena itu penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk untuk menganalisis keefektifan kitosan dalam 
mengkelat Pb dari tubuh tikus putih yang dipapar Pb asetat dibandingkan dengan EDTA 
dan daya proteksinya terhadap fungsi hepar dan ginjal. Sebagai sampel pada penelitian 
ini akan digunakan 30 ekor tikus putih strain wistar yang dipapar dengan Pb asetat. 
Ketigapuluh ekor tikus tersebut dibagi dalam 6 kelompok perlakuan. Terdiri dari kelompok 
kontrol, kelompok kontrol negatif diberi Pb asetat per oral, Kelompok kontrol positif diberi 
EDTA, serta ketiga kelompok perlakuan yang lain masing- masing diberi Pb asetat dan 
kitosan dengan dosis 64, 32, dan 16 mg/kg BB. Keefektifan daya mengkelat EDTA dan 
kitosan dibandingkan dengan mengukur kadar Pb darahnya. Juga keefektifannya dalam 
memproteksi fungsi hepar dengan parameter kadar SGPT dan SGOT serta ginjal dengan 
parameter kadar kreatinin. Hasil uji laboratorium dianalisis secara statistik dengan uji ANAVA 
satu jalan dilanjutkan dengan uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test (DMRT). Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa kadar Pb darah paling tinggi dimiliki oleh kelompok kontrol 
negatif. Sedangkan kelompk yang diberi zat pengkelat baik EDTA maupun kitosan tidak 
berbeda signifikan dengan kelompok kontrol. Kemampuan senyawa pengkelat EDTA dan 
kitosan dalam memproteksi fungsi hepar juga terbukti dengan rendahnya kadar SGOT 
DAN SGPT kelompok perlakuan dan tidak berbeda signifikan dengan kontrol. Sedangkan 
kemampuan EDTA dan kitosan dalam memproteksi ginjal juga terbukti dengan pencapaian 
kadar kreatinin yang relatif rendah pada kelompok perlakuan dan terbukti tidak berbeda 
signifikan dengan kontrol. Kadar kreatinin tertinggi dimiliki oleh kelompok kontrol negatif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kitosan memiliki kemampuan mengkelat Pb darah 
dan memproteksi hepar dan ginjal tikus dari logam berat Pb sebanding dengan senyawa 
EDTA.
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CHINESE REMAINDER THEOREM PADA KRIPTOGRAFI RSA UNTUK 
MEMPERCEPAT PROSES DEKRIPSI

Alamsyah, Hendi Susanto, Akhmad Sahal Mabruri
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Keamanan dan kerahasiaan merupakan aspek yang penting untuk mencegah 
terbukanya informasi rahasia kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah data 
dapat diamankan dengan cara melakukan penyandian terhadap isi data. Hal ini biasa 
disebut dengan kriptografi. Salah satu algortima kriptografi kunci publik yang terkenal 
adalah kriptografi RSA. Operasi matematika pada RSA terdiri dari perkalian dua buah 
bilangan prima (p dan q) yang dipih secara acak, hasil dari perkalian tersebut adalah n. 
Semakin besar nilai n, semakin bagus tingkat keamanannya karena akan menyulitkan 
penyerang untuk memecahkan faktorisasi dari nilai n. Kemudian dilanjutkan dengan 
proses operasi perpangkatan dan operasi modular. Perhitungan modular pada proses 
pembagian harus menyisakan hasil bagi (nilai remainder). Beberapa perhitungan 
matematika yang populer untuk mengatasi masalah ini salah satunya adalah Chinese 
Remainder Theorem. Algoritma ini adalah perhitungan matematika yang perannya 
dalam algoritma RSA sebagai penyederhana proses eksponensial modular. Penelitian dan 
kajian analisis mengenai penerapan Chinese Remainder Theorem pada kriptografi RSA 
untuk mempercepat proses dekripsi perlu ditopang oleh penelitian mahasiswa. Penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengarahan dosen peneliti bidang ini berjudul 
“Chinese Remainder Theorem untuk Mempercepat Proses Dekripsi pada Kriptografi 
RSA dengan Modulus N-1024 BIT dan Modulus N-2048 BIT”. Hasil dari pengujian 
menyatakan bahwa algoritma RSA-CRT dengan modulus N-1024 bit dan Modulus N-2048 
bit memiliki kecepatan kurang lebih sebesar 3 kali lebih cepat dalam melakukan proses 
dekripsi.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR GEOMETRI RUANG BERBANTUAN 
PORTOFOLIO TERPROGRAM UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS DAN KOMUNIKASI MATEMATIS

Bambang Eko Susilo, Yolanda Cyeria, Rif`an Kristiawan
Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah Geometri Ruang masih lemah. Hal ini nampak dalam menyelesaikan soal 
pembuktian (problem to proof) mahasiswa masih menyelesaikan secara algoritmik atau 
prosedural, dan dalam menyampaikan hasil pemikiran, ide, gagasan dalam bentuk tulisan 
maupun lisan belum terstruktur dengan baik sehingga sering berakibat miskonsepsi 
dalam perkuliahan. Kelemahan dalam berpikir kritis dan komunikasi matematis berakibat 
penurunan kreativitas mahasiswa sehingga berdampak pada kualitas Program Kreativitas 
Mahasiswa. Ketidakmampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan kreatif berdampak 
pada mahasiswa kurang mandiri dalam belajar, sehingga diperlukan upaya solusi, salah 
satunya dengan pengembangan buku ajar berbantuan portofolio terprogram yang dapat 
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memfasilitasi kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis mahasiswa. Buku 
ajar geometri ruang dikembangkan dengan memuat capaian pembelajaran dan indikator, 
uraian materi, rangkuman, tugas portofolio terprogram, dan latihan yang didesain untuk 
untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis mahasiswa. 
Buku ajar geometri ruang tersebut dikembangkan dengan model pengembangan yang 
diadaptasi dari Borg & Gall yang meliputi penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, 
pengembangan draf produk, uji coba lapangan awal, merevisi hasil uji coba dan 
penyempurnaan produk akhir, serta diseminasi dan implementasi. Pengembangan, buku 
ajar geometri ruang yang telah dilakukan memiliki nilai kelayakan dengan kategori baik 
dan respon positif dari mahasiswa.

DATA MINING BERBASIS ALGORITMA NAIVE BAYES CLASSIFIER (NBC) 
SEBAGAI EVALUASI PREDIKTIF KINERJA MAHASISWA JURUSAN ILMU 

KOMPUTER UNNES

Endang Sugiharti, Safit Firmansyah, Feroza Rosalina Devi
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Abstrak. Evaluasi prediktif amat diperlukan agar UNNES khususnya FMIPA dapat 
mengetahui peta kinerja mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer FMIPA UNNES. Berdasarkan 
evaluasi prediktif kinerja mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer UNNES, akan dapat diketahui 
prediksi tingkat keberhasilan mahasiswa dan besarnya rata-rata IPK saat mahasiswa lulus. 
Data mining sendiri, merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak 
diketahui oleh pengguna dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga 
hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Karena itulah mengapa 
penelitian ini diajukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prediksi 
keberhasilan kuliah mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA UNNES berdasarkan IP Kumulatif 
pada semester 4? Tujuan Penelitian untuk mendapatkan hasil prediksi keberhasilan kuliah 
mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA UNNES berdasarkan IP Kumulatif pada semester 4. 
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, peneliti membagi dalam dua tahap penyelesaian. 
Tahap pertama berupa tahap studi pustaka. Tahap ini sudah dilakukan peneliti. Tahap 
Kedua menentukan prediksi prestasi mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer menggunakan 
Metode Naïve Bayes Clasifier. Pada tahap ini yang dilakukan meliputi (1) Pengumpulan 
Data, (2) Membangun sistem penggalian data, (3) Pengolahan Data, (4) Melakukan proses 
Prediksi, dan (6) Analisis Hasil. Berdasarkan hasil perhitungan Naïve Bayes Classifier yang 
sudah dilakukan proses berdasarkan Indeks Prestasi mahasiswa semester 1, semester 
2, semester 3, semester 4 disimpulkan bahwa 85% mahasiswa akan lulus tepat waktu. 
Penggunaan Naïve bayes Classifier ini akan lebih baik ketika data latih lebih banyak.
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ONLINE FUZZY C-MEANS CLUSTERING UNTUKPENILAIAN KINERJA DOSEN 
BERDASARKAN PUBLIKASI JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Much Aziz Muslim, Roni Kurniawan, Aldi Nurzahputra
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Dalam organisasi apapun, kegiatan mengenai penilaian suatu kinerja atau kualitas 
kinerja dari setiap pekerja atau karyawan merupakan kegiatan yang umum dilakukan 
oleh organisasi maupun instansi. Hal itu juga berlaku bagi instansi dalam pendidikan 
tinggi, baik itu berupa universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Salah satu faktor utama 
yang menentukan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi adalah mutu dosen yang ada 
di dalamnya. Pimpinan Perguruan Tinggi, bertanggung jawab terhadap pengelolaannya, 
karena dosen memiliki peran yang sangat strategis dan penompang utama dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Tingginya. Dosen berkewajiban mengelola 
sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem manajemen 
mutu yang dilakukan secara berkelanjutan agar dapat efektif dan efisien dalam mencapai 
kualitas pendidikan yang telah ditetapkan. Penyiapan dosen yang berkualitas diawali 
dari sistem rekrutmen dosen yang ketat, model pembinaan dosen secara terpadu dan 
bersinergis, sistem mekanisme kontrol yang terpadu untuk diterapkan oleh institusi 
pendidikan terhadap proses kegiatan belajar – mengajar yang dilaksanakan oleh dosen, 
serta peningkatan ilmu pengetahuan dosen melalui berbagai penelitian-penelitian yang 
dilakukan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, penting bagi 
institusi dalam menilai kinerja dari dosen guna meningkatkan mutu dan kualitas institusi 
pendidikan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen. Salah satu cara yang 
dapat dilakukan guna mengetahui kualitas kinerja dosen adalah dengan melakukan 
penilaian terhadap jumlah publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh dosen dengan 
menggunakan metode Fuzzy C-Means. Metode ini cukup efektif dalam menyederhanakan 
dan mempercepat proses pengambilan suatu keputusan dengan memecahkan persoalan 
tersebut ke dalam bagian- bagiannya. Hal ini juga yang menjadi latar belakang peneliti dalam 
melakukan penelitian yang berjudul “Online Fuzzy C-Means Clustering untuk Penilaian 
Kinerja Dosen Berdasarkan Publikasi Jurnal Nasional dan Internasional. Dengan penelitian 
ini diharapkan nantinya dapat membantu para pembuat keputusan dalam menilai kinerja 
dosen di dalam institusinya. Penelitian ini bertujuan 1) Mengembangkan sistem untuk 
menilai kinerja dosen berdasarkan publikasi jurnal secara online; 2) Mendapatkan hasil 
implementasi metode Fuzzy C-Means clustering dalam menilai kinerja dosen berdasarkan 
publikasi jurnal nasional dan internasional.

MODEL SLAB ON PILES UNTUK STABILISASI JALAN BETON DI DAERAH 
RAWAN LONGSOR GUNUNGPATI SEMARANG

Hanggoro Tri Cahyo A, Roikhatun, Rohman Asnanto
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Beberapa aplikasi jalan beton pada lereng di Semarang mengalami kegagalan 
struktur, jalan beton mengalami retakan diagonal dan jalan beton ikut bersama arah 



147Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian DIPA PNBP

pergerakan tanah yang terjadi. Untuk itu perlu modifikasi untuk mengaplikasikan jalan 
beton pada daerah rawan longsor yang mengalami jenis longsor rayapan (creep) dimana 
pergerakan tanah terjadi hanya pada musim penghujan dengan kecepatan yang sangat 
lambat seperti di Jalan Sekaran Gunungpati (Nugroho, et al, 2012). Modifikasi jalan beton 
yang diberi tiang-tiang dibawah slab betonnya atau disebut model Slab on Piles perlu 
disimulasikan dalam model untuk mendapatkan desain yang memenuhi kriteria kekuatan 
dan kekakuan agar jalan beton nyaman digunakan seperti yang diusulkan parameter-
parameternya oleh Kourkoulis (2011). Kondisi tanah pada lokasi studi jalan sekitar Bukit 
Safira Trangkil, jalan didukung tanah yang relatif baik dengan nilai resistivity geolistrik 
pada line 1.33 s/d 3239 Ωm. Zona yang merupakan batas perbedaaan nilai resistivitas 
yang signifikan diprediksi sebagai bidang longsor. Sedangkan pada jalan sekitar Dewi 
Sartika, jalan didukung tanah yang kurang baik dengan nilai resistivity geolistrik pada line 
0.130 s/d 17.80 Ωm. Perbandingan hasil simulasi untuk kondisi jalan flexible pavement, 
rigid pavement dan model slab on pile menghasilkan pola deformasi yang berbeda pada 
jalan yang mengalami jenis longsor rayapan (creep). Hal ini disebabkan flexible dan rigid 
pavement jalannya bertumpu pada permukaan jalan sedangkan model slab on pile diatas 
tiang dengan kedalaman 6 meter. Pengaruh yang signifikan akibat longsor rayapan (creep) 
pada model slab on pile dapat dimimalkan.

APLIKASI MODEL PARKIR OTOMATIS AMAN DAN NYAMAN BERBASIS 
ELEKTRONIK 

Y.Primadiyono, Rizky Ajie Aprianto, Muhammad Kharis
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kebijakan transportasi internal untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor 
yang digunakan dalam kampus, dan kebijakan untuk memanfaatkan lahan/area parkir 
di kampus merupakan salah satu pilar konservasi di Unnes. Perkembangan jumlah 
mahasiswa Unnes yang semakin meningkat setiap tahunnya, seiring dengan itu jumlah 
kendaraan bermotor juga semakin tinggi jumlahnya. Sehingga pihak Universitas sudah 
harus berpikir terkait dengan lahan dan gedung parkir yang layak, nyaman dan aman. 
Untuk itu dibutuhkan suatu pengeloaan parkir yang nyaman dan aman, yaitu dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi yang murah, praktis dan otomatis. Kebutuhan 
tersebut mendorong sistem parkir yang diharapkan bisa direalisasikan di kampus Unnes 
Sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi mengenai pengelolaan parkir di kampus. 
Tujuan penelitian ini adalah mendesain prototipe sistem parkir otomatis berbasis arduino 
dan sensor RFID dengan tenaga matahari. Melakukan uji coba efektivitas, efisiensi dan 
rasional sistem parkir dan menemukan kelemahan kinerja sistem parkir dan melakukan 
perbaikan kinerjanya. Sedangkan manfaat yang diharapkan yaitu (1) sebagai bahan 
pertimbangan untuk perencanaan model sistem parkir otomatis berbasis elektronik.(2) 
Sebagai bahan pengayaan/materi ajar bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro dalam 
memahami teknik kendali berbasis elektronik.(3) Sebagai materi tersusunnya Program 
Kreativitas Mahasiswa PKMT Penelitian ini dilakukan di laboratorium Teknik Kendali 
Jurusan Teknik Elektro FT Unnes. Ada dua aspek yang diteliti pada prototipe ini, yaitu (1) 
kinerja hardware meliputi pengujuan sensor RFID, Panel Surya, dan Power Supply. (2) 
kinerja software Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
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(1) Pembacaan sensor RFID terhadap kartu maksimal pada jarak 1,5 – 2 cm., (2) Energi 
matahari optimal jam 9.00 sampai dengan 13.00 WIB, (3) Pengisian accumulator sampai 
penuh aki dari keadaan kosong membutuhkan 2,5 jam, (4) Baterai laptop dari keadaan 
kosong dapat terisi penuh jika di charge selama 2 jam dengan energi listrik hasil konversi 
panel surya yang disimpan didalam baterai.(5) Keluaran charger laptop menunjuk pada 
angka 12 V, sehingga dapat dikatakan bahwa tegangannya stabil, (6) Untuk masuk ke 
sistem software, dibatasi hanya dapat dilakukan oleh admin/petugas yang telah terdaftar.
(7) Pengguna kendaraan yang terdata pada sistem, dinamai “pengguna”.(8) Palang 
pintu masuk maupun keluar area parkir akan dapat terbuka, khusus pengguna yang 
telah terdaftar pada sistem dengan cara mengarahkan kartu ke arah reader RFID. Saran 
yang direkomendasikan ialah : Setelah melakukan perancangan dan uji coba prototipe, 
maka saran mengenai penelitian ini yaitu, prototipe kedepannya benar-benar dapat 
diimplementasikan dilingkungan kampus Universitas Negeri Semarang

SOSIALISASI METODE TEGAR PADA GURU PAUD DI KOTA SEMARANG

Imam Santosa CWW, Vita Agung, Fatmawati
Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pada masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan 
anak untuk memperoleh proses pendidikan. PAUD merupakan lembaga pendidikan yang 
mendidik anak yang berusia 4-6 tahun. Data yang ada pada Dinas Pendidikan Kota 
Semarang th 2013, ada 741 TK dengan rincian 738 TK dan RA (Roudlotul Athfal) setingkat 
TK dikelola swasta dan 3 merupakan TK negeri, jumlah guru TK/RA se kotamadya 
Semarang 2952 orang. Hasil studi pendahuluan pada beberapa PAUD di Kota Semarang 
antara lain: (1) Guru yang tidak paham tentang ketrampilan gerak dasar (2) Guru yang 
tidak memahami akan pentingnya ketrampilan gerak dasar terhadap life skill bagi masa 
depan siswa (3) Lembaga pendidikan anak usia dini yang tidak memahami atau tidak tahu 
tentang pentingnya ketrampilan gerak dasar bagi anak usia dini, dan (4) Tidak adanya 
sarana dan prasarana yang mendukung tentang ketrampilan gerak dasar yang benar 
bagi anak usia dini, sehingga seolah olah ranah ketrampilan gerak dasar ini menjadi hal 
yang tidak penting dalam memberikan sumbangan terhadap kemampuan anak usia dini. 
Tujuan penelitian ini adalah mensosialisasikan model pengembangan metode TEGAR 
untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar berjalan, berlari dan melompat pada PAUD 
di Kota Semarang. Tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah guru PAUD dapat 
menerapkan metode TEGAR sebagai panduan penilaian terhadap gerak dasar anak 
PAUD. Penelitian ini dilaksanakan satu tahun yaitu mensosialisasikan metode TEGAR 
kepada guru PAUD di Kota Semarang yang berjumlah 741 lembaga pendidikan PAUD 
di tahun 2013. Perencanaan kegiatan pada bulan pertama menganalisis jumlah PAUD 
yang ada di kota Semarang. Tahap selanjutnya meminta persetujuan dari lembaga untuk 
menentukan mulai sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan 9 bulan berturut-turut. 
Pembagian lokasinya disesuaikan dengan lingkup daerah/area lembaga pendidikan 
PAUD.
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HEALTHY LIFESTYLE MODEL: ORGANIC FOOD, FROM PEOPLE TO PEOPLE

Mardiana, Aurel Trifonia Christy, Cicik Pujiastuti
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penyakit degeneratif sejak beberapa beberapa tahun terakhir telah menjadi 
permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Banyaknya penyakit yang timbul akibat 
pola makan serta jenis makanan yang tidak sehat mulai menjadi perhatian pemerintah dan 
masyarakat. Penyeakit degeratif yang banyak terjadi seperti penyakit hipertensi, jantung 
koroner, penyakit kardiovaskuler, diabetes melitus, obesitas, dan masih banyak lagi lainnya. 
Banyaknya penyakit yang timbul akibat pola makan serta jenis makanan yang tidak sehat 
mulai menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif kualitatif. Responden yang terlibat berjumlah 196 orang dan 89 sekolah. Selain 
itu, pemegang program kesehatan dinas pendidikan, orangtua, guru dari 89 sekolah juga 
terlibat. Hasil menunjukkan Responden tidak membawa bekal ke sekolah yaitu sebanyak 
80,6 % (negeri) dan 76,5 % (swasta), memilih jajan dikantin sekolah sebesar 85,4% 
(negeri) dan 75,7% (swasta), makanan jajanan di sekitar sekolah bahwa baik di sekolah 
negeri maupun swasta mengandung pewarna mencolok yaitu sebesar 61% (negeri) dan 
57,1% (swasta), makanan jajanan di sekolah yang mengandung bahan tambahan pangan 
seperti MSG, pewarna, pemanis buatan, dan pengawet .sebesar 73,2 % (negeri) dan 
71,4% (swasta) makanan jajanan mengandung, lebih dari 50%, kantin belum memenuhi 
standar kantin sehat, kemampuan guru dalam bidang gizi sekolah masih kurang, peran 
serta dinas kesehatan dinas kesehatan dalam healthy lifestyle di sekolah, diperlukan peran 
serta guru dan orangtua dalam peningkatan healthy lifestyle di sekolah, peran serta 
guru dan siswa dalam peningkatan konsumsi sayur dapat dilakukan dengan membuat 
media hidroponik disekolah.

MEMBEDAH LABELISASI SESAT AJARAN GAFATAR (STUDI FENOMENA 
GAFATAR DI JAWA TENGAH)

Ali Masyhar, Sultan Fauzan Hanif, Ana Guna Maryana
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Payung Mahasiswa 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Salah satu fenomena besar yang menggoncang masyarakat Indonesia beberapa 
waktu ini adalah terungkapnya kelompok Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). GAFATAR 
menjadi fenomena yang menarik karena secara yuridis formal, organisasi ini baru 
berdiri pada tahun 2012, namun jumlah pengikutnya sudah dipastikan mencapai ribuan 
orang. Disinyalir, GAFATAR merupakan kelanjutan dari Alqiyadah Al-Islamiyah pimpinan 
Ahmad Musadeq yang beberapa tahun lalu telah dinyatakan bersalah karena penyebaran 
ajaran sesat. Karena dianggap sebagai metamorfosis dari ajaran sesat tersebut, dan 
didukung dengan fakta di lapangan yang ada, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
mengeluarkan fatwa bahwa ajaran GAFATAR adalah ajaran sesat yang perlu dilarang 
Dalam pengembangan lebih lanjut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mensinyalir 
adanya simpatisan gerakan radikal yang bergabung dalam GAFATAR ini. Tujuan penelitian 
ini adalah: (1) Mengkaji dan menganalisis ajaran GAFATAR sehingga distigma menjadi 
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ajaran sesat, (2) Menganalisis cara penyelesaian yang telah ditempuh oleh pemerintah 
terhadap Eks-GAFATAR sekaligus memberi masukan alternatif penyelesaian. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian sosiologis/empiris/nondoktrinal, meskipun tetap tidak 
meninggalkan ranah normatif. Hal ini karena penelitian hukum yang sempurna, senantiasa 
mensinergikan berbagai disiplin ilmu. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Labelisasi 
sesat ajaran GAFATAR merupakan langkah yang tepat, meskipun Eks GAFATAR (para 
pemimpinnya) berkilah bahwa organisasi ini bergerak pada bidang sosial kemasyarakatan, 
dan tidak bergerak dalam ajaran/aliran keagamaan. Bahkan tidak hanya sesat, penelitian 
ini mendapatkan fakta bahwa GAFATAR juga termasuk dalam kategori radikalisme, (2) 
Pembinaan yang dilakukan terhadap Eks- GAFATAR merupakan kebijakan yang tidak 
tuntas dan menyeluruh. Pengembalian ke tempat daerah asal, tanpa dibarengi dengan 
kebijakan ekonomi untuk menopang kehidupan sehari-hari justru menimbulkan persoalan 
berikutnya.
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PERSEPSI MENGENAI RISIKO EKOLOGIS DENGAN INTENSI PERILAKU PRO- 
KONSERVASI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Luthfi Fathan Dahriyanto, Rahmawati Prihastuty, Amri Hana Muhammad
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Beberapa tahun terakhir, risiko ekologi (ancaman terhadap kesehatan, produktivitas 
spesies dan ekosistem) muncul sebagai topik besar yang menjadi perhatian publik, bahasan 
ini paralel dengan perhatian ahli kepada sumber daya berkelanjutan (renewable energy) 
dan keprihatinan atas kerusakan lingkungan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 
perilaku pro konservasi, salah satunya adalah berkaitan dengan persepsi terhadap risiko 
ekologis. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan mengenai pengaruh persepsi risiko 
ekologis terhadap intensi perilaku pro-konservasi pada mahasiswa. Penelitian dilakukan 
untuk melihat kaitan antara persepsi risiko ekologis dengan pertimbangan kognitif umum 
yang akan berhubungan dengan perilaku pro-lingkungan. Selanjutnya persepsi mengenai 
risiko ekologis akan diukur dengan meliha tiga indikator yaitu pertama harapan bahwa 
masalah lingkungan akan atau sedang terjadi, kedua prediksi mengenai konsekuensi 
negatif dari masalah ekologis yang berakibat kepada diri dan orang lain dan lingkungan, 
dan ketiga pengetahuan mengenai penyebab masalah. Intensi perilaku pro-konservasi 
dalam penelitian ini diukur dengan skala yang dikembangkan berdasarkan teori perilaku 
bertujuan dari Fishbein dan Ajzen (1988) yang akan disesuaikan untuk melihat niat 
perilaku yang mendukung pelestarian lingkungan (pro-konservasi).

PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN 
KETERAMPILAN GERAK DASAR ANAK (EKSPERIMEN DI KELOMPOK A TK 

PERTIWI 49 NGIJO)

Ni Kadek Aris Rahmadani, Lita Latiana, R. Agustinus Arum EN
Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Perkembangan permainan modern sangat mempengaruhi aktivitas motorik anak, 
khususnya keterampilan gerak. Dalam pembelajaran di kelas guru masih menggunakan 
pembelajaran yang konvensional, sehingga pembelajaran melalui kegiatan permainan 
sangat kurang. Akibatnya banyak anak yang kurang mengetahui bahwa banyak kegiatan 
permainan yang sangat sederhana, murah, mudah dan anak mampu melakukan sendiri, 
yaitu permainan tradisional. Banyak berbagai permainan tradisional yang dapat dilakukan 
oleh anak salah satunya permainan engklek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan perkembangan keterampilan gerak dasar anak kelompok A melalui kegiatan 
permainan tradisional. Keterampilan gerak dasar pada permainan engklek yaitu gerak 
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lokomotor, nonlokomotor dan manipulatif. Penelitian ini dilakukan dengan model pre-
experimental yaitu one group pretest-postest. Terdapat dua variabel dalam penelitian 
ini, yaitu variabel dependent adalah perkembangan gerak dasar, sedangkan variabel 
independent adalah permainan tradisional. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A 
dengan usia 4-5 tahun di TK Pertiwi 49. Data keterampilan gerak dasar sebelum penelitian 
diperoleh dengan cara melakukan observasi awal selama 1 minggu. Pengumpulan 
data selama penelitian dilakukan dengan cara melihat setiap aspek gerak dasar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perkembangan keterampilan gerak dasar anak yang 
mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar -5,44. Hal ini, dapat diketahui dari 
hasil keterampilan gerak dasar anak yaitu dalam aspek lokomotor, nonlokomotor dan 
manipulatif anak sebelum dan sesudah melakukan kegiatan permainan tradisional, yaitu 
permainan engklek. Dengan kegiatan permainan dapat meningkatkan keterampilan gerak 
anak, salah satunya melalui kegiatan permainan tradisional.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR ELEKTRONIK UNTUK PEMBELAJARAN 
MAHASISWA JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN FIP 

UNNES

Niam Wahzudik, Hardjono, Nurussa’adah
Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan buku ajar elektronik mata 
kuliah Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian dan pengembangan (R&D). Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 
angket. Responden penelitian ini terdiri pakar materi dan media serta mahasiswa jurusan 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan yang lulus mata kuliah Pengembangan Kurikulum 
Satuan Pendidikan. Analisis data kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif 
presentase. Hasil penelitian menunjukkan buku ajar elektronik Pengembangan Kurikulum 
Satuan Pendidikan yang dikembangkan telah memenuhi syarat kelayakan dengan tingkat 
kelayakan materi dan penyajian buku sebesar 85% dan kelayakan media sebesar 
86% dengan kategori sangat layak. Respon mahasiswa terhadap buku ajar elektronik 
menunjukkan presentase rata-rata respon sebesar 81%. Artinya buku ajar elektronik 
memiliki kategori baik dan dapat dipergunakan dalam perkuliahan.

PENGARUH IDENTITAS ETNIS TERHADAP ORIENTASI KARIER SISWA 
KETURUNAN JAWA DAN SISWA KETURUNAN TIONGHOA DI SMA SE-KOTA 

SALATIGA

Sigit Hariyadi, Zakki Nurul Amin
Jurusan Bimibingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Karier diartikan sebagai rentangan peran kehidupan individu yang berjalan 
sepanjang hayat, baik ketika masa belajar, masa bekerja, ataupun masa pensiun. Pada 
setiap rentang kehidupan terdapat tugas dan harapan karier, termasuk didalamnya tugas 
dan harapan karier siswa SMA. Harapan perkembangan karier bagi siswa SMA adalah 
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dapat menentukan pilihan pendidikan lanjutan dan pekerjaan dimasa mendatang. Lebih 
khusus lagi, karier bagi siswa SMA merupakan sesuatu yang secara sosial diakui sebagai 
cara untuk memenuhi kepuasan berbagai kebutuhan, mengembangkan perasaan eksis 
dalam masyarakat, dan memperoleh sesuatu yang diinginkan untuk mencapai tujuan 
hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai permasalahan karier baik 
dari internal maupun eksternal diri siswa. Permasalahan karier tersebut dapat dihindari 
dengan memiliki pemahaman akan orientasi karier. Orientasi karier merupakan sikap 
individu terhadap pilihan kariernya, baik itu pilihan studi lanjut ataupun pilihan pekerjaan 
yang ditunjukkan dengan adanya pengetahuan diri, pemahaman diri, kemampuan diri, dan 
perencanaan masa depan. Orientasi karier seseorang dipengaruhi beberapa faktor, antara 
lain adalah pengaruh lingkungan keluarga dan stimulus budaya keluarga. Budaya dan nilai-
nilai keluarga sebagai makanisme kontrol pola pikir dan keterkaitannya dengan orientasi 
karier dapat dilihat pula dari keberagaman etnis. Etnis merupakan pencerminan budaya 
yang melekat pada tiap individu. Perbedaan kebudayaan antar etnis akan melahirkan 
sebuah kepribadian yang akan menentukan sikap dan perilaku termasuk didalamnya akan 
menghasilkan perbedaan orientasi pada karier individu. Etnis Jawa dan etnis Tionghoa 
(Cina) merupakan dua etnis yang paling menonjol. Hubungan kedua etnis tersebut sering 
digambarkan sebagai hubungan mayoritas dan minoritas. Fenomena yang berkembang, 
etnis Tionghoa dinilai mempunyai orientasi karier dan identitas etnis yang lebih baik dari 
etnis Jawa. Walaupun demikian, masih sering dijumpai konflik dalam pilihan karier anak 
akibat terjadi pertentangan antara tuntutan keluarga dan minat keinginan anak. Konflik 
pilihan karier sangat rentan terjadi pada budaya keluarga yang berorientasi komunitas, 
termasuk pada keluarga etnis Jawa maupun etnis Tionghoa. Jenis penelitian ini adalah 
kausal-komparative ex-post facto design, dimana peneliti hendak mencari tahu mengenai 
pengaruh dari identitas etnis terhadap orientasi karier siswa berdasarkan latar belakang 
keturunan keluarga etnis Jawa dan etnis Tionghoa. Selain itu desain korelasi diperuntukkan 
untuk mencari tahu hubungan antara identitas etnis dan orientasi karier siswa keturunan 
Jawa dengan Tionghoa Hasil penelitian harapannya dapat dijadikan bahan pengayaan 
teori dan menambah wawasan dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling, khususnya 
terkait orientasi karier siswa berdasarkan latar belakang keluarga keturunan Jawa dan 
keturunan Tionghoa.

INOVASI MODEL PEMBELAJARAN MELALUI PENGEMBANGAN STRATEGI 
REFLECTION THINKING, REINFORCEMENT & HABITUATION (R2H) BERBASIS 

NILAI-NILAI KONSERVASI DALAM MATA KULIAH PENGEMBANGAN PKN 
SEKOLAH DASAR

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

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tujuan dari penelitian adalah menghasilkan inovasi model pembelajaran dengan 
mengembangkan strategi pembelajaran R2H yang berbasis nilai-nilai konservasi dalam 
pembelajaran mata kuliah Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. 
Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian pendidikan dengan pendekatan 
pengembangan (R&D). Tahap penelitian meliputi studi pendahuluan dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif melalui pemetaan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
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dalam rangka akselerasi inovasi, kemudian dilanjutkan tahap pengembangan yang dimulai 
dengan perancangan inovasi model pembelajaran, validasi desain, serta perbaikan desain, 
dilanjutkan dengan uji coba model dengan menerapkan metode eksperimen, dilanjutan 
revisi model, dilanjutkan pengembangan model final. Penelitan ini dilaksanakan di jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Subyek penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen terkait. Hasil penelitian yang telah 
di dapat peneliti yaitu studi pendahuluan dengan memetakan kompetensi dan indikator 
dalam mata kuliah Pengembangan PKn SD kemudian merancang produk berupa rencana 
pembelajaran perkuliahan sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui strategi reflection 
thinking, reinforcement & habituation (r2h) berbasis nilai-nilai konservasi yang nanti akan 
digunakan atau diujikan kepada kelas treatment. Sebelum diujikan, tahap berikutnya desain 
produk rancangan model pembelajaran dikonsultasikan dengan validator ahli. Validator 
memberikan masukan terkait keseimbangan dalam mengembangkan ketiga strategi yang 
digunakan dan menegaskan bahwa rancangan model dapat diujikan, kemudian peneliti 
melakukan uji dikelas treatment dengan pola one group pretest posttest design. Hasil yang 
diperoleh melalui hasil pretest dan posttest menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar 
dari 45,88% menjadi 88,95%, jika dihitung dengan rumus N-Gain mendapatkan hasil 0,79 
yang berarti terjadi peningkatan dalam kategori tinggi, sedangkan melalui angket kefektifan 
inovasi model menunjukan bahwa terjadi peningkatan kefektifan pembelajaran sebelum 
dan sesudah menggunakan inovasi model pembelajaran dari 53,29% menjadi 89,31%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa inovasi model pembelajaran 
tersebut efektif untuk dikembangkan dalam pembelajaran mata kuliah Pengembangan 
PKn SD.

STRATEGI ADAPTASI BUDAYA MAHASISWA DALAM MENGHADAPI 
PERBEDAAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL (STUDI KASUS MAHASISWA PGSD 

UPP TEGAL FIP UNNES)

Tri Astuti, Akhmad Junaedi, Sri Ismi Rahayu
Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikan di 
perguruan tinggi. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah mahasiswa PGSD UPP 
Tegal FIP UNNES. Pada dasarnya mereka berasal dari berbagai latarbelakang yang 
tidak sama. Perbedaan tersebut harus diakomodir agar mereka dapat beradaptasi dengan 
masyarakat sekitar dan lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
bagaimana strategi adaptasi budaya mahasiswa dalam menghadapi perbedaan Kota 
Tegal dan hambatan apa saja yang dihadapi mereka dalam melaksanakan strategi 
adaptasi budaya. Kajian ini penting karena masyarakat Tegal sangat majemuk, sehingga 
mereka memiliki keunikan dalam kehidupannya. Kehidupan yang dimaksud adalah 
dalam hal sosial, budaya, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif, sehingga kajian dari aspek tersebut dapat diketahui melalui beberapa teknik 
pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
penelitian, mahasiswa melakukan strategi adaptasi budaya pada masyarakat Tegal 
dengan cara : 1) Memahami cara hidup orang Tegal, baik melalui interaksi langsung 
maupun tidak langsung, 2) Berusaha menerima perbedaan budaya diantara mereka, 3) 
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Meredam egosentrisme dan primordialisme dalam diri mereka karena faktanya mereka 
sedang tinggal di Tegal. Hambatan yang dihadapai mahasiswa PGSD UPP Tegal dalam 
menghadapi perbedaan budaya Kota Tegal adalah : a) Sulit menerjemahkan bahasa dan 
dialek yang digunakan masyarakat setempat, b) Keterbatasan ruang gerak mahasiswa di 
tingkat Keluraha, misal enggan menikuti organisasi sosial, c) Kesibukan mahasiswa di 
kampus, misal kuliah dan mengikuti organisasi kampus yang tidak berhubungan dengan 
masyarakat.

STRATEGI PEMANFAATAN SAC (SELF-ACCESS CENTRE) PADA MATA KULIAH 
ICT IN LANGUAGE LEARNING

Arif Suryo Priyatmojo, Galuh Kirana Dwi Areni, Bambang Purwanto
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Mahasiswa di era Global World saat ini sangat penting dalam penguasaan ICT 
agar mampu bersaing pada tingkat nasional maupun regional. Penguasaan ICT tersebut 
dapat difasilitasi oleh Pendidikan Tinggi melalui unit yang ada dibawahnya yakni Jurusan. 
Jurusan Bahasa Inggris yang ada di Universitas Negeri Semarang memiliki sarana 
dan prasarana SAC (Self-Access Centre) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi 
penguasaan ICT mahasiswa Bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menemukan 
manfaat apa yang dapat diberikan pada kuliah ICT in Language Learning, 2) apakah 
SAC dapat mendorong pembelajaran mandiri (independent learning) dan 3) kendala 
apakah yang ditemukan pada pemanfaatan SAC pada perkuliahan ICT in Language 
Learning. Penelitian ini menggunakan pendekatana deskriptif kualitatif dengan analisis 
SWOT. Data diperoleh melalui tiga instrument yakni observasi langsung, wawancara dan 
studi dokumen (produk), dan objek penelitian ini adalah dua kelas mata kuliah ICT in 
Language Learning. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa 
mayoritas mahasiswa pada kelas ICT memberikan respon bahwasanya SAC memberikan 
manfaat pada perkuliahan ICT dan SAC juga dapat mendorong pembelajaran mandiri 
(independent learning). Namun demikian masih banyak kendala yang ditemukan ketika 
perkuliahan ICT dilaksanakan di SAC. Saran yang dapat diberikan terhadap pemanfaatan 
SAC terhadap perkuliahan ICT adalah perlunya menajamen yang baik dalam penggunaan 
dan pemanfaatan SAC karena seringnya ditemukan kendala dilapangan.

PENGEMBANGAN MEDIA UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) 
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERMUATAN NILAI 

KONSERVASI

Asep Purwo Yudi Utomo, Uki Hares Yulianti
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
 Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pendidik untuk 
menggunakan teknologi, khususnya komputer, dalam pembelajaran. Penggunaan 
komputer sebagai media pembelajaran sebaiknya dibuat interaktif karena akan mendorong 
partisipasi peserta didik sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Interaktif 



156 Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian DIPA PNBP

dalam komputer yaitu adanya interaksi antara pengguna (peserta didik) dan komputer. 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Mendeskripsikan tingkat kebutuhan terhadap 
pengembangan media uji kemahiran berbahasa Indonesia berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi bermuatan nilai konservasi. erancang media uji kemahiran berbahasa 
Indonesia berbasis teknologi informasi dan komunikasi bermuatan nilai konservasi. 
Menentukan keefektifan media uji kemahiran berbahasa Indonesia berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi bermuatan nilai konservasi. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development). 
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah (1) informasi tentang tingkat kebutuhan 
produk, (2) materi uji kemahiran berbahasa Indonesia, (3) hasil penilaian ahli, dan (4) 
data uji keefektifan atau uji coba terbatas. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 
penelitian adalah (1) kuesioner analisis kebutuhan, (2) instrument uji ahli, (3) instrument 
uji terbatas. Instrumen analisis tingkat kebutuhan dalam penelitian ini disusun dengan 
tujuan untuk mendapatkan data pendapat dosen dan mahasiswa terhadap media yang 
dikembangkan. Analisis kebutuhan didasarkan kepada kebutuhan mahasiswa dan dosen 
terkait media Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi bermuatan nilai konservasi. Aspek yang dilihat adalah aspek kebutuhan 
akan seksi atau bagian sial dan nilai konservasi. Aspek tampilan dan layout media Uji 
Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
bermuatan nilai konservasi memperoleh skor rata-rata 72,92. Aspek isi dan keefektifan 
media Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi bermuatan nilai konservasi memperoleh skor rata-rata 76,56. Kaegori Baik.

HUMANISME PADA KARYA MAHASISWA SENI RUPA DAN IMPLIKASINYA BAGI 
PENGEMBANGAN KARAKTER HUMANIS DI PERGURUAN TINGGI

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

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Humanisme yang menjunjung tinggi manusia dan kemanusiaan terus berkembang 
dan berimplikasi pada semua bidang, termasuk pada bidang seni rupa di perguruan 
tinggi, baik dalam kajian teoretis maupun praktis. Di sisi lain, dalam kehidupan akademis 
di perguruan tinggi, nilai humanistik menjadi isu konservasi yang penting. Oleh sebab itu 
diperlukan kajian tentang karakter humanis di perguruan tinggi, salah satunya berangkat 
dari potensi akademik yang ada pada karya studi mahasiswa seni rupa. Secara khusus 
penelitian bertujuan: (1) menjelaskan wujud karya studi mahasiswa seni rupa FBS Unnes 
yang merefleksikan pemahaman mendasarnya terhadap nilai humanistik; (2) menjelaskan 
implikasi strategis bagi pengembangan karakter humanis di perguruan tinggi. Secara 
metodologis, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus 
di Jurusan Seni Rupa FBS Unnes dengan subjek mahasiswa yang melaksanakan studi 
karya seni rupa. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen, 
serta dianalisis menggunakan mode alir. Penelitian ini mengungkapkan hasil berikut ini. 
Pertama, dapat dipetakan bahwa karya proyek studi mahasiswa seni rupa merefleksikan 
pemahaman tentang nilai humanistik, dengan pengungkapan gagasan humanistik 
antara lain: toleransi beragama masyarakat, isu gender, isu modernitas, kekuasaan 
dan kebenaran, kedudukan dan jabatan, dehumanisme, kebebasan hak asasi manusia, 
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kepedulian, korupsi dan mentalitas, serta dunia anak. Karya mahasiswa merefleksikan 
pengetahuan dan pemahaman himanisme dan humaniora secara mendasar, sebagai 
landasan teoretik untuk menganalisis fenomena dehumanistik dalam kehidupan sekitar 
untuk diungkapkan kembali secara artistik dalam sebuah karya seni rupa yang berkualitas 
secara akademik maupun estetik.

KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DAN PENERAPANNYA DALAM BAHAN AJAR 
BERBICARA PADA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS FAKULTAS 

BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Girindra Putri Dewi Saraswati, Mohamad Ikhwan Rosyidi, Hartoyo
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang 
bahan ajar yang memuat komunikasi lintas budaya untuk kepentingan pembelajaran 
berbicara dan mengetahui penerapan komunikasi lintas budaya yang dilakukan dalam 
pembelajaran berbicara di dalam kelas. Secara khusus, penelitian ini telah meneliti bahan 
ajar berbicara meliputi percakapan, instruksi bermain peran, dan diskusi terkonteks 
menggunakan teori kompetensi komunikasi lintas budaya. Penerapan komunikasi lintas 
budaya pada pembelajaran, utamanya berkait dengan teknik dan strategi pengajaran lintas 
budaya di kelas juga telah dikaji. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah 
interdisiplin dengan menggunakan metode kualitatif. Desain penetian yang digunakan 
adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 
dan studi dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data yang meliputi 
triangulasi data sumber, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis. 
Data yang didapat dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Hasil menunjukkan bahwa buku 
ajar yang selama ini dipakai dalam mata kuliah berbicara sudah secara implisit maupun 
eksplisit memasukkan unsur komunikasi lintas budaya dalam bentuk politeness atau 
kesopanan. Penerapan di kelas, secara eksplisit maupun implisit, guru telah mengajarkan 
komunikasi lintas budaya yang secara garis besar lebih banyak tentang politeness lewat 
aktivitas pembelajaran yang diaplikasikan. Perbaikan lebih lanjut, mahasiswa berharap 
akan adanya eksplorasi dan pengetahuan tentang universal politeness atau kesopanan 
yang berterima dalam ranah internasional selain pembahasan tentang kesopanan yang 
berterima di negara sasaran.

BUKU PENGAYAAN APRESIASI DONGENG YANG BERMUATAN KONSERVASI 
BUDAYA “BANYUMASAN”: POTENSI DAN PENGEMBANGANNYA SEBAGAI 

SUMBER BELAJAR

Meina Febriani, Suseno
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Buku merupakan sarana yang penting dalam pembelajaran. Buku pengayaan 
sebagai salah satu jenis buku pelajaran dapat memperlancar proses pembelajaran. 
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Tanpa adanya buku maka pendidikan akan sulit berjalan dengan baik. Salah satu kriteria 
buku pelajaran yang baik adalah buku yang memuat materi yang edukatif dan informatif. 
Budaya lokal merupakan muatan yang dapat digunakan dalam penyusunan materi 
buku pelajaran. Budaya Jawa (Banyumasan) sebagai memiliki nilai-nilai yang luhur 
yang sepantasnya dipahami oleh anak-anak terutama pada jenjang pendidikan dasar di 
Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengungkap: (1) kebutuhan siswa dan guru terhadap 
buku pengayaan apresiasi dongeng bermuatan nilai “konservasi budaya Banyumasan 
(2) bentuk dan prinsip buku pengayaan apresiasi dongeng bermuatan nilai “konservasi 
budaya Banyumasan. Desain research and development digunakan dalam penelitian ini. 
Penelitian ini diyakini akan memberikan manfaat teoretis tentang konsep pembelajaran 
sastra anak. Simpulan kemajuan penelitian ini didasarkan pada pembahasan masalah 
pertama, yaitu kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan apresiasi dongeng 
yang bermuatan konservasi budaya Banyumasan, dapat diperoleh simpulan empat prinsip 
utama. Prinsip tersebut merupakan prinsip pengembangan buku pengayaan apresiasi 
dongeng berdasarkan aspek isi, penyajian, bahasa, dan grafika.

SANGGAR BAHASA BERBASIS SOCIO-TECHNOLOGY (SBST): TEROBOSAN 
BARU MODEL TERAPI WICARA BERBASIS RUMAH DI KOTA SEMARANG

Muhammad Badrus Siroj, Urip Muhayat Wiji Wahyudi, Iwan hardi Sapotro
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

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. Padahal perkembangan bahasa anak sangat penting, jika kurang 
diperhatikan akan timbul banyak persoalan misalnya penyakit berbahasa. Penyakit atau 
hambatan berbahasa sekarang ini banyak dialami oleh anak usia dini misalnya gagu, 
lambat berbicara, afasia, autis, dan sebagainya. Perilaku orangtua dan lingkungan 
sekitar diyakini menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan anak dalam 
kemampuan berbahasanya baik sebelum lahir maupun ketika sudah lahir. Gangguan 
bahasa yang dialami oleh anak sebelum lahir misalnya pada anak yang terlahir cacat, 
kelainan atau ketidaknormalan seperti anak pada umumnya memerlukan penanganan 
secara khusus. Anak dengan kebutuhan khusus atau sering disebut dengan ABK 
dengan kelainan seperti kecacatan fisik, syaraf, atau mental (IQ) biasanya mengalami 
beberapa keterlambatan perkembangan pada beberapa aspek salah satunya adaah 
perkembangan bahasa. Minimnya model dan metode dalam terapi wicara dialami orang 
tua serta lembaga-lembaga pendidikan anak cacat sehingga menghambat dalam proses 
penyembuhan. Disamping itu, pemanfaatan teknologi komunikasi sosial sangat minim 
padahal perkembangan teknologi sangat pesat dan dapat dimanfaatkan secara optimal. 
Untuk mencapai sasaran penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian yang diterapkan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan reseach and development (R& D), yaitu suatu 
penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan suatu model melalui siklus proses 
penelitian, aksi, refelksi, evaluasi, dan inovasi dalam sautu rangkaian kegiatan yang 
sistematis. Model alternatif ini dirumuskan secara kolaboratif antara peneliti, pakar ahli, 
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guru, dan instansi terkait melalui disksusi terfokus (focus group discussion). Penelitian 
ini menghasilkan analisis kebutuhan pengembangan sanggar bahasa berbasis socio-
technology (SBST) dalam terapi wicara di Kota Semarang, karakteristik sanggar bahasa 
berbasis socio-technology (SBST) sebagai model terapi wicara berbasis rumah di Kota 
Semarang, serta keefektifan sanggar bahasa berbasis socio-technology (SBST) untuk 
meningkatkan kemampuan berbahasa anak cacat di Kota Semarang. Dapat disimpulkan 
pula bahwa perkembangan bahasa anak yang baik diperlukan pola pengasuhan yang 
komprehensif dari orang tua yang merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi 
seorang anak. Keluarga merupakan ‘taman sekolah’ pertama bagi seorang anak. Dari 
sana lah sang anak dibentuk pertama kali oleh orang tuanya akan menjadi seperti apa 
dikemudian harinya. Orang tua harus memahami betul kapan seorang anak mengalami 
perkembangan bahasa pertahapannya sehingga orang tua dapat memberikan stimulus 
positif yang sesuai dengan tahapan perkembangannya.

ORAL CORRECTIVE FEEDBACK DALAM INTERAKSI KOMUNIKATIF ANAK PADA 
PEMBELAJARAN BERBASIS IMERSI

Pasca Kalisa, Agung Nugroho, Rohani
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena penggunaan 
corrective feedback oleh guru dalam memperbaiki kesalahan pada ujaran anak pada 
interaksi komunikatif di dalam kelas secara natural. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
menginvestigasi persepsi guru dalam memperbaiki kesalahan ujaran yang diproduksi 
anak, sehingga faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan corrective feedback 
ini dapat memberikan gambaran secara jelas. Target dari penelitian ini adalah dua guru 
dan duabelas anak di salah satu sekolah di Semarang yang menerapkan pembelajaran 
berbasis imersi yaitu Mondial School Semarang. Metode deskriptif kualitatif diaplikasikan 
dalam penelitian dalam rangka menganalisa setiap ujaran yang diproduksi guru dalam 
interaksi di dalam kelas dan persepsi guru terhadap corrective feedback yang diberikan, 
sehingga deskripsi fenomena tersebut dapat diuraikan secara detil. Untuk mencapai 
tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu (1) 
rekaman video dan audio dan (2) wawancara dengan guru. Dalam menganalisis data, 
kategorisasi dan identifikasi, serta penyortiran diperlukan, sehingga dapat dilihat frekuensi 
penggunaan corrective feedback oleh guru. Adapun, hasil dari wawancara dideksripsikan 
secara mendalam agar dapat diketahui faktor-faktor penyebab penggunaancorrective 
feedback tersebut. Dari hasil penelititan ini, maka dapat disimpulkan bahwa guru memiliki 
kecenderungan untuk menggunakan corrective feedback yang diungkapkan secara 
eksplisit dalam memperbaiki kesalahan ujaran pada anak, daripada secara implisit atau 
secara tidak langsung. Dalam hal ini, guru juga cenderung lebih sering menggunakan tipe 
didactic recasts dalam memperbaiki kesalahan ujaran, yang mana guru secara langsung 
mereformulasi seluruh atau sebagian ujaran anak dengan bentuk yang benar. Adapun, 
persepsi guru dalam kecenderungannya memberikan corrective feedback melalui didactic 
recast adalah karena didactic recast dianggap sangat efektif dalam mendorong anak untuk 
memperbaiki kesalahan pada ujaran mereka. Guru juga menambahkan bahwa pemberian 
corrective feedback ini dimaksudkan untuk mendorong anak untuk menyadari akan struktur 
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bahasa yang lebih tepat tanpa mengajarkan grammar secara didaktif, sehingga grammar 
diharapkan dapat terserap dan terpahami oleh anak dengan sendirinya.

PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI MELALUI KETERAMPILAN MENULIS 
CERITA ANAK BERWAWASAN KONSERVASI BUDAYA BERDASARKAN 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) PADA SISWA 
SEKOLAH DASAR KELAS TINGGI

Qurrota Ayu Neina, Ganni Ellia Sangra
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Literasi sangat penting bagi siswa karena keterampilan literasi akan berpengaruh 
terhadap keberhasilan belajar mereka dan kehidupannya. Keterampilan literasi yang baik 
akan membantu siswa dalam memahami teks lisan, tulisan, maupun gambar/visual, 
oleh karena itu pengembangan literasi siswa dalam pembelajaran selalu dilakukan secara 
terpadu antara kegiatan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Hal itu karena 
keempat keterampilan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun masing-
masing memiliki ciri tertentu. Karena adanya hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran 
dalam satu jenis keterampilan dapat meningkatkan keterampilan yang lain. Oleh karena 
itu, guru didorong untuk lebih kreatif dalam pembelajaran sehingga dapat mensinergikan 
berbagai keterampilan berbahasa bagi siswa, terutama pada siswa tingkat sekolah dasar. 
Salah satu upaya untuk dapat mendorong tingkat kemampuan literasi siswa sekolah 
dasar ditempuh secara terpadu melalui proses pembelajaran dan pengembangan budaya 
menulis. Keterampilan menulis sangatlah penting diajarkan kepada siswa. Dengan 
memahirkan siswa dalam menulis sebuah karya, terutama karya sastra, diharapkan dapat 
mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 
kemampuan literasi melalui keterampilan menulis cerita anak berwawasan konservasi 
budaya berdasarkan Content and Language Integrated Learning (CLIL) pada siswa 
sekolah dasar kelas tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian action research. Penelitian 
tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara singkat penelitian 
ini dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelaahan penelitian yang bersifat reflektif 
dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan 
praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional.

EVALUASI LITERASI KARYA ILMIAH PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Zulfa Fahmy, Dyah Prabaningrum, Diyamon Prasandha
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Terbukti dengan budaya literasi menulis di Unnes, selama sepuluh tahun Unnes 
menduduki urutan lima besar dalam PKM yang didanai Dikti. Tahun 2013, Unnes 



161Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian DIPA PNBP

menempati urutan ketiga. Terbanyak pertama diraih Institut Teknologi Sepuluh November 
Surabaya (jumlah PKM 460), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (460), Universitas 
Negeri Semarang (359), Institut Pertanian Bogor (355), dan Universitas Brawijaya Malang 
(331) (sumber unnes.ac.id). Dari observasi yang dilakukan mahasiswa dalam tugas Mata 
Kuliah Umum bahasa Indonesia terkait observasi kesalahan berbahasa, masih terdapat 
kesalahan berbahasa pada setiap sempel PKM. Kesalahan berbahasa ini terjadi karena 
tingkat literasi mahasiswa yang masih kurang. Kesalahan berbahasa ini juga terjadi 
karena tidak adanya evaluasi literasi karya ilmiah hasil Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM). Evaluasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dibutuhkan guna menjadi bahan 
refleksi pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Kemampuan literasi yang 
sangat dibutuhkan dalam membuat karya ilmiah adalah kemampuan menulis. Maka dari 
itu, dibutuhkan penelitian untuk mengevaluasi literasi karya ilmiah Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini meliputi (1) apa saja kesalahan berbahasa pada karya ilmiah Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) mahasiswa Universitas Negeri Semarang? (2) Bagaimana 
kajian kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah program kreativitas mahasiswa 
Universitas Negeri Semarang? Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil evaluasi 
terkait dengan kemampuan literasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Secara 
khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah 
program kreativitas mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Selain itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah program kreativitas 
mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Corder (dalam Pateda, 1989:32) membedakan 
pengertian antara kesalahan (error) dengan kekeliruan (mistakes). Kesalahan mengacu 
pada pemahaman (kompetensi), sedangkan kekeliruan mengacu pada penampilan 
(performansi). Perbedaan penyimpangan dan kekeliruan dipertegas oleh Baradja, 
kekeliruan adalah penyimpangan yang tidak sistematis, misalnya karena kesalahan, 
emosi, atau salah ucap, sedangkan kesalahan adalah penyimpangan-penyimpangan yang 
sifatnya sistematis, taat asas, dan menggambarkan kemampuan si perabelajar bahasa 
pada tahap tertentu (Baradja 1981:12). Pengkajian pada penelitian ini dilakukan secara 
mendalam dan terperinci guna memperoleh suatu deskripsi yang jelas terhadap kesalahan 
penggunaan ejaan, pilihan kata, serta kalimat dalam karangan tentang perjalanan yang 
ditulis oleh siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi dan teknik catat. Teknik analisis data adalah teknik pilah dan 
penggolongan.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN EKSPRESI LISAN SASTRA 
BERBASIS KONSERVASI BUDAYA SEBAGAI UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI 
HUMANIS BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

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

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Posisi sastra yang sangat strategis untuk mengajarkan budaya bangsa ternyata 
tidak seimbang dengan kondisinya yang dipandang sebelah mata. Terpuruknya budaya 
dan nilai-nilai humanis di kalangan remaja adalah bukti nyata tergesernya budaya 
bangsa. Penanaman nilai-nilai budaya yang humanis sangat tepat dilakukan dengan 
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mengintegrasikannya dalam pembelajaran sastra, salah satunya dalam pembelajaran 
ekspresi lisan sastra. Namun, minimnya model pembelajaran dengan muatan budaya dan 
nilai-nilai humanis menjadikan pencapaian pembelajaran ekspresi lisan belum maksimal. 
Berdasarkan uraian tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah pengembangan 
model pembelajaran ekspresi lisan sastra berbasis konservasi budaya sebagai upaya 
penanaman nilai-nilai humanis bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan pembelajaran ekspresi lisan 
sastra, menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan model, dan mendeskripsikan 
model pembelajaran ekspresi lisan sastra berbasis konservasi budaya sebagai upaya 
penanaman nilai-nilai humanis bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
(PBSI). Penelitian dan pengembangan (R&D) ini dilakukan di Prodi PBSI, Jurusan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, FBS, UNNES dengan subjek penelitiannya adalah pengembangan 
model pembelajaran ekspresi lisan sastra berbasis konservasi budaya sebagai upaya 
penanaman nilai-nilai humanis bagi mahasiswa PBSI. Penelitian ini dirancang dengan 
desain penelitian R&D yang dilakukan dengan enam langkah penelitian, meliputi: (1) 
observasi dan pengumpulan data, (2) merencanakan penelitian, (3) mengembangkan draf 
produk, (4) uji ahli/uji validasi, (5) revisi model, dan (6) penyusunan draf final. Sumber data 
penelitian ini adalah mahasiswa, dosen pengampu matakuliah Pembelajaran Ekspresi 
Lisan Sastra, dan ahli pembelajaran sastra dan pengembangan model pembelajaran. 
Jenis datanya adalah data kuantitatif dan kualitatif serta dijaring dengan teknik 
wawancara, observasi, pengisian kuesioner, angket, tes lisan/tulis, dan dokumentasi. 
Adapun instrumennya meliputi: panduan wawancara, lembar observasi, lembar kuesioner 
(dosen dan mahasiswa), lembar angket, soal tes, dan pengarsipan data. Data penelitian 
rencananya akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah 
dirumuskannya karakteristik model pembelajaran ini dapat disimpulkan sepuluh prinsip 
pengembangan model pembelajaran ekspresi lisan sastra berbasis konservasi budaya 
yaitu (1) prinsip menyenangkan, (2) motivasi, (3) pengalaman langsung, (4) pemodelan, 
(5) pembimbingan, (6) pengembangan, (7) panduan, (8) pembiasaan, (9) pembinaan, 
dan (10) keteladanan. Tahapan-tahapan model pembelajaran ekspresi lisan sastra 
berbasis konservasi budaya dikembangkan menjadi beberapa komponen yaitu: (1) bagian 
pengantar, (2) tujuan dan asumsi, (3) sintagmatik, (4) sistem sosial, (5) sistem reaksi, (6) 
sistem pendukung, dan (7) dampak instruksional dan pengiring.

CHILDREN CARE MAINSTREAMING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SEMARANG

Didi Pramono, Noviani Achmad Putri, Fulia Aji Gustaman
Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga oleh orang tua 
dan manusia dewasa yang ada di sekitar kehidupannya. Fakta tidak selalu se- ideal 
itu, di masyarakat masih sering dijumpai tindak kekerasan terhadap anak. Data KPAI 
menunjukkan kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Tahun 2011 terjadi 
2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 
kasus. Oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah model upaya perlindungan anak 
agar kasus ini bisa diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji tingkat kekerasan 



163Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian DIPA PNBP

terhadap anak; (2) menganalisis kondisi kelayakan lingkungan hidup bagi anak-anak; 
dan (3) mengembangkan model Children Care Mainstreaming yang mendukung upaya 
perlindungan anak. Metode penelitian ini adalah Research and Development, melalui 
tiga tahap yaitu studi pendahuluan, pengembangan, dan validasi (Borg dan Gall, 2003: 
571). Tingkat kekerasan di Kota Semarang masih dikategorikan tinggi, bahkan tertinggi 
di Jawa Tengah. Angka kekerasan di Kota Semarang berjumlah 244 kasus, yang terdiri 
atas kasus kekerasan terhadap perempuan (169 kasus), kekerasan terhadap anak (67 
kasus), dan anak berkonflik dengan hukum (8 kasus). Kondisi kelayakan lingkungan hidup 
bagi anak-anak pun masih perlu mendapatkan perhatian khusus, karena ada beberapa 
indikator Kota Layak Anak (KLA) yang belum terpenuhi. Misal (1) masih banyak anak 
yang belum dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; (2) belum banyak 
lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam pemenuhan hak anak; (3) belum ada sekolah 
yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; (4) 
belum ada mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan 
anak. Kondisi ini menjadi rasional untuk dikembangkannya model perlindungan anak 
Children Care Mainstreaming. Model Children Care Mainstreaming yang dikembangkan 
dalam penelitian ini dinamakan dengan One Month Report. Program ini merupakan 
laporan yang disusun oleh sekolah (guru kelas) terkait dengan tujuh aspek afektif anak 
yang akan diberikan kepada orang tua siswa. Tujuh aspek afektif yang dimaksud adalah 
religiusitas, etika, komunikasi, pertemanan, minat dan bakat, gaya belajar, dan capaian 
pembelajaran. Program ini bersifat komplementer atas program yang dicanangkan 
pemerintah, yakni GN-Aksa dan 18-21. Simpulan (1) tindak kekerasan di Kota Semarang 
masih dikategorikan tinggi, sehingga butuh upaya penanganan; (2) Kota Semarang masih 
belum bisa dikatakan sebagai Kota Layak Anak karena ada beberapa indikator yang belum 
dipenuhi; dan (3) Children Care Mainstreaming melalui Program One Month Report 
merupakan model perlindungan anak yang berbasis sekolah (guru kelas) dan orang tua. 
Saran (1) masyarakat kota semarang perlu berkomitmen untuk melindungi anak-anaknya; 
(2) masyarakat, pemerintah, dan stakeholders harus berkomitmen untuk mewujudkan 
Semarang sebagai Kota Layak Anak; (3) perlu dikembangkan sistem informasi berbasis 
online guna mendukung akselerasi Program One Month Report.

KAJIAN “URBAN HEAT ISLAND” DI KOTA SEMARANG

Satya Budi Nugraha, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, Fahrudin Hanafi
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena alam yang menjadi isu paling nyata 
yang dihadapi saat ini. Di Indonesia, fenomena perubahan iklim sering terjadi di kota- 
kota besar yang itensitas pembangunannya tinggi, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, 
Bandung dan Semarang. Dampak yang dihadapi kawasan perkotaan dari fenomena 
perubahan iklim sangat beragam, dan bencana merupakan salah satu indikator yang 
dapat ditemukenali. Dampak tersebut antara lain adalah peningkatan curah hujan yang 
esktrem sehingga mengakibatkan banjir, kenaikan muka air laut yang menyebabkan air 
genangan (rob), menurunnya kualitas air permukaan, dan meningkatnya suhu rata- rata 
wilayah yang berubah menjadi lebih panas (Urban Heat Island). Dan secara langsung 
maupun tidak, akan mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada 
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umumnya, dan akan meningkatkan nilai kerentanan suatu wilayah terhadap fenomena 
tersebut. Fenomena peningkatan jumlah “urban heat island” di lingkungan perkotaan dapat 
menunjukkan semakin berkurangnya luasan kawasan ruang terbuka hijau. Penelitian ini 
akan mengkaji lebih dalam mengenai fenomena “urban heat island” dengan peningkatan 
intensitas pembangunan gedung bertingkat tinggi maupun apartemen- apartemen di 
kawasan perkotaan Kota Semarang. Pengamatan terhadap “urban heat island” akan 
memanfaatkan citra satelit dan kemudian dilakukan pengecekan di lapangan untuk 
pengujian keakuratannya. Parameter-parameter geografi, klimatologi dan lingkungan fisik 
untuk pengembangan kawasan ruang terbuka hijau menjadi parameter untuk analisis 
lebih lanjut. Hasil yang diharapkan adalah munculnya simpulan dan arahan bagi penataan 
dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

PENGEMBANGAN APLIKASI LIBRARY AUTOMATION BERBASIS ANDROID 
TERHADAP KEMUDAHAN MAHASISWA MENCARI REFERENSI PENDUKUNG 

SKRIPSI

Aji Purwinarko, Indah Urwatin Wusqo 
Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Perkembangan teknologi mobile saat ini semakin lama semakin maju seperti 
yang terlihat pada kemajuan teknologi smartphone, hal ini memungkinkan adanya 
pergeseran pemanfaatan teknologi. Teknologi mobile yang semula hanya diperuntukkan 
hanya untuk komunikasi telepon maupun sms sekarang dapat dimanfaatkan untuk 
untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Semua ini dapat terjadi karena 
smartphone didukung oleh OS yang canggih, salah satunya adalah OS android. Salah 
satu pemanfaatan OS android untuk mendukung keputusan adalah melalui library 
automation. Library automation telah memberikan kontribusi pada perkembangan 
otomatisasi perpustakaan dalam hal pengolahan data keanggotaan, sirkulasi dan 
kataloging (Yudie, 2011). Perancangan Library automation menggunakan metode rapid 
aplication development (RAD). Library automation akan uji menggunakan responden 
mahasiswa semester akhir dari berbagai jurusan/fakultas yang ada di UNNES dan 
sedang menyusun skripsi. Aplikasi library automation berbasis android ini diharapkan 
dapat meningkatkan pelayanan UPT Perpustakaan terhadap civitas akademika dan 
memudahkan mahasiswa mencari referensi pendukung skripsi di lingkungan Universitas 
Negeri Semarang.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA DASAR BERBASIS 
KONSERVASI BERBANTUAN E-LEARNING DENGAN PENDEKATAN 

KONSTRUKTIVIS UNTUK MEMBANGUN KARAKTER KONSERVASI DAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MAHASISWA

Amidi, Muhammad Zuhair Z
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini berfokus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
mahasiswa dan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dengan menggunakan bahan 
ajar matematika dasar berbasis konservasi berbantuan e-learning dengan pendekatan 
konstruktivis, sebab pembelajaran dengan e-learning dapat menyentuh aspek aktivitas dan 
kreativitas mahasiswa. Serta tujuan dari berbasis konservasi adalah untuk menanamkan 
karakter konservasi pada mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan di FMIPA UNNES yang 
memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran dengan e- learning. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan ajar matematika dasar berbasis konservasi 
berbantuan e-learning dengan pendekatan konstruktivis yang valid dan praktis sehingga 
dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian 
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. Variabel penelitian meliputi variabel bahan ajar, prestasi belajar, kemampuan 
dosen mengelola pembelajaran, respon mahasiswa, keterampilan proses mahasiswa, 
dan karakter konservasi, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Sedangkan teknik 
pengumpulan data yaitu dengan metode tes, dokumentasi, observasi, dan angket. Hasil 
yang diperoleh adalah bahan ajar yang dikembangkan sudah valid dan sesuai untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menanamkan karakter konservasi. Serta 
tingkat keterbacaan bahan ajar yang dikembangkan sangat baik yang ditunjukan dengan 
lebih dari 80% responden memilih sangat setuju, hal ini didukung dengan lebih dari 85% 
responden berminat untuk menggunakan bahan ajar yang dikembangkan untuk media 
pembelajaran Matematika Dasar.

EVALUASI PERFORMA ALGORITMA NAÏVE BAYESIAN CLASSIFIER SEBAGAI 
BUSINESS INTELLIGENCE MODEL PADA PREDIKSI KEBANGKRUTAN 

PERUSAHAAN MENGGUNAKAN CONFUSION MATRIX DAN ROC CURVE

Budi Prasetiyo, Anggyi Trisnawan Putra, Niswah Baroroh, 
Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kebangkrutan (bankruptcy) merupakan kegagalan keuangan dalam bisnis dimana 
perusahaan gagal dalam menghasilkan laba dan tidak mampu membayar utangnya. 
Dampak dari kebangkrutan sangat besar bagi organisasi dan dapat dirasakan oleh seluruh 
masyarakat. Sehingga, prediksi kegagalan finansial suatu perusahaan mutlak diperlukan 
untuk mencegah terjadinya kebangkrutan. Prediksi dapat dilakukan dengan data mining, 
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salah satu metodenya adalah dengan menggunakan algoritma Naïve Bayesian Classifier. 
Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana business intelligence model pada 
prediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan algoritma Naïve Bayesian Classifier 
serta tingkat akurasi kinerja algoritmanya. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan 
hasil klasifikasi tipe perusahaan yang mengalami kebangkrutan serta mendapatkan hasil 
evaluasi kinerja algoritma yang digunakan menggunakan Confusion Matrix dan ROC 
curve. Metode penelitian ini meliputi 4 tahap: analisis & data preprocessing, training, 
pengujian, dan evaluasi. (1) analisis & data preprocessing, dilakukan untuk menganalisis 
kebutuhan data dan memecah data sehingga data siap digunakan. Data yang digunakan 
berasal dari database Qualitative Bankruptcy, yang diambil dari UCI Machine Learning 
Repository. (2) Training dilakukan dengan algoritma Naïve Bayesian Classifier untuk 
mendapat model klasifikasi. (3) Pengujian, dilakukan untuk menghasilkan prediksi 
kebangkrutan perusahaan. Data untuk pengujian di-split dengan metode 5-fold cross 
validation. (4) Evaluasi, dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi kinerja algoritma 
dengan Confusion Matrix dan ROC curve. Rencana penelitian akan dilakukan selama 
12 bulan, di Laboratorium Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Unnes.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH, KOMUNIKASI DAN SELF 
EFFICACY MATEMATIS SISWA MI ROUDLOTUL HUDA SEKARAN MELALUI 

PEMBELAJARAN INQUIRY CO-OPERATION MODEL

Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), Adi Nur Cahyono
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang 
pendidikan dan mempunyai fungsi sebagai alat bantu. Matematika dapat dimanfaatkan 
dalam kehidupan sehari-hari serta dapat juga digunakan untuk melayani berbagai disiplin 
ilmu. Dengan mempelajari matematika, peserta didik diharapkan dapat mempunyai 
kemampuan yang cukup handal untuk menghadapi berbagai macam masalah yang timbul 
di dalam kehidupan nyata. Pembelajaran matematika di SD/ MI sebaiknya bukan hanya 
menghafal rumus matematika yang telah diketahui saja, namun perlu dilatih kemampuan 
pemecahan masalah dan komunikasi matematis yang akan bermanfaat untuk diri 
siswa. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan individu untuk 
melakukan serangkaian proses dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah matematika. 
Kemampuan pemecahan masalah ini merupakan tujuan umum dalam pembelajaran 
matematika dan bahkan sebagai jantungnya matematika. Selanjutnya kemampuan 
komunikasi matematis adalah kemampuan untuk menyatakan dan mengilustrasikan 
ide matematika ke dalam model matematika dan sebaliknya. Kemampuan komunikasi 
matematis juga sangat diperlukan siswa di dalam proses pemecahan masalah matematis, 
sehingga kedua kemampuan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain.Selain 
kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan komunikasi matematis yang 
termasuk di dalam kemampuan kognitif, siswa juga harus memiliki kemampuan afektif 
di antaranya adalah self- efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan diri yang dimiliki oleh 
individu akibat dari pengalaman yang telah dialaminya. Self-efficacy ini diperlukan saat 
siswa bekerja untuk menyelesaikan tugas matematisnya dan bermanfaat untuk kehidupan 
nantinya. Kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan komunikasi 



167Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian DIPA PNBP

matematis dan self-efficacy siswa dapat dilatih melalui pembelajaran Inquiry Co-operation 
Model (ICM). Inquiry Co-operation Model adalah suatu pembelajaran yang menekankan 
pada proses penyelidikan, penemuan suatu konsep (pengetahuan), dan penyelesaian 
masalah. Prinsip pembelajaran Inquiry Co-operation Model adalah pengetahuan yang 
diperoleh siswa adalah temuan atau hasil penyelidikan siswa sendiri. Berdasarkan hal 
ini, siswa belajar melalui pengalaman penemuan. Pengalaman merupakan hal terbaik 
dalam suatu pembelajaran. Melalui pengalaman pula self-efficacy siswa dapat meningkat. 
Selain itu dalam pembelajaran Inquiry Co-operation Model pemecahan masalah termasuk 
di dalam proses pembelajaran yang di dalamnya memuat juga kemampuan komunikasi 
matematis, sehingga dengan Pembelajaran Inquiry Co-operation Model ini kemampuan 
pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa juga akan meningkat.

PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN ALTERNATIF KEMAMPUAN 
BERKOMUNIKASI ILMIAH BERBASIS WEB (E-ASSESSMENT) PADA MATA 

KULIAH SEMINAR PENDIDIKAN IPA

Risa Dwita Hardianti, Muhamad Taufiq, Stephani Diah Pamelasari
Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Mahasiswa IPA Terpadu merupakan saintis dan calon guru yang IPA memiliki 
kewajiban mengkomunikasikan gagasan ilmiah dan hasil penelitiannya ke kalangan 
cendekia maupun masyarakat umum. Oleh karena itu keterampilan berkomunikasi yang 
efektif wajib dikembangkan dalam kurikulum jurusan IPA Terpadu. Mata kuliah Seminar 
Pendidikan IPA merupakan mata kuliah yang dapat mengembangkan keterampilan 
berkomunikasi mahasiswa. Materi perkuliahan dan tugas-tugas terstruktur yang diberikan 
mampu melatih cara berkomunikasi baik secara tertulis maupun lisan. Banyaknya tugas 
terstruktur yang dikumpulkan mahasiswa seperti analisis karya ilmiah-karya ilmiah, draf 
artikel konseptual, dan komponen penilaian lainnya memerlukan waktu yang lama untuk 
mengoreksinya. Format penilaian yang digunakan adalah asesmen alternatif (non tes) 
sehingga penilaian tidak hanya pada produk melainkan juga proses pembelajaran. 
Hal ini menyebabkan kurang efektifnya kinerja dosen. Asesmen alternatif berbasis web 
dapat menjadi solusi pemrosesan nilai tugas seminar pendidikan IPA. Asesmen alternatif 
berbasis web memungkinkan mahasiswa mengunggah tugas tertulis. Tugas diunggah 
mahasiswa, diunduh dosen, kemudian dosen memberikan nilai dan umpan balik dalam web 
e-assessment. E-assessment memudahkan proses pengumpulan tugas dan penilaiannya. 
Mahasiswa dapat mengunggah tugas kapanpun dan dimanapun sesuai dengan tenggat 
waktu pengumpulan tugas tanpa harus bertemu langsung dengan dosen. Setelah tugas 
dinilai, mahasiswa dapat langsung mengetahui nilainya dan membaca umpan balik yang 
diberikan dosen. Metode penelitian dan pengembangan dilakukan dalam penelitian ini 
mengacu pada model Borg and Gall. Indikator keberhasilan penelitian adalah kevalidan dan 
keefektifan produk e-assessment. Produk dinilai valid jika skor dari pakar asesmen dan 
pakar sistem informasi berada dalam kategori layak atau sangat layak. Produk dinilai efektif 
jika respon positif mahasiswa berada dalam kategori baik atau sangat baik. Skor validasi 
produk oleh pakar asesmen terhadap empat asesmen Seminar Pendidikan IPA sebesar 
94,64%, 92,86%; 91,07%; dan 92,86%. Skor dari pakar sistem informasi sebesar 90, 
63%. Dengan demikian produk e-assessment telah valid karena skor dari pakar asesmen 
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maupun dari pakar sistem informasi berada dalam kategori sangat layak atau mendapat 
skor persentase lebih dari 81,5%. Persentase respon positif mahasiswa adalah sebesar 
84,43% yang menunjukkan bahwa produk e-assessment efektif membantu mahasiswa 
dan dosen dalam pengumpulan dan penilaian tugas. Berdasarkan perolehan skor tersebut 
maka penelitian yang dilakukan telah memenuhi indikator keberhasilan penelitian karena 
telah mencapai kriteria valid dan efektif.

RISK LEVEL DETERMINATION PROCEDURE FOR ATMOSPHERIC STORAGE TANK 
BASED ON API 581 TO PREVENT FAILURE

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

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Atmospheric storage tank is widely used in both chemical process and huge ship 
facilities. Risk-Based Inspection system has been developed for atmospheric storage tanks 
with the reliable inspection systems. The RBI system uses the inspection database which 
has been accumulated over the previous years. Non-Destructive Testing was employed 
to determine the shell’s thickness. A semi-quantitative analysis of failure probability for 
the atmospheric storage tank is performed using API 581. The probability of failure and 
the probability of consequence were analyzed to determine the risk level of each shell. 
The risks mode are determined for each shell of the tank and the failure scenarios are 
visualized as risk matrix chart. The isolation system was determined as the isolation 
depending on manually-operated valves while the detection system in localized thinning 
was determined as the visual method and thinning thickness measured by ultrasonic 
on the particular external shells’ spots. The flammable consequence was analyzed and 
discussed to determine the value of each tank leakage consequence. The corrosion rate of 
base metal was developed to determine the minimum requirement of thinning on each 
shell. There were four scenarios consequence values; they are consequence tank leakage 
on 0.25, 1, 4 and 12 inch. The applied mitigation system was analyzed as a correction 
factor to reduce risk level of the tank. As a result, the risk value on the evaluated shells 
tank is at medium risk.

HIGH PURITY METHANOL (CH3OH) SEBAGAI PEREDUKSI EMISI SOOT MESIN 
DIESEL INDIRECT INJECTION

Angga Septiyanto, Wahyu Ady Priyo, Imam Sukoco
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi berbahan bakar minyak (bahan bakar 
fosil) yang menghasilkan emisi gas buang menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran 
udara yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Bertambahnya jumlah kendaraan 
bermotor akan diikuti juga dengan peningkatan pencemaran udara yang berasal dari 
emisi gas buang pada kendaraan bermotor Salah satu jenis mesin kendaraan bermotor 
yang banyak digunakan pada truck, bus dan beberapa mobil penumpang adalah mesin 
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diesel karena efisiensi dan daya tahan yang tinggi. Akan tetapi mesin diesel mempunyai 
beberapa permasalahan, diantaranya berkaitan dengan pencemaran udara yaitu emisi 
jelaga (soot) dan gas buang khususnya NOx yang lebih tinggi dari SI engine. Methanol 
ketika digunakan sebagai bahan bakar aditif sangat berpotensi untuk mengurangi emisi 
jelaga. Salah satu cara untuk mengurangi polusi khususnya emisi gas buang kendaraan 
mesin diesel dilakukan penelitian tentang mesin diesel indirect injection berbahan bakar 
campuran biodiesel dan methanol. Disamping itu, untuk mengatasi terjadinya kelangkaan 
bahan bakar minyak di Indonesia, penelitian ini mencoba menggunakan biodiesel yang telah 
dikenal sebagai bahan bakar alternatif terbarukan dan methanol kadar tinggi (High Purity 
Methanol) yang digunakan sebagai fuel additive karena dapat menghasilkan oksigen yang 
tinggi serta mempunyai potensi untuk mereduksi PM (particulate matter) yang terdapat 
pada emisi jelaga mesin diesel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui campuran bahan 
bakar biosolar dengan methanol yang ideal untuk menghasilkan kepekatan emisi jelaga 
(opacity) paling rendah. Sehingga dapat mengurangi polusi yang dihasilkan oleh mesin 
diesel khususnya emisi jelaga. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
eksperimen dengan mencampur bahan bakar biosolar (D) dengan methanol (M) dengan 
variasi campuran D100, M5D95, M10D90, M15D85. Nilai yang didapat akan dianalisa 
dan diolah dalam bentuk grafik dengan menggunakan Software Origin Pro 8. Hasil 
penelitian menunjukkan Emisi jelaga yang diindikasikan dengan smoke opacity meningkat 
dengan meningkatnya putaran mesin. Sementara itu, penggunaan bahan bakar campuran 
mengakibatkan penurunan smoke opacity yang dihasilkan mesin diesel. Dengan bahan 
bakar campuran M5D95 saat putaran mesin 2500 rpm terjadi penurunan smoke opacity 
tertinggi sebesar 47,27% dibandingkan dengan D100 pada putaran yang sama. Konsumsi 
bahan bakar juga mengalami penurunan tertinggi dengan menggunakan M5D95 sebesar 
13,52% dibandingkan dengan D100. Bahan bakar M5D95 menjadi bahan bakar campuran 
biosolar-methanol terbaik ditinjau dari emisi jelaga yang paling minimum dan konsumsi 
bahan bakar jika dibandingkan dengan campuran bahan bakar yang lain.

PENGEMBANGAN TEKNIK PENGAMANAN DATA PADA CLOUD STORAGE 
MENGGUNAKAN DUA ALGORITMA ENKRIPSI

Arief Arfriandi, M. Faizal Ardiansyah Arifin 
Jurusan PTIK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penyimpanan data menggunakan media cloud sangat populer pada beberapa 
tahun terakhir ini, sehingga banyak orang maupun perusahaan menyimpan data pada 
penyimpanan cloud atau yang lebih dikenal dengan cloud storage. Cloud storage 
merupakan bagian dari layanan Infrastructure as a Service (IaaS) pada cloud computing, 
dimana data tersimpan secara online. Dengan menggunakan penyimpanan data secara 
online maka sistem cloud storage memberikan keuntungan yang sangat besar serta 
hemat biaya bagi penggunanya karena pemilik data tidak perlu memikirkan kapasitas 
penyimpanan yang digunakan. Keuntungan lainnya adalah data tersebut dapat diakses 
dimanapun dan kapanpun oleh pemilik data menggunakan jaringan internet sehingga 
setiap saat data tersebut dibutuhkan, maka saat itu pula data juga tersedia. Akan tetapi 
seiring semakin besarnya da ta yang disimpan di cloud storage maka dapat memunculkan 
masalah keamanan data terkait kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Sampai 
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saat ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, metode kriptografi (enkripsi dan dekripsi) 
dianggap sebagai teknologi kunci untuk memecahkan masalah keamanan dan privasi. 
Akan tetapi hasil proses enkripsi yang dilakukan dengan menggunakan satu algoritma 
enkripsi mempunyai kelemahan yaitu dapat dipecahkan menggunakan metode brute force 
atau percobaan berulang. Dalam proposal ini, peneliti mengusulkan teknik pengamanan 
data pada cloud storage dengan menggunakan dua langkah enkripsi. Enkripsi tersebut 
menggunakan algoritma enkripsi DES dan AES-128 yang digunakan secara berurutan. 
Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah melakukan review literatur 
untuk mempelajari dan mengetahui perkembangan model keamanan pada cloud storage. 
Langkah berikutnya adalah menganalisis kelemahan pada penelitian sebelumnya terkait 
teknik pengamanan data pada cloud storage, kemudian melakukan perhitungan dan 
memodelkan dua algoritma enkripsi yaitu algoritma enkripsi DES dan AES-128 pada teknik 
pengamanan data. Membangun perangkat lunak merupakan langkah selanjutnya dalam 
implementasi teknik pengamanan data yang telah dikembangkan. Selanjutnya untuk 
mengoptimalkan teknik pengamanan data tersebut, dilakukan pengujian dan evaluasi 
pada data yang akan disimpan di cloud storage. Hasil pengembangan teknik pengamanan 
data ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan privasi data yang disimpan pada 
cloud storage.

IMPLEMENTASI FILTER KALMAN UNTUK FILTER DAN ESTIMASI DATA SENSOR 
AKSELEROMETER PADA WIIMOTE SEBAGAI PENGENALAN GERAK

Khoirudin Fathoni, Alfa Faridh Suni, Arlinto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Perkembangan teknologi yang semaking menuju komputerisasi menjadikan ilmu 
mengenai interaksi manusia dan mesin/komputer juga semakin berkembang. Salah satu 
bentuk interaksi tersebut adalah melalui gerakan tubuh manusia. Salah satu perangkat 
yang dapat mengenali gerakan tubuh adalah melalui sensor akselerometer. Namun, karena 
sensor akselerometer hanya mengukur percepatan, ditambah lagi pembacaan sensor 
yang mempunyai error dan noise mengakibatkan sensor tidak bisa langsung digunakan 
untuk mengenali gerakan maupun ketidakakuratan pembacaan data. Oleh karena itu 
diperlukan suatu metoda yang dapat menyaring noise dan mengestimasi perpindahan 
posisi dari data akselerometer. Sehingga dari masalah tersebut, tujuan penelitian yang 
hendak dicapai adalah mengembangkan alternatif interaksi antara manusia dan mesin/
komputer berbasis gerakan menggunakan akselerometer pada Wiimote dari Nintendo 
dengan mengimplementasi filter Kalman diskrit pada mikrokontroler. Wiimote digunakan 
karena selain mempunyai sensor akselerometer, juga mempunyai konektivitas wireless 
bluetooth HID yang dapat dikembangkan pada aplikasi lain berbasis pengenalan 
gerakan yang portable. Metode penelitian yang dilakukan adalah memodelkan hubungan 
antara percepatan, kecepatan dan posisi dalam bentuk state space diskrit kemudian 
mengimplementasikan model dan filter Kalman pada Arduino.
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PENGARUH CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CMC) SEBAGAI BIOPOLIMER 
TERHADAP KARAKTERISTIK EDIBLE FILM PATI SORGUM

Radenrara Dewi Artanti P, Astrilia Damayanti, Megawati
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penggunaan plastik sintetis harus dibatasi karena menyebabkan sampah 
plastik yang tidak bisa diurai dengan cepat, memicu masalah lingkungan. Solusi dari 
penggunaan plastik adalah penggunaan plastik biodegradable kemasan yang ramah 
lingkungan. Sintesis dari edible film dapat dilakukan dengan berbagai komponen. 
Campuran komponen pati dan selulosa produk derivatif adalah salah satu metode untuk 
membuat edible film. Sorghum adalah spesies tanaman sereal yang mengandung pati 
sebesar 80,42%, di mana penggunaan sorgum di Indonesia hanya pakan ternak. Oleh 
karena itu, sorgum adalah bahan potensial untuk digunakan sebagai sumber sintesis 
pati edible film. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik edible film pati 
Sorghum dan menilai efek dari CMC (karboksimetil selulosa) sebagai bahan tambahan 
pada karakteristik biopolimer edible film yang dihasilkan sorgum pati. Penelitian ini 
dimulai dengan produksi pati sorgum, maka film sintesis dengan penambahan CMC (5, 
10, 15, 20, dan w / w pati 25%), dan akhirnya uji karakteristik hidrofobik (uji penyerapan 
air dan kelarutan air uji). Penambahan CMC akan menurunkan persentase penyerapan 
air untuk film dengan tingkat terendah dari 65,8% di tingkat CMC di 25% (w / w pati). 
Penambahan CMC juga mempengaruhi kelarutan air film, di mana di tingkat 25% CMC (b 
/ b pati) kelarutan air adalah yang terendah, yang 28,2% TSM. Penambahan CMC pada 
film akan mempengaruhi sifat elongasi dan elastisitas pada film sorgum. Level terendah 
% elongasi pada film adalah 17,7% pada konsentrasi CMC 5% dan level tertinggi adalah 
60% pada konsentrasi CMC sebesar 25%. Level elastisitas terendah adalah 3,8 mm pada 
konsentrasi CMC 5% dan level tertinggi elastisitas film adalah 5,2 mm pada konsentrasi 
CMC 25%.

REKAYASA ALAT PENGUKUR SUHU TANAH SEBAGAI MEDIA BANTUDALAM 
MENENTUKAN JENIS SAYURAN YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN

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

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Sayuran merupakan bahan makanan yang memiliki sumber gizi tinggi.Sayuran 
yang baik adalah sayuran yang tumbuh secara optimal yang dipengaruhi beberapa faktor 
salah satunya adalah suhu tanah.Untuk tumbuh optimal benih sayuran harus ditanam di 
tempat yang suhu tanahnya sesuai dengan yang dibutuhkan benih sayuran. Untuk dapat 
membantu dalam penanaman benih sayuran dirancanglah alat pengukur suhu tanah 
untuk dapat membantu dalam penentuan benih sayuran yang akan ditanam di suatu 
tempat. Tujuan penelitian ini adalah merancang alat pengukur suhu dengan menggunakan 
mikrokontroler ATMega328, sensor LM35 sebagai sensor suhu dan Modul Micro SD Card 
Adapter sebagai Datalogger yang menyimpan hasil pengukuran suhu, merancang alat 
dengan pengukur suhu tanah yang memiliki akurasi yang tinggi, mengimplemetasikan 
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alat pengukur suhu sebagai alat bantu untuk menentukan bibit sayuran yang akan 
dibudidayakan Alat Pengukur Suhu tanah ini merupakan alat yang dirancang untuk dapat 
mengukur suhu tanah dengan menggunakan sensor LM35.Display LCD 16x2 digunakan 
untuk membantu pengecekan kinerja alat jika terjadi gangguan ataupun error. Datalogger 
digunakan untuk menyimpan hasil pengukuran suhu dan waktu dari RTC (Real Time 
Clock).

PENGUJIAN PROBIOTIK LOKAL YANG BERPOTENSI SEBAGAI ANTIDIABETES 
SECARA IN VITRO

Eko Farida, Mardiana, Irwan Budiono
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Salah satu strategi untuk mengendalikan T2DM adalah dengan menghambat 
kerja enzim α-glukosidase dan dipeptidyl peptidase IV (DPP-4). Penggunaan inhibitor 
enzim dalam pengobatan T2DM telah lazim digunakan dan mengalami perkembangan 
yang pesat. Salah satu sumber keanekaragaman hayati Indonesia yang dapat digunakan 
sebagai inhibitor enzim adalah bakteri asam laktat (BAL) yang merupakan bakteri yang 
menguntungkan dalam bidang pangan, kesehatan dan berpotensi sebagai probiotik. 
Seleksi probiotik sebagai antidiabetes dapat dilakukan secara in vitro dengan metode 
enzimatik. Dalam penelitian ini, pendekatan untuk menguji potensi sebagai antidiabetes 
dilakukan secara in vitro dengan menggunakan model penghambatan terhadap enzim yang 
berperan dalam pencernaan karbohidrat dan inhibitor enzim DPP-4. Enzim α-glukosidase 
merupakan salah satu enzim yang berperan dalam pencernaan karbohidrat (Chen et al. 
2014; Muganga et al. 2015). DPP-4 merupakan enzim yang dapat menurunkan aktivitas 
glucagon-like peptide- 1 (GLP-1) dan glucose-dependent insulinotropic polypeptide 
(GIP). GLP-1 dan GIP merupakan hormon inkretin yang bersifat insulinotropik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penghambatan terhadap enzim α-glukosiade 
oleh CFS berkisar antara 3.35% sampai dengan 32.35% dengan aktivitas penghambatan 
terbesar adalah isolat L. plantarum BSL (32.35%), diikuti L. plantarum MB427 (28.13%) 
dan L. rhamnosus R23 (19.55%). Sedangkan aktivitas penghambatan terhadap enzim 
α-glukosiade oleh CFE berkisar antara 0.31% sampai dengan 14.86% dengan aktivitas 
penghambatan terbesar adalah isolat L. plantarum BSL (14.86%), diikuti L. plantarum 
MB427 (11.45%) dan L. fermetum (8.22%). Isolat L. plantarum BSL dan L. plantarum 
MB427 memiliki sifat antidiabetes secara in vitro dan memerlukan pembuktian secara 
lebih lanjut secara in vivo sehingga dapat diaplikasikan untuk pengembangan makanan/
minuman fungsional probiotik antidiabetes di masa mendatang. Probiotik dengan 
kemampuan menghambat enzim α-glukosidase merupakan kandidat potensial untuk 
mengendalikan T2DM.
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DETERMINAN MASALAH PERKEMBANGAN ANAK USIA 12-24 BULAN MENURUT 
STATUS INISIASI MENYUSU DINI (IMD), ASI EKSKLUSIF, DAN SOSIOEKONOMI: 

STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL

Lukman Fauzi, Galuh Nita Prameswari, Bambang Wahyono
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pada tahun 2015 cakupan pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh 
Kembang (SDIDTK) di Kabupaten Kendal tidak dilaporkan secara spesifik, sehingga 
balita yang mengalami gangguan perkembangan dan yang mendapatkan penanganan 
dini tidak diketahui. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini perkembangan anak dan 
identifikasi determinan yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah pemberian inisiasi menyusu dini (IMD), ASI eksklusif, dan status 
sosioekonomi merupakan determinan masalah perkembangan anak usia 12-24 bulan di 
Kabupaten Kendal. Desain penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 
unmatched case-control. Kasus adalah anak berusia 12-24 bulan yang tercatat di laporan 
posyandu Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tahun 2014 dan 2015, yang mengalami 
gangguan perkembangan berdasarkan Denver II. Kontrol adalah anak berusia 12-24 
bulan yang tercatat di laporan posyandu Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tahun 2014 
dan 2015, yang tidak mengalami gangguan perkembangan berdasarkan Denver II. Cara 
pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling dengan besar 
sampel sebanyak 46 kasus dan 46 kontrol. Analisis data dilakukan secara bivariabel, 
dengan uji Chi-square dan multivariabel, dengan uji regresi logistik. Pemberian IMD 
dan ASI eksklusif berhubungan secara signifikan dengan masalah perkembangan anak 
(OR: 2,65, CI 95%: 1,05-6,72). Bahkan setelah mempertimbangkan variabel status gizi, 
hubungan masih tetap signifikan (AdjOR 2,71, CI 95%: 1,14-6,47). Pemberian IMD dan 
ASI eksklusif merupakan determinan masalah perkembangan anak usia 12-24 bulan di 
Kabupaten Kendal. Status sosioekonomi (pendidikan ibu dan pendapatan keluarga) bukan 
sebagai determinan masalah perkembangan anak usia 12-24 bulan di Kabupaten Kendal. 
Saran yang diberikan adalah meningkatkan pengetahuan ibu dan cakupan pemberian 
IMD dan ASI eksklusif, serta deteksi dini perkembangan anak secara berkala sesuai usia.

INTERNET- MEDIATED CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 
BERBASIS GENRE PADA MATA KULIAH SPORT ENTERTAINMENT DAN EVENT 

ORGANIZER

Lulu April Farida, Virgiawan Adi Kristianto
Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Akselerasi invoasi membutuhkan tidak hanya pendekatan pedagogi terkini tapi 
juga integrasi tekonologi ke dalam proses pembelajaran. Content and Language 
Inttegrated Learning (CLIL) merupakan pendekatan pedagogi terkini dalam dunia 
English for Specific Purposes yang sangat berpotensi untuk diterapkan di Universitas 
Negeri Semarang. Sedangkan Moodle merupakan learning platform berbasis web yang 
sangat aplikatif untuk diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Oleh karena 
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itu, penelitian bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi berbasis Web 
dengan implementasi Content and Language Integrated Learning (CLIL) berbasis genre 
yang dilakukan pada mata kuliah sport entertainement dan event organizer di Jurusan 
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perpaduan 
antara CLIL dan moodle dipilih karena CLIL merupakan metode pengajaran yang memiliki 
dua fokus secara simultan yaitu pada konten dan bahasa sedangkan genre 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.

MOTIVASI MAHASISWA TERHADAP AKTIVITAS OLAHRAGA PADA SORE HARI 
DI SEKITAR AREA TAMAN SUTERA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Moch. Fahmi Abdulaziz, Dwi Tiga Putri
Jurusan PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, 
serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Orang yang menyukai olahraga 
mempunyai banyak alasan salah satunya adalah ingin meningkatkan kebugaran jasmani, 
sementara itu bagi seseorang yang tidak mempunyai kegiatan biasanya orang itu akan 
mencari hiburan atau refreshing salah satunya dengan berolahraga. Tubuh yang bugar 
dan sehat merupakan dambaan setiap orang yang ingin tampil bugar dan produktif. 
Tuntutan tersebut nampaknya sudah semakin disadari oleh sebagian masyarakat. Hal ini 
terbukti dengan semakin banyaknya orang melakukan kegiatan olahraga, apalagi pada 
hari-hari libur seseorang cenderung melakukan kegiatan olahraga, baik secara sendiri-
sendiri maupun kelompok. Sejauh ini langkah Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
yang menjadi Universitas Konservasi (Conservation University) sudah cukup baik untuk 
tata pengelolaan ruangnya dan pelestarian lingkungannya terutama di area kampus 
UNNES yang terletak di sebelah barat, tata pengelolaan ruang-ruang dan pelestarian 
lingkungan yang cukup baik membuat area kampus UNNES sebelah barat mayoritas 
sebagai pusat aktivitas olahraga yang cukupnya nyaman dan baik bagi publik di sore 
hari untuk mengisi waktu luangnya terutama bagi mahasiswa yang telah selesai melakukan 
rutinitas di jam perkuliahannya. Berbagai macam aktivitas olahraga yang dilakukan oleh 
mahasiswa pada sore hari di sekitar area Taman Sutera UNNES, seperti jogging, aktivitas 
jalan, aktivitas bersepeda, aktivitas sepatu roda, aktivitas bermain skateboard, sepak bola, 
voli, beladiri, bulutangkis, tonnis dan aktivitas olahrag lainnya, akan tetapi setelah diamati 
aktivitasolahraga yang dilakukan oleh mahasiswa ternyata mempunyai frekuensi yang 
setiap harinya berbeda-beda. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan hari keempat 
pada setiap minggunya, aktivitas olaharaga yang dilakukan mahasiswa pada pada sore 
hari di sekitar area Taman Sutera UNNES mengalami frekuensi jumlah mahasiswa yang 
berubah-ubah. Pada kondisi yang paling ramai, jumlah mahasiswa yang melakukan aktivitas 
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olahraga bisa mencapai sekitar 150 orang, kondisi sedang sekitar 80 orang, dan kondisi 
paling sepi sekitar 50 orang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh kami didapatkan 
keterangan beberapa motivasi mahasiswa melakukan aktivitas olahraga pada sore hari 
di sekitar area Taman Sutera UNNES yang mereka lakukan karena berbagai alasan yaitu 
merasa senang, ingin berkeringat dan lebih segar, menjaga kesehatan, ingin menambah 
kekuatan fisik agar tetap kuat, ingin menurunkan berat badan, menarik perhatian orang 
lain dan berbagai alasan yang lainnya. Berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan 
maka kami merasa terpanggil untuk mencoba menggali dan mengkaji sebenarnya apakah 
yang menjadikan dasar motivasi mahasiswa dalam melakukan aktivitas olahraga pada 
sore hari di sekitar area Taman Sutera UNNES, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih 
lanjut untuk mengetahuinya dengan menggunakan metode survei melalui pendekatan 
kuantitatif yang pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan kuesioner, observasi, dan 
wawancara terhadap mahasiswa dimana aspek yang bisa diambil seperti kebutuhan rasa 
aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri yang 
selanjutnya bisa dianalisis dengan menggunakan deskripsi presentase untuk mendapatkan 
kesimpulan dari fenomena-fenomena yang ada.

SEKOLAH KOMUNITAS SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN KESEHATAN BAGI 
WARGA LOKALISASI DI KABUPATEN BATANG

Muhammad Azinar, Anik Setyo Wahyuningsih
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Kasus HIV/AIDS terbanyak di Batang adalah berasal dari kelompok Wanita Pekerja 
Seks (WPS). Perilaku WPS yang kurang memperhatikan status kesehatannya, pengetahuan 
mereka yang masih rendah, tidak tersedianya informasi yang komprehensif serta alasan 
ekonomi merupakan indikasi penyebab lemahnya upaya pencegahan penularan HIV/
AIDS. Sekolah Komunitas di lokalisasi menjadi inovasi yang dapat dikembangkan untuk 
memecahkan masalah tersebut. Penelitian ini dirancang dengan desain pre-eksperimental 
research dengan one group pretest-posttest design yang dianalisis secara kuantitatif. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wanita Penjaja Seks (WPS) di lokalisasi 
Petamanan kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yaitu sejumlah 83 orang. Sampel 
dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, diperoleh 61 orang. Instrumen 
penelitian yaitu perangkat media pendidikan kesehatan bagi WPS dan kuesioner pretest 
dan posttest. Analisis data dilakukan dengan uji Mc Nemar. Pelaksaanaan program Sekolah 
Komunitas di kawasan lokalisasi telah dapat meningkatkan pengetahuan (p value 0,031), 
sikap (p value 0,008), keterampilan WPS dalam negosiasi kondom (p value 0,012) serta 
dapat meningkatkan praktik penggunaan kondom dalam aktifitas seksual yang dilakukan 
WPS dengan pelanggannya (p value 0,002). Sekolah Komunitas dapat meningkatkan 
perilaku pencegahan penyakit menular seksual pada warga lokalisasi.



176 Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian DIPA PNBP

PEN ERAPAN SCHOO L BA SED VECTOR CO NTR OL (SB VC) UNTUK 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VE KTOR PENYAKIT DI LINGKUNGAN 

SEKO LAH

Nur Siyam, Wid ya H ary Cahyati
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Upaya mewujudkan sekolah sehat bebas vektor penyakit disekolah perlu ditingkatkan, 
mengingat semakin banyakny a masalah kesehat an y ang terjadi d i seko lah. Langk ah 
y ang bisa diambil untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat dalam mencegah 
dan mengendalikan perkembangbiakan vektor penyakit salah satunya dengan menerapkan 
metode School Based Vector Control di sekolah. Penerapan SBVC ini menekankan pada 
kesadaran dan kepedulian siswa dalam pengendalian dan penciptaan lingkungan sehat 
di sekolah (Reijn et al., 2011). Tujuan penelitian adalah terbentuknya Model SBVC dan 
mendapatkan gam baran efektifitas model SBVC sebagai upaya peningkatan perilaku hidup 
bersih dan sehat dan penciptaan lingkungan sehat pada siswa. Penelitian akan di lakukan 
di SMP Islam Sultan Agung 4, Genuk, Kota Semarang. Populasi penelitian adalah seluruh 
SMP Islam Sultan Agung 4, Genuk, Kota Semarang. Sampel penelitian adalah siswa/ 
siswi yang mempunyai permasalahan kesehatan dan mempunyai kebiasaan tidak sehat 
berdasarkan hasil koordinasi dari guru wali kelas. Jenis penelitian adalah Quasi Experiment 
dengan rancangan Non Randomized One Gro up Pretest- Postt est Design. Pengumpulan 
data dilakukan d engan 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 stat istik Wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukkan indkator kebersihan perorangan, kebersihan di dalam kelas, 
kebersihan di jamban dan tempat wudhu, dan kebersihan di halaman sekolah antara 
sebelum dan setelah diterapkan SBVC meningkat secara signif ikan (p value <0,05). Jadi, 
perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa dalam mencegah dan mengendalikan vektor di 
sekolah meningkat signifikan (p value= 0,00).

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

KABUPATEN SEMARANG

Ketut Sudarma, Rini Setyo Witiastuti, Andhi Wijayanto
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pelaku UMKM perlu mulai melakukan analisis rantai nilai untuk mengkaji 
bagaimana suatu perusahaan seharusnya memposisikan dirinya di pasar serta di dalam 
hubungan mereka dengan para pemasok, pembeli, dan pesaing untuk menciptakan 
keunggulan kompetitif. Rantai nilai memberikan alat yang dapat digunakan perusahaan 
untuk menentukan sumber keunggulan kompetitif mereka, baik sumber yang ada saat 
ini ataupun yang masih berupa potensi. Dengan analisis ini diharapkan UMKM dapat 
mengembangkan diri secara terus menerus berbasis pada sumber daya dan potensi yang 
dimiliki. Dengan melakukan aktivitas rantai nilai yang terorganisir, maka produk unggulan 
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UMKM dapat mencapai keunggulan kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Tujuan Penelitian ini berdasarkan model rantai nilai yang sudah ditentukan 
pada tahun pertama adalah: 1) Mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasi 
permasalahan setiap rantai nilai untuk meningkatkan kontribusi UMKM pengolahan produk 
unggulan di Kabupaten Semarang dalam peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan 
masyarakat; 2) Mensosialisasikan strategi tersebut pada pelaku UMKM produk olahan 
unggulan di Kabupaten Semarang.

PENGEMBANGAN MODEL INTEGRASI PENDIDIKAN EKONOMI LINGKUNGAN 
KE DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU 

EKONOMI BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA MAHASISWA FAKULTAS 
EKONOMI UNNES

Khasan Setiaji, Yozi Aulia Rahman, Kemal Budi Mulyono
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi memiliki kepentingan 
untuk pengukur sejauhmana implementasi nilai-nilai konservasi diintegrasikan kedalam 
pembelajaran di setiap civitas akademik. Salah satu implementasi nilai konservasi 
yang diterapkan di Fakultas Ekonomi dengan mengintegrasikan pendidikan ekonomi 
lingkungan dalam pembelajaranya. Penelitian ini menggali model integrasi yang efektif 
nilai-nilai konservasi dalam bentuk pendidikan ekonomi lingkungan di Fakultas Ekonomi 
mampu menjadikan perilaku dan moral mahasiswa dalam menjalankan aktivitas 
ekonominya selaras dengan kelestarian lingkungan. Secara khusus penelitian ini 
bertujuan (1) mendeskripsi bagaimanakah pemahaman ekonomi berwawasan lingkungan 
mahasiswa FE; (2) menyusun model integrasi pendidikan ekonomi lingkungan ke 
dalam pembelajaran ekonomi yang dapat meningkatkan perilaku ekonomi berwawasan 
lingkungan pada mahasiswa FE Unnes; (3) menguji efektititas model integrasi pendidikan 
ekonomi lingkungan ke dalam pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan perilaku 
ekonomi berwawasan lingkungan pada mahasiswa FE Unnes. Untuk mencapai tujuan 
di atas penelitian ini menggunakan pendekatan R and D serta kuantitatif. Target luaran 
dari penelitian ini adalah model integrasi pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan 
dalam pembelajaran ekonomi pada perguruan tinggi hingga diharapkan dapat dijadikan 
panduan, dosen, sekolah, dikti, dan pihak terkait dalam upaya pelaksaanaan pendidikan 
ekonomi berkarakter yang mampu menumbuhkan perilaku ekonomi yang bermoral. Selain 
itu akan dipublikasikan pada conference internasional.

PENGARUH FINANCIAL LITERACY, PERCEIVED FINANCIAL CONFIDENCE, DAN 
FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP FINANCIAL BEHAVIOR MAHASISWA

Nurdian Susilowati, Lyna Latifah
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Tujuan penelitian ini (1) mengetahui pengaruh langsung financial literacy terhadap 
financial behavior mahasiswa; (2) mengetahui pengaruh tidak langsung perceived financial 
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confidence terhadap financial attitude melalui financial literacy mahasiswa; (3) mengetahui 
pengaruh tidak langsung financial literacy terhadap financial behavior melalui financial 
attitude mahasiswa; (4) mengetahui pengaruh langsung financial attitude terhadap 
financial behavior mahasiswa; (5) mengetahui pengaruh langsung perceived financial 
confidence terhadap financial behavior. Lokasi penelitian bertempat di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang. Populasi penelitian ini mahasiswa yang telah mengampu 
mata kuliah budgeting dan manajemen keuangan. Sampel penelitian ini berjumlah 249. 
Variabel dependennya financial behavior (Y). Variabel independennya financial literacy 
(X1), perceived behavior confidence (X2), dan financial attitude (X3). Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian, pertama 
nilai mean variabel financial literacy, perceived financial behavior, financial attitude, 
dan financial behavior dalam kategori tinggi. Artinya mahasiswa memiliki pengetahuan 
keuangan, kepercyaan diri mengelola keuangan, sikap terhadap pengelolaan keuangan, 
dan perilaku keuangan yang baik. Sehingga mahasiswa memiliki prioritas untuk masa 
depan yang jelas. Kedua, terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel 
financial literacy, perceived financial behavior, financial attitude, dan financial behavior. 
Financial attitude berhasil memoderasi pengaruh financial literacy dan perceived financial 
behavior terhadap financial behavior mahasiswa.

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP 
PEMENUHAN PRINSIP TAWAZUN PADA BANK SYARIAH

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

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Good Corporate Governance dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dalam 
mencapai tujuan perusahaan. Dalam paradigma syariah, terdapat prinsip transaksi 
yang salah satunya adalah prinsip keseimbangan (tawazun). Prinsip tawazun berarti 
keseimbangan antara material dan spiritual, privat dan publik, serta kinerja keuangan 
dan kinerja sosial. Artinya implementasi GCG pada dasarnya dapat meningkatkan kinerja, 
baik kinerja sosial dan kinerja keuangan. Selain itu, perlu dilakukan pengujian terhadap 
kepatuhan bank syariah terhadap pemenuhan prinsip tawazun ini. Sampel dari penelitian 
ini adalah bank umum syariah yang terdapat di Indonesia yang ditentukan berdasarkan 
metode purposive sampling. Data yang digunakan data sekunder yang berupa laporan 
keuangan, dan laporan implementasi GCG bank tahun 2011 sampai 2015. Analisis data 
menggunakan persamaan regresi dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi mekanisme GCG secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan yang 
diukur dengan ROA dan ROE. Selain itu, implementasi mekanisme GCG juga mempengaruhi 
kinerja sosial yang diukur dengan zakah performance dan tidak mempengaruhi secara 
signifikan kinerja sosial yang diukur dengan qardhul hasan performance. Lebih lanjut, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah belum memenuhi prinsip tawazun. 
Bank syariah memiliki capaian kinerja keuangan dan kinerja sosial yang tidak sama. Hal 
ini dikarenakan dengan hasil rata-rata stabilitas kinerja sosial yang lebih besar daripada 
kinerja keuangan.
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KAJIAN KRITIS DALAM PENGAJUAN UPAYA HUKUM BAGI TERPIDANA MATI 
SEBELUM PROSES EKSEKUSI (STUDI PADA KASUS TERPIDANA MATI DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUSAKAMBANGAN)

Cahya Wulandari, Indung Wijayanto
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Pidana mati diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan diformulasikan ke dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia. Permasalahan pidana mati saat ini masih 
menjadi problematika yang sulit untuk dipecahkan. Permasalahan tersebut adalah terkait 
dengan jangka waktu pelaksanaan eksekusi, banyak terpidana mati yang divonis mati 
menghabiskan masa hidupnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk menunggu 
waktu eksekusi. Dalam hal ini ada upaya-upaya yang bisa ditempuh bagi terpidana mati 
Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan 
Permohonan Pengampunan dari Presiden (Grasi). Setelah semua hak-haknya terpenuhi 
maka kejaksaan sebagai eksekutor akan menentukan waktu terpidana akan dieksekusi. 
Namun permasalahan yang timbul adalah rentan waktu yang tidak ada kepastian 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan kedua upaya hukum tersebut 
menyebabkan proses penegakan hukum di Indonesia semakin terpuruk yang artinya tidak 
tercipta keadilan yang seharusnya. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini 
adalah untuk Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis upaya hukum bagi 
terpidana mati di Indonesia. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis 
kendala-kendala yang dihadapi terpidana mati dalam proses mengajukan upaya hukum. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian 
yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil 
adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan Cilacap. Sesuai 
dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan jenis data yang diperlukan, maka 
penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan pengkajian terhadap data 
sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti melakukan 
wawancara dengan terpidana mati sejumlah 3 orang dari kasus yang berbeda dan dengan 
petugas sipir guna menggali informasi yang diperlukan. Untuk penelitian ini, analisis 
data menggunakan interactive model of analysis. Pada model analisis interaktif ini 
peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu data reduksi (reduction data), data display 
dan Conclucying drawing.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI OJEK BERBASIS 
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

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

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Di tengah kemelut permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin semrawut, 
lapangan pekerjaan yang semakin sulit dan harga kebutuhan pokok yang juga semakin 
meningkat tajam membuat orang-orang harus bekerja sangat keras untuk memenuhi 
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kebutuhannya tersebut.Banyak yang memilih bekerja di sektor formal namun tidak 
sedikit pula yang bekerja di sektor informal, menjadi pengemudi ojek salah satunya yang 
bisa dijadikan sebagai mata pencaharian bagi banyak orang untuk menggantungkan 
penghidupannya. Beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan teknologi yang berkembang.
Beberapa perusahaan melihat peluang usaha dan akhirnya membuat aplikasi yang dapat 
mempertemukan antara pengemudi ojek berbasis online dengan penumpang yang 
membutuhkan jasanya.Pro dan Kontra menjadi hal muncul seiring dikarenakan banyak 
yang merasa terusik dengan kehadiran angkutan umum berbasis online seperti tanpa 
izin hingga menurunnya pendapatan para pengemudi angkutan umum yang bersifat 
konvensional. Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai penerapan perlindungan 
hukum yang didapat oleh pengemudi ojek online kemudian dikaitkan dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
dalam merumuskan sistem perlindungan hukum yang berkesesuaian dan berkelindan 
secara harmonis dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan dan UUD NRI 1945 sebagai 
dasar negara Indonesia. Penelitian mengenai implementasi Uini dilakukan dengan 
pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menganalisis data primer yang berupa pencarian 
data dengan cara langsung dan kemudian dianalisis dengan bahan-bahan hukum terutama 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum 
merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang kehidupan manusia. Penelitian 
akan dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anngap relevan dengan 
masalah yang diangkat. Pendekatan yang seperti demikian diharapkan menunjang 
validitas dari hasil penelitian sebagai keluaran yang bermanfaat. Observasi data akan 
dilakukan dengan caraobservasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok 
permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi 
lapangan, akan dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas 
hingga akan menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara. Kemudian 
diadakan studi pustaka mengenai obyek kajian yang akan dibahas yaitu tinjauan normatif 
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penerapannya ke dalam para pekerja 
yang diharapkan dapat diperoleh validitas terhadap hasil observasi tersebut.

MODEL PERCEPATAN KOMERSIALISASI PATEN SEDERHANA PADA DUNIA 
INDUSTRI

Waspiah, Andry Setiawan
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Dosen Pemula 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang 
teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan 
masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau 
penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Paten di bagi menjadi dua 
yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten sederhana adalah invensi yang memiliki 
nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau 
berwujud (tangible). Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicable), yaitu invensi 
dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Jika invensi 
tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara 
berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi 
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berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. 
Fokus penelitian pada Bagaimana Model percepatan komersialisasi paten sederhana 
dalam industri? Dan Bagaimana hambatan Model percepatan komersialisasi paten 
sederhana dalam industri? Dengan tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis dan 
menemukan model yang tepat dalam percepatan komersialisasi paten sederhana dalam 
industri. Menganalisis hambatan Model percepatan komersialisasi paten sederhana 
dalam industri? Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif hukum. 
Salah satu tahap yang penting dalam melakukan penelitian ilmiah adalah menetapkan 
metodologi yang tepat sebagai pedoman dalam mengungkap dan mengembangkan 
hubungan antara teori yang menerangkan suatu fenomena sosial tertentu dengan realitas 
yang sesungguhnya. Jenis penelitian ini adalah Paradigm critical –sosiologis-yuridis dan 
pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan kerangka pemikiran yang 
mengkritisi kebijakan (normative) yang ada sekaligus memberikan solusi (sosiologis) 
dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dan perilaku dari orang- orang yang dapat diamati. Penelitian ini mengambil Dinas 
Perindustrian dan perdagangan Jawa Tengah dan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pemerintah Provinsi jawa Tengah dan Lingkungan Idustri Kecil (LIK) di Purbaligga dan 
Kabupaten Tegal. Penelitian ini mengambil Data di Balitbang Provinsi Jawa Tengah, 
Disperindag Kabupaten Purbalingga dan Disperindag Kabupaten Tegal. Hasil penelitian 
menunjukkan model percepatan komersialisasi paten sederhana pada Dunia Industri 
melalui model pendampingan baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah di 
tiap-tiap provinsi dan kabupaten, Menumbuhkan kesadaran pada pelaku UKM inventor 
paten sederhana dengan sosialisasi yang tepat sasaran dan Pelatihan Khusus pada 
Sumber Daya Manusia (SDM) di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia, 
khususnya pelatihan-pelatihan seperti konsultan Kekayaan Intelektual yang jumlah nya 
sangat terbatas di Indonesia. Kendala yang muncul dari model percepatan komersialisasi 
paten yaitu Kendala yuridis dalam Undang-Undang Paten No.14 Tahun 2001 dan kendala 
budaya hukum di kalangan masyarakat UKM. Dan di sarankan untuk Melaksanakan dan 
mengawasi jalannya Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan, karena di 
dalam Rancangan Undang-Undang Paten tersebut mengandung poin-poin penting yang 
dapat mepercepat komersialisasi paten sederhana.Perlunya menumbuhkan kesadaran 
kepada masyarakat kalangan UKM akan perlindungan paten dan penghargaan atau atas 
suate paten yang akan mendapatkan imbalan dan royalti.Semua pihakyang terkait baik 
Lingkungan Industri Kecil, Sentra Kekayaan Intelektual (KI) dan UKM harus benar-benar 
bisa konsisten untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-
Undang Paten yang telah disahkan.
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PENELITIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PENGARUH KONSENTRASI GARAM DAN LAMA PENYIMPANAN TERHADAP 
KANDUNGAN PROTEIN DAN KADAR GARAM TELUR ASIN

Ida Iryani Kristanti, Yuan Maylia Rosanti
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Telur merupakan bahan pangan yang mengandung protein cukup tinggi dengan 
susunan asam-asam amino lengkap. Ketersediaan telur tidak mengenal musim, namun 
telur juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain kulit telur mudah pecah atau 
retak dan tidak dapat menahan tekanan mekanis yang besar sehingga telur tidak dapat 
diperlakukan secara kasar pada suatu wadah. Salah satu metode pengawetan telur yakni 
dengan cara pengasinan. Garam merupakan faktor utama dalam proses pengasinan 
telur berfungsi sebagai bahan pengawet untuk mencegah pembusukan telur, sehingga 
meningkatkan daya simpannya. Semakin tinggi kadar garam yang diberikan dalam proses 
pengasinan telur maka semakin meningkatkan daya simpannya. Proses pengolahan dan 
penyimpanan telur yang kurang baik sangat menetukan tingginya tingkat denaturasi yang 
terjadi dan adanya peningkatan kadar garam NaCl. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh lama perendaman dan konsentrasi garam terhadap 
kadar protein dan kadar NaCl pada proses pembuatan telur horn asin. Pembuatan telur 
horn asin dilakukan pada variasi perendaman 3, 5, 7, 9, dan 12 hari dengan 3 konsentrasi 
garam yang berbeda yaitu formula A (50 gr garam dalam 500 ml air), formula B ( 
100 gr garam dalam 500 ml air), dan formula C (150 gr garam dalam 500 ml air). Hasil 
penelitian menunjukkan terjadi penurunan kadar protein untuk tiap-tiap formula selama 
proses pengolahan dan masa penyimpanan. Rata-rata kandungan protein pada Formula 
A sebesar 1 3 , 5 6 % , Formula B 13,12 %, dan Formula C 13,00 %. Sedangkan 
untuk kadar NaCl mengalami kenaikan pada setiap formula. Rata-rata kandungan NaCl 
untuk formula A sebesar 1,99%, untuk formula B 2,07%, dan formula C sebesar 2,39%. 
Kesimpulan dari penelitian ini, konsentrasi garam yang digunakan pada proses pembuatan 
telur asin dan lama periode penyimpanan secara nyata menurunkan kadar protein dan 
menaikkan kadar NaCl.
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PENGGUNAAN NDJ 5S DIGITAL ROTARY VISCOMETER UNTUK MENGUJI 
KESTABILAN VISKOSITAS MINYAK GORENG YANG DIGUNAKAN SECARA 

BERULANG

Natalia Erna S, Wasi Sakti Wiwit P
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini didasari oleh pengamatan peneliti bahwa banyak minyak goreng 
bekas yang masih digunakan secara berulang untuk menggoreng bahan pangan. Salah 
satu parameter fisik minyak goreng berkualitas adalah pengukuran viskositas. Peneliti 
ingin mengetahui viskositas minyak goreng yang digunakan secara berulang dibandingkan 
dengan minyak goreng yang belum pernah digunakan. Peneliti juga ingin mengetahui 
kestabilan viskositas minyak goreng berbagai merk yang beredar di pasaran jika telah 
digunakan secara berulang. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
minyak goreng curah, minyak goreng merk A, merk B, dan merk C yang dijual di pasaran. 
Minyak goreng tersebut akan diukur viskositasnya sebelum dan sesudah digunakan 
untuk menggoreng bahan pangan selama 8 kali pengulangan. Setiap pengulangan akan 
diukur viskositasnya. Bahan pangan yang digunakan adalah tahu putih yang memiliki 
ukuran sama. Dalam sekali penggorengan, tahu yang digunakan sejumlah 5 buah. 
Suhu awal minyak goreng dicatat terlebih dahulu kemudian dipanaskan dengan api kecil 
hingga mencapai suhu 150oC kemudian tahu digoreng selama 5 menit. Pengukuran 
viskositas menggunakan NDJ 5S Digital Rotary Viscometer yang prinsip kerjanya 
dengan menggerakkan rotor ke dalam cairan dengan kecepatan tertentu yang bisa di atur 
pada alat tersebut, hingga nilai viskositas akan muncul pada display dalam satuan mPa.s. 
Setelah memperoleh data viskositas masing-masing merk minyak goreng, dibuatlah 
grafik hubungan viskositas masing-masing merk minyak goreng terhadap pengulangan 
pemakaian minyak goreng. Diperoleh data bahwa terjadi penurunan viskositas minyak 
goreng dari sebelum digunakan hinggaa pengulangan yang kedelapan. Pada grafik 
gabungan hubungan viskositas terhadap pengulangan pemakaian minyak goreng 
keempat merk minyak goreng, diperoleh kemiringan 0,1212 untuk minyak goreng curah, 
0,2853 minyak goreng merk A, 0,2509 minyak goreng merk B dan 0,221 minyak goreng 
merk C. Kemiringan minyak goreng curah paling kecil dibanding dengan yang lainnya, ini 
menandakan bahwa viskositas minyak goreng curah setelah digunakan secara berulang 
memiliki viskositas yang lebih stabil dibanding dengan minyak goreng lainnya. Minyak 
goreng curah memiliki kestabilan viskositas lebih baik dikarenakan belum melalui proses 
penyaringan yang dilakukan 2 kali (pengambilan lapisan tak jenuh). Proses penyaringan 
yang dilakukan 2 kali menyebabkan kandungan asam lemak tak jenuh menjadi lebih tinggi.
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PENURUNAN KADAR CD LIMBAH CAIR LABORATORIUM KIMIA 
MENGGUNAKAN KARBON AKTIF KULIT BUAH MAHONI

Retno Ambarwati, Dian Sri Asmorowati
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang merupakan unit penunjang 
akademik untuk kegiatan praktikum dan penelitian di bidang Kimia. Dalam pelaksanaan 
praktikum dan penelitian, Laboratorium Kimia menghasilkan limbah padat dan limbah cair. 
Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri ketika Unnes sedang menggalakkan 
program konservasi sedangkan laboratoriumnya belum memiliki sistem Pengolahan 
Air Limbah (PAL). Air limbah hasil buangan dari Laboratorium Kimia tentunya sangat 
berbahaya bagi lingkungan sekitar. Air limbahnya dapat berupa larutan asam, basa, dapat 
pula mengandung logam yang berbahaya, contohnya logam Kadiun (Cd). Maka dibutuhkan 
adsorben untuk menurunkan kadar Cd pada limbah cair di Laboratorium Kimia. Karbon 
aktif yang dibuat dari kulit buah mahoni dapat menurunkan kadar Cd. Oleh karena itu 
peneliti ingin membuat arang kulit buah mahoni untuk menurunkan kadar logam Cd pada 
limbah cair Laboratorium Kimia FMIPA Unnes. Model penelitian yang digunakan adalah 
penelitian laboratorium. Rancangan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai 
berikut: Studi literatur, preparasi sampel, proses aktivasi, aplikasi arang kulit buah mahoni 
pada limbah cair, mentukan luas permukaan dan luas pori arang dengan menggunakan 
uji Surface Area Analyzer (SAA), menentukan konsentrasi Cd pada limbah cair dengan 
menggunakan uji Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES). 
Luas permukaan arang kulit buah mahoni adalah sebesar 377,3 m2/g. Selanjutnya data 
konsentrasi Cd limbah cair sebelum perlakuan adalah 1,134 ppm, sedangkan konsentrasi 
Cd limbah cair setelah diberi adsorben berupa arang kulit buah mahoni adalah sebesar 
0,283 ppm. Hasil uji ICP menunjukkan terjadi penurunan konsentrasi Cd, maka dapat 
disimpulkan bahwa arang kulit buah mahoni dapat menurunkan kadar Cd pada limbah 
cair Laboratorium Kimia UNNES.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN LABORATORIUM BERDASARKAN INDEKS 
KEPUASAN MAHASISWA DI LABORATORIUM BIOLOGI FMIPA UNNES

Ria Ika Maharani, Fitri Arum Sasi
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Indeks Kepuasan Mahasiswa pada 
pelayanan di Laboratorium Biologi FMIPA Unnes. Permasalahan yang diungkap adalah 
Bagaimana kualitas pelayanan Laboratorium Biologi diukur berdasarkan SK. Men. 
Pan. No. KEP/25/MPAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengukur kepuasan mahasiswa dan menganalisis indikator 
kualitas pelayanan di Laboratorium Biologi dengan mengacu SK MenPan tersebut dan 
hasilnya dapat memberikan rekomendasi bagi Laboratorium Biologi untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan di masa depan. Metode yang digunakan adalah metode survey dan 
menyebarkan kuesioner terhadap 410 mahasiswa peserta mata kuliah praktikum di 
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Laboratorium Biologi sebagai responden penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah acidental sampling, yaitu peserta mata kuliah yang sedang melakukan 
praktikum di Laboratorium Biologi saat ditemui peneliti di Laboratorium. Setelah semua 
data dikumpulkan, dikode, diedit dan ditabulasi kemudian Indeks Kepuasan Mahasiswa 
dianalisis dengan mempergunakan teknik diskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat diambil suatu kesimpulan nilai Indek Kepuasan Mahasiswa sebesar 2,64. Dengan 
tingkat kinerja pelayanan masuk dalam kategori baik, sebab dari 14 indikator penelitian 
terdapat 11 indikator dikatakan dalam kategori yang baik, sementara terdapat 3 indikator 
masuk kategorinya kurang baik. Penilaian tingkat kepuasan pengguna layanan disajikan 
dalam diagram kartesius. Dari diagram tersebut terdapat dua bagian penting yang patut 
mendapatkan prioritas perhatian dalam penanganannya yaitu aspek-aspek yang terdapat 
dalam kuadran A dimana dalam kuadranini perlu mendapatkan prioritas utama untuk 
perbaikan pelayanan ke depan. Kemudian yang satuadalah kuadran B yang merupakan 
aspek-aspek yang yang seharusnya tetap diperhatahankan kinerjanya untuk kedepannya.

UJI BANDING KUALITAS CITRA DENGAN METODE CNR (CONTRASS TO NOISE 
RATIO) PADA PESAWAT MOBILE X-RAY TERMODIFIKASI DI LABORATORIUM 

FISIKA UNNES

Rodhotul Muttaqin, Nurseto
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian ini didasari oleh perkembangan Laboratorium Fisika Medik Unnes yang 
telah berhasil membuat modifikasi sistem radiografi konvensional (RK) menjadi sistem 
radiografi digital (RD). Perkembangan ini memberikan dampak yang cukup baik karena 
dengan sistem radiografi digital dapat mengeliminasi limbah yang dihasilkan baik limbah 
padat maupun cair. Tetapi kualitas citra sistem radiografi digital yang dikembangkan di 
Laboratorium Fisika Medik Unnes ini belum teruji. Belum adanya peraturan pemerintah 
tentang standard kualitas citra radiografi digital mendorong peneliti untuk melakukan 
uji banding kualitas citra yang dihasilkan oleh sistem radiografi digital dengan sistem 
computed radiography (CR). Sistem computed radiography (CR) yang digunakan sebagai 
pembanding adalah CR yang dimiliki oleh Instalasi Radiologi Rumah Sakit Nasional 
Diponegoro (RSND) Semarang. Citra radiograf yang dihasilkan oleh kedua sistem 
radiografi kemudian dianalisis dengan perangkat lunak (software) berbasis MATLAB. 
Penelitian ini menggunakan phantom berupa plat logam tembaga yang diekspose dengan 
sinar X dengan variasi tegangan anoda-katoda 50 kV, 60 kV, 70 kV dan 80 kV. 
Untuk masing-masing tegangan anoda-katoda dilakukan variasi nilai kuat arus dan waktu 
eksposi 1,6 mAs, 2,0 mAs, 4,0 mAs, 8 mAs, 16 mAs dan 32 mAs. Dari analisis yang 
dilakukan sistem CR memiliki nilai CNR tertinggi 362,78 pada tegangan tabung 50kV dan 
nilai kuat arus dan waktu eksposi 2 mAs. Sedangkan nilai CNR terendah untuk sistem CR 
adalah 61,40 pada tegangan 80 kV dan nilai kuat arus dan waktu 32 mAs. Sistem 
RD memiliki nilai CNR tertinggi 256,25 pada tegangan tabung 50kV dan nilai kuat 
arus dan waktu eksposi 4 mAs. Sedangkan nilai CNR terendah untuk sistem CR adalah 0 
pada tegangan 80 kV dan nilai kuat arus dan waktu eksposi 8 mAs, 16 mAs dan 32 mAs. 
Perbandingan nilai CNR untuk kedua sistem untuk variasi tegangan tabung (kV) dipilih 
nilai tetap untuk kuat arus dan waktu eksposi 4 mAs. Perbandingan nilai CNR untuk kedua 
sistem untuk variasi kuat arus dan waktu eksposi (mAs) dipilih nilai tegangan tabung 70kV.
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KOMPOSISI JENIS TUMBUHAN BAWAH DI KAMPUS SEKARAN UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG

Solichin, Kartika Widyaningrum
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang
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Kebanyakan dari kita tidak mengetahui nama-nama jenis tumbuhan bawah yang 
ada di sekitar kita, semuanya dianggap sebagai rumput. Dan ketika ditunjukkan salah 
satu jenisnya biasanya kita akan menjawab itu sebagai rumput, kemudian ketika ditanya 
rumput apa? Kita tidak tahu nama jenisnya. Tumbuhan bawah adalah adalah semua 
jenis tumbuhan yang hidup di strata paling bawah di permukaan tanah, hidupnya soliter, 
berumpun, tegak menjalar atau merambat. Umumnya memang berupa rerumputan tetapi 
ada yang herba, semak atau perdu rendah. Sebagai penutup tanah tumbuhan bawah 
tidak hanya berperan sebagai penahan gerusan air hujan, tetapi juga untuk menjaga 
kelembaban tanah sehingga proses dekomposisi dapat berjalan maksimal untuk menjamin 
suplai unsure hara bagi semua jenis tumbuhan yang ada disekitarnya. Selain itu banyak 
dari jenis tumbuhan bawah berpotensi sebagai tanaman obat, seperti meniran, patikan 
kebo, ki tolod, tempuyang, jentik manis dan sebagainya. Keanekargaman jenis tumbuhan 
bawah sangat dipengaruhi oleh factor lingkungan seperti cahaya, pH dan kelembaban 
tanah rentan oleh perubahan lingkungan. Sedangkan data base keanekagaraman 
jenis tumbuhan bawah belum ada, maka sebagai kampus konservasi perlu dilakukan 
inventarisasi tumbuhan bawah di kampus yang dapat digunakan sebagai informasi 
ekologis akan perubahan lingkungan kampus.

RANCANG BANGUN PEMANAS BERBAHAN BAKAR OLI BEKAS UNTUK 
PELEBURAN ALUMINIUM

Imam Sukoco, Wahyu Ady Priyo Kuncahyo, R. Ambar Kuntoro Mursit Gendroyono
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Praktikum pengecoran logam menggunakan bahan bakar minyak tanah yang 
harganya cukup mahal, sementara banyak oli bekas dari workshop otomotif tidak 
termanfaatkan. Perlu adanya pemanas yang dapat memanfatkan limbah oli bekas 
menjadi bahan bakar alternatif. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat 
pemanas berbahan bakar oli bekas berbasis teknologi tepat guna (TTG) untuk peleburan 
aluminium. Penelitian ini adalah penelitian terapan, dimana objek penelitian berupa alat 
pemanas berbahan bakar oli bekas. Langkah-langkahnya dimulai dari membuat desain 
pemanas, kemudian dibuat di laboratorium produksi dan konstruksi. Setelah pembuatan 
alat pemanas selesai, dilakukan uji coba dan mengkaji kinerja pemanas dengan variasi 
parameter sebagai berikut; 1) tekanan kerja (0.25, 0.50, 0.75, 1.00, dan 1.25 kg/cm2), 2) 
rasio volume oli bekas dan solar, kemudian diukur temperatur nyala api yang dihasilkan. 
Hasil pengujian pada tekanan 0.25 kg/cm2 tidak terjadi nyala api, pada tekanan 0.50 kg/
cm2 dan 0.75 kg/cm2 terjadi nyala api yang kontinu dengan bahan bakar 100% oli bekas. 
Pengukuran temperatur nyala api dilakukan pada pada rasio volume oli bekas dan solar 
(10:0, 9:1, 8:2, 7:3). Hasil pengukuran suhu nyala api maksimum pada tekanan 0.50 kg/



187Abstrak Hasil Penelitian 2016

Penelitian DIPA PNBP

cm2 diperoleh dengan variasi campuran oli bekas dan solar 7: 3, yaitu 1.0290C, dan 
pada tekanan kerja 0.75 kg/cm2 pada variasi campuran oli bekas dan solar 7: 3 adalah 
1.047.330C. Temperatur yang dihasilkan dari pemanas ini cukup untuk meleburkan 
aluminium, baik dengan bahan bakar 100% oli bekas maupun dengan campuran solar. 
Diharapkan hasil penelitan ini bisa menjadi referensi bagi dosen dan mahasiswa dalam 
mata kuliah pengecoran logam.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMINJAMAN PERALATAN, MESIN, DAN 
LABORATORIUM (SIPINJAM) DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES

M. Fatchurrochman, R. Imanu Danar Herunandi 
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Manajemen peminjaman penggunaan peralatan, mesin dan laboratorium di 
Jurusan Teknik Mesin Unnes selama ini kurang tertata dengan baik, yaitu tidak semua 
penggunaan atau peminjaman tercatat dalam buku administrasi dan tidak diketahui pula 
kondisi operasionalnya. Agar manajemen peminjaman peralatan, mesin dan laboratorium 
berjalan dengan baik dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, 
dan laboratorium berstandar ISO maka perlu dibuat sistem informasi manajemen basis 
data. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Membuat desain sistem informasi manajemen 
peminjaman peralatan, mesin dan laboratorium (SIPINJAM) menggunakan basis data; 
(2) Mengetahui besar tingkat kepuasan pengguna dari desain SIPINJAM yang dihasilkan. 
Tahapan perancangan SIM basis data adalah sebagai berikut: merumuskan spesifikasi 
SIM peminjaman peralatan, mesin dan laboratorium (SIPINJAM) basis data, pembuatan 
sistem database, verifikasi dan validasi, pengujian sistem database, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah SIPINJAM dibuat dengan menggunakan aplikasi basis 
data Microsoft access yang dapat mengelola data peminjaman peralatan, mesin dan 
laboratorium. Data tingkat kepuasan penggunaan SIPINJAM mencapai 100%, yakni 6 
orang teknisi dan 10 orang dosen pendamping laboratorium menyatakan puas terhadap 
kinerja sistem.

PENGARUH LAMANNYA WAKTU MIXING DALAM PROSES PEMBUATAN 
BROWNIES TERHADAP KUALITAS BROWNIES DITINJAU DARI ASPEK 

INDERAWI

Romiyatun Mijiling Astuti, Noer Hayati Lestari
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Brownies merupakan salah satu jenis cake yang berwarna coklat kehitaman 
dengan tekstur sedikit lebih keras dari pada cake karena brownies tidak membutuhkan 
pengembangan atau gluten Bahan yang digunakan dalam pembuatanbrownies adalah 
tepung terigu, gula, lemak, telur, coklat batang, coklat bubuk, baking powder, dan garam. 
Dalam adonan tepung berfungsi sebagai pembentuk struktur dan tekstur brownies, 
pengikat bahan-bahan lain dan mendistribusikannya secara merata, serta berperan dalam 
membentuk cita rasa. Tepung terigu yang digunakan untuk membuat brownies adalah 
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terigu protein rendah Proses pembuatan brownies salah satunya adalah pengadukan 
(mixing). Mixing merupakan suatu proses pencampuran bahan sehingga semua bahan 
tercampur rata menggunakan mixer. Menurut Yeni Ismayani (2008:19), pengocokan 
dilakukan terhadap margarine bersama gula pasir harus hingga lembut berwarna putih 
lalu masukkan telur satu persatu sambil dikocok hingga mengembang lembut. Menurut 
Sanusi (2010:37), kocok telur dan gula menggunakan mixer dengan kecepatan rendah 
selama 5 menit. Menurut Budi Sutoma (1012:38), kocok telur menggunakan mixer 
selama 5 menit atau hingga kental. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen 
laboratorium bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang digunakan dalam 
mixing adonan brownies sehingga didapatkan brownies yang berkualitas dilihat dari 
aspek warna, rasa, aroma dan tekstur dalam praktek di laboratorium Pastry Bakery. Hal ini 
berkaitan dengan tugas PLP dalam supervisi penggunaan alat pada kegiatan pendidikan 
dan penelitian mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik penilaian subyektif. Penilaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap 
mutu atau sifat- sifat suatu komoditi dengan menggnakan penelis sebagai instrumen atau 
alat. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan tentang perbedaan kualitas dari brownies 
dilihat dari aspek warna, rasa, aroma dan tekstur juga untuk mengumpulkan data tentang 
tingkat kesukaan. Penilaian subyektif ini menggunakan dua macam tipe pengujian yaitu 
uji inderawi dan organoleptik. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada uji 
inderawi adalah instrumen yang dalam hai ini adalah panelis agak terlatih dan untuk uji 
kesukaan menggunakan panelis tidak terlatih. Analisis data untuk mengetahui perbedaan 
lamanya waktu mixing digunakan uji anava satu arah dan untuk mengetahui tingkat 
kesukaan konsumen terhadap brownies hasil penelitian digunakan analisis deskriptif 
kualitatif prosentase.

MESIN PENGHANCUR LIMBAH ANORGANIK INDUSTRI FARMASI BERBASIS 
TEKNOLOGI HEMAT ENERGI

Wawan Kurniawan SP, Faizal Romyta Sydore
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Limbah anorganik industri farmasi tidak hanya terdiri dari bahan plastik saja tetapi 
juga berupa logam aluminium foil. Pentingnya pengolahan limbah anorganik industri 
farmasi karena industri menyumbang limbah dengan kapasitas yang besar dari hasil cacat 
produksi. Oleh karena itu perlu dirancang dan dibuat mesin penghancur limbah anorganik 
industr farmasi yang dapat mengolah dua jenis limbah anorganik tersebut. Tujuan penelitian 
ini adalah merancang dan membuat mesin penghancur limbah anorganik industri 
farmasi yang mampu berfungsi dengan baik serta hemat energy; mengetahui besarnya 
produktivitas mesin penghancur limbah anorganik indsutri farmasi. Target khusus yang 
akan dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan teknologi tepat guna (TTG) berupa 
mesin penghancur limbah anorganik yang hemat energi. Penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen, dimana objek penelitian berupa mesin penghancur limbah anorganik industri 
farmasi menggunakan teknologi hemat energi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah Mesin penghancur limbah anorganik industri farmasi memiliki spesifikasi motor 
listrik 1,5 hp, dimensi panjang, lebar dan tinggi yaitu 0,8 m x 0,5 m x 1 m, putaran pisau 700 
rpm, dengan bahan pisau stainless steel STS 216. Hemat energi karena menggunakan 
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motor listrik daya rendah dengan tambahan energi dari flywheel dengan massa 10 kg. 
Mesin penghancur limbah anorganik indsutri farmasi hasil rancangan memiliki kapasitas 
produksi sebesar 25 kg/jam pada bahan plastik PP (polypropylene) dan 28 kg/jam pada 
bahan plastik LDPE (Low Density Polyethylene), dan 27 kg/jam pada aluminium foil.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG 

PERPUSTAKAAN DI UPT PERPUSTAKAAN UNNES

Dwi Darwanto, Tri Utami Kusuma Putri, Maretha Indriyanti
UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
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Tahun 2014 telah d iterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 
sehingga jelas dan pasti bahwa keberadaan perpustakaan dan operasionalnya dilindungi 
o leh undang-undang beserta perangkatnya. Dalam PP tersebut di atas ditegaskan 
keberadaan perpustakaan dan operasional perpustakaan harus memenuhi standar 
nasional, oleh karena itu perlu untuk mengetahui apakah UP T Perpustakaan UNNES 
sudah dan telah mengimplementasikan amanat PP No. 24 Th. 2014 tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah UP T Perpustakaan dalam penyelenggaraannya 
telah sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP P T 010:2011. Langkah yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah 1) Memfokuskan identifikas i penyelenggaraan 
perpustakaan, 2) Mengumpulkan informasi, 3) Menganalis is informasi, 4) Melaporkan 
hasil, dan 5) Mengelola hasil. Dari hasil penelitian ini akan diperoleh luaran sebagai 
bahan masukan dan pertimbangan Un ivers itas dalam melakukan pengembangan 
perpustakaan yang akan datang.

MEMBANGUN KONSEP UPT PERPUSTAKAAN UNNES SEBAGAI TEMPAT 
KETIGA (LIBRARY AS THE THIRD PLACE) DALAM MENGHADAPI PEMUSTAKA 

DIGITAL NATIVE (PRIBUMI DIGITAL)

Mahargjo Hapsoro Adi, Retma Inayati Fachriz, Dwi Setyo Hastaningsih
UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2016

Penelitian berjudul ”Membangun Konsep UPT Perpustakaan Unnes Sebagai 
Tempat Ketiga (Library As The Third Place) dalam Menghadapi Pemustaka Digital Native 
(Pribumi Digital)” berbicara tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh 
perpustakaan untuk menjadikan UPT perpustakaan Unnes sebagai tempat ketiga bagi 
pemustaka digital native (pribumi digital). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk 
mengetahui konsep pengembangan UPT Perpustakaan Unnes sebagai Tempat ketiga 
(Library as the Third Place)dalam menghadapi pemustaka digital native, untuk mengetahui 
pendapat pustakawan Unnes terhadap konsep pengembangan UPT Perpustakaan Unnes 
sebagai tempat ketiga (Library as the Third Place)dalam menghadapi pemustaka Digital 
Native danuntuk mengetahui pendapatpemustaka terhadap konsep pengembangan UPT 
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Perpustakaan Unnes Sebagai Tempat Ketiga (Library as the Third Place) 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 denganteknik analisis statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasiHasil 
penelitian menunjukkan bahwa empat variabel (desain interior, fasilitas perpustakaan, 
koleksi perpustakaan dan website perpustakaan ) oleh responden dianggap cukup baik, 
sedangkan pada variaribel layanan pada dimensi reliability yang dianggap sangat penting 
oleh pemustaka mendapatkan pelayanan yang buruk dari perpustakaan Kesimpulannya 
perpustakaan masih harus meningkatkan segala aspek yang menjadi variabel dalam 
penelitian ini agar ke depan Perpustakaan Universitas Negeri Semarang dapat menjadi 
tempat ketiga bagi sivitas akademika Unnes dalam melakukan segala aktivitasnya 
(akademis maupun non akademis).






