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KATA PENGANTAR

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kumpulan 
ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2016 
dapat diterbitkan. Ringkasan pengabdian ini merupakan suntingan hasil-hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan dosen Universitas Negeri Semarang dengan sumber 
dana DIPA Unnes dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemristekdikti.

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

Tim Penyunting,
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PENGABDIAN DOSEN DRPM Ristekdikti

BIOEDUENTERPREUNERSHIP KEBUN WISATA PENDIDIKAN UNNES

Margareta Rahayuningsih, Dewi Mustikaningtyas, Vitradesie Noekent

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Kebun Wisata Pendidikan (KWP) Unnes (Universitas Negeri Semarang) dengan luas 
2 hektar memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. KWP dilengkapi dengan 
rumah penangkaran kupu-kupu, kebun bibit kampus, dan rumah anggrek. KWP yang pada 
awalnya bertujuan sebagai sarana dan prasarana pendukung pendidikan di Jurusan Biologi 
khususnya pembelajaran out door class, selanjutnya dikembangkan sebagai sarana pendidikan 
sekaligus entrepreneurship sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 
(bioedutainment). Potensi tersebut digunakan sebagai branding bagi visi Universitas 
Konservasi melalui produk kreatif dan inovatif dengan konsep Bioeduenterpreunership. Melalui 
Hibah Dikti program IbIKK (Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus) mengembangkan 
Business plan Bioeduenterpreneurship. Program tersebut menawarkan jasa paket kegiatan Bio-
ship yang dikemas dalam rintisan unit usaha eduwisata. Oleh karenanya pengajukan IbKK di 
tahun 2015-2016 dilakukan dengan tujuan jangka panjang pengembangan dan keberlanjutan 
program di KWP Unnes melalui Biodeduenterpreneurship. Tahun 2015 dikembangkan paket 
KORAL (Kelas Eksplorasi Alam) atau Jelajah Alam Sekitar. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 
pertama (2015) antara lain penyediaan dan pembenahan fasilitas paket Koral, launching unit 
usaha “Omah Keboen”, promosi melalui berbagai media, optimalisasi pelayanan melalui TOT 
fasilitator, pelayanan paket kunjungan, dan publikasi ilmiah di Jurnal nasional. Fasilitas yang 
dioptimalkan adalah zona angka warna, outbond area, dan Taman Obat. Promosi dilakukan 
melalui pameran, workshop Omah Keboen, media cetak dan elektronik. Peran Fasilitator juga 
dioptimalkan dengan menyelenggarakan TOT fasilitator. Pelayanan paket kunjungan juga 
dioptimalkan diantaranya melalui penawaran paket-paket yang menarik dan pemberian 
potongan harga bagi customer. Pada tahun pertama juga dilakukan persiapan pengajuan 
Hak Cipta “Omah Keboen” dan sampai saat ini masih dalam proses. Pada tahun kedua (2016) 
dilakukan diversifikasi paket Koral yaitu pengembangan paket Ilmuwan (Rumah Sains), paket 
Pak Tani, dan paket Koki. Disamping itu dilakukan optimalisasi pemasaran melalui publikasi 
dan Workshop pemasaran Omah Keboen. Luaran yang dihasilkankan yaitu: 1) produk jasa 
yang terjual dan menghasilkan pendapatan bagi perguruan tinggi; 2) optimalisasi sarana dan 
prasarana 4) Pengajuan Hak Cipta Omah Keboen , 4) kerjasama dengan pihak terkait dan 5) 
publikasi ilmiah melalui forum seminar nasional.
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IbPE PRODUK OLAHAN IKAN DI SEMARANG JAWA TENGAH

Sunyoto, Atiek Zahrulianingdyah, Indah Anisykurlillah

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan kegiatan Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) ini adalah untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi UKM Mitra yang bergerak di bidang usaha pengolahan ikan. 
Terdapat dua mitra IbPE, yaitu CV. Home Industri Milkfish New Istichomah (UKM 1) dengan 
produk utama bandeng presto dan UD. Ananda Jaya Industry (UKM 2) dengan produk 
utama ikan crispy. Permasalahan yang akan ditangani mencakup beberapa aspek, antara lain 
produksi/kuantitas, kualitas, kontinuitas, manajemen usaha, dan pemasaran. Sesuai dengan 
tujuan kegiatan, metode penerapan Iptek kepada UKM dapat dialakukan dengan berbagai 
cara, antara lain ceramah, demonstrasi, praktik langsung, pendampingan, dan studi banding. 
Sebagai pelaksana adalah dosen dengan keahlian yang mendukung atau tenaga ahli yang 
diambil dari pihak luar kampus sesuai kepakarannya, misalnya praktisi eksportir. Pada tahun 
pertama kegiatan IbPE telah dihasilkan beberapa luaran terutama terkait aspek produksi, seperti 
panci presto LTHPC, tungku penggorengan, renovasi dapur/tempat produksi, pelatihan HACCP, 
pengembangan resep baru, dan analisis proksimat. Selain aspek produksi juga ditingkatkan 
aspek manajemen usaha dan pemasaran, antara lain melalui pelatihan ekspor, pendampingan 
manajemen usaha, mengikuti pameran, dan pembuatan web site. Melalui beberapa luaran pada 
tahun I diharapkan dapat dijadikan pondasi dalam pengembangan usaha dengan titik berat 
pemasaran produk ekspor pada tahun kedua.

IBWUNNES-PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Etty Soesilowati, Nana Kariada, Margunani, Karyadi, Sumardi

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Wilayah (IbW) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kec. Gunungpati merupakan 
tantangan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing 
daerah. Di sisi lain sistem usaha pertanian yang dikembangkan masyarakat juga belum 
dikelola dengan baik. Masyarakat masih cenderung mengembangkan pola pertanian 
tradisional dengan ketergantungan pada luasan lahan, ketergantungan penggunaan pupuk 
kimia, teknologi pertanian masih secara konvensional, dan manajemen usaha pertanian 
belum dikelola dengan optimal. Banyaknya potensi disektor silvoagriculture, silvopastura dan 
silvoagrofishery di Kelurahan Kandri dan Kelurahan Cepoko sejauh ini belum memberi dampak 
yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Permasalahan umum yang dihadapi masyarakat 
di kedua kelurahan tersebut antara lain ialah lemahnya sistem kelembagaan di tingkat 
petani, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Secara 
khusus hambatan pengembangan agrowisata maupun eduwisata adalah masih kurangnya 
infrastruktur pendukung dan pemahaman petani terkait teknologi budidaya perikanan, 
peternakan, tanaman hortikultura, pengolahan kotoran ternak, pengolahan hasil panen, 
manajemen usaha, serta belum adanya ijin P-IRT untuk produk makanan kecil. Berdasarkan 
permasalahan tersebut di atas program IbW Unnes, Pemkot Semarang, STIP Farming diperlukan 
untuk mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah produk agroforestry di 
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Kelurahan Kandri dan Kelurahan Cepoko dengan penerapan model eduwisata dan agrowisata 
sehingga mendatangkan income restoration sebagai imbas dari pengalihan lahan pertanian 
warga yang digunakan sebagai waduk. Pendekatan yang digunakan dalam program ini, 
yakni pendekatan Participatory Rural Apraissal (PRA). Metode yang digunakan mengintervensi 
seluruh tahapan, berbasis komunitas dengan dilandasi kearifan lokal setempat, agar akar 
budaya dan norma terus lestari. Pada Tahun ke-1 (2016) hasil yang telah dicapai meliputi 
database profil daerah dan sasaran masyarakat penerima manfaat, peningkatan kapasitas petani 
melalui good practical agricultural budidaya sayuran dan buah-buahan (hortikultura), Sekolah 
lapang budidaya ikan air tawar, pembuatan pupuk kompos dan pestisida alami, diversifikasi 
produk olahan pasca panen, manajemen kelembagaan kelompok, revitalisasi green house, 
revitalisasi rumah kompos, dan pengadaan kolam pemijahan.

PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN KAMPUNG 
TELO, DAN RUMAH PINTAR PETANI MENUJU KELURAHAN KANDRI SEBAGAI ARGO-EKO-

WISATA.

Hadromi, Rosidah, Murdani

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat KKN-PPM 
Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan kegiatan KKN-PPM untuk melakukan penguatan ekonomi masyarakat perdesaan 
melalui pemberdayaan Kampung Telo, dan Rumah Pintar Petani menuju kelurahan Kandri 
sebagai Argo-eko-wisata. Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pendampingan yang dilakukan 
dalam kegiatan KKN-PPM untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
berdampak terwujudnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi, dapat meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Kampung Telo, dan Rumah Pintar yang kuat akan 
menjadi magnet dalam terwujudnya argo eko wisata Kelurahan Kandri. Kelompok sasaran 
dalam program KKN-PPM ini adalah masyarakat kelurahan Kandri terutama kelompok muda 
dan pelajar, penyelenggara kelurahan, organisasi masyarakat, serta warga pendatang bekerja 
pada industri Kampung Telo, dan Rumah Pintar di Kelurahan Kandri saat kegiatan tersebut 
berlangsung. KKN-PPM ini disusun dengan fokus kegiatan pada; (1) Memperkuat potensi 
masyarakat untuk memperkuat Kandri sebagai argo-eko-wiata terdiri dari ; (a) profil Kelurahan 
Kandri, (b) hukum pariwista, (c) pemandu wisata; (2) Optimalisasi UMKM Kampung Telo 
merupakan Program Kluster UMKM Kuliner (K-UMKM-Kul) dengan jenis produksi; a. getuk 
modern sidomarem; b.wingko babat singkong (wingsing); c. Getuk goreng; d. Cake ketela; e. 
Serundeng; dan f. Krecek., dan (3) Optimalisasi kegiatan Rumah Pintar Petani merupakan pusat 
pelatihan kewirausahaan masyarakat kelurahan Kandri dengan penguatan pada; a. Peternakan; 
b perikanan; c kuliner. Program ini tidak hanya memberikan pemberdayaan masyarakat secara 
temporer, tapi juga mendasarkan pada metode Education. for Sustainable Development (ESD). 
Kegiatan ESD meliputi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan akan mengembangkan 
program berkelanjutan melalui penerjunan mahasiswa ke tengah-tengah masyarakat yang 
akan menangkap dan mengembangkan pola pikir yang berimbang mencakup triple bottom 
line yang saling keterkaitan antar sektor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sehingga 
mewujudkan Kelurahan Kandri yang argo eko wisata.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PENGOLAHAN PASCA PANEN UNTUK 
PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KELURAHAN SUKOREJO GUNUNGPATI 

SEMARANG

Titin Agustina, Saptariana, Hanna Lestari

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat KKN-PPM 
Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Kelurahan Sukorejo Kota Semarang merupakan kelurahan dengan banyak 
permasalahan alam maupun sosial kemasyarakatan. Ada beberapa titik rawan bencana alam 
tanah longsor terutama di dukuh Trangkil dan dukuh Kalialang Kelurahan Sukorejo karena 
struktur tanah yang kurang kuat ikatannya dan kondisi geografis yang berupa tebing-tebing. 
Selain ancaman bencana alam, kondisi sosial kemasyarakatan terutama di Dukuh Kalialang 
dan Dukuh Deliksari juga butuh perhatian lebih karena jumlah penduduk miskin yang cukup 
dominan di kedua Dukuh tersebut. Salah satu program pengentasan kemiskinan di kota 
Semarang adalah Gerdu Kempling (Gerakan Terpadu bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, 
Infrastruktur, Lingkungan). Program Gerdu Kempling yang dilakukan di Kelurahan Sukorejo 
terutama diarahkan untuk mengatasai persoalan banyaknya masyarakat miskin di Kelurahan 
Sukorejo. Ada sebanyak 364 KK dengan kategori “sangat miskin” dan sebanyak 564 KK berada 
pada kategori “hampir miskin” (BPS Prov Jawa Tengah: 2010). Selaras dengan kegiatan Gerdu 
Kempling, Universitas Negeri Semarang sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya akan 
berusaha membantu permasalahan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat 
lewat kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Kegiatan 
KKN-PPM ini direncanakan untuk diselenggarakan di Kelurahan Sukorejo dan berfokus pada 
tiga Dukuh yang paling membutuhkan perhatian yaitu Dukuh Kalialang, Dukuh Deliksari dan 
Dukuh Kradenan.
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IbM KELOMPOK POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA JOMBLANG SEMARANG

Bambang Purwanto, Nuke Martiarini

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini mencakup beberapa hal. Tujuan (1) Memfasilitasi 
keberagaman APE guna menunjang kegiatan “Bermain sambil Belajar” di POS PAUD Citra Bangsa 
dan POS PAUD Seruni, (2) Memberikan pendampingan kepada tutor/guru PAUD terkait dengan 
kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang kemampuan kognitif, afektif, ataupun motorik, (3) 
Memberikan pendampingan kepada tutor/guru PAUD dalam mengoptimalkan gerak motorik 
kasar dan halus, (4) Memberikan pendampingan dalam melakukan pendekatan kepada anak-
anak serta memperkenalkan tentang gaya-gaya mengajar yang menarik dan menyenangkan 
bagi siswa, (5) Memberikan pendampingan kepada para tutor/guru dalam memfasilitasi anak-
anak POS PAUD dengan keberadaan dari APE sebagai media dalam mengoptimalkan tumbuh 
kembang anak baik secara fisik ataupun mental, (6) Memberikan pendampingan kepada 
para tutor/guru dalam mengoptimalkan keberadaan dari APE sebagai media pengenalan 
geometri dan kosakata-kosakata berbahasa Inggris, (7) Memberikan pendampingan berupa 
“Parenting Class” kepada para tutor/guru serta orang tua dalam mendidik anak- anaknya agar 
dapat tumbuh kembang secara mandiri, kreatif, kritis, dan cerdas. Selain itu, dalam kegiatan 
pengabdian ini juga mempunyai Tujuan dan target khusus, yaitu pemberian peralatan APE 
kepada Paud Citra Bangsa dan Paud Seruni. Selain itu, dengan melihat kondisi kedua Paud 
tersebut, kegiatan pengabdian ini juga memberikan proses pembuatan APE dari barang yang 
tidak terpakai. Tentu saja hal ini dilihat dari barang yang ada di Paud tersebut. Dalam kegiatan 
pengabdian juga mengoptimalkan psikomotorik dari tiap siswa di kedua Paud. Dalam mencapai 
target umum serta khusus dalam kegiatan Pengabdian ini, banyak kegiatan yang dilakukan 
terutama dengan prinsip “Bermain sambil Belajar”. Selain pengenalan APE yang menjadi sarana 
bagi siswa di Paud, proses pembuatan APE bagi siswa juga diajarkan. Hal ini mengacu bahwa 
APE tidak hanya menjadi suatu beban bagi para guru dengan perkembangan Paud akan tetapi 
guru dapat juga menciptakan APE yang berfungsi bagi para siswa. Dengan prinsip di atas, maka 
perkembangan psikomotorik siswa akan lebih baik serta siswa dapat juga bermain.

IBM GURU-GURU BAHASA JAWA DI KOTA REMBANG UNTUK PENINGKATAN 
KETERAMPILAN BERBAHASA JAWA SISWA DENGAN PEMANFAATAN METODE MIND 

MAPPING DALAM PEMBELAJARAN

Ermi Dyah Kurnia, Yusro Edy Nugroho

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Telah dilakukan kegiatan program ipteks IbM bagi masyarakat dari LP2M yang 
dilaksanakan oleh dosen dari Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS Unnes dengan kegiatan 
pembimbingan guru-guru Bahasa Jawa SMA/SMK/MA/SMK/MA di Kota Rembang. Kegiatan ini 
dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang menerapkan metode mind 
mapping dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa siswa. Kegiatan selanjutnya 
adalah membimbing guru Bahasa Jawa yang ditunjuk sebagai model untuk menerapkan 
perangkat pembelajaran tersebut secara riil di dalam kelas sehingga siswa akan terlatih 
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berpikir runtut dan jelas, menguasai kosakata berbahasa Jawa beserta penerapannya dengan 
mudah, dan akan bermuara kepada peningkatan kemampuan berkomunikasi menggunakan 
bahasa Jawa dengan baik dan benar. Target luaran utama pengabdian ini adalah diperoleh 
suatu metode atau model perangkat pembelajaran yang memanfaatkan metode mind 
mapping untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa siswa. Dampak pengiring program 
pelaksanaan Ipteks bagi Masyarakat ini adalah munculnya kesadaran guru-guru bahasa Jawa 
baik secara individu maupun kelompok untuk mencoba mengembangkan dan sekaligus 
menerapkan perangkat pembelajaran di kelas dengan memilih materi pokok yang lain yang 
menggunakan model perangkat ini. Selanjutnya hasil dari penerapan perangkat pembelajaran 
ini dapat dibuat laporan karya tulis yang dapat disajikan dalam suatu forum diskusi atau MGMP 
untuk mendapat masukan dan perbaikan. Dengan demikian guru-guru Bahasa Jawa SMA/
SMK/MA di Kota Rembang ini akan terbiasa dalam melakukan penelitian tindakan kelas yang 
sekaligus membuat karya ilmiah yang selama ini sebagai salah satu kendala bagi guru untuk 
peningkatan kompetensi profesional sebagai syarat untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih 
tinggi. Pelaksanaan program Ipteks ini dilakukan secara bermitra dengan Ketua MGMP Bahasa 
Jawa SMA/SMK/MA Kabupaten Rembang (Mitra 1) dan Kepala Sekolah SMA 1 Rembang (Mitra 
2). metode yang digunakan adalah Lesson Study (LS) yang dilaksanakan selama tiga tahap 
kegiatan dimulai dari tahap perencanaan (plan), tahap pelaksanaan (do), dan tahap refleksi 
(see). Pada tahap perencanaan, kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan workshop 
dengan materi mind mapping dan membimbing peserta menyusun perangkat pembelajaran 
dalam bentuk RPP, LKS dan kunci, materi ajar, lembar penilaian produk dan kunci, proses dan 
kunci, dan pengamatan berkarakter. Dalam tahap pelaksanaan peserta melakukan uji coba 
perangkat pembelajaran yang menerapkan metode mind mapping di dalam kelasnya, dan 
pada tahap refleksi (see) tim ipteks melakukan refleksi terhadap hasil observasi pelaksanaan 
perangkat pembeljaran yang dilakukan oleh guru model selama uji coba secara nyata di dalam 
kelas. Selanjutnya tim ipteks memberikan bimbingan kepada peserta untuk membuat laporan 
hasil uji coba penerapan perangkat pembelajaran yang telah dibuat yang dipresentasikan di 
depan tim ipteks dan peserta lainnya agar mendapatkan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

IBM OPTIMALISASI APLIKASI GOOGLE EARTH DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 
BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK

Bain, Andy Suryadi, Tsabit Azinar Ahmad

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Ada banyak persoalan terkait pembelajaran sejarah di negeri ini seperti misalnya cap 
membosankan, tidak disukai, inferiosasi, membingungkan, marginalisasi dan tidak menjanjikan 
masa depan. Karenanya banyak generasi muda bangsa kita yang tidak lagi menyukai dan 
mengenal sejarah bangsanya termasuk sejarah perjuangan para tokoh bangsanya.Untuk 
mengatasi kendala tersebut, berbagai upaya harus dilakukan, diantaranya adalah dengan 
cara memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang ada untuk membantu proses 
pembelajaran. Salah satu alternatif solusi media yang dapat dimanfaatkan adalah media 
yang berbasis pada teknologi internet. Salah satu program yang berbasis internet dan dapat 
dimanfaatkan dalam mempelajari sejarah, terutama dalam memanipulasi kesulitan ruang dan 
waktu, adalah dengan pemanfaatan program Google Earth. Google Earth adalah aplikasi yang 
memberikan kesempatan pada penggunanya untuk mengakses database pencitraan bumi 
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yang didapat dari satelit. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah melakukan optimalisasi 
aplikasi Google Earth dalam pembelajaran sejarah. Secara khusus program ini bertujuan 
(1) Mengatasi terbatasnya jaringan internet untuk mengakses program Google Earth; (2) 
Meningkatkan pemahaman yang baik di kalangan guru sejarah dalam penerapan pendekatan 
sainfitik dengan pemanfaatan google earth dalam pembelajaran sejarah; (3) Meningkatkan 
keterampilan yang cakap di kalangan guru sejarah dalam pemanfaatan google earth untuk 
pembelajaran sejarah dengan pendekatan sainfitik. Luaran yang akan dihasilkan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Buku panduan optimalisasi aplikasi Google Earth 
yang disesuaikan dengan pendekatan saintifik sebagai pegangan guru-guru sejarah; (2) 
Menghasilkan guru- guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan 
aplikasi Google Earth dalam pembelajaran sejarah sesuai dengan pendekatan saintifik; (3) Peta 
tematik sejarah berbasis Google Earth; (4) Penelitian tindakan kelas guru terkait pemanfaatan 
Google Earth di kalangan Guru; (5) Karya-karya siswa dalam penelusuran peninggalan sejarah 
berbasis Google Earth. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menerapkan program 
ini, yakni: (1) Pengadaan alat untuk membantu memudahkan akses terhadap internet; (2) 
Pengembangan panduan optimalisasi Google Earth yang disesuaikan dengan pendekatan 
saintifik sebagai pegangan guru-guru sejarah; (3) Pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru 
sejarah dalam optimalisasi Google Earth yang disesuaikan dengan pendekatan saintifik untuk 
pengembangan laboratorium sejarah; (4) Pelatihan dan pendampingan desain peta tematik 
peninggalan sejarah berbasis Google Earth

IbM KELOMPOK PEDULI AIR KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN

Dewi Liesnoor Setyowati, Puji Hardati, Tukidi, Edy Kurniawan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjuudul “IbM Kelompok Peduli 
Air Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan” menjawab permasalahan: (1) Bagaimana 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya usaha konservasi air; (2) 
Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha konservasi air 
melalui pembuatan sumur resapan, biopori dan penanaman pohon secara kolektif. Kegiatan ini 
diharapkan memiliki manfaat sebagai tambahan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 
dalam konservasi air mpembuatan sumur resapan, biopori dan penanaman pohon secara 
kolektif di wilayah tempat tinggal mereka. Dengan adanya pengetahuan dan keterampilan 
tersebut diharapkan lingkungan Kecamatan Wirosari akan dapat meningkatkan ketahanan 
masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan sebagai dampak dari perubahan iklim 
khususnya di musim kemarau. Hal yang menarik dari kegiatan ini adalah masyarakat sangat 
antusias berpartsipasi dalam kegiatan. Masyarakat menilai kegiatan ini merupakan kegiatan 
yang sangat positif karena dengan adanya program pengabdian ini masyarakat memperoleh 
informasi dan pengetahuan tentang upaya alternatif dalam menanggulangi kekeringan yang 
selalu terjadi di daerah mereka setiap tahunnya. Bahkan masyarakat berharap untuk tahun 
berikutnya dapat diberikan program serupa di Kelurahan lainnya di Kecamatan Toroh karena 
memang wilayah Kecamatan Wirosari banyak yang sering kesulitan air bersih pada musim 
kemarau. Saran, kegiatan perlu dilaksanakan berkala, terprogram, dan berkesinambungan, 
untuk dapat membantu masyarakat dalam menanggulanagi masalah kesulitan air bersih 
terutama di musim kemarau.
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IbM KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT KELURAHAN KANDRI GUNUNGPATI SEMARANG

Aditya Marianti, Lina Herlina, Wiwit Setyowati

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Kelurahan Kandri termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Gunungpati kota 
Semarang. Sebagian wilayahnya terdampak langsung dengan pembangunan waduk Jatibarang. 
Wilayah yang semula lahan pertanian berubah menjadi waduk sehingga berdampak pada 
hilangnya mata pencaharian petani. Oleh karena itu income restoration mutlak dilakukan. Salah 
satu langkahnya adalah dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal yang masih 
ada. baik potensi alam maupun sosial budaya penduduknya. Salah satu usaha yang dipandang 
dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan Kelurahan Kandri menjadi 
desa wisata. Kandri ditetapkan sebagai desa wisata melalui keputusan Walikota Semarang No. 
556/407 Tahun 2012. Implikasi dari ditetapkannya kelurahan Kandri menjadi desa wisata adalah 
penyiapan komponen pendukungnya meliputi penyiapan sumber daya manusia dan sarana 
prasarananya. Dari sisi SDM kesiapan warga untuk mendukung kegiatan wisata di desa Kandri 
ditunjukkan dengan terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pandanaran. Sedangkan 
dari sisi saran dan prasarana tantangan yang dihadapi desa wisata Kandri adalah belum 
terciptanya lingkungan yang merepresentasikan sebuah destinasi wisata. Bila mencermati tren 
kunjungan wisata ke Kandri yang meningkat dari tahun ke tahun maka penyiapan lingkungan dan 
atraksi wisata yang semakin beragam dan menarik perlu dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, 
Kelompok Wanita Tani (KWT) Jahe Makmur yang selanjutnya diteruskan oleh KWT Mandiri 
Kelurahan Kandri, mulai tahun 2014 telah merintis budidaya tanaman jahe gajah sebagai salah 
satu upaya penataan sekaligus pemanfaatan pekarangan warga, namun baru sebagian kecil 
pekarangan yang dimanfaatkan. Kegiatan tersebut dapat disinergikan dengan pengembangan 
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL di desa wisata Kandri nantinya bukan hanya 
menjadi penyangga ketahanan pangan tetapi sekaligus menjadi kawasan wisata edukatif 
khususnya agrowisata. KRPL ini akan semakin menarik minat wisatawan jika ditata dengan 
menggunakan ilmu arsitektur lansekap (pertamanan). Penataan ini juga akan memanfaatkan 
potensi lokal antara lain dengan menggunakan limbah yang tidak dimanfaatkan lagi, sehingga 
tidak hanya estetis tetapi juga memiliki nilai tambah bagi konservasi lingkungan. Untuk itu ibu-
ibu KWT Mandiri potensial ditingkatkan keterampilannya dalam budidaya sayuran sekaligus 
penataan lingkungan. Untuk mendukung wisata edukatif agrowisata ini diperlukan pemandu 
yang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan memandu wisata edukatif agrowisata. 
Untuk itu maka pokdarwis Pandanaran yang selama ini telah berkiprah sebagai pemandu wisata 
perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat memandu wisata edukatif agrowisata sayuran. 
IbM ini dilaksanakan dengan metode berbasis kelompok, komprehensif artinya kegiatan yang 
akan dilakukan menyentuh seluruh aspek mulai dari penyamaan konsep, kesadaran sosial dan 
penyiapan lingkungan wisata. Berbasis potensi lokal artinya peningkatan keterampilan melalui 
berbagai pelatihan dan pengembangan sikap dan perilaku wisata akan berbasis pada IPTEKS 
serta nilai-nilai dan budaya lokal. Selain itu juga dikembangkan jejaring dengan pihak-pihak 
terkait baik langsung maupun dengan memanfaatkan jaringan sosial media dengan membuat 
web untuk promosi wisata. Hasil yang telah dicapai adalah telah dirintis adanya destinasi 
wisata edukasi berbasis agrowisata sayuran organik di kawasan desa wisata Kandri. 12 orang 
ibu-ibu anggota KWT Mandiri semakin terampil membudidayakan sayuran organik dan menata 
lingkungan pekarangan rumah. Lima orang pemandu wisata yang tergabung dalam 
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Pokdarwis Pandanaran dan 14 ibu-ibu anggota KWT Mandiri memiliki bekal pengetahuan 
tentang sayuran organik dan teknik budidayanya. Bekal pengetahuan ini dapat digunakan 
sebagai materi edukasi pada saat memandu agrowisata di taman sayuran organik. Keberlanjutan 
produk jasa wisata perlu didukung oleh kegiatan promosi. Untuk keperluan promosi maka 
telah dibuat web desa wisata Kandri dengan alamat web : www. wisatakandrisemarang.com. 
Seluruh kegiatan tersebut bermuara pada meningkatnya kunjungan ke desa wisata Kandri, 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak pada pelestarian alam 
dan budaya setempat.

IbM KELOMPOK WANITA TANI GUNUNGPATI SEMARANG

Dewi Mustikaningtyas, Wiyanto, Noor Aini Habibah

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Pertumbuhan jumlah penduduk dan pemukiman di kawasan Gunungpati berdampak

semakin sempitnya area pertanian. Hal tersebut tidak menurunkan semangat 
Kelompok Wanita Tani (KWT) di daerah gunungpati untuk tetap berkegiatan. Pemanfaatan 
lahan pekarangan sebagai lahan produktif dapat dilakukan untuk tetap menghasilkan tanaman 
sayur, buah dan obat-obatan. KWT merupakan kelompok ibu-ibu yang berkegiatan dalam 
bidang pertanian. KWT yang ada di Kecamatan Gunungpati diantaranya yaitu KWT Mandiri di 
Kelurahan Cepoko dan KWT Kebonku di Kelurahan Mangunsari. Perbedaan kedua kelurahan 
ini ada pada letak kebun, KWT Mandiri kelurahan Cepoko memiliki kebun buah dan sayur di 
pekarangan rumah mereka sendiri, sedangkan KWT Kebonku kelurahan Mangunsari memiliki 
kebun sayur bersama yang berukuran lebih luas. Hasil kebun kedua KWT ini digunakan untuk 
konsumsi pribadi dan untuk dijual sebagai pendapatan keluarga. Kebun sayur di pekarangan 
rumah KWT Mandiri kelurahan Cepoko menghasilkan buah dan sayur seperti jambu biji, 
rambutan, pepaya, bayam, cabai, pare, onclang, seledri dan jahe, sedangkan kebun KWT 
Kebonku menghasilkan tanaman sayur dan toga seperti sawi, bayam, terong ungu, dan benih 
jahe. Oleh karena itu masyarakat di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Semarang 
memiliki potensi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri dalam rangka 
meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kegiatan dan hasil pertanian kebun buah 
dan sayur organik. Namun selama ini, kegiatan yang ada di KWT dan hasil pertanian belum 
optimal. Hal ini dikarenakan belum efektifnya penataan tanaman di kebun pekarangan rumah, 
masih ada lahan kebun yang kosong belum dimanfaatkan, belum ada pembukuan kegiatan 
dan manajemen penjualan hasil pertanian, produksi jahe yang melimpah belum dimanfaatkan 
menjadi produk bernilai jual tinggi, dan minimnya pengetahuan dan sarana pembuatan pupuk 
kompos dari limbah organik di lingkungan sekitar sebagai upaya meminimalisir pengeluaran 
untuk kebutuhan pupuk dengan memanfaatkan limbah organik rumah tangga. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaui 
program Iptek bagi Masyarakat, kedua KWT diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk 
meningkatkan keterampilan di bidang penataan dan optimalisasi lahan, pembukuan dan 
manajemen hasil pertanian, pengolahan jahe, dan pembuatan pupuk kompos. Luaran 
yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain peningkatan keterampilan anggota KWT Mandiri 
dalam penataan tanaman di pekarangan rumah dengan tersedianya greenhouse, terampil 
dalam mengolah jahe menjadi minuman jahe instan dan membuat pupuk organik cair, serta 



10 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2016

• DRPM RISTEKDIKTI

peningkatan keterampilan anggota KWT Kebonku dalam memanfaatkan lahan kosong di 
kebun, kompeten dalam pembukuan dan manajemen penjualan hasil pertanian, serta kegiatan 
pembuatan pupuk kompos dari limbah organik semakin matang.

IbM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH ADIWIYATA

Lisdiana, Priyantini Widiyaningrum, Siti Nurrohmah

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

SMAN 12 dan SMAN 13 Semarang merupakan dua dari sekian banyak sekolah di kota 
Semarang yang berkomitmen mempertahankan predikat sekolah Adiwiyata.Sekolah Adiwiyata 
ialah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, seperti tertuang dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013. SMAN 12 berlokasi di Jl. Raya Gunungpati, 
Kecamatan Gunungpati, sedangkan SMAN 13 berlokasi di Jl. Rowosemanding, Kecamatan 
Mijen kota Semarang. Secara bertahap dan dengan segala keterbatasannya, sekolah tengah 
mengembangkan aspek-aspek strategis terkait sarana prasarana fisik yang menunjang proses 
pembelajaran berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah sekolah berkonsep zero waste 
menjadi prioritas karena ingin mengajarkan siswa tentang prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), 
yaitu prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap sampah.Gagasan 
mengelola sampah organik dengan konsep rumah kompos berorientasi kewirausahaan sudah 
terwujud berkat kerjasama kemitraan dengan tim pengabdian UNNES dalam dua tahun 
terakhir. Hasilnya, kedua sekolah saat ini telah memiliki sumberdaya dengan keterampilan 
memadai dalam mengolah kompos. Dengan dukungan sarana rumah kompos lengkap dengan 
mesin cacah sampah dan mesin ayak kompos, maka pengolahan sampah organik telah berjalan 
secara kontinyu, dan hasilnya sebagian berhasil dipasarkan, sebagian lain dimanfaatkan sebagai 
pupuk/media tanaman koleksi sekolah. Namun demikian permasalaha sampah plastik belum 
mendapat perhatian. Satu hal yang saat ini masih menjadi permasalahan adalah timbunan 
sampah plastik yang cukup mengganggu karena belum menemukan solusi yang tepat. 
Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan berkreasi serta memanfaatkan teknologi tepat 
guna menjadi kendala pihak sekolah. Pihak sekolah berharap ada kerja sama lanjutan dengan 
perguruan tinggi (UNNES) dalam hal transfer pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam 
rangka mengatasi persoalan limbah plastik. Diperkirakan 3-4 karung sampah plastik yang 
berasal dari siswa dan kantin sekolah menumpuk setiap hari, sebagian besar berupa kantong 
plastik kemasan, cup dan botol bekas minuman. Tiga hari sekali pemulung datang untuk 
mengambil dan mengganti sekedar upah pengumpulan yang nilainya sangat rendah. Dengan 
mendaur ulang sampah plastik secara mandiri, selain memperkuat sarana pembelajaran praktek 
Kewirausahaan, Biologi, dan Kimia bagi siswa, juga memperkuat eksistensi sekolah Adiwiyata, 
karena dapat mewujudkan konsep zero waste. Pemanfaatan limbah plastik dapat dilakukan 
dengan pemakaian kembali (reuse) maupun daur ulang (recycle). Pemanfaatan limbah plastik 
dengan cara pemakaian reuse dapat dilakukan dengan berkreasi dan inovasi menjadi produk 
handycraft, sedangkan recycle, dilakukan terhadap limbah plastik yang masih memungkinkan 
disiapkan menjadi plastik yang lebih sederhana atau biji plastik/dilebur kembali untuk 
digunakan sebagai produk baru. Oleh karena itu perlu pengetahuan memilah jenis-jenis sampah 
plastik dan memecah menjadi plastik yang lebih sederhana. Selain itu ketrampilan berkreasi dan 
berinovasi merubah dari limbah plastik menjadi produk yang menarik dan marketable sangat 
diperlukan oleh sekolah Adiwiyata menuju zer waste. Untuk membantu mewujudkan konsep zero 
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waste, solusi yang ditawarkan Perguruan Tinggi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah 
(a) Transfer IPTEK, dengan menyelenggarakan workshop strategi pengelolaan sampah plastik di 
lingkungan sekolah;(b). Implementasi teknologi melalui demonstrasi pengolahan sampah 
plastik menjadi plastik sederhana (c). Implementasi berkreasi dan inovasi melalui demonstrasi 
membuat handycraft yang menarik dan layak jual. Dari tiga tahapan solusi yang ditawarkan, 
semuanya telah dilaksanakan, yakni 1) Transfer IPTEK dengan menyelenggarakan workshop 
strategi pengelolaan sampah plastik di lingkungan sekolah 2) Implementasi teknologi melalui 
demonstrasi pengolahan sampah plastik menjadi plastik lebih sederhana yang lebih mudah 
disimpan dengan harga jual yang lebih tinggi 3). Berkreasi dan inovasi melalui demonstrasi 
membuat handycraft yang layak jual dari bahan baku limbah plastik.

IbM KELOMPOK PENGRAJIN BATIK MANGROVE

Nana Kariada TM, Etty Soesilowati, Muh Fakhrihun Na’am

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Seiring berkembangnya konsep go green yang kian menjadi gaya hidup masyarakat. 
Proses produksi batik perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan guna menciptakan 
keharmonisan dengan alam. Salah satu konsep yang dapat ditawarkan adalah konsep 
green Batik. Disebut green batik, karena dalam proses pewarnaannya, batik memakai bahan 
dasar tumbuh-tumbuhan. Batik mangrove merupakan salah satu bentuk perkembangan motif 
dan corak yang cukup digemari masyarakat. Disamping sebagai motif, tumbuhan mangrove 
juga berperan sebagai pewarna batik alami yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. 
Pemanfaatan mangrove sebagai pewarna alami ini disamping memberikan nuansa warna alami 
dan motif yang indah, juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang menjadikan masalah 
besar bagi lingkungan sekitarnya. Penggunaan bahan alami akan mengurangi penggunaan 
bahan kimia sebagai pewarna batik yang dihasilkan. Pemanfaatan mangrove sebagai pewarna 
alami selain dapat mengurangi pencemaran, juga berperan dalam eksploitasi ekosistem 
mangrove tanpa harus merusak. Hal ini dikarenakan bagian mangrove yang dimanfaatkan 
sebagai pewarna adalah limbah atau bagian tanaman yang sudah tidak terpakai. Mangrove 
menjadi salah satu pewarna dan motif yang akan dijadikan ikon “Batik Zie”, alasan penggunaan 
tumbuhan mangrove ini dikarenakan letak Kota Semarang yang berada di wilayah pesisir, 
sehingga banyak terdapat tanaman mangrove. Motif mangrove sebagai tanaman pesisir belum 
diekpos dengan optimal. Padahan lingkungan peisisir dengan flora dan faunanya mempunyai 
potensi yang luar biasa sebagai motif batik. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 
metode berbasis kelompok, secara komprehensif yaitu dengan memberikan pendampingan 
pada seluruh aspek mulai dari menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan berbagai 
keterampilan SDM melalui pelatihan, serta penguatan kelompok melalui potensi lokal. 
Pelatihan motif batik mangrove ini dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, yaitu dosen 
dari Jurusan seni serta dari bidang seni grafis. Dengan adanya pemberian pelatihan ini akan 
menambah variasi dan motif batik dari mitra binaan yang harapannya akan menambah nilai jual 
batik yang sudah dihasilkan. Untuk meningkatkan nilai jula dari batik mangrove yang dihasilkan, 
mitra binaan diberi pelatihan membuat diversifikasi produk batik. Produk yang akan dilatihkan 
berupa bros, dompet dan tas berbahan baku batik mangrove. Untuk meningkatkan pangsa 
pasar dari produk batik yang dihasilkan, produk mitra binaan diikutkan dalam berbagai even 
pameran. Kegiatan pengabdian memberikan pelatihan dan pendampingan dihasilkannya motif 
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dan corak batik mangrove yang lebih bervariasi. Disamping itu dihasilkan diversifikasi produk 
batik mangrove tersebut menjadi bros, dompet dan tas yang diharapkan mempunyai nilai jual 
lebih tinggi dari pada hanya lembaran kain. Mengikuti pameran untuk lebih mengenalkan hasil 
batik mangrove mitra binaan kepada masyarakat umum dan dinas-dinas terkait. Pemberian 
bantuan seperangkat komputer memberikan kesempatan bagi mitra binaan lebih kreatif di 
dalam menghasilkan corak batik serta dapat memasarkan batik yang dihasilkan dengan system 
on line.

IbM KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN UNTUK MENGATASI KEKURANGAN 
AIR PADA MUSIM KEMARAU

Sri Mulyani Endang Susilowati, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Suroso

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjuudul “IbM Kecamatan Toroh 
Kabupaten Grobogan untuk Mengatasi Kekurangan Air pada Musim Kemarau” menjawab 
permasalahan: (1) Bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya 
konservasi air melalui pemanenan air hujan; (2) Bagaimana meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan pengelolaan air melalui pemanenan air hujan. Kegiatan ini diharapkan memiliki 
manfaat sebagai tambahan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam konservasi air 
melalui pemanenan air hujan di wilayah tempat tinggal mereka. Denganadanya pengetahuan 
dan keterampilan tersebut diharapkan lingkungan Kecamatan Toroh akan dapat meningkatkan 
ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan sebagai dampak dari perubahan 
iklim khususnya di musim kemarau. Hal yang menarik dari kegiatan ini adalah masyarakat sangat 
antusias berpartsipasi dalam kegiatan ini. Masyarakat menilai kegiatan ini merupakan kegiatan 
yang sangat positif karena dengan adanya program pengabdian ini masyarakat memperoleh 
informasi dan pengetahuan tentang upaya alternatif dalam menanggulangi kekeringan yang 
selalu terjadi di daerah mereka setiap tahunnya. Bahkan masyarakat berharap untuk tahun 
berikutnya dapat diberikan program serupa di Kelurahan lainnya di Kecamatan Toroh karena 
memang wilayah Kecamatan Toroh banyak yang sering kesulitan air bersih pada musim kemarau. 
Saran,kegiatan perlu dilaksanakan berkala, terprogram, dan berkesinambungan, untuk dapat 
membantu masyarakat dalam menanggulanagu masalah kesulitan air bersih terutama di musim 
kemarau. Bila memungkinkan perlu kiranya dibina kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum 
untuk lebih memperluas informasi dan memperlancar kegiatan pelatihan maupun bantuan 
pembangunan penampungan air hujan di wilayah lain di Kabupaten Grobogan.

IbM MENINGKATKAN KETERAMPILAN GURU SLB DAN SEKOLAH INKLUSI DI SALATIGA 
DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA INOVATIF BERCIRIKAN 

PENDAYAGUNAAN ALAT PERAGA

Sugiman, Emi Pujiastuti, Sugiarto

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat IbM ini adalah meningkatkan keterampilan 
bagi guru SLB dan Sekolah Dasar Inklusi di Kota Salatiga dalam melaksanakan pembelajaran 
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matematika inovatif bercirikan pemanfataan alat peraga. Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) adalah bagian yang tak terpisahkan dalam rangka pembangunan Pendidikan 
Nasional. Oleh karena itu, perlu peningkatan atas kualitas layanannya khususnya dalam layanan 
pembelajarannya melalui workshop/pelatihan bagi guru-guru SLB dan sekolah-sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Salatiga. Sasaran Pengabdian IbM ini adalah guru-
guru yang berasal dari SLB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Salatiga yang 
terdiri dari Kelompok I: 5 SLB dan Kelompok II: 6 SD (Sekolah Inklusi). Jumlah guru semuanya 
ada 39 guru. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilaksanakan melalui analisis kebutuhan alat 
peraga untuk Kurikulum 2013 SLB, workshop/pelatihan pengembangan alat peraga sederhana, 
pengembangan dan pendampingan penyusunan RPP matematika bercirikan pemanfaatan alat 
peraga, dan workshop/pelatihan pengembangan dan pendampingan pembelajaran matematika 
inovatif yang bercirikan pemanfaatan alat peraga. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IbM ini: 
keterampilan bagi guru SLB dan Sekolah Dasar Inklusi di Kota Salatiga dalam melaksanakan 
pembelajaran matematika inovatif bercirikan pemanfataan alat peraga telah meningkat. Hasil tes 
mencapai rata-rata 86,3. Pengabdian IbM ini telah menghasilkan luaran: (1) produk berupa alat 
peraga matematika untuk SLB dan Sekolah Inklusi, yang diprediksi dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran matematika yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan hasil pembelajaran 
matematika di SLB dan Sekolah Inklusi, (2) produk berupa RPP Pembelajaran Inovatif bagi 
siswa SLB dan Sekolah Inklusi yang bercirikan pemanfaatan alat peraga, (3) panduan pembuatan 
dan pemanfaatan alat peraga matematika bagi guru SLB dan Sekolah Inklusi.

IbM BUDIDAYA ANGGREK BAGI IBU-IBU PKK

Yustinus Ulung Anggraito, Enni Suwarsi Rahayu, Kiswanto

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Anggrek adalah salah satu tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kebutuhan 
anggrek semakin meningkat, namun sayangnya pasokan anggrek tidak mampu mencukupi 
kebutuhan pasar per bulan. Kondisi ini merupakan peluang yang menantang untuk ditanggapi. 
Kelompok ibu-ibu PKK yang dilatih atau dididik dengan baik memiliki potensi yang bagus 
untuk menjalankan usaha budidaya anggrek. Salah satu segmen usaha budidaya anggrek 
adalah pembesaran bibit, terutama yang berasal dari anggrek botolan. Tujuan khusus kegiatan 
IbM adalah memberikan keterampilan tambahan bagi ibu-ibu PKK kelurahan Kalisegoro 
untuk melakukan pembibitan anggrek botolan. Memberikan sarana dan prasarana yang 
memungkinkan ibu-ibu PKK untuk melakukan pembibitan anggrek botolan. Memberikan 
wawasan usaha baru dalam bidang pembibitan anggrek, terutama dari segi manajemen dan 
keuangan. Target khusus setelah kegiatan IbM berakhir adalah tersedianya rumah anggrek dan 
peralatan yang diperlukan dalam pembibitan anggrek botolan. Keterampilan ibu-ibu PKK dalam 
melakukan pembibitan dilihat berdasarkan persentase bibit compot, bibit tunggal, dan bibit 
muda yang bertahan hidup dari setiap tahap pembibitan. Sedangkan dari sisi manajemen akan 
dilihat kemampuan ibu-ibu dalam melakukan analisis usaha pembibitan anggrek, berdasarkan 
hasil simulasi berbagai komponen faktor produksi. Untuk mencapai tujuan kegiatan, maka 
digunakan berbagai metode penyampaian materi atau keterampilan. Pengawasan pembuatan 
rumah anggrek diserahkan kepada ibu-ibu PKK, berdasarkan rancangan yang sudah dibuat 
oleh Tim IbM. Sedangkan pengadaan alat atau sarana dilakukan oleh Tim IbM. Materi teoritis 
diberikan menggunakan metode ceramah-diskusi-tanya jawab seputar pembibitan anggrek 
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dan pemeliharaannya (pemupukan dan pengobatan). Materi manajemen dan keuangan 
diberikan menggunakan metode simulasi faktor produksi usaha pembibitan anggrek. Total 
materi tentang pembibitan anggrek dan manajemen sekitar 20% dari kegiatan dan materi 
praktik sekitar 80%. Adapun tahapan kegiatan pembibitan tersebut adalah: mengeluarkan bibit 
dari dalam botol kemudian menanam dalam community pot (compot), memisahkan dan 
menanam bibit compot ke pot tunggal. Karena keterbatasan waktu, maka pada setiap tahapan 
disediakan bibit botolan, bibit compot, dan bibit tunggal. Adapun jenis anggrek yang digunakan 
untuk latihan pembibitan adalah anggrek jenis Dendrobium, dengan pertimbangan iklim 
Semarang yang cenderung panas. Kegiatan pengabdian berlangsung dengan baik. Kerjasama 
yang erat terjadi antara Tim IbM, pengurus Kel. Kalisegoro, dan ibu-ibu Pkk. Peserta antusias 
dan aktif selama kegiatan dan keterampilan dalam melakukan pembibitan: pengeluaran bibit, 
penanaman bibit dalam compot. Pada setiap tahap keberhasilan mengeluarkan bibit dari botol 
dan menanam dalam tray pembibitan serta memindahkan ke pot komunitas mencapai bibit 
hidup sebesar >80%, sehingga peserta dianggap sudah terampil. Secara berkala dua minggu 
sekali, Tim IbM bergantian untuk memantau kegiatan dan membantu perawatan anggrek, 
terutama menghadapi serangan hama dan penyakit bibit anggrek. Hal ini dilakukan sampai 
kegiatan IbM berakhir.

IbM KELOMPOK USAHA LAS LISTRIK DENGAN TEKNIK DESAIN ORNAMEN TERALIS 
PAGAR BERBASIS KOMPUTER

Agus Suryanto, Noor Hudallah, Riana Defi Mahadji Putri

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Di beberapa Kecamatan di Semarang banyak ditemui pelaku usaha di bidang Las Listrik 
(UKM) dan sejenisnya, meski jumlahnya cukup banyak dan menyebar namun potensi yang ada 
belum dikembangkan secara maksimal. Dari pengamatan dilapangan potensi home industri 
skala kecil dan menengah di bidang Las Listrik di wilayah semarang belum banyak tersentuh 
oleh kemajuan teknologi desain dengan memanfaatkan IT (komputer) dan software aplikasi 
untuk memperkaya desain ornamennya. Berdasarkan survey dan wawancara langsung di 
beberapa industri rumah tangga dibidang Las listrik yang tersebar diwilayah Semarang, 
bahwa permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu fasilitas 
peningkatan SDM ( sumber daya manusia) yaitu pengetahuan tentang peningkatan teknologi 
bidang desain ornamen pagar dan teralis, fasilitas peralatan, dan manajemen pengelolaan 
produksi dibidang Las liistrik dimana ketiga aspek tersebut saling terkait. Kegiatan ini bertujuan 
menjawab permasalahan yang ada, yaitu pelatihan dan tutorial teknik desain ornamen teralis 
dan pagar dengan teknologi komputer dan aplikasinya. Meningkatkan fasilitas pembuatan 
desain bordir berupa aplikasi software desain ornamen teralis dan pagar dan tool aplikasi 
softwarenya. Target luaran yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini adalah : 1) Meyelenggarakan 
pelatihan dan tutorial tentang teknik desain ornamen las listrik dengan teknologi komputer, 
2) Menghasilkan berbagai corak desain ornamen teralis dan pagar berbatuan komputer , 3) 
Pola model manajemen usaha bidang las listrik yang dikelola secara profesional yang mampu 
meningkatkan produk secara kualitas dan kuantitas, 4) Meningkatkan sinergi antara perguruan 
tinggi dan masyarakat usaha di Semarang, 5) Dihasilkan artikel ilmiah dalam jurnal nasional 
dalam rangka publikasi hasil kegiatan. Kesimpulan mengenai kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini sebagai berikut : 1) Aplikasi Desain Teralis Pagar Berbasis Komputer Mampu 
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membantu mitra pengabdian dalam mempercepat penyelesaian desain teralis pagar, 2) Aplikasi 
Desain Teralis Pagar Berbasis Komputer Mampu melakukan penghematan pengerjaan waktu 
penyelesaian desain teralis pagar, 3) Aplikasi Desain teralis pagar Berbasis Komputer Mampu 
menghasilkan desain teralis pagar yang lebih berkualitas dan memperkaya motif desain teralis 
pagar yang di hasilkan.

IbM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR 
BANGUNAN

Arie Taveriyanto, Triono Subagio

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Pengembangan program keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB) banyak 
dikembangkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pengembangan program keahlian 
TGB tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan SMK yang memiliki kompetensi di 
bidang desain gambar bangunan dengan berbantuan komputer (CAD : Computer Aided 
Drawing). Kesalahan konsep dalam menggunakan CAD, kualitas produk gambar yang tidak 
standar adalah beberapa contoh dari kasus-kasus penggunaan CAD yang berdampak pada 
rendahnya produktivitas dalam menggambar dan mendesain gambar bangunan. Berpijak dari 
hal tersebut, perlu dilakukan sebuah pembenahan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan 
SMK yang berkompeten dan memiliki daya saing tinggi dalam menggunakan CAD. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah memberikan pelatihan terstruktur kepada siswa di sekolah mitra. Adapun 
sekolah mitra dari kegiatan ini adalah SMK Negeri Pringsurat Kabupaten Temanggung dan SMK 
Muhammadiyah Salam Kabupaten Magelang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk 
memberikan penguatan penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru yang mengajar mata 
pelajaran menggambar CAD. Target khusus dari kegiatan ini adalah siswa dan guru mampu 
mengoperasikan aplikasi komputer CAD yang terstandar sehingga menghasilkan kualitas 
produk gambar yang baik. Harapannya adalah bahwa dengan pengoperasian aplikasi CAD yang 
terstandar akan dicapai kualitas biaya, mutu dan waktu pengerjaan gambar yang meningkat 
sehingga berdampak kepada produktivitas siswa dan guru dalam menggunakan CAD. Metode 
yang dipakai adalah pelatihan terstruktur yang diberikan kepada siswa dan guru selama 6 kali 
pertemuan. Metode lain yang dipakai adalah pendampingan dan asistensi/konsultansi selama 
pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program tersebut, pendampingan dan asistensi 
tersebut diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran menggambar CAD yang sedang 
berjalan di masing-masing sekolah. Evaluasi internal dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan 
program untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dan guru di sekolah mitra.

IbM USAHA KECIL ROTI BAKAR

Muhammad Khumaedi, Budiarso, Rusiyanto

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Untuk dapat bersaing agar tetap dapat eksis, usaha kecil roti bakar perlu selalu berusaha 
agar produk yang dihasilkan dapat diterima konsumen. Penggunaan mesin yang sederhana 



16 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2016

• DRPM RISTEKDIKTI

juga digerakan dengan tangan, menyebabkan produk roti yang dibuat menjadi kalah bersaing 
dengan industri roti bakar buatan pabrikan, akibatnya produk roti yang dijual oleh penjual 
roti yang menggunakan gerobak kurang laku penjualannya. Untuk itu usaha kecil pembuatan 
roti bakar “Maju Terus Jaya” perlu dibantu dalam produksinya agar hasil rotinya berkualitas 
juga penjual roti bakar “Ivan” yang menggunakan roti buatan “Maju Terus Jaya” penjualannya 
perlu dibantu agar meningkat dengan membuatkan iklan dan agar kemasan pembungkusnya 
bagus. Target dari kegiatan pengabdian ini untuk usaha pembuatan roti bakar “Maju Terus Jaya” 
membantu membuatkan mesin penggiling adonan roti yang hasil rotinya berkualitas. Sedangkan 
untuk usaha penjualan roti bakar “Ivan” adalah mengunggah iklan di internet agar lebih dikenal 
masyarakat sekitar Sampangan Semarang dan membuatkan kemasan pembungkus roti bakar. 
Metode untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan berbagai cara yang saling 
mendukung antara satu dengan lainnya disesuaikan dengan langkah langkah kegiatan yang 
akan dilakukan. Adapun langkah langkah metodenya sebagai berikut: penyuluhan, demonstrasi, 
pelatihan, pembuatan iklan dan pendampingan. Hasil kegiatan ini untuk usaha roti bakar 
“Maju Terus Jaya” adalah terciptanya mesin penggiling adonan yang menghasilkan roti bakar 
berkualitas yang struktur bagian dalamnya lebih halus, kenyal, dan lembut. Sedangkan untuk 
usaha penjualan roti bakar “Ivan” telah berhasil dibuatkan iklan yang diunggah di internet dan 
pembuatan kemasan pembungkus roti bakar yang lebih menarik. Dampak dari hasil kegiatan 
yang dilakukan adalah produksi roti yang dijual semakin meningkat, sehingga laba bersih usaha 
roti bakar “Maju Terus Jaya” dan penjualan roti bakar “Ivan” bertambah.

IbM KELOMPOK PKK DALAM PENGOLAHAN HASIL PANEN JAGUNG DI KABUPATEN 
GROBOGAN PURWODADI

Prima Astuti Handayani, Oktavianti Paramita, Bayu Triwibowo

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan spesifik dari kegiatan IbM ini adalah mitra mampu melakukan pengolahan jagung 
menjadi produk makanan dan mampu mengolah limbah bonggol jagung menjadi bahan bakar 
alternatif yaitu briket serta dapat mengelola usaha dalam kegiatan pemasaran. Diharapkan 
kegiatan ini dapat meningkatkan nilai ekonomis dari jagung dan meningkatkan kesejahteraan 
kelompok PKK di desa Kejawan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Target dari 
kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Kelompok PKK RT01 dan Kelompok PKK RT04 di 
desa Kejawan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan mampu a)Mengolah jagung menjadi 
Kripik Tortila, Egg roll dan Corn Stick, b)Mengolah limbah bonggol jagung menjadi briket, c) 
melakukan pengemasan dan pemasaran produk. Metode kegiatan yang dilakukan meliputi 
metode ceramah antara lain pengetahuan mengenai peningkatan hasil panen jagung menjadi 
Kripik Tortila, stick, egg roll dan limbah bonggol jagung menjadi briket. Selanjutnya metode 
praktek tentang teknik pengolahan jagung menjadi kripik tortila, stick dan egg roll; serta teknik 
pengolahan bonggol jagung menjadi briket, pengemasan dan pemasaran; metode tanya jawab 
untuk mengetahui sejauh mana peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan, dan 
evaluasi untuk memperoleh gambaran penafsiran dan analisis untuk memperoleh simpulan dari 
semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan hasil 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat IbM, maka dapat disimpulkan bahwa mitra Kelompok 
PKK RT 01 dan RT04 Desa Kejawan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dapat melakukan 
proses pengolahan hasil panen jagung menjadi produk olahan makanan seperti Kripik tortilla, 
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Egg roll dan corn cheese stick serta dapat mengolah limbah jagung menjadi bahan bakar 
alternatif yaitu briket. Selain itu mitra juga telah dapat melakukan pengemasan produk jagung 
menjadi produk yang layak jual. Hasil analisis perhitungan rasio nilai tambah Kripik Tortila 
sebesar 78,14%, Stick jagung 63,96%, Egg Roll 94,56% dan Briket 74,36%. Jagung dengan diolah 
menjadi produk olahan makanan dan briket mempunyai ratio nilai tambah yang tinggi yaitu 
diatas 40%. Sehingga dengan diolahnya hasil panen jagung menjadi produk makanan dan 
briket dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kejawan Kecamatan 
Tegowanu Kabupaten Grobogan.

IbM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BANDENG PRESTO DI SEMARANG

Samsudin Anis, Titin Agustina

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Bandeng duri lunak atau bandeng presto merupakan salah satu produk unggulan 
Kota Semarang. Para pengusaha kecil (tradisional) sebagai produsen bandeng duri lunak 
selama ini masih menemui beberapa permasalahan menyangkut aspek produksi, kualitas, 
dan manajemen usaha serta pemasaran. Tujuan kegiatan Ipteks bagi masyarakat adalah 
memecahkan permasalahan yang dihadapi mitra IbM yang mencakup aspek produksi, kualitas 
dan higienitas, manajemen usaha, serta pemasaran produk. Terdapat dua mitra IbM, Mitra I 
adalah usaha bandeng presto dengan merk “Mobile” yang dimiliki oleh Sdr. Phaksi Nirwana, 
beralamat di Jl. Candi Penataran V No. 25, Kecamatan Ngaliyan, Semarang. Permasalahan utama 
Mitra I utamanya aspek produksi yang membutuhkan alat pemasak yang lebih modern. Mitra II 
yaitu Ibu. Sugiyanti dengan alamat Tambak Mulyo, Kel. Tanjungmas, Semarang Utara mempunyai 
permasalahan dalam hal kualitas produk, higienitas, dan manajemen usaha. Untuk mencapai 
target kegiatan dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan tujuan kegiatan, 
antara lain ceramah/penyuluhan, demonstrasi, praktik langsung, serta pendampingan. Evaluasi 
kegiatan dilakukan pada awal, selama kegiatan maupun akhir kegiatan. Target luaran yang 
telah dihasilkan dari kegiatan IbM ini antara lain adalah: 1) Dihasilkan satu unit alat pembuat 
bandeng presto hemat BBM dengan kapasitas produksi minimal 30 kg sekali masak dengan 
lama waktu pemasakan 90 menit, yang disebut dengan LTHPC (Low Temperature High Pressure 
Cooker); 2) Dihasilkan satu unit alat oven bandeng presto yang telah masak; 3) Diketahui 
kadar gizi bandeng presto (uji proksimat), antara lain protein, lemak, karbohidrat, kalsium, 
kadar air, dan kadar abui; 4) Dihasilkan resep bandeng presto produksi khas Mitra I maupun 
Mitra II yang dapat diterima konsumen secara luas; 5) Dihasilkan desain dan kualitas kemasan 
bandeng presto yang lebih menarik; 6 ) Dihasilkan ijin P-IRT dari Dinas Kesehatan bagi Mitra II; 
7) Pola manajemen usaha (pembukuan, promosi, pemasaran) industri bandeng presto tertata 
rapi dan modern.
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IbM KUB DELIMA DAN KUB CITRA KUSUMA DI KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN 
JEPARA

Saptariana, Hanna Lestari, Dwi Widjanarko

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Mitra pengabdian IbM adalah kelompok usaha bersama (KUB) Delima dan KUB Citra 
Kususma yang berwirausaha di bidang makanan. Permasalahan yang muncul adalah: (1) aspek 
produksi, ingin meningkatkan jumlah produksi tetapi terkendala peralatan yang dimiliki sangat 
sederhana dan minim (2) aspek kualitas, produk yang dihasilkan belum mendapat ijin PIRT 
dan belum rapih, sehingga perlu ditingkatkan untuk ekspansi pemasaran, (3) aspek hiegene 
dan sanitasi, belum memperhatikan higiene individu dan peralatan serta sanitasi lingkungan 
(4) aspek manajemen usaha dan pemasaran, pencatatan administrasi dan keuangan perlu 
ditingkatkan. Untuk pemasaran yang luas membutuhkan kemasan yang menarik dan ada alamat 
produsen. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra kegiatan Ipteks bagi masyarakat 
(IbM) diatas, maka solusi yang ditawarkan adalah: (1) Diterapkan satu unit oven, (2) Diterapakan 
satu unit mixer besar untuk mengaduk adonan, (3). Dihasilkan resep kue yang terstansdar dari 
jumlah bahan, teknik pengolahan , kerapihan bentuk dan keseragaman tingkat kematangan.(4) 
Diketahui hasil uji organoleptik: di tinjau dari segi rasa, warna, aroma dan tekstur serta diketahui 
hasil uji kesukaan masyarakat/ konsumen terhadap kue yang di produksi. (5). Dihasilkan 
desain dan kualitas kemasan kue yang lebih menarik, (6). Dibantu pengurusan ijin PIRT untuk 
kue yang di buat oleh KUB Delima dan KUB Citra Kusuma, (7). Diketahui kandungan gizi kue 
berupa kandungan: karbohidrat, lemak, protein, kadar air dan kadar abu. (8). Pada manajemen 
usaha ( pembukuan dan administrasi) tercatat lengkap dan rapi. (9). Pada pemasaran sudah 
menggunakan brosur dan kemasan sudah alamat produsen. (10). Keuntungan mitra meningkat 
yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota KUB. 
(11). Dihasilkan artikel ilmiah dalam jurnal nasional dalam rangka publikasi hasil kegiatan

IbM PENERAPAN BIOGAS DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Sudarman, Basyirun

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh Mitra IbM di bidang peternakan. Terdapat dua mitra IbM, 
yaitu kelompok peternak sapi “Sapi Waru”dan kelompok peternak puyuh “Waru Makmur” 
yang beralamat di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Terdapat dua permasalahan yang 
akan ditangani, yaitu aspek produksi. Sebagai tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen 
dan mahasiswa dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam 
pelaksanaan dipakai beberapa metode yang saling mendukung, antara lain dengan penyuluhan 
untuk materi yang bersifat teori dan motivasi, demonstrasi/peragaan untuk menyampaikan 
materi praktek/keterampilan, praktek langsung oleh mitra, dan pendampingan kegiatan. Dalam 
pembuatan digester biogas dilaksanakan langsung di lokasi kegiatan. Tempat pelatihan yang 
bersifat teori di rumah ketua kelompok, sedangkan tempat praktik di lokasi peternakan. Luaran 
yang dihasilkan dalam kegiatan ini antara lain: 1) Dihasilkan satu unit digester biogas ukuran 
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5300 liter untuk proses pembuatan biogas dengan bahan baku tinja sapi; 2) Dihasilkan satu 
unit digester biogas ukuran 3300 liter untuk proses pembuatan biogas dengan bahan baku tinja 
puyuh; 3) Peserta terampil membuat biogas dari bahan baku tinja sapi dan puyuh; 4) Peserta 
terampil merawat dan menggunakan perangkat digester pembuat biogas

IbM PERAJIN SAPU IJUK DI KOTA SEMARANG

Suwahyo, Rahmat Doni Widodo

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
oleh Mitra IbM yang berusaha di bidang industri kreatif, dalam hal ini kerajinan sapu ijuk. Lokasi 
mitra IbM terletak di sentra industri kera jinan sapu di Kel. Wonolopo, Kecamatan Mijen Jawa 
tengah.Terdapat dua aspek permasalahan yang akan ditangani, yaitu aspek produksi dan 
aspek manajemen. Pada aspek produksi antara lain akan dibuat mesin gergaji circle dan mesin 
dowel. Dalam aspek manajmen akan diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan, promosi 
dan pemasaran produk. Sebagai tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa 
dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam pelaksanaan dipakai 
beberapa metode yang saling mendukung, antara lain dengan ceramah/penyuluhan untuk 
materi yang bersifat teori dan motivasi, demonstrasi/peragaan untuk menyampaikan materi 
praktek/keterampilan, praktek langsung oleh mitra, dan pendampingan kegiatan. Target luaran 
yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini antara lain adalah: 1) Dihasilkan satu unit mesin 
gergaji circle, 2) Dihasilkan satu unit mesin dowel, 3) Kualitas dan desain sapu meningkat, 4) 
Diterapkannya pembukuan usaha, 5) Adanya label dan promosi produk, 6) Pemasaran produk 
meningkat, 7) Aset dan omzet usaha meningkat.

IbM KELOMPOK USAHA OLAHAN TEPUNG JAGUNG DI KABUPATEN BLORA PROPINSI 
JAWA TENGAH

Ulfah Mediati Arief, Sugeng Purbawanto, Dyah Nurani Setyaningsih

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Hasil pertanian di Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, selain padi 
juga berupa jagung. Jagung dipasarkan sebagai komoditas pertanian dalam bentuk mentah, 
berupa biji kering pipilan. Biji jagung pipilan kering relatif tidak mudah rusak pada distribusi 
dan pemasaran, tetapi bila dijual dalam bentuk olahan setengah jadi atau siap konsumsi, dapat 
meningkatkan harga jual dan nilai ekonomi produk. Guna meningkatkan pendapatan petani 
melalui peningkatan harga jual produk, maka diperlukan upaya penangananan pascapanen hasil-
hasil pertanian tersebut. Dunia industry (UKM) di Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten 
Blora yang memamfaatkan jagung sebagai bahan olahan menjadi tepung jagung yang diperoleh 
dengan melakukan proses pengeringan pati jagung dengan mengadalkan sinar matahari. Pada 
saat musim hujan akan terjadi panen raya tetapi akan terhambat proses pengering pengolahan 
jagung menjadi tepung jagung karena tidak ada panas. Pada kegiatan yang dilakukan dalam 
program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah mendesain dan membuatkan alat pengeringan 
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untuk olahan jagung menjadi tepung jagung pada UKM Egg Roll Jagung cap “Patra Sutera” 
dan UKM Kerupuk Jagung cap “Maju Sejahtera” di Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten 
Blora . Tujuan alat pengeringan ini adalah melakukan proses pengeringan dimusim kemarau 
maupun musim hujan. Alat pengeringan ini dibuat dengan kapasitas 20 – 30 kg untuk dapat 
mengeringkan tepung jagung dalam waktu sehari. Alat pengeringan ini dapat menggunakan 
sumber listrik maupun gas. Setelah penyerahan alat ke UKM maka dilaksanakan pelatihan 
penggunaan alat, penyuluhan untuk meningkatkan managemen pembuatan tepung jagung 
serta pengembangan dan pengolahan tepung jagung menjadi aneka makanan olahan. Hasil 
yang diberikan dari kegitan IbM ini adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut 
dan penanganan hasil panen jagung dan produksi makanan olahan berbahan baku jagung 
menjadi tepung jagung di Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.

IbM PENGOLAHAN LIMBAH AKRILIK DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI (GRAFIR) DI 
KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN GUNUNGPATI

Wahyudi, Sus Widayani, Meddiati Fajri Putri

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil Pengolahan Limbah Akrilik Dengan Aplikasi 
Teknologi (Grafir), Kota Semarang. Terdapat dua mitra IbM, yaitu Bapak Sobron Jamil dan 
Bapak Syaifudin. Terdapat dua aspek permasalahan yang akan ditangani, yaitu aspek produksi 
dan aspek manajemen. Target khusus yang ingin dicapai adalah, dalam aspek produksi : 1) 
Dihasilkan dua set alat produksi pengolahan limbah akrilik dengan aplikasi teknologi Grafir 
dengan keunggulan tingkat kerapian yang lebih maksimal, efisiensi tenaga, efisiensi waktu yang 
lebih efektif; 2) Didapatkan disain limbah akrilik dengan aplikasi teknologi Gravier antara lain: 
bando, gantungan kunci, bros, cincin, gelang tangan, hiasan bunga, keranjang aqua, akuarium, 
tas, tempat, hiasan lampu gantung, tempat brosur, letter/huruf timbu dll.; 3) Menambah 
peralatan produksi, antara lain akrilik, lem alteko 2 paket; 4) Tempat kerja lebih tertata sehingga 
lebih nyaman, bersih, dan sehat. Dalam aspek manajemen: 1) Pembukuan usaha/keuangan 
lebih baik, adanya buku khusus untuk pencatatan keuangan; 2) Dihasilkan 1 set alat penekuk 
akrelik dengan keunggulan tingkat kerapian yang lebih maksimal, efisiensi tenaga, efisiensi 
waktu yang lebih efektif; 3) Terdapat papan nama tempat produksi, dihasilkan leaflet/ brosur, 
serta kartu nama bagi mitra I dan II; 4) Desain kemasan pengolahan limbah akrilik dengan 
aplikasi teknologi Grafir yang lebih menarik; 5) Memperkenalkan produk ke toko modern/
minimarket. Sebagai tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen dengan bidang keahlian yang 
sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam pelaksanaan dipakai beberapa metode yang saling 
mendukung, antara lain dengan ceramah/penyuluhan untuk materi yang bersifat teori dan 
motivasi, demonstrasi/peragaan untuk menyampaikan materi praktek/keterampilan, praktek 
langsung oleh mitra, dan pendampingan kegiatan.



21Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2016

• DRPM RISTEKDIKTI

IbM PEMBUATAN PUPUK FERMENTASI CAIR BERBASIS LIMBAH VINASSE

Widi Astuti, Widhi Mahatmanti

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Limbah vinasse, yang merupakan produk samping dari industri alkohol, telah mencemari 
lingkungan persawahan di daerah desa Bekonang, Sukoharjo dan sekitarnya. Permasalahan 
ini mencuat ke ranah hukum dengan diterbitkannya Perda tentang miras yang melarang 
produsen alkohol kadar rendah untuk menjual ke umum. Perda ini semakin memojokkan 
pengrajin alkohol yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku dalam industri jamu 
dan obat-obatan. Di samping pemasaran yg semakin sempit, mereka juga dihadapkan pada 
para petani yang marah akibat pencemaran lingkungan dari limbah vinasse yang selama 
puluhan tahun hanya dibuang ke aliran irigasi tanpa pengolahan. Observasi lapangan dan 
penelitian awal tentang kandungan limbah vinasse tidak menemukan kandungan apapun 
yang membahayakan bagi lingkungan kecuali tingkat keasaman yang tinggi (4,5). Selebihnya 
adalah kandungan bahan organik yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. 
Oleh karena itu limbah alkohol harus diolah dengan penambahan bahan organik pelengkap 
agar dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuh bakteri probiotik yang sangat bagus bagi 
tanah dan tanaman. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pendidikan mengenai cara 
pengolahan limbah vinasse menjadi pupuk fermentasi cair yang dapat dimanfaatkan warga 
setempat maupun masyarakat pada umumnya. Metode kegiatan yang akan dilakukan adalah 
sosialisasi mengenai potensi limbah vinasse, pembuatan alat pengolah limbah, memberikan 
ketrampilan membuat pupuk fermentasi cair dan mengaplikasikannya pada lahan tanaman 
singkong. Kegiatan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan perubahan persepsi yang positif 
dan peningkatan pengetahuan warga pengrajin dan petani dalam menyikapi permasalahan 
limbah vinasse. Di samping itu kedua belah pihak mampu mengolah limbah yang merugikan 
menjadi produk bakteri probiotik dan pupuk dengan kualitas tinggi. Dengan kegiatan ini maka 
sumber konflik masyarakat desa Bekonang akan berkurang secara perlahan seiring sosialisasi 
hasil kegiatan kepada masyarakat luas dan bantuan pemerintah desa sebagai penanggung 
jawab administrasi desa Bekonang.

IbM INDUSTRI KERTAS HANDMADE: PENINGKATAN KUANTITAS, KUALITAS DAN 
KONTINUITAS PRODUK HULU DAN HILIR

Widowati, Amin Retnoningsih, Sucihatiningsih Dian WP

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Mitra yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah 2 mitra produktif, mitra I memproduksi 
kertas handmade dan mitra II memproduksi paper box berbahan baku kertas. Pemasaran 
kertas mitra I terbatas kepada konsumen pengrajin di wilayah Kabupaten Semarang, antara 
lain karena kuantitas produk kertas minim. Omset usaha tidak menunjukkan peningkatan 
yang berarti dari waktu ke waktu. Produk mitra II cukup rapi karena kontrol kualitas dilakukan 
cukup ketat, meskipun produksi dan disain kotak belum maksimal. Manajemen usaha mitra I 
masih bercampur dengan keuangan rumah tangga, sedangkan pada mitra II sudah dilakukan 
meskipun sebatas pencatatan sederhana. Secara umum, permasalahan prioritas mitra I dan II 
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adalah kuantitas dan kualitas produk belum optimal sehingga kontinuitas (K3) juga terkendala. 
Selain itu, kedua mitra belum menerapkan manajemen usaha profesional. Keterbatasan K3 pada 
mitra I terutama disebabkan 3 hal, yaitu 1) produksi kertas handmade dipengaruhi cuaca; 2) 
spesifikasi beberapa peralatan tidak sesuai dengan fungsi; dan 3) teknik pembuatan kertas 
belum efisien. Persoalan mitra II diprioritaskan kepada kualitas produk dan varian produk yang 
terbatas. Konsumen pengrajin berbahan baku kertas juga menghendaki produk kertas yang 
mzkin bervariasi. Permasalahan prioritas mitra yang diatasi melalui kegiatan ini adalah aspek 
produksi dan manajemen industri kertas handmade dalam rangka meningkatkan K3 pada 
hulu (mitra I) dan hilir (mitra II). Tiga permasalahan prioritas mitra yang diselesaikan adalah 1) 
keterbatasan peralatan, teknik pembuatan kertas dan keterbatasan bahan baku dan motif kertas 
(mitra I); 2) keterbatasan peralatan dan disain paper box (mitra II); dan 3) Keterbatasan pencatatan 
aktivitas usaha sebagai upaya untuk mengukur kemajuan dan acuan upaya mengembangkan 
usaha (mitra I dan II). Target kegiatan ini adalah 1) meningkatkan jumlah konsumen 
kertas handmade dan paper box; khususnya konsumen potensial, dan 2) meningkatkan 
omset penjualan minimal 50% dari omset awal produk kertas maupun paper box. Luaran 
kegiatan meliputi luaran aspek produksi dan manajemen usaha, serta luaran berkaitan dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebarluasan hasil kegiatan kepada masyarakat. 
Hasil kegiatan ini adalah 1) mendapatkan konsumen dan calon konsumen potensial (yang 
meminta sampel produk baik kertas mamupun box); 2) penggunaan beberapa bahan baku 
kertas dan motif sehingga diperoleh 7 varian kertas handmade; 3) produk kotak kado dengan 
6 varian disain; dan 4) peningkatan omset dibanding sebelum kegiatan meskipun belum 
signifikan

IbM POS INFORMASI HIV/AIDS DI KAWASAN BERISIKO DI KABUPATEN BATANG

Mahalul Azam, Sugiharto

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. Dalam satu tahun terakhir ini yaitu tahun 2014, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Batang 
adalah 119 kasus. Kasus terbanyak adalah dari kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Kecamatan Banyuputih adalah wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di kabupaten Batang, 
PSK atau WPS di Batang merupakan kelompok yang paling berisiko tinggi terkena HIV/AIDS. 
Pengetahuan WPS yang masih rendah terkait HIV/AIDS merupakan indikasi penyebab lemahnya 
upaya-upaya pencegahan penularan HIV/AIDS yang dilakukan WPS maupun pelanggannya di 
kawasan berisiko (lokalisasi). Tidak tersedianya informasi yang komprehensif dan berkelanjutan 
di lingkungan lokalisasi telah menyebabkan para WPS tidak mengetahui secara utuh informasi 
tentang penyebaran dan cara-cara pencegahan penyakit mematikan tersebut pada kelompok 
berisiko seperti mereka. Studi pendahuluan oleh Tim Pelaksana IbM di dua lokasi mitra yaitu 
lokalisasi Panundan dan lokalisasi Banyuputih Batang, diketahui bahwa 65,3% WPS masih memiliki 
pengetahuan yang kurang terkait IMS dan HIV/AIDS, di kedua lokasi mitra ini belum memiliki 
layanan informasi HIV/AIDS yang komprehensif. Melihat fakta tersebut, maka sangat diperlukan 
pembentukan pos informasi HIV/AIDS di kawasan berisiko. Pos informasi ini diharapkan secara 
efektif dapat meningkatkan pengetahuan, merubah perilaku WPS dan kelompok berisiko 
lainnya serta masyarakat sekitarnya. Hasil pengumpulan data awal adalah: rata-rata umur WPS 
29 tahun, termuda berumur 20 tahun dan tertua 47 tahun, sebagian besar WPS berpendidikan 
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SD, sebagian besar WPS berstatus janda/cerai, sebagian besar WPS telah menjalani pekerjaannya 
sebagai WPS adalah 1 sampai 5 tahun, masih banyak (47,1%) WPS peserta Pendidikan Komunitas 
yang belum mengetahui secara lengkap tentang penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS 
serta pencegahannya, masih banyak WPS (49,0%) yang bersikap negatif terhadap penggunaan 
kondom sebagai upaya pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS pada perilaku seksual berisiko, 
praktik penggunaan kondom 100% dalam aktifitas seksual oleh WPS dan pelanggannya masih 
rendah, masih sedikit WPS yang secara aktif selalu melakukan Screening IMS setiap bulan sekali, 
dan masih sedikit WPS yang secara aktif selalu melakukan VCT (tes HIV) setiap tiga bulan sekali. 
Program Pos Informasi HIV/AIDS yang dilaksanakan meliputi pelatihan Kader Komunitas, 
program pendidikan komunitas, dan program konseling IMS dan VCT. Perangkat media Pos 
Informasi HIV/AIDS yang digunakan meliputi brosur, modul, poster, flipchart, video edukasi, 
dan SMS Gateway serta instrumen-instrumen evaluasi Pos Informasi HIV/AIDS di lokalisasi. Hasil 
evaluasi akhir program menyatakan bahwa Pos Informasi HIV/AIDS di lokalisasi secara signifikan 
dapat meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan meningkatkan perilaku pengunaan 
kondom, pemeriksaan (screening) IMS, serta praktik VCT pada WPS di lokalisasi.

IbM KELOMPOK USAHA KERIPIK SINGKONG PEDAS

Mardiana, Intan Zainafree

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh makhluk 
hidup termasuk manusia. Tanpa makanan seseorang tidak dapat bertahan hidup. Tetapi 
makanan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. 
Dalam upaya penganekaragaman pangan untuk mengatasi kerawanan pangan perlu dilakukan 
identifikasi bahan makanan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu makanan 
yang akrab dengan masyarakat Indonesia adalah singkong. Secara tradisional, singkong banyak 
diminati sebagai makanan pengganti beras karena singkong merupakan bahan makanan 
sumber energi yang digunakan tubuh untuk beraktivitas. Dalam perkembangannya saat ini 
singkong dimanfaatkan untuk berbagai makanan, penganan dan diambil patinya. Salah satu 
jenis penganan yang banyak diminati adalah keripik singkong. Keripik singkong merupakan 
produk makanan ringan yang renyah dan harga relatif murah sehingga produk tersebut menjadi 
alternatif cemilan yang tepat untuk menemani waktu santai maupun disela-sela waktu bekerja. 
Saat ini keripik singkong mulai diinovasikan dalam berbagai rasa seperti keju, barbeque, asin 
manis, dan pedas Tetapi rasa asli bumbu pencampur keripik sudah jarang ditemukan. Industri 
rumah tangga keripik singkong pedas 99 merupakan salah satu industri yang menggunakan 
bumbu alami tanpa bahan pengawet maupun penguat rasa. Pengolahan masih bersifat tradisional 
jika dilihat dari alat-alat yang digunakan. Saat ini pemasaran masih terbatas pada kantin-kantin 
rumah sakit, perusahaan, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan sekolah. Keripik singkong 
pedas 99 banyak digemari oleh konsumen tetapnya karena rasa pedas asli yang khas dari cabai. 
Para pelanggannya berkomentar “sulit berhenti jika sudah mengkonsumsi keripik singkong pedas 
99”. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah 1) pelatihan keamanan 
pangan bagi industri rumah tangga, 2) pelatihan manajemen Usaha, 3) demonstrasi pembuatan 
keripik singkong pedas sesuai standar resep, 4) pembuatan buku saku keamanan pangan bagi 
industri rumah tangga, 5) pembuatan meja yang ergonomis, 6) pelatihan keamanan pangan 
bagi industri rumah tangga, 7) pelatihan manajemen usaha dan pemasaran, 7) demonstrasi 
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pembuatan keripik singkong pedas sesuai standar resep, 8) pembuatan Buku Saku Keamanan 
Pangan bagi industri rumah tangga, 9) pembuatan Meja yang ergonomis.

IbM GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERBANKAN SYARIAH KOTA 
SEMARANG

Ahmad Nurkhin, Asrori, Hasan Mukhibad

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Keberadaan jurusan Perbankan Syariah pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) selaras dengan kebutuhan sumberdaya manusia bidang ekonomi syariah yang 
semakin meningkat. Namun demikian, dunia pendidikan di Indonesia belum memiliki prodi 
yang mencetak guru pada jurusan perbankan syariah dan ekonomi syariah. Kebutuhan 
guru perbankan syariah yang selama ini ada dipenuhi guru yang memiliki latar belakang 
pendidikan ekonomi dan guru dengan latar belakang ilmu ekonomi syariah atau perbankan 
syariah (non pendidikan), sehingga dari segi kompetensi, kedua jenis lulusan di atas belum 
memenuhi. Program pengabdian kepada masyarakat (IbM) ini ditujukan untuk memberikan 
solusi dengan melaksanakan program pendampingan secara intensif melalui pelatihan bagi guru 
SMK Perbankan Syariah di Kota Semarang dalam meningkatkan kompetensinya sampai pada 
pendampingan penyusunan perencanaan pembelajaran. Pengabdian ini dilakukan dengan 
melakukan pelatihan dan pendampingan guru dalam menyusun perangkat pembelajarn 
yang meliputi penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan jenis 
mata pelajaran produk-produk perbankan syariah, akuntansi perbankan syariah, dan aplikasi 
akuntansi perbankan syariah. Guru telah berhasil menyusun perangkat pembelajarn dengan 
muatan materi yang telah sesuai dengan kebutuhan saat ini.

IbM KELOMPOK TANI SAYURAN ORGANIK

Margunani, Dyah Rini Indriyanti, Suwito Eko Pramono

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 
 Sumber Dana DRPM Ristekdikti Tahun 2016

Tujuan Ipteks bagi Masyarakat tentang Sayuran Organik (1) mengembangkan sekelompok 
masyarakat Kelompok Wanita Tani (KWT) “Sri Rejeki” dan Kelompok Tani (KT) “Muda Mandiri” yang 
mandiri secara ekonomi; (2) membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam 
melakukan budidaya sayuran organik petani mitra IbM; dan (3) meningkatkan keterampilan 
budidaya sayuran organik. Tujuan tersebut dirinci dalam target program IbM bahwa KWT Sri 
Rejeki mampu dan terampil dalam menanggulangi hama serta mampu meningkatkan produksi 
budidaya sayuran organik. KT Muda Mandiri mampu dan terampil dalam teknik budidaya dan 
manajemen usaha budidaya sayuran organik. Pada gilirannya kedua mitra tersebut mampu dan 
terampil dalam pengemasan serta pemasaran produk pertanian sayuran organik juga mampu 
meningkatkan produktivitas pertanian sayuran organik. IbM sayuran organik di Kecamatan 
Gunungpati dilakukan dengan pendekatan Berbasis Kelompok, dimana seluruh tahapan kegiatan 
yang dilakukan kepada masyarakat menggunakan kelompok. Kelompok digunakan sebagai 
media belajar dan pendampingan bersama, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, 
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serta monitoring kegiatan. Selanjutnya melalui pendekatan secara Komprehensif, untuk 
meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam usaha budidaya sayuran organik, yang mampu 
mengintervensi aspek penyediaan sarana dan prasarana, meningkatkan ketrampilan petani 
(teknik budidaya, pengendalian hama terpadu, manajemen dan pemasaran) melalui pelatihan, 
dan penguatan kelompok sebagai wadah kegiatan pendampingan. Pedekatan Berbasis Potensi 
Lokal, ini mampu peningkatan ketrampilan teknik usaha budidaya sayuran organik berbasis 
pada nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat khususnya di Kecamatan Gunungpati di Desa 
Kandri dan Plalangan, menambah pendapatan dengan memanfaatkan sayuran yang ditanam 
setidaknya telah menghemat belanja rumah tangga dan menghasilkan sayuran sehat. 
Secara keseluruhan seluruh target luaran kegiatan telah tercapai, meliputi pelatihan teknik 
budidaya sayuran, manajemen hama untuk penanggulanan hama, pengadaan sarana dan 
prasarana pertanian. Kegiatan IbM di KWT Sri Rejeki telah berhasil membangun sarana 
green house sebagai demplot pembibitan sayuran dan tempat budidaya sayuran dalam polibag. 
Para mitra telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam budidaya sayuran organik 
serta pemasaran. Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi sarana pemasaran dan pembukuan 
sederhana. Kegiatan penanganan pasca panen sayuran organik melalui pengemasan produk. 
Mitra binaan petani sayuran organik yang telah dilatih manajemen usaha tersebut diharapkan 
berkembang menjadi bisnis sayuran sehat untuk memenuhi masyarakat dan keluarga.
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PENGABDIAN DOSEN FIP

OPTIMALISASI PENGUASAAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI GURU SEKOLAH DASAR 
MELALUI PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN “MOBILE LEARNING MEDIA” (MLM) 

BERBASIS ANDROID

Farid Ahmadi, Florentina Widhihastrini

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk 
menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. Menurut Latuheru (1988: 
15), penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran dapat 
berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. 
Dalam beberapa dekade terakhir, kepemilikan perangkat bergerak (mobile devices) semakin 
meningkat. Hal ini disebabkan semakin terjangkaunya harga perangkat- perangkat ini oleh 
masyarakat. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki dan menggunakan perangkat 
mobile membuka peluang penggunaan perangkat teknologi bergerak dalam dunia pendidikan. 
Penggunaan perangkat bergerak (mobile device) dalam proses pembelajaran kemudian dikenal 
sebagai mobile learning (m-learning) (Gorgiev,dkk, 2004). O’Malley (2003:6) mendefinisikan 
mobile learning sebagai suatu pembelajaran yang pembelajar (learner) tidak diam pada satu 
tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pembelajar memanfaatkan perangkat 
teknologi bergerak. Kehadiran m- learning memang tidak akan bisa menggantikan e-learning 
(electronic learning) yang biasa apalagi menggantikan pembelajaran dengan tatap muka 
dalam kelas. Kehadiran m-learning ini ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran yang 
ada serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
kurang dikuasai dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentu dapat memberikan pengalaman yang 
berbeda dalam proses pembelajaran bagi siswa. Pengembangan Mobile learning Media (MLM) 
menjadi sebuah alternatif media pembelajaran yang paling sesuai dan efektif sekarang ini. Para 
pendidik di Indonesia betrdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Shohibul Kahfi (2014) 
mengutarakan bahwa penguasaan guru di Indonesia terhadap teknologi informasi masih 
sangat kurang jika di komparasi dengan guru di tingkat internasional, Pada level pendidikan 
menengah hanya 50% saja guru di Indonesia menguasai teknologi Informasi, sedangkan pada 
tingkat pendidikan menengah pertama mencapai 45 %, dan pada level pendidikan dasar hanya 
30% saja guru di negara kita menguasai pengembangan teknologi Informasi. Untuk itulah 
pengusul merencanakan ada pendampingan secara intensif terhadap guru sekolah dasar dalam 
mengembangkan media pembelajaran, utamanya media berbasis IT dengan memanfaatkan 
teknologi tepat guna yang saat ini hampir semua orang menggunakan smartphone sebagai 
alat komunikasi dengan melakukan pendampingan pengembangan Mobile learning Media 
(MLM) terhadap guru sekolah dasar di Kabupaten Kendal.
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PELATIHAN DETEKSI DINI DAN ANALISIS TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI DI PAUD 
SEKAR NAGARI, KECAMATAN GUNUNGPATI

Henny Puji Astuti, Reni Pawestuti Ambari S

Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Deteksi dini dan analisis tumbuh kembang anak usia dini adalah suatu keterampilan 
yang harus dimiliki oleh guru di sekolah, keterampilan untuk memantau tumbuh kembang 
guna menghindari penyimpangan tumbuh kembang anak. Pantauan ini dilakukan agar segala 
penyimpangan yang terjadi pada anak dapat diketahui sedini mungkin untuk mendapatkan 
penanganan yang tepat. PAUD Sekar Nagari merupakan PAUD yang terletak di kawasan 
Universitas Negeri Semarang. Secara umum, siswa di PAUD Sekar Nagari berasal dari orangtua 
yang bekerja. Waktu kebersamaan dengan anak-anak sangat terbatas. Kerjasama antara guru 
dan orangtua sangat diharapkan untuk tumbuh kembang anak usia dini secara optimal. 
Permasalahan yang dihadapi para guru di PAUD Sekar Nagari adalah mereka belum mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini dan analisis tumbuh kembang 
anak. Guru hanya menduga-duga tentang apa yang terjadi pada siswanya. Tujuan kegiatan 
pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para guru 
tentang deteksi dini dan analisis tumbuh kembang anak usia dini. Metode yang digunakan 
dalam deteksi dini dan analisis tumbuh kembang anak adalah ceramah, display study, role 
play, dan pendampingan. Alat yang digunakan adalah pengukur tinggi dan berat badan anak, 
Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), serta Kuesioner Masalah Mental Emosi (KMME). 
Tim pelaksana pengabdian akan memberikan pelatihan dan tahap selanjutnya adalah praktik 
bersama deteksi dini dan analisis tumbuh kembang anak usia dini.

PEMBERDAYAAN PEMUDA PENGANGGURAN RAWAN KRIMINALITAS MELALUI 
PELATIHAN KETERAMPILAN POTONG RAMBUT DI KELURAHAN BANDARHARJO 

KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Liliek Desmawati, Achmad Rifai RC, Sungkowo Edy Mulyono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Diantara 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara 
merupakan kecamatan yang paling rawan kriminalitas, hal itu dibuktikan dari data Kepolisian 
Kota Semarang pada tahun 2012-2014 menunjukkan jumlah masyarakat yang tersangkut 
kriminalitas mencapai 3.947 orang kasus pelaku kriminalitas pada umumnya pelajar SMA yang 
sebagian besar berstatus putus sekolah. Tempat tertinggi kasus pelaku kriminalitas sejumlah 
2.137 orang berada di Kecamatan Semarang Utara. Sebagaimana visi Kota Semarang yaitu 
”Semarang sebagai kota Perdagangan dan Jasa yang berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”, 
maka Kecamatan Semarang Utara memiliki potensi wilayah yang sangat dimungkinkan 
pengembangannya dalam bidang perekonomian, terutama bidang jasa, perdagangan dan 
transportasi. Berbagai layanan jasa pun dapat dilakukan sebagai contoh adalah jasa pangkas 
rambut/potong rambut. Jasa ini tentu sangad dibutuhkan semua orang. Setidaknya setiap 
orang tiap 1 bulan sekali maksimal dia akan memangkaskan rambutnya. Oleh karenanya 
Semarang Utara juga sebagai daerah pusat kota, tentu kebutuhan jasa potong rambut tinggi 
permintaan pasarnya. Terbukti dari penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 
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telah selesai dilaksanakan di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara. Kegiatan 
pemberdayaan pemuda pengangguran di daerah rawan kriminalitas yang diselenggarakan di 
Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang telah dilakukan adanya pelatihan potong rambut serta 
pendampingan rintisan usaha potong rambut. Kegiatan pengabdian ini dikatakan berhasil 
sesuai harapan atau sesuai tujuan diadakannya program pengabdian. Kegiatan pengabdian 
yang telah terselenggara mencakup pelatihan potong rambut sejumlah 10 bagi warga belajar 
yang ada di lembaga PKBM Tunas Harapan Kelurahan Bandarharjo. Selain pelatihan juga 
adanya pendampingan dalam merintis usaha potong rambut bagi warga belajar pelatihan 
potong rambut tadi. Untuk itu, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan modal dua 
paket peralatan cukur rambut yang diserahkan melalui lembaga PKBM Tunas Harapan. Agar 
hal tersebut dapat dikelola dan mendapatkan bimbingan langsung warga belajar dalam 
merintis dan menyelenggarakan usaha potong rambut di bawah bimbingan dan pengawasan 
lansung lembaga PKBM Tunas Harapan. Dampak penyelenggaraan mendapatkan apresiasi 
positif baik dari warga belajar maupun lembaga PKBM. Warga belajar merasa mendapatkan 
banyak pengalaman. Baik dari pengetahuannya maupun segi sikap serta keterampilan dalam 
potong rambut. Terbukti bahwa mereka warga belajar setelah adanya kegiatan pelatihan 
mampu merintis usaha potong rambut meskipun bertempat di salah satu rumah warga belajar. 
Disamping itu, PKBM Tunas Harapan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pengabdian ini.

PELATIHAN PENYUSUNAN PUBLIKASI ILMIAH BAGI GURU BK SMP DI MGBK SE-
KABUPATEN SEMARANG

Mungin Eddy W, Kusnarto Kurniawan, Sinta Saraswati

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Tugas dan peran guru BK dari hari ke hari semakin berat, seiring dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru BK atau konselor sekolah perlu dilatih, dikembangkan 
dan diberikan penghargaan sesuai dengan tuntutan, visi, misi dan tugas yang dilaksanakannya. 
Hal ini penting terutama jika dikaitkan dengan berbagai kajian dan hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis untuk menentukan kualitas keberhasilan 
pembelajaran dan membentuk kompetensi peserta didik. Tidak hanya menyusun penelitian saja, 
guru BK diharapkan mampu menyusun publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi 
yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas 
setinggi mungkin. Ketika guru dapat menyusun publikasi ilmiah, menunjukkan bahwa para 
guru dapat mempublikasikan karyanya sekaligus untuk keperluan peningkatan karir. Hal 
yang menyebabkan guru BK belum mempublikasikan karyanya dikarenakan para guru tidak 
mengetahui sistematika dan prosedur dalam menulis publikasi ilmiah. Bagi mereka, publikasi 
ilmiah merupakan hal baru yang perlu dipelajari dan sangat bermanfaat. Publikasi ilmiah yang 
nantinya dapat dimuat di media massa akan membuktikan bahwa karya yang telah dilakukan 
memiliki kebermanfaatan bagi orang lain. Ketidaktahuan guru BK dalam menyusun publikasi 
ilmiah, akan memberi dampak baik bagi guru BK itu sendiri maupun bagi sekolah tempat 
mereka bekerja. Bagi guru BK tentu hal itu akan menghambat dalam kenaikan pangkat. Selain itu, 
kompetensi profesionalnya sebagai guru BK akan dipertanyakan, karena ketidakmampuannya 
dalam mengikuti perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. Sementara itu, bagi sekolah 
ketidaktahuan guru BK dalam mempublikasikan hasil penelitiannya akan berdampak pada 
ketidakyakinan sekolah terhadap keaslian hasil penelitian dan kemampuan guru BK dalam 
membuat suatu publikasi ilmiah. Selaras dengan visi UNNES untuk menjadi Universitas 
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Universitas Berwawasan Konservasi Bereputasi Internasional serta misi mengembangkan, 
menciptakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, 
yang bermakna dan bermanfaat. UNNES memiliki peran strategis untuk meningkatkan mutu 
pendidikan dan kualitas pendidik di Indonesia. Peran yang dapat dilakukan adalah menjalin 
kerjasama melalui tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, guna meningkatkan keterampilan guru BK SMP di MGBK se-Kabupaten Semarang, 
perlu diberikan pelatihan tentang penyusunan publikasi ilmiah. Dengan kondisi ini kami 
bermaksud untuk memberikan pelatihan para guru BK SMP di MGBK se-Kabupaten Semarang 
tentang menyusun publikasi ilmiah.

PELATIHAN BAGI KADER POS PAUD MENGENAI PENGUASAAN MATERI DASAR PAUD DI 
KELURAHAN GEDAWANG KOTA SEMARANG

Rina Windiarti, Neneng Tasu’ah, Khamidun

Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditahun 2015 oleh peneliti mengenai analisis 
penguasaan materi dasar PAUD pada kader PKK sebagai pendidik pos PAUD di wilayah kelurahan 
Tinjomoyo kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, diketahui bahwa dari 6 orang pendidik di 
dalam pos paud TB tidak memiliki latar belakang ke-PAUDAN. Sehingga, penguasaan mereka 
mengenai materi dasar PAUD sangat kurang. Rencana program pengabdian ini dilakukan untuk 
mendukung para pendidik di pos PAUD TB untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka 
mengenai materi dasar PAUD. Dukungan ini juga untuk memotivasi mereka kaitannya 
sebagai kader yang memahami lebih baik mengenai anak dan pendidikannya. Lokasi akan 
diselenggarakan di pos PAUD TB, dengan 6 orang guru pos PAUD TB ditambah dengan 20 orang 
guru dari beberapa pos PAUD yang lain yang berlokasi di wilayah tersebut agar pengabdian ini 
dapat maksimal tertuju pada pendidik pos PAUD. Lokasi yang dipilih berdasarkan pada letaknya 
yang sulit dijangkau, serta akses jalan yang curam. Padahal lokasi ini terletak di Kota Semarang. 
Pengabdian akan dilakukan dalam 3 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan masing-
masing 3 jam. Harapannya, dengan waktu tersebut, para pendidik pos PAUD di daerah 
Tinjomoyo dapat mengimplementasikan ilmu dan metode yang diberikan kepada anak didik 
di pos PAUD masing-masing.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITIAN DAN REPRODUKSI KARYA ILMIAH BAGI GURU 
(SUBJEK PENGABDIAN) SD DI KECAMATAN GUNUNGPATI MELALUI PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN FUNGSIONAL

B. Wahyudi Joko Santoso, Isfajar Ardinugroho

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Dua subunsur pengembangan keprofesiaan berkelanjutan (PKB) adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) minimal 1 kali dalam setahun dan 1-2 publikasi ilmiah. Ternyata di lapangan, 
ditemulan masih banyak guru (sekitar 80 %) di Kecamatan Gunungpati, Semarang yang belum 
pernah meneliti selama beberapa tahun hingga belasan tahun. Ditemukan juga sekitar 10% 
guru SD di Kecamatan Gunungpati yang telah mencoba membuat proposal, namun berhenti di 
tengah jalan dengan berbagai versi alasan mereka, baik yang objektif maupun subjektif. Dengan 
melihat fakta tersebut, maka target khusus yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian ini 
adalah (i) subjek pengabdian (peserta) mampu menyusun proposal PTK beserta instrumen 
penelitiannya, (ii) peserta mampu menyusun laporan penelitian PTK, dan (iii) peserta mampu 
menyusun artikel ilmiah hasil penelitian PTK. Dengan demikian, luaran atau produk dari kegiatan 
ini adalah (i) proposal PTK beserta instrumen penelitian, (ii) laporan penelitian PTK, dan (iii) 
artikel ilmiah hasil penelitian PTK untuk dipublikasikan. Adapun metode yang digunakan adalah 
metode pendampingan penyusunan proposal PTK dengan teknik bimbingan intensif yang 
dilakukan dengan strategi langsung (praktik) menulis dengan pengarahan dan bimbingan dari 
Tim Pengabdi dalam kelompok kecil. Untuk itu, prosedur kerja strategis diklat ini dapat disusun 
sebagai berikut. (i) Pada sesi I, peserta membuat bagian latar belakang masalah sampai dengan 
sistematika. (ii) Pada sesi II, peserta membuat bagian kajian pustaka (kajian penelitian yang 
terdahulu dan kajian teoretis sampai pada hipotesis tindakan. (iii) Pada sesi III, peserta membuat 
bagian metode dan teknik penelitian beserta instrumennya. (iv) Pada sesi IV, peserta membuat 
bagian hasil penelitian dan pembahasannya. (v) Pada sesi V peserta membuat bagian simpulan, 
implikasi, dan rekomendasi beserta daftar pustaka. (vi) Pada sesi VI peserta membuat 
reproduksi karya ilmiah, yakni mengubah laporan penelitian menjadi artikel ilmiah hasil 
penelitian untuk dipublikasikan. Hasil pengabdian ini adalah adanya peningkatan pemahaman 
perihal penelitian tindakan kelas (PTK) oleh peserta pengabdian secara signifikan. Selain itu, 
sebagian peserta yang menjadi subjek pengabdian, yakni sebesar 35,5% mampu membuat draf 
proposal walaupun masih perlu direvisi baik dalam bahasa maupun isinya. Namun, dari segi 
formatnya dapat dikategorikan sangat bagus.
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PELATIHAN KETRAMPILAN BERKARYA SENI KOLASE, MOZAIK, DAN MONTASE PADA 
GURU DAN SISWA SD NEGERI NGALURAN 3 KARANGANYAR DEMAK

Eko Haryanto, Onang Murtiyoso

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Guru SD Negeri Ngaluran 3 Karanganyar Demak dalam mata pelajaran seni rupa 
tidak pernah mengajarkan materi berkarya kolase, mozaik, dan montase karena tidak memiliki 
pemahaman pengertian, media, fungsi, karakteristik kolase, mozaik, montase. Kemampuan 
berkaryanya yang rendah pula mengakibatkan proses pembelajaran yang diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan kreativitas bagi anak didiknya tidak dapat tercapai secara optimal. 
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan mengenai pengertian, media, fungsi, 
dan karakteristik dan ketrampilan berkarya kolase, mozaik, dan montase bagi guru dan siswa SD 
Negeri Ngaluran 3 Karanganyar Demak. Lokasi pelaksanaan di di SDN Ngaluran 3 Karanganyar 
Demak. Sasaran kegiatan ini adalah guru kelas 1,2,3,4, 5, 6 dan perwakilan siswa kelas 4, 5, 6 
yang masing-masing berjumlah 10 siswa sehingga total jumlah peserta adalah 36 orang. Tim 
pelaksana adalah 2 dosen seni rupa UNNES dan dibantu 2 mahasiswa. Kegiatan ini terlaksana 
karena dukungan dari kepala sekolah SDN Ngaluran 3, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Demak, Fakultas Bahasa dan Seni dan LP2M UNNES. Metode yang digunakan adalah 
ceramah, tanya jawab, diskusi, dan workshop. Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini adalah 
para peserta yang berjumlah 33 orang baik guru dan siswa telah meningkat pemahaman, 
pengetahuan, dan wawasannya terhadap kolase, mozaik, dan montase. Para peserta juga 
telah meningkat ketrampilannya dalam berkarya kolase, mozaik, dan montase. Secara 
keseluruhan kualitas estetik karya yang telah dihasilkan sudah memenuhi standar estetika yang 
baik namun belum begitu optimal. Hal ini bisa terjadi karena dalam pelatihan guru-guru banyak 
yang kehabisan waktu untuk menyelesaikan di tempat pelatihan sehingga saat dikerjakan di 
rumah guru-guru berpraktik kolase, mozaik, dan montase kurang adanya pendampingan 
dari pelaksana. Ketika diadakan evaluasi karya, para peserta akhirnya memahami letak kurang 
estetikanya karya yang telah dihasilkan. Namun demikian, secara keseluruhan mereka sangat 
antusias dan senang dengan diadakannya kegiatan pelatihan seperti ini. Saran yang dapat 
dikemukakan adalah perlunya kegiatan pengabdian secara lebih berkelanjutan terutama dalam 
berkarya kolase, mozaik, dan montase.

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEMILIHAN BUKU TEKS MATA PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI GURU-GURU DI KABUPATEN 

TEGAL

Haryadi, Bambang Hartono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru-guru Bahasa Indonesia di Kabupaten Tegal 
perlu dilakukan upaya untuk memberi pemahaman mengenai cara memilih dan melakukan 
pemilihan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia yang sesuai standarisasi kelayakan dan 
bermuatan pendidikan karakter. Upaya yang bisa dilakukan untuk hal tersebut adalah melakukan 
workshop, yaitu workshop pengembangan kemampuan pemilihan buku teks mata pelajaran 
Bahasa Indonesia bermuatan pendidikan karakter bagi Guru-guru di Kabupaten Tegal. Tujuan 
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pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengimplementasian 
pemilihan buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia bermuatan pendidikan karakter bagi 
guru di Kabupaten Tegal sehingga kurikulum yang disiapkan pemerintah dapat terlaksana 
dan mampu menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan dan tantangan. Sasaran 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah para guru SD, SMP, SMA, dan SMK Bahasa Indonesia di 
Kabupaten Tegal. Guru-guru tersebut yang dijaring melalui Dinas Pendidikan dengan perwakilan 
wilayah atau gugus. Jumlah khalayak sasaran pada kegiatan pelatihan ini adalah 30 orang 
guru. Dari khalayak sasaran tersebut diharapkan mampu menyebarkan hasil workshop kepada 
para guru yang lain. Kegiatan workshop dilakukan melalui dua tahap kegiatan. Kegiatan yang 
pertama adalah workshop pemberian materi pemilihan buku teks yang bermuatan pendidikan 
karakter dan tahap kedua adalah penerapan hasil workshop. Materi workshop yang diberikan 
antara lain: (1) kebijakan Pemerintah Kabupaten mengenai Pelaksanaan Kurikulum, (2) konsep 
pengembangan buku teks, (3) pengembangan komponen buku teks, (4) pengembangan 
kelayakan buku teks, dan (5) implementasi pengembangan pemilihan buku teks. Tahap 
workshop meliputi kegiatan: (1) diskusi dan tukar pikiran, (2) demonstrasi, (3) simulasi, dan 
(4) praktik kerja. Tahap penerapan workshop adalah guru secara mandiri menerapkan hasil 
workshop di sekolah masing-masing yang meliputi: (a) penambahan materi pembelajaran 
yang berfokus pada pemilihan buku teks, (b) berdiskusi dengan teman sejawat dalam pemilihan 
buku teks, dan (c) melakukan pemilihan buku teks. Diskusi dan tukar pikiran digunakan untuk 
menggali informasi tentang pengetahuan guru dan untuk menggali sejauhmana peserta didik 
memiliki masalah dalam belajar. Diskusi tukar pendapat dibagi dalam empat kelompok yaitu 
kelompok aspek: (a) mendengarkan, (b) berbiara, (c) membaca, dan (d) menulis.

PELATIHAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH DAN PRESENTASI DALAM BAHASA INGGRIS BAGI 
DOSEN POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

Hendi Pratama, Zulfa Sakhiyya

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Pengabdian ini adalah usaha pengabdi untuk menguatkan perguruan tinggi yang 
belum mapan secara akademis untuk bisa berdikari dalam memberikan layanan Tri Dharma 
Perguran Tinggi. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal merupakan Politeknik 
baru yang didirikan oleh Kementerian Perhubungan. Seperti layakannya, perguruan tinggi 
baru lainnya, PKTJ masih harus menguatkan SDM yang dimilikinya. SDM yang dimiliki oleh PKTJ 
kebanyakan adalah ahli lapangan. Sebagian besar dari mereka masih memiliki masalah dalam 
mengungkapkan gagasan dalam bentuk artikel ilmiah. Persaingan perguruan tinggi modern 
membuat perguruan tinggi seperti PKTJ harus tertinggal dua langkah. Dalam skala nasional 
PKTJ masih berjuang untuk menerbitkan karya dosennya dalam Bahasa Indonesia. Di luar 
itu, tuntutan dari Kementerian dan masyarakat mengharuskan PKTJ untuk juga menerbitkan 
karya di jurnal internasional. Pengabdian ini berusaha untuk meringankan beban tersebut. 
Pengabdi bermaksud memberikan pelatihan menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris dan 
melatih para dosen PKTJ mempresentasikannya secara lisan juga dalam bahasa Inggris. Hasil 
yang diharapkan adalah para dosen PKTJ menjadi lebih percaya diri dalam memformulasikan 
gagasannya untuk bersaing dimuat dalam jurnal internasional. Pengabdian UNNES yang 
melibatkan Perguruan Tinggi lain yang sedang berusaha untuk berkontribusi masyarakat 
merupakan tindakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Kemenristekdikti. Universitas 
yang lebih mapan sudah seharusnya memperhatikan keberlangsungan perguruan tinggi lain 
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yang sedang berusaha menjadi perguruan tinggi yang berdikari dan berkualitas.

WORKSHOP PEMBUATAN SOAL DIGITAL BAHASA JAWA BAGI GURU SD DI KECAMATAN 
GUNUNGPATI SEMARANG SEBAGAI BENTUK OPTIMALISASI PROGRAM PAPERLESS

Joko Sukoyo, Hardiyanto

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
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Akhir - akhir ini kita sering mendengar kata paperless. Secara sederhana paperless 
dapat dimaknai sebagai suatu usaha mengurangi pemakaian kertas, namun bukan meniadakan 
pemakaian kertas sama sekali. Paperless merupakan suatu cita-cita untuk membiasakan 
diri mengolah dan membaca dokumen dalam bentuk digital, dengan kata lain mengurangi 
pemakaian kertas sebagai bahan pokok penulisan dokumen. Paperless dapat diterapkan di 
berbagai lembaga, baik lembaga profit maupun nonprofit, misalnya lembaga sekolah. Selama 
ini lembaga sekolah tidak bisa lepas dari kertas, baik dipakai untuk coret-coretan, memo, 
notulis, buku tulis, laporan hingga soal-soal latihan mata pelajaran, misalnya mata pelajaran 
bahasa Jawa. Soal-soal latihan mata pelajaran bahasa Jawa selama ini masih berupa printout, 
padahal sebenarnya soal-soal tersebut dapat dibuat dalam bentuk digital dengan bantuan 
program wondershare quiz creator. Soal digital adalah soal yang diberikan dan dikerjakan 
secara langsung di depan komputer dan usai mengerjakan, dapat dilihat langsung skornya. 
Siswa juga dapat menerima konfirmasi tentang kunci soal yang mereka kerjakan. Soal-soal 
tersebut dapat dipelajari oleh siswa walaupun tanpa bimbingan guru. Berdasarkan wawancara 
dengan guru-guru SD yang tergabung dalam gugus dr. Soetomo Kecamatan Gunungpati, 
Semarang menyatakan bahwa kemampuan guru-guru dalam hal penguasaan teknologi 
sangat rendah, selain itu guru-guru tersebut jarang mendapatkan pelatihan-pelatihan 
untuk meningkatkan kemampuan dalam hal penguasaan teknologi pembelajaran. Termasuk 
penguasaan program wondershare quiz creator yang dapat digunakan dalam pembuatan 
soal-soal digital bahasa Jawa. Permasalahan yang tercakup dalam pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan guru-guru SD di Kecamatan 
Gunungpati Semarang dalam hal penyusunan soal digital bahasa Jawa dengan menggunakan 
program Wondershare Quiz Creator dan bagaimana memanfaatkannya dalam kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. Rancangan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah action research yang terdiri dari 
4 (empat) tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Metode 
yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, demonstrasi, praktik langsung, tanya 
jawab dan penugasan.

PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP MENGGAMBAR BAGI ANAK PADA GURU-GURU GUGUS 
PAUD SRIKANDI 03 KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG

Kamsidjo BU, Gunadi

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Sebagian besar guru-guru TK dan PAUD yang tergabung dalam Gugus PAUD Srikandi 
03 Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman 
mengenai prinsip-prinsip menggambar bagi anak- anak serta kurang memiliki kemampuan 
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menggambar secara kreatif. Akibatnya adalah ketika mereka melakukan kegiatan pembelajaran 
menggambar siswa didiknya tidak mengalami peningkatan kreativitas yang signifikan. Tujuan 
kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru yang tergabung dalam 
Gugus PAUD Srikandi 03 Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang terhadap prinsip-prinsip 
menggambar bagi anak dan melatih untuk meningkatkan keterampilannya dalam menggambar. 
Lokasi pelaksanaan direncanakan di TK Pembina Kota Semarang. Sasaran kegiatan ini adalah 
guru-guru Gugus PAUD Srikandi 03 Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang berjumlah 
30 orang. Tim pelaksana adalah dua dosen seni rupa UNNES dan dibantu dua mahasiswa. 
Kegiatan dilaksanakan tiga tahap yaitu tahap koordinasi dan dua tahap penyampaian materi. 
Kegiatan dapat terlaksana secara baik karena dukungan dari Gugus PAUD Srikandi 03 
Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dan LP2M UNNES. Metode yang digunakan adalah 
ceramah, tanya jawab, diskusi, dan workshop. Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini adalah 
para peserta telah memiliki pemahaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai pengertian, 
prinsip-prinsip dan prosedur menggambar bagi anak. Pengetahuan yang telah dikuasai terlihat 
dari keseriusan, kesungguhan peserta ketika sedang bertanya dalam diskusi dan bisa menjawab 
pertanyaan dari pelaksana. Pemahaman yang paling signifikan diperoleh peserta bahwa gambar 
anak memiliki karakteristik berbeda dengan gambar orang dewasa, adanya tipe gambar haptik 
dan visual, dan karakteristik gambar anak-anak sangat memiliki varian yang banyak. Dengan 
pengetahuan tersebut, guru-guru PAUD berkeyakinan dapat membelajarkan gambar pada 
anak didiknya secara lebih baik. Hasil yang dicapai lebih lanjut adalah para peserta mengalami 
peningkatan keterampilan menggambar dan mampu mengapresiasi karya gambar secara lebih 
proporsional setelah mengikuti pelatihan menggambar dan mengapresiasi dengan bimbingan 
tim pelaksana. Meskipun perubahan keterampilan menggambar tidak begitu signifikan namun 
guru-guru sudah mulai bisa mengeksplorasi subjek-subjek dan komposisi gambar yang lebih 
variatif sehingga kesamaan gambar dapat dihindari. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya 
guru-guru PAUD untuk selalu meningkatkan kemampuan kreativitasnya dan meningkatkan 
kepekaan estetik melalui peningkatan frekuensi melihat gambar-gambar yang lebih berkualitas.

ENGLISH EXPRESSIONS SONG: METODE PEMBELAJARAN INSTRUKSI BERBAHASA 
INGGRIS YANG MENYENANGKAN MELALUI LAGU

Maria Johana Ari Widayanti, Sri Suprapti, Helena I.R. Agustien
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Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang dipakai banyak Negara. 
Sebagai bahasa dunia, bahasa Inggris sangat penting dipelajari sejak usia dini. Besarnya 
kesadaran akan arti pentingnya bahasa Inggris maka pengajaran bahasa Inggris sudah mulai 
dilakukan sejak pra taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dengan berbagai metode 
dan strategi mengajar yang menarik. Masa taman kanak-kanak dipandang sebagai masa 
anak usia 3 – 6 tahun. Anak usia taman kanak-kanak adalah sosok individu yang sedang 
menjalani suatu proses perkembangan yang sangat pesat dan sangat fundamental bagi 
kehidupan selanjutnya. Anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri yang jauh berbeda 
dari dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak sangat aktif, dinamis, antusias dan hampir 
selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, seolah-olah tak pernah berhenti 
untuk belajar. Dari lingkungan, anak membangun pengetahuan, Rasa ingin tahu yang tinggi 
pada anak dapat mendorong anak menemukan sesuatu yang baru bagi dirinya. Pada anak usia 
dini, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan yang melibatkan berbagai 
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aspek perilaku dan keterampilan motoriknya. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling 
mempengaruhi satu sama lain. Model pembelajaran melalui keterampilan motorik nantinya 
mengembangkan berbagai gerak dasar yang dapat dimodifikasi menjadi gerak yang lebih 
khusus dan kompleks. Melalui motoric, anak juga dapat meningkatkan kosa kata bahasa Inggris 
dan mengenal instruksi-instruksi sederhana bahasa Inggris yang dapat disampaikan melalui 
lagu. Hal inilah yang mendorong pengabdi melakukan pengabdian untuk memperkenalkan 
kosa kata siswa terutama dalam instruksi- instruksi berbahasa Inggris melalui lagu. Tujuan dari 
pengabdian ini adalah untuk memperkenalkan kosa kata siswa terutama dalam instruksi 
berbahasa Inggris melalui lagu bagi anak didik siswa taman kanak kanak Mardiyoga, kecamatan 
Ungaran Barat yang berjumlah 20 anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan 
melalui pelatihan bagi guru yang mengajar di TK Mardiyoga yang meliputi ceramah, simulasi, 
kerja kelompok, serta praktek micro teaching. Setelah mengikuti pelatihan ini, para guru dapat 
mempraktekkan langsung kepada anak didik pada saat proses pembelajaran dimulai dan anak 
didik merasa senang belajar bahasa Inggris.

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERITA KRITIS BAGI REMAJA KARANG TARUNA 
RT 10 RW 03 KELURAHAN KALIPANCUR KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Mohamad Ikhwan Rosyidi, Alim Sukrisno, Bambang Purwanto
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Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah 
memberikan pelatihan pengembangan keterampilan menulis kreatif kritis bagi remaja Karang 
Taruna RT 10 RW 03 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sehingga para 
remaja tersebut dapat terampil menulis cerita kritis di samping mereka juga mengembangkan 
kreativitas dalam bentuk yang lain. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk menggugah dan 
menggiatkan mereka melakukan kegiatan menulis secara berkelanjutan dan dapat dijadikan 
bekal mereka di kemudian hari. Metode yang akan diterapkan dalam kegiatan ini berupa ceramah, 
workshop, dan presenting in media. Dalam melaksanakan kegiatan yang berbentuk pelatihan 
ini, materi pelatihannya antara lain (1) cara menulis cerita; (2) teknik-teknik menulis cerita kritis; 
(3) mempresentasikan cerita di media. Dengan berjalannya pelatihan ini, para peserta pelatihan 
yakni remaja Karang Taruna RT 10 RW 03 Kelurahan Kalipancur Semarang. Model pelaksanaan 
kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) antara tim pelaksana dan peserta 
kegiatan yaitu para remaja. Lama pelaksanaan kegiatan ini adalah 6 (enam) bulan yang dimulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi. Pada akhir kegiatan ini, 
setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam mengikuti 
pelatihan menulis cerita kritis berbahasa Inggris. Disamping itu, produk yang berupa cerita 
pendek ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada para remaja yang lain. Melalui program 
ini, para peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menulis 
cerita dan mengisi hari-hari dengan kreatifitasan dan keinovasian dalam mengemukakan ide.
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PELATIHAN PENGEMBANGAN DESAIN KONTEMPORER PADA MOTIF BATIK DI 
KELOMPOK USAHA BATHIK (KUB) “ARIMBI” DI KALONGAN PURWODADI GROBOGAN
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Kelompok Usaha Batik (KUB) “Arimbi” merupakan industri rumah tangga (mikro) yang 
memproduksi batik dengan motif Grobogan seperti, bambu, kedelai, jagung, kedung ombo, 
daun gandri, dan mrapen. Masalah yang dihadapi mitra adalah terbatasnya pengetahuan 
dan wawasan perajin dalam memahami perkembangan desain batik kontemporer secara lebih 
mendalam dan pengetahuan unsur-unsur rupa serta prinsip-prinsip desain. Akhirnya motif produk 
batiknya kurang berani dikembangkan oleh perajin dalam gaya kontemporer sehingga hasilnya 
monoton dan kurang laku di pasar. Tujuan pengabdian ini adalah (1) memberi pengetahuan 
dan pemahaman para perajin terhadap konsep, fungsi, perkembangan gaya kontemporer dan 
unsur-unsur rupa serta prinsip-prinsip desain dalam penggabungan motif lokalitas dengan gaya 
kontemporer, dan (2) melatih para perajin agar memiliki ketrampilan metodik dalam mendesain 
dan mengaplikan gaya kontemporer pada motif batik yang diproduksinya. Target khusus 
yang ingin dicapai adalah dihasilkannya desain motif Grobogan yang bergaya kontemporer 
dalam bentuk rancangan desain dua dimensi dan kain batik sebagai prototipe 3 dimensi. 
Kegiatan program Ipteks bagi masyarakat ini dilaksanakan oleh 2 pelaksana dari Universitas 
Negeri Semarang yang berstrata magister (S2) sesuai dengan kepakaran bidangnya. Kegiatan 
pelatihan melibatkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Arimbi dan Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat UNNES sebagai penyedia dana. Metode yang digunakan adalah 
pelatihan atau workshop dengan teknik ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Diawali koordinasi, 
akhirnya pelatihan berhasil dilaksanakan 2 x pertemuan dengan durasi setiap pertemuan 
adalah 4-5 jam. Pertemuan pertama pemberian pemahaman dan pengetahuan mengenai 
pengertian, fungsi, dan perkembangan gaya kontemporer dan pemberian pengetahuan unsur-
unsur rupa ragam hias lokalitas dan prinsip- prinsip desain penggabungan ragam hias lokalitas 
dengan gaya kontemporer. Pertemuan kedua adalah pelatihan praktik berkarya mendesain 
batik dengan gaya kontemporer melalui pengaplikasian ragam hias lokalitas Grobogan yang 
disertai dengan kegiatan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil 
kegiatan telah mampu meningkatkan kemampuan para pembatik dalam kegiatan merancang 
desain batik yang bersubject matter lokal grobogan dengan gaya kontemporer. Saran yang 
dapat dikemukan adalah para pembatik sebaiknya terus bereksplorasi dalam merancang motif 
batik yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat.

WORKSHOP IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN INOVATIF DENGAN MODEL PROYEK 
APRESIASI DALAM PEMBELAJARAN SASTRA BAGI GURU SD DI KABUPATEN TEGAL

Nas Haryati Setyaningsih, Agus Nuryatin

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Tujuan umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu lembaga 
pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan khususnya adalah membekali para 
guru di Kabupaten Tegal dalam mengajarkan sastra secara kreatif dan inovatif dengan model 
Proyek Apresiasi. Model tersebut telah dikembangkan oleh Setyaningsih (2012) dan telah terbukti 
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mampu meningkatkan kemampuan apresiasi sastra siswa. Target khususnya adalah terampilnya 
peserta workshop dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sastra dengan Model 
Proyek Apresiasi yang ditandai oleh dihasilkannya seperangkat pembelajaran sastra dengan 
Model Proyek Apresiasi dan dilaksanakannya simulasi dalam bentuk peerteaching oleh peserta 
workshop. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendidikan kepada 
masyarakat yang berupa workshop Implementasi pembelajaran inovatif dengan Model Proyek 
Apresiasi dalam Pembelajaran Sastra bagi guru SD di Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan 
yaitu metode penyuluhan yang meliputi metode ceramah, diskusi (tanya jawab), dan metode 
langsung. Metode penyuluhan digunakan dalam rangka memberikan pengetahuan tentang 
konsep Model Proyek Apresiasi sedangkan metode langsung digunakan untuk memberikan 
keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran sastra dan menyimulasikan Model 
Proyek Apresiasi dalam bentuk peerteaching. Secara berurutan, ada tiga tahap yang akan 
dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu tahap penjajagan, tahap pelatihan, 
dan tahap evaluasi. Tahap penjajagan berarti pelaksana mencari tahu hal-hal apa saja yang 
dibutuhkan oleh guru SD di Kabupaten Tegal terkait dengan pembelajaran sastra di sekolah. 
Tahap pelatihan meliputi penyampaian materi tentang pembelajaran sastra berwawasan 
multikultural dengan Model Proyek Apresiasi, penyusunan perangkat pembelajaran sastra 
dengan Model Proyek Apresiasi, dan simulasi pembelajaran dalam bentuk peerteaching dengan 
didampingi dan dipantau oleh instruktur. Proses evaluasi dilaksanakan secara bertahap, yaitu 
mulai dari pemberian materi, penyusunan perangkat pembelajaran sampai praktik simulasi 
pembelajaran. Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi pendampingan, dalam arti 
instruktur akan memberi masukan-masukan pada peserta tentang perangkat pembelajaran 
yang dibuat dan pada saat pelaksanaan peerteaching.

PELATIHAN PRESENTASI ILMIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM 
KOMPETISI TULIS ILMIAH BAGI ANGGOTA EKSTRAKURIKULER KARYA ILMIAH REMAJA 

SMA SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

Santi Pratiwi Tri Utami, Deby Luriawati Naryatmojo

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi akan meningkat dengan 
penguasaan Ipteks. Pemerolehan Ipteks dominan diperoleh dari bidang pendidikan, salah 
satunya dengan pengembangan kompetensi siswa. Pihak sekolah berkewajiban memberikan 
wadah bagi siswa yang ingin mengembangkan kompetensi tersebut, misal melalui 
ekstrakurikuler. Salah satu bidang ekstrakurikuler yang banyak dikembangkan di sekolah- 
sekolah terutama jenjang menengah atas sederajat, termasuk di Kota Semarang ialah bidang 
Karya Ilmiah Remaja (KIR). Pada beberapa sekolah di Kota Semarang yang diamati oleh 
pengabdi, KIR banyak diminati oleh siswa. Namun, belum ada pembimbingan secara maksimal. 
Pendampingan atau pembimbingan intensif dilakukan bila ada agenda untuk mengikuti 
kompetisi tulis karya ilmiah. Selain itu, selama ini pendampingan dalam menghadapi kompetisi 
tulis ilmiah hanya difokuskan pada masalah pola penulisan maupun konten tulisan ilmiah siswa 
saja. Guru pendamping lebih banyak melakukan koreksi tulisan dan kemudian menyetujui untuk 
diikutkan dalam kompetisi. Padahal, dalam sebuah pelaksanaan kompetesi tulis ilmiah selain 
naskah karya ilmiah, ada indikator lain yang menentukan, misalnya: kemampuan presentasi 
ilmiah yang komunikatif. Perumusan masalah dalam kegiatan ini ialah bagaimanakah penerapan 
pelatihan presentasi ilmiah untuk meningkatkan daya saing dalam kompetisi tulis ilmiah bagi 
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anggota ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja SMA sederajat di Kota Semarang? Adapun target 
yang ingin dicapai ialah: 1) Adanya kesinambungan antara keterampilan menulis karya ilmiah 
dan keterampilan mempresentasikannya, terutama dalam kompetisi tulis ilmiah. 2) Adanya 
pemahaman mengenai peran penting presentasi ilmiah sebagai wujud tanggung jawab penulis 
karya ilmiah. 3) Munculnya kesiapan, baik teknis maupun nonteknis dalam aktivitas presentasi, 
terutama dalam keikutsertaan pada kompetisi tulis ilmiah. 4) Adanya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, dalam hal ini siswa yang berdaya saing tinggi untuk memenangkan 
kompetisi tulis ilmiah. Sedangkan luaran dari program pengabdian kepada masyarakat ini ialah 
keterampilan presentasi ilmiah yang komunikatif dan efektif pada anggota ekstrakurikuler Karya 
Ilmiah Remaja SMA Sederajat di Kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Audio 
Visual SMA Negeri 2 Semarang, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, pukul 13.00 
– 17.00 WIB. Pelatihan ini diikuti 30 peserta, yang terdiri atas siswa dan guru pembimbing 
ekstrakurikuler karya ilmiah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode workshop. Dengan 
metode ini kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian materi disertai pemodelan, diskusi, 
praktik presentasi ilmiah, serta penilaian terhadap hasil praktik. Sebelum pemberian materi, tiap 
peserta diminta presentasi ilmiah secara singkat. Hal tersebut digunakan sebagai pembanding 
dengan presentasi pascakegiatan. Hasil program pengabdian ini sangat optimal dalam memberi 
pemahaman akan pentingnya kompetensi presentasi ilmiah untuk meningkatkan daya saing 
dalam kompetisi ilmiah yang diikuti. Seluruh peserta juga mulai termotivasi dan mau berlatih 
presentasi ilmiah secara kontinu sehingga mampu mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan 
komunikatif dan efektif. Selain itu, mereka juga makin percaya diri dalam mengikuti berbagai 
kompetisi tulis ilmiah. Untuk ke depan, perlu ada pengembangan materi pengabdian, misalnya 
materi media presentasi.

PEMBERDAYAAN GURU SMP SENI TARI DALAM MENYUSUN KARYA TARI BERBASIS 
LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUDUS

Sestri Indah Pebrianti, Rimasari Pramesthi Putri

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Materi pembelajaran seni tari hendaknya bersifat mengajak siswa agar berani untuk 
mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya dan berinovasi 
atau melakukan pembaharuan atas sesuatu yang telah ada. Dari sinilah peran guru sangat 
penting dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaanmateri 
maupun kompetensi siswanya. Guru bukan hanya paham dan kaya atas materi pembelajaran 
melainkan juga harus aktif-kreatif dalam membentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai situasi 
dan kondisi lingkungannya, serta relevan dengan sumber belajar dari lingkungan sosial dan 
alamnya. Proses pembelajaran semacam itu tidak mungkin terealisir manakala guru sendiri tidak 
aktif dan kreatif mengembangkan materi pembelajaranyang sesuai dengan kondisi lingkungan 
belajar siswanya. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengembangkan 
potensi para guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus berupa keterampilan, 
pengetahuan, dan kreatifitas melalui penyusunan karya tari berbasis lingkungan. Bentuk 
kegiatannya berupa penyuluhan dan pelatihan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu 
memahami secara luas pengertian “ruang” yang berada di masyarakat, menghasilkan koreografi 
yang membumi, manusiawi, dan jujur mengungkap persoalan kehidupan orang banyak, 
merevitalisasi kesenian tradisi dan memposisikan kembali dengan kreatif dan inovatif seiring 
dengan minat zaman. Proses kegiatannya dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, 



44 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2016

• Fakultas Bahasa dan Seni

seperti ceramah, apresiasi, demonstrasi, tanya jawab, dan diskusi. Kegiatan pemberdayaan 
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi seni tari para guru, sedangkan kegiatan pelatihan 
dilakukan untuk memecahkan masalah keterampilan dan kreatifitas guru dalam meningkatkan 
materi pembelajaran seni budaya khususnya seni tari.

PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH BAGI PARA GURU BAHASA INGGRIS DI FORUM 
GURU AMBARAWA

Sri Wahyuni, Rini Susanti Wulandari

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memecahkan salah satu 
permasalahan yang dihadapi oleh para guru bahasa Inggris di wilayah Kabupaten Semarang, 
Forum Guru Ambarawa, khususnya MGMP Bahasa Inggris SMP dalam rangka pemenuhan dan 
peningkatan profesionalisme dan jenjang karir guru. Permasalahan tersebut terkait dengan 
penguasaan pengetahuan dan ketrampilan menulis artikel hasil penelitian agar layak untuk 
dipublikasikan. Permasalahan tersebut dapat teridentifikasi dari kegiatan observasi, wawancara 
dan kuesioner. Metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut yakni pelatihan dan praktek 
menulis artikel ilmiah hasil Penelitian Tindakan Kelas. Materi pelatihan meliputi kaidah-kaidah 
penulisan komponen artikel ilmiah yang meliputi abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, 
metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta referensi atau daftar pustaka. 
Berdasarkan kesepakatan dengan khalayak sasaran yaitu para guru yang tergabung dalam 
MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Semarang, dan kegiatan dilaksanakan pada akhir bulan 
Agustus sampai dengan bulan September 2016.

BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) DENGAN 
MENGGUNAKAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

SMP SE- KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

Subyantoro, Muhammad Badrus Siroj

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Program pengabdian ini bertujuan memberikan bekal kepada para guru bahasa dan sastra 
Indonesia keterampilan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah, untuk mendukung 
pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka menunjang profesionalisme guru. 
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi khayalak sasaran dalam peningkatan keterampilan 
menulis karya tulis ilmiah berupa makalah ilmiah. Dari keterampilan ini diharapkan akan memiliki 
efek domino dalam hal (1) meningkatnya kegemaran membaca buku-buku yang terkait dengan 
profesi guru, (2) meningkatnya iklim akademis akibat terlaksananya penyeminaran makalah yang 
dibuat oleh para guru, dan (3) tumbuhnya rasa percaya diri bagi para guru dengan terfasilitasinya 
sarana untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
ini merupakan implementasi kerja sama yang berkelanjutan antara Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia FBS UNNES, MGMP Bahasa dan Sastra Indonesia SMP di Kabupaten Pemalang, dan 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pemalang. Sejalan dengan fungsi Unnes sebagai lembaga 
ilmiah perlu memberikan bekal pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi para guru 
bahasa dan sastra Indonesia SMP di Kabupaten Pemalang, yang ini merupakan bentuk layanan 
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purna jual bagi para alumninya. Dengan demikian, akan terbina simbiosis mutualisma antara 
LPTK dan para guru di sekolah. Khayalak sasaran kegiatan ini adalah para guru bahasa dan sastra 
Indonesia SMP di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang terhimpun dalam MGMP 
bahasa Indonesia Kabupaten Pemalang. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang. Sasaran 
sangat strategis karena mereka tidak hanya sebagai guru yang memerlukan pengembangan 
profesi, namun juga bagi LPTK dapat sebagai sarana untuk mengetahui kebutuhan riil pada 
calom alumninya. Pada akhirnya dari kegiatan pengabdian ini akan dapat menjadi masukan 
untuk penataan dan pengembangan kurikulum perkuliahan pada Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah bimbingan teknis 
ini yaitu think, pair, and share. Dengan metode tersebut pelatihan yang dilakukan lebih banyak 
menekankan pada pelatihan secara berkelompok melalui pengkajian, pendiskusian, dan 
berkarya secara bersama-sama antarpeserta. Dengan metode ini dirancang peserta akan dapat 
memecahkan masalah mereka secara bersama-sama, dan tumbuhnya rasa kebersamaan untuk 
mencapai profesionalisme keguruan. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat, 
perlu peningkatan profisionalisme guru melalui kompetensi dalam menulis karya ilmiah. 
Dengan meningkatnya keterampilan menyusun karya ilmiah ini diharapkan akan memiliki 
efek domino dalam hal (1) meningkatnya kegemaran membaca buku-buku yang terkait 
dengan profesi guru, (2) meningkatnya iklim akademis akibat terlaksananya penyeminaran 
makalah yang dibuat oleh para guru, dan (3) tumbuhnya rasa percaya diri bagi para guru dengan 
terfasilitasinya sarana untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru.

PELATIHAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH TINGKAT LANJUT BAGI GURU SEKOLAH DASAR DI 
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH

Sunahrowi, Andy Moorad Oesman

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor 
yang sangat menentukan. Dunia pendidikan terdiri atas (maha)siswa, sarana dan prasarana, serta 
tentunya pendidik (guru). Berkaitan dengan beberapa titik pokok tentang pendidikan nasional 
maka salah satu kompetensi yang penting dimiliki oleh guru adalah berupa kemampuan 
menulis artikel ilmiah. Kemampuan menulis artikel ilmiah bagi guru minimal memiliki dua 
manfaat praktis, pertama, kemampuan menulis artikel ilmiah dapat menunjang profesionalitas 
guru sebagai individu dan juga sekaligus pendidik. Kedua, kemampuan menulis artikel ilmiah 
juga memberikan manfaat bagi peserta didik karena seorang guru yang terampil menulis 
ilmiah mengindikasikan bahwa guru tersebut memiliki daya inovasi dan kreatifitas yang tinggi 
dan dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Beberapa tuntutan di atas 
menyisakan banyak kontradiksi dalam praktiknya di lingkungan sekolah, utamanya sekolah 
dasar. Banyak tenaga pendidik yang belum mampu menulis ilmiah (artikel ilmiah) meskipun 
mereka sering menemui permasalahan- permasalahan dalam pengajaran sehari-hari. Jadi, 
rendahnya kemampuan menulis artikel ilmiah bagi guru bukan didasari oleh ketiadaan materi 
(permasalahan) namun disebabkan oleh kurangnya pelatihan bagi mereka. Berdasarkan 
permasalahan tersebut maka sebuah keniscayaan untuk menyelenggarakan pelatihan 
penulisan artikel ilmiah bagi guru dan mengintegrasikannya dengan beberapa teknik mutahir, 
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dalam pelatihan ini memilih teknik Focus Group Discussion (FGD).Focus Group Discussion (FGD) 
adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi.

PELATIHAN KOMPREHENSIF MENULIS DAN MENYUNTING ARTIKEL ILMIAH BAGI GURU 
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN KENDAL

Uki Hares Yulianti, Zulfa Fahmy

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Banyak guru yang belum mampu menulis dan menyunting artikel ilmiah yang telah 
dibuatnya. Ini menjadi masalah utama dalam pengabdian ini. Guru yang belum mampu menuis 
dan menyunting artikel ilmiah secara baik akan kesulitan dalam mempublikasikan artikelnya ke 
jurnal terkait. Maka dari itu, dibutuhkan sebua pelatihan yang komprehensif tentang penulisan 
dan penyuntingan artikel ilmiah. Kegiatan ini difokuskan di Kabupaten Kendal karena masih 
banyak guru yang belum maksimal dalam menulis, menyunting, dan mempublikasikannya 
ke jurnal terkait. Jumlah penelitian yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah artikel 
yang dipublikasikan dalam jurnal. Salah satu masalah utamanya adalah terkait dengan aspek 
kebahasaan. Guru belum mampu sepenuhnya menguasai tentang pemilihan diksi, kalimat 
efektif, penggunaan paragraf, dan Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Ini menjadi masalah karena 
pengelola jurnal pasti menuntut naskah artikel yang diterimanya harus sudah baik secara 
kebahasaan. Target utama pelatihan komprehensif menulis dan menyunting artikel ilmiah 
untuk Guru SMA di Kabupaten Kendal ini sudah jelas, yaitu membuat guru mampu menulis dan 
menyunting artikel ilmiah secara sempurna. Secara rinci, target pelatihan terbagi atas dua 
target, yaitu target jangka pendek dan target jangka panjang. Target jangka pendek pelatihan 
ini adalah tercapainya kemampuan para Guru di Kabupaten Kendal tentang (1) penulisan 
artikel ilmiah berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan; (2) penyuntingan artikel ilmiah 
yang telah dibuat; (3) pengiriman artikel ilmiah ke jurnal-jurnal terkait. Target jangka panjang 
pelatihan ini adalah tercapainya kemampuan Guru di Kabupaten Kendal tentang penulisan 
dan penyuntingan artikel ilmiah secara komprehensif dan permanen. Luaran yang dihasilkan 
berupa model pelatihan komprehensif menulis dan menyunting artikel ilmiah. Selain itu, 
juga didapatkan kumpulan artikel dari peserta pelatihan yang sudah sempurna. Kegiatan ini 
juga menghasilkan artikel ilmiah tentang penulisan dan penyuntingan artikel ilmiah. Metode 
pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Project Based Learning. Artinya setiap peserta pelatihan 
mendapatkan proyek untuk menghasilkan artikel ilmiah yang sempurna. Adapun materi yang 
disampaikan adalah materi tentang diksi, kalimat, paragraf, EYD, dan sistematika artikel ilmiah. 
Semua anggota tim pengabdian masyarakat ini adalah professional dan berpengalaman di 
bidangnya. Ketiganya adalah dosen jurusan bahasa dan sastra Indonesia yang mempunyai 
kemampuan mumpuni di bidang penulisan dan penyuntingan artikel ilmiah. Tidak hanya itu, 
semua anggota tim pengabdian ini juga mempunyai kemampuan untuk mentransfer ilmu 
secara komprehensif.
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PEMBERDAYAAN GURU-GURU TK KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM 
BERKEMAMPUAN MEMBACA NOTASI MUSIK DAN BERNYANYI LAGU ANAK-ANAK UNTUK 

MENYAMPAIKAN PESAN PENDIDIKAN

Wadiyo, Moh. Muttaqin

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Para guru taman Kanak-Kanak Banjarnegara sangat antosias dalam upaya memajukan 
pendidikan anak didik lewat berlagu. Melalui kegiatan bernyanyi dan atau berlagu diharapkan 
hati anak dapat senang, segala pesan yang disampaikan lewat lagu dapat ditangkap oleh 
anak dengan mudah, santai, dan damai, dalam pengertian tidak ada unsur paksaan apapun. 
Semuanya yang dilakukan melalui proses berkesenian lewat bernyanyi itu diharapkan anak 
didik mendapatkan pengalaman estetik sampai ke puncak, sekaligus menangkap segala pesan 
nyanyian. Berkait dengan itu tujuan diselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah pertama, menterampilkan para guru Taman Kanak-Kanak Banjarnegara dalam membaca 
notasi dan bernyanyi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
dilakukan dengan mentraining para guru menggunakan cara-cara pelatihan dalam bentuk 
ceramah, diskusi, tanyajawab, drill, dan pengembangan skill. Para guru dalam kegiatan dilatih 
membaca notasi musik dengan cara bernyanyi menggunakan not angka dimulai dari yang 
paling sederhana sampai ke nyanyian yang relatif kompleks kesulitannya. Lebih utama dari itu 
para peserta lalu dikenalkan lagu baru yang dicipta oleh tim pengabdian untuk dibaca notasinya. 
Setelah lagu-lagu ini secara alur melodi telah dikenal oleh peserta pengabdian, selanjutnya 
diadakan training bernyanyi menggunakan lagu-lagu yang notasinya telah dipelajari bersama. 
Lagu yang digunakan dalam pengabdian menggunakan lagu-lagu yang bertema pendidikan 
sesuai ketentuan kurikulum sekolah yang telah ditentukan tema-temanya. Hasil pengabdian 
kepada masyarakat menunjukkan bahwa pertama, kemampuan membaca notasi masih perlu 
dikembangkan, dalam pengertian para guru sebagai peserta pengabdian masyarakat relatif 
belum terampil membaca notasi. Langkah yang ditempuh oleh tim pengabdian adalah beberapa 
peserta pengabdian kepada masyarakat yang mampu membaca notasi dijadikan semacam 
instruktur di tengah-tengah pelaksanaan latihan membaca notasi itu. Kedua, kemampuan 
menyanyikan lagu dapat lebih dikuasai oleh hampir seluruh peserta pengabdian masyarakat. 
Sayangnya semuanya masih sangat fokus dengan metode membeo, yakni menirukan apa yang 
didengar melalui contoh yang diperdengarkan oleh tim pengabdian. Berdasar hasil pengabdian 
kepada masyarakat disarankan pertama, para guru hendaknya bisa belajar membaca notasi 
dengan menggunakan berbagai media yang dapat mempermudah melekatkan tinggi rendah 
nada pada benak hingga nada-nada bisa diproduksi dalam bentuk nyanyian dengan baik 
dan benar. Kedua, kemampuan bernyanyi para guru yang kebanyakan masih membeo dapat 
dikembangkan teknik- teknik bernyanyinya hingga sekalipun membeo namun nyanyian bisa 
didengar lebih indah dan lebih merdu. Berangkat dari suara yang indah dan merdu akan 
menjadikan anak didik lebih senang dalam mengapresiasi nyanyian yang dibawakan oleh guru.
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PELATIHAN STORY TELLING CERITA FABEL BERWAWASAN BUDI PEKERTI DENGAN MEDIA 
BONEKA TANGAN FLANEL SEBAGAI IMPLEMENTASI KESANTUNAN BERBAHASA BAGI 

GURU TK DI KECAMATAN GUNUNGPATI

Wati Istanti, Meina Febriani

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DIPA Unnes pada tahun 2016 telah 
dilaksanakan selama dua tahap, yaitu pada tanggal 9 dan 10 November 2016. Kegiatan 
ini berupa pelatihan story telling cerita fabel berwawasan budi pekerti dengan media boneka 
tangan flanel sebagai implementasi kesantunan berbahasa bagi guru TK di Gunungpati. Jumlah 
peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 30 orang dengan koordinator Kepala Sekolah 
TK Ummul Quro’ Gunungpati yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Jeruk di Kecamatan 
Gunungpati. Kegiatan pelatihan story telling cerita fabel bagi Guru-guru TK di Gunungpati 
ini berjalan dengan baik dan lancar. Para guru TK dan PAUD menunjukkan antuasias mereka 
dengan menunjukkan potensi mereka yaitu praktik story telling di depan kelas. Pendampingan 
dilakukan dengan mengelompokkan menjadi lima kelompok dengan nama judul cerita 
fabel yang diceritakan. Tiap kelompok mempresentasikan hasil pelatihannya yang berupa 
story telling cerita fabel dengan media boneka tangan flanel. Cerita fabel yang dipilih untuk 
diceritakan di depan kelas antarkelompok berbeda-beda namun semua mengandung pesan 
moral dan wawasan budi pekerti. Ada lima wakil kelompok yang maju dengan menceritakan 
judul cerita fabel antara lain Kelinci dan Anjing Petani, Ayam dan Monyet, Ikan Mas Ajaib, 
Bunga dan Kupu-kupu, dan Kura-kura dan Sepasang Itik. Dan bagi yang maju story telling 
mendapatkan reward dari pendamping.
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PENGABDIAN DOSEN FIS

PELATIHAN INTENSIVE AND CHILDREN CARE PARENTING BAGI MASYARAKAT PINGGIRAN 
KOTA LAMA SEMARANG

Noviani Achmad Putri, Didi Pramono

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Keluarga merupakan satuan terkecil dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang 
manusia ketika dilahirkan. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi 
kebutuhan biologis, emosional, sosial ekonomi dan pendidikan. Kondisi sekarang ini ternyata 
menunjukkan hal yang berkebalikan. Situasi sosial sekarang ini justru menunjukkan adanya 
penurunan terhadap fungsi dari lembaga keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya 
solusi khusus baik secara preventif maupun kuratif untuk mengatasi permasalahan yang 
berkenaan dengan pola asuh orang tua, salah satunya yaitu dengan mengadakan Pelatihan 
Intensive And Children Care Parenting Bagi Masyarakat Pinggiran Kota Lama Semarang. Tujuan 
daripada kegiatan PPM ini adalah 1) mengetahui data terkait dengan ke kendala-kendala yang 
dihadapi orang tua pada masyarakat pinggiran Kota Lama Semarang dalam mengasuh anak; 2) 
mengetahui data terkait dengan pola asuh terhadap anak yang selama ini sudah di terapkan 
oleh orang tua pada masyarakat pinggiran Kota Lama Semarang; 3) memberikan Pelatihan 
Intensive And Children Care Parenting Bagi Masyarakat Pinggiran Kota Lama Semarang. Hasil 
pengabdian ini adalah 1) Kendala-kendala yang dihadapi orang tua pada masyarakat pinggiran 
Kota Lama Semarang dalam mengasuh anak adalah Faktor kedewasaan orang tua; Komunikasi 
dari orang tua dan anak masih sangat rendah; Orang tua tidak mengenali diri sendiri; Kesibukan 
orang tua yang mengakibatkan anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua; Orang 
tua masih menjadi pendengar yang pasif bagi anak-anaknya; Nilai-nilai agama yang dianut 
orang tua; dan Lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sosial. 2) Pola asuh terhadap anak 
yang selama ini di terapkan oleh orang tua pada masyarakat pinggiran Kota Lama Semarang 
adalah Pola asuh demokratis, Pola asuh Autokratis (otoriter), Pola asuh Permisif, dan Pola asuh 
Laissez faire (paling banyak digunakan). 3) Pelaksanaan pelatihan Intensive And Children Care 
Parenting Bagi Masyarakat Pinggiran Kota Lama Semarang, sangat berjalan dengan baik dan 
lancar. Hal itu terbukti dari antusias ibu-ibu yang sangat aktif dalan proses FGD. Materi yang 
diberikan meliputi: Fungsi keluarga; Bentuk- bentuk pola asuh; Pola asuh berbasis Intensive; 
Pola asuh berbasis Children Care. Saran yang dapat diberikan adalah: 1) Diharapkan orangtua 
dapat memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak. 2) Orang tua harus 
kesempatan pada anak untuk belajar mengembangkan diri dan terus memotivasinya serta 
memantau kegiatannya dan tetap berusaha memahami perasaan anak. 3) Orang tua harapnya 
mencoba untuk selalu mempraktikkan dua pendekatan baru dalam pola asuh orang tua yaitu 
Intensive and Children Care Parenting agar masyarakat Pinggiran Kota Lama Semarang dapat 
memberikan pola asuh yang baik terhadap putra putrinya.
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PEMBERDAYAAN GURU SMP DI KABUPATEN SEMARANG MELALUI PENDAMPINGAN 
PENYUSUNAN DAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Suyahmo, Moh. Aris Munandar, Andi Suhardiyanto

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
No. 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 
Kreditnya muaranya adalah untuk mewujudkan guru yang professional semakin membuat 
kondisi di atas memprihatinkan. dimana untuk kenaikan pangkat jabatan Fungsional Guru 
serendah-rendahnya Golongan III/b diwajibkan membuat Karya Inovatif berupa Penelitian, 
Karya Tulis Ilmiah, Alat Peraga, Modul, Buku, atau Karya Teknologi Pendidikan yang nilai angka 
kreditnya disesuaikan. Kondisi guru kesulitan menulis karya ilmiah ternyata dialami oleh guru 
diseluruh Indonesia, tidak terkecuali guru di Kabupaten Semarang terlebih khusus lagi pada 
guru SMP. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan tidak berkembangnya 
sumber daya manusia (guru) di Indonesia. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini antara lain. 1) 75% peserta pengabdian (Guru SMP) di Kabupaten Semarang mempunyai 
pemahaman dan ketrampilan yang benar dalam menyusun dan menulis karya ilmiah. 2) 80% 
peserta pengabdian (Guru SMP) di Kabupaten Semarang hadir dalam kegiatan pengabdian. 
Luaran Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel pengabdian yang 
direncanakan akan dipublikasikan pada jurnal abdimas ataupun jurnal pengabdian lainnya. 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pelatihan penulisan karya tulis ilmiah ini 
dilaksanakan dengan metode ceramah nonformal dengan contoh-contoh karya tulis ilmiah 
dan sharing serta penugasan pembuatan karya tulis ilmiah oleh peserta pengabdian. 
Untuk menilai keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pelatihan 
penulisan karya tulis ilmiah ini maka telah diadakan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengabdian 
menunjukan bahwa (1) pelaksanaan kegiatan pengabdian secara umum berjalan dengan baik. 
Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan jadwal dan jumlah peserta kegiatan 
pengabdian 90% peserta pengabdian dapat hadir serta adanya peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan peserta pengabdian dalam hal penyusunan karya tulis ilmiah., (2) antusias peserta 
pengabdian sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi peserta yang tinggi 
dalam mengikuti pemaparan materi sampai kegiatan pendampingan, (3) kemampuan menulis 
guru dalam menghasilkan karya ilmiah masih kurang sehingga perlu diadakannya pelatihan-
pelatihan tentang bimbingan teknis penulisan karya tulis ilmiah secara berkala.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN TEPUNG SUKUN DI KECAMATAN 
KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH

Thriwaty Arsal, Fulia Aji Gustaman, Harto Wicaksono

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Petani selalu menghadi permasalahan klasik terhadap produk pertaniannya. Salah 
satu permasalahan tersebut, yaitu melimpahnya hasil pertaniannya yang tidak diiringi dengan 
kemampuan pengolahan hasil pertanian. Seperti apa yang dialami oleh masyarakat Kemiri. 
Melimpahnya hasil pertanian buah sukun hanya diolah dengan cara dikukus dan goring. 
Akibatnya, masyarakat secara ekonomi kurang bisa memaksimalkan hasil pertaniannya. 
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Berdasarkan ulasan tersebut, maka dilaksankan pengabdian kepada masuarakat Kemiri 
dengan menawarkan inovasi baru dalam pengolahan buah sukun menjadi tepung sukun. 
Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan sosialisasi dan demo cara pembuatan tepung 
sukun. Dengan selesainya program kepada masyarakat, masyarakat mengaku senang dengan 
pengetahuan yang didapatkannya dari tim fasilitator tim pengabdi. Rasionalisasi pilihan 
olahan produk yang ditawarkan adalah olahan produk mempunyai daya tahan yang cukup 
lama bila dibandingkan dengan lahan yang dilakkukan oleh masyarakat sebelumnya, olahan 
dalam bentuk tepung sukun masih dalam setengah jadi sehingga masih bisa dibuat produk 
inovasi olahan berbahan dasar tepung sukun yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar 
dan memperhatikan kemasan produk. Dengan hadirnya produk tepung, maka menstimulus 
penerima manfaat dari pengabdian dan tim pengabdi untuk kembali melanjutkan program 
pengabdian. Pemikiran tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat serta mampu memperkuat ketahanan pangan lokal dari olahan yang berbahan 
dasar tepung sukun.

PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP POTENSI WILAYAH DI 
KELURAHAN SEKARAN

Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, Fahrudin Hanafi

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusun peta potensi 
wilayah di Kelurahan Sekaran dan mensosialisasikannya kepada warga untuk meningkatkan 
pengetahuan warga terhadap potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Penyusunan peta 
potensi wilayah diperoleh dari pengolahan berbagai data antara lain citra SPOT 5, peta RTRW 
Kota Semarang tahun 2011-2031, kondisi fisik wilayah Kelurahan Sekaran dan informasi dari 
warga pada saat FGD. Selanjutnya penyusunan peta tersebut dilakukan dengan menggunaan 
teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan software Arc.GIS 10.1. Berdasarkan 
kegiatan tersebut secara garis besar potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Sekaran antara lain: 
potensi perdagangan dan jasa, potensi peternakan, potensi tanaman ketela, potensi tanaman 
pisang, potensi lahan parkir, potensi perikanan, potensi tanaman holtikultura dan potensi 
tanaman pangan. Selanjutnya dari peta potensi yang telah disusun dilakukan sosialisasi kepada 
warga masyarakat dan perangkat kelurahan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini warga lebih 
mengetahui potensi yang dimilikinya sehingga dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan 
tingkat kesejahteraan warga masyarakat.
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PENGABDIAN DOSEN FMIPA

PENDAMPINGAN GURU-GURU KIMIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KESEHATAN 
DAN KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM DALAM PEMBELAJARAN MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC

Agung Tri Prasetya, Sri Haryani, Sri Wardani

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk meningkatkan pemahaman 
pemahaman guru kimia dalam pembelajaran secara aman dengan memperhatikan kesehatan 
dan keselamatan kerja bagi guru serta peserta didik dalam pembelajaran melalui pendekatan 
scientific sesuai Kurikulum 2013. Pengabdian diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang 
pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, kemudian dilanjutkan penugasan 
untuk menginventarisasi bahan kimia di laboratorium di sekolahan masing-masing guru, 
dilanjutkan dengan penelusuran dan modifikasi MSDS dari bahan kimia yang ada di sekolah. 
Untuk menambah rasa aman selama bekerja di laboratorium dibuat juga stiker NFPA yang berisi 
informasi singkat tentang range bahaya bahan kimia yang meliputi bahaya bagi kesehatan, 
kemudahan untuk terbakar, reaktifitas dan sifat khusus yang ditempel dalam setiap kemasan 
bahan kimia yang dipakai untuk kegiatan praktikum.

PEMBUATAN SENTRA EDUWISATA KERAJINAN MAINAN BAMBU SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN INTEGRITAS PENDIDIKAN BUDAYA DI DESA PABELAN, KABUPATEN 

MAGELANG

Anggyi Trisnawan Putra, Much Aziz Muslim, Niswah Baroroh

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Desa Pabelan dikenal sebagai penghasil kerajinan mainan bambu terbesar di Kabupaten 
Magelang. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan 
sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat Desa Pabelan tentang memanfaatkan potensi 
desa untuk dikembangkan sebagai sentra eduwisata kerajinan mainan bambu. Dengan adanya 
program ini, diharapkan terbentuknya struktur masyarakat pengelola sentra eduwisata kerajinan 
mainan bambu untuk menjaga keberlangsungan program ini. Target yang ingin dicapai 
yaitu terciptanya sentra eduwisata sebagai sarana pembelajaran budaya yang normatif untuk 
masyarakat luar. Model yang akan digunakan dalam pelaksanaan program adalah Integrated 
Rural Tourism (IRT). IRT ini kemudian diaplikasikan ke dalam metode pelaksanaan program yang 
dimulai dari persiapan program, sosialisasi program, pelaksanaan program, monitoring dan 
evaluasi program. Tahap persiapan program akan dimulai dari observasi, persiapan program, 
sosialisasi, pembuatan website dan buku eduwisata, dan monitoring. Hasil dari program ini 
adalah terbentuknya struktur sentra eduwisata kerajinan mainan bambu di Desa Pabelan. 
Selain itu, wisatawan akan mudah untuk mengenal sentra eduwisata kerajinan mainan bambu 
melalui website http://eduwisatapabelan.com serta potensi Desa Pabelan lainnya melalui buku 
Eduwisata Pabelan.
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PELATIHAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK 
PEMBELAJARAN BAGI GURU TAMAN KANAK-KANAK SE KECAMATAN GUNUNG PATI 

KOTA SEMARANG

Dwi Yulianti, S.S. Dewanti Handayani, Wasi Sakti WP
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Pada era globalisasi sekarang ini penggunaan atau pemanfaatan teknologi sangatlah 
penting, mengingat tingginya penggunaan teknologi dalam suatu masyarakat juga 
mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Hasil survey awal ( Yulianti, 2015) 
dari 109 orang guru, hanya 11 orang yang berstatus PNS, kualifikasi akademik S1 70 guru: SLTA 
39 guru, 99 % belum dapat membuat media dalam bentuk power point, 98 % belum menguasai 
program excell; 65% belum dapat mengunggah dan mengunduh berkas. Untuk mengatasi hal 
ini perlu dibangkitkan kompetensi guru dalam menggunakan komputer yang dikenal dengan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini 
adalah meningkatkan kemampuan guru Taman Kanak – Kanak dalam memanfaatkan TIK sebagai 
media pembelajaran dan menunjang tugas sehari- hari sebagai seorang guru. Metode yang 
digunakan adakah kuliah, praktek dan pendampingan praktek sampai produk jadi dan dapat 
digunakan dalam pembelajaran. Jumlah peserta 33 guru merupakan wakil dari setiap lembaga 
taman kanak-kanak yang ada di kecamatan Gunung Pati. Setelah pelatihan kemampuan guru 
dalam penggunaan TIK meningka , peningkatan terjadi pada kemampuan penggunaan 
dalam pembelajaran dan dalam tugas sehari-hari khususnya penggunaan program word dan 
excell serta power point.

EDUKASI PEMBUATAN BIOGAS SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF DARI LIMBAH KOTORAN 
SAPI DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN GROBOGAN

Endah Fitriani Rahayu, Nuni Widiarti, Dian Sri Asmorowati
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Kenaikan bahan bakar minyak yang disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia, 
telah mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah energi secara 
bersama-sama. Makin tingginya harga bahan bakar, terutama gas dan bahan bakar minyak untuk 
kebutuhan rumah tangga makin meresahkan masyarakat. Selain mahal, bahan bakar tersebut 
juga makin langka di pasaran. Usaha untuk mengatasi hal-hal yang demikian ini mendorong 
pemikiran akan perlunya pencarian sumber-sumber energi alternatif agar kebutuhan bahan 
bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Mahalnya bahan bakar minyak dan gas saat 
ini mulai meresahkan masyarakat. Selain mahal, bahan bakar minyak dan gas juga mengalami 
kelangkaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan energi mengalami kendala 
karena pengembangan energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara optimal. 
Ketergantungan pada minyak masih tinggi seiring peningkatan kebutuhan energi, padahal 
suplai minyak kian ketat ditengah persaingan global, sehingga kemandirian energi masih 
sebatas mimpi. Permasalahan kebutuhan energi di pedesaan sebenarnya dapat diselesaikan 
dengan menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, murah, dan mudah 
diperoleh dari lingkungan sekitar dan bersifat dapat diperbaharui. Salah satu energi alternatif 
yang ramah lingkungan yang dapat diupayakan di pedesaan adalah biogas (Widodo et al., 
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2006) yang dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan ternak. Energi lestari 
ini dapat diperoleh melalui proses anaerob dalam suatu wadah yang disebut digester. Pada 
prinsipnya pembuatan biogas sangat sederhana, yaitu memasukkan substrat (kotoran sapi) 
ke dalam digester yang menyekat ruangan di dAlamya dari udara lingkungan (anaerob). 
Berdasarkan analisis situasi yang diperoleh, akan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat 
untuk mengedukasi masyarakat desa Tanjungsari untuk dapat memanfaatkan kotoran ternak 
yang mereka miliki dengan mengkonversi menjadi biogas sebagai sumber energi alternatif. 
Diharapkan teknologi ini dapat dikembangkan dan digunakan dalam skala rumah tangga.

PELATIHAN PEMBUATAN “CINTUK” (CINCAU KATUK) SEBAGAI UPAYA DIVERSIFIKASI 
PENGOLAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI

Erna Noor Savitri, Novi Ratna Dewi, Andin Vita Amalia

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Gizi adalah unsur yang sangat penting, sehingga harus senantiasa terpenuhi agar 
bayi tidak mengalami kekurangan gizi. Bayi yang baru lahir sampai dengan 6 bulan hanya 
membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) sebagai pelengkap kebutuhan gizinya. Bayi tidak diperkenankan 
untuk mengkonsumsi makanan tambahan lain maupun air putih sampai dengan usia 6 bulan. 
Hal inilah yang sering menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat yang belum mengetahui 
ataupun belum menyadari akan pentingnya ASI dalam mendukung tumbuh kembang bayi. Para 
ibu menyusui cenderung tidak percaya diri dalam menyusui bayinya dengan alasan khawatir ASI 
hanya diproduksi dalam jumlah yang sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. 
ASI ibu sering dirasa tidak cukup untuk bayi sehingga khawatir bayi kelaparan dan akhirnya 
memilih susu tambahan lain dalam hal ini adalah susu formula. Padahal, menurut WHO susu 
formula hanya boleh diberikan kepada bayi dengan kondisi medis tertentu dan harus dengan 
resep dokter. Tujuan dan target luaran IbM adalah; (1) Memberikan kesadaran masyarakat 
Kelurahan Kalisegoro dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi; (2) Memberikan pelatihan 
cara mengolah daun katuk menjadi “cintuk” (cincau daun katuk) sekaligus sebagai upaya 
diversifikasi makanan tambahan ibu menyusui dan konservasi keanekaragaman hayati. Metode 
yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah menggunakan pendekatan penyuluhan 
dan workshop tentang manfaat daun katuk serta aplikasi langsung pembuatan cincau daun 
katuk pada warga Kalisegoro. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 3 bulan dengan 
rencana kegiatan dan prosedur kerja sebagai berikut; (1) penyuluhan mengenai manfaat dan 
diversifikasi olahan daun katuk; (2) pelatihan tentang pembuatan cincau yang menggunakan 
bahan dasar daun katuk; (3) aplikasi produksi pembuatan cincau daun katuk pada kelompok 
warga desa Kalisegoro. Program ini telah diilaksanakan dengan kegiatan: (1) Penyuluhan 
mengenai pentingnya ASI dan manfaat mengonsumsi Cintuk yang dilaksanakan pada tanggal 
16 Juli 2016; (2) pelatihan tentang pembuatan Cincau daun katuk “Cintuk” yang dilaksanakan 
pada tanggal 17 Juli 2016, dari pelatihan tersebut telah dipraktekkan dan telah menghasilkan 
cintuk yang siap dikonsumsi.
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PEMANFAATAN PERKARANGAN RUMAH DENGAN KEBUN ORGANIK SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN KUALITAS SAYURAN DAN KESEHATAN MASAYARAKAT
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Kebun organik merupakan sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk 
produksi yang sehat dengan menghindari penggunaan kimia berbahan aktif dalam hal ini 
pupuk kimia maupun pestisida kimia untuk menghindari pencemaran udara tanah dan 
air juga hasil produksi pertanian pada khususnya. selain itu, pertanian organik juga menjaga 
keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam yang terlibat langsung dalam proses produksi 
. Kebun organik merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan masyarakat di dunia 
saat ini dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pangan berkualitas tersebut. Mitra binaan 
adalah ibu-ibu PKK di kelurahan Gedanganak selama ini belum mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan dalam pengolahan kebun organic dengan pembuatan pupuk organik, pestisida 
nabati dan pembibitan . Target dari kegiatan pengabdian ini adalah adanya pemanfaatan 
lahan pekarangan menjadi dengan kebun organik , serta dihasilkannya diversifikasi sayuran 
organik yang mempunyai kualitas dan nilai jual . luaran yang diharapkan adalah pemberian 
keterampilan membuat pupuk dari limbah rumah tangga serta dapat meningkatkan nilai 
ekonomi dari yang ada di lingkungan . Ibu-ibu PKK mampu memanfaatkan halaman rumah 
dengan diversifikasi sayuran . Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode berbasis 
kelompok, secara komprehensif yaitu program ini akan mendampingi seluruh aspek mulai 
dari menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan berbagai keterampilan SDM dengan 
memberikan keterampilan secara langsung mulai dari pembuatan pupuk organik, pestisida 
nabati dan pembibitan. Hasil penyuluhan, tanya jawab dan pemberian keterampilan kepada 
peserta selama pelaksanaan pengabdian menunjukkan peningkatan dalam pemahaman 
dan keterampilan tentang pemanfaatan perkarangan rumah dengan kebun organik sebagai 
upaya meningkatkan kualitas sayuran dan kesehatan masayarakat . Dalam praktek pelaksanaan 
pengabdian peserta pengabdian menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan 
keterampilan materi yang diberikan, yaitu: pembibitan , perawatan tanaman dalam polybag 
dan kebun organik.Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, dapat 
diambil kesimpulan, bahwa peserta pengabdian telah mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan tentang pemanfaatan perkarangan rumah dengan kebun organik sebagai upaya 
meningkatkan kualitas sayuran dan kesehatan masayarakat

SOSIALISASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DESA BANYUWINDU

Nur Rahayu Utami, Margareta Rahayuningsih
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Kawasan Banyuwindu merupakan salah desa yang terletak di kaki Gunung Ungaran 
Jawa Tengah. Desa ini menjadi salah satu pintu masuk menuju kawasan hutan. Gunung Ungaran 
memiliki tipe habitat beranekaragam, dan salah satunya adalah hutan. Kawasan hutan di Gunung 
Ungaran merupakan salah satu hutan yang masih tersisa di Pulau Jawa. Beberapa bagian hutan 
di Gunung Ungaran masih terlihat alami dan hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya 
beberapa hidupan liar baik flora maupun fauna. Kawasan hutan tersebut merupakan daerah 
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penyangga yang sangat penting dalam menjaga ekosistem tidak hanya di kawasan hutan, tapi 
juga daerah sekitarnya bahkan perkotaan. Aktivitas berlebih berupa fragmentasi habitat, alih 
fungsi lahan, eksploitasi hasil hutan terutama dalam bentuk kayu, berakibat pada hilangnya 
habitat berbagai jenis satwa liar, padahal baik flora dan fauna memegang peran penting 
dalam keseimbangan ekosistem. Berdasarkan hasil observasi di sekitar Gunung Ungaran, telah 
banyak ditemukan kerusakan kawasan hutan untuk perluasan perkebunan maupun alih fungsi 
lainnya. Beberapa pengamatan juga memperlihatkan banyaknya aktivitas pembalakan liar dan 
pemburu dari daerah lain secara terang-terangan melakukan penangkapan spesies burung dan 
mamalia. Hasil survey awal juga menunjukkan bahwa dari beberapa desa di sekitar Gunung 
Ungaran, ancaman terhadap kerusakan hutan yang paling banyak terjadi salah satunya adalah 
di kawasan hutan yang dekat dengan Desa Banyuwindu. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
meningkatkan kesadaran masyarakat Banyuwindu khususnya anak-anak terhadap pentingnya 
menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi kawasan hutan. Kegiatan ini diawali dengan 
persiapan anggotan tim, melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Kelurahan 
Limbangan, selanjutnya menyusun instrumen kegiatan, melakukan sosialisasi, dan evaluasi 
kegiatan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak tiga kali dan telah selesai dilaksanakan. 
Atas saran para tokoh di Banyuwindu maka sasaran dan target kegiatan ini adalah anak-anak. 
Hal ini dilakukan agar sejak dini anak-anak mengetahui keanekaragaman hayati apa saja yang 
terdapat di Gunung Ungaran dan manfaat serta potensinya bagi kehidupan manusia. Sosialisasi 
dilakukan dengan menggunakan media kartu dan cerita bergambar. Media kartu dilengkapi 
dengan berbagai foto keanekaragaman hayati Gunung Ungaran baik flora maupun fauna, 
sementara cerita bergambar berisi berbagai potensi dan manfaat kehati di Gunung Ungaran. 
Evaluasi dilakukan secara lisan dan peserta yang menjawab dengan cepat dan benar mendapat 
hadiah. Target dalam pengabdian ini dapat dikatakan efektif, karena hampir >70% anak-anak 
yang mengikuti sosialisai dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Rencana berikutnya 
adalah membuat laporan pengabdian.

PELATIHAN MANAJEMEN PAKAN DENGAN MEMANFAATKAN RAYAP SEBAGAI SUMBER 
PROTEIN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS AYAM KAMPUNG DI DESA 

BANGKONG- SEKARAN GUNUNGPATI
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Ayam kampung merupakan ayam lokal yang kehidupannya sudah lekat dengan 
masyarakat pedesaan di Indonesia. Di desa Bangkong, Kelurahan Sekaran, kecamatan 
Gunungpati, sebagian besar warganya memelihara ayam kampung sebagai usaha sambilan. 
Hasil survei memberikan informasi bahwa cara pemeliharaan ayam kampung mereka dilakukan 
secara tradisional. Ayam dibiarkan bebas berkeliaran sepanjang hari, disediakan tempat 
berteduh pada malam hari dalam bangunan kandang sederhana di samping/ belakang rumah 
tinggal. Reproduksi berlangsung secara alamiah dalam sarang berupa tumpukan jerami untuk 
mengeram bagi induk yang memasuki periode bertelur. Makanan pokok bagi ayam biasanya 
dedak/bekatul dan limbah sayuran. Permasalahannya pertumbuhan ayam mereka dinilai 
masih rendah dan kurang produktif. Penyebab rendahnya pertumbuhan diduga karena: (a) 
Dedak dan limbah sayuran digolongkan sebagai pakan sumber karbohidrat berkadar serat 
tinggi. Bagi ayam yang memiliki sistem pencernaan tunggal, kemampuan mencerna serat kasar 
rendah karena tidak adanya enzim selulase dalam saluran cerna. (b) Kurangnya sumber protein 
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dalam komponen pakan juga menyebabkan gizi pakan tidak seimbang sehingga mengakibatkan 
pertumbuhan lambat. (c) Pemeliharaan ayam dengan cara umbaran/lepas menyebabkan 
asupan energi dari pakan banyak terbuang sia-sia akibat aktivitas ayam. Di sisi lain, rayap 
tanah (Macrotermes sp.) merupakan serangga hama yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
protein alternatif bagi ayam, karena kelimpahannya tinggi, mudah ditemukan di sekitar tempat 
tinggal, dan mudah dihadirkan dalam jumlah banyak dengan metode pengumpanan. Rayap 
terbukti mengandung enzim selulolitik (pemecah serat) kayu, yang juga dapat bekerja 
pada bahan pakan seperti dedak, sehingga dapat membantu meningkatkan kecernaan pakan. 
Berdasarkan analisis diatas, telah dilakukan kegiatan transfer ilmu pengetahuan dan penelitian 
yang bertujuan memberikan solusi, menggunakan pendekatan: (a) transfer pengetahuan 
dan pemahaman kepada masyarakat tentang manajemen pemeliharaan ayam kampung 
semi intensif, manfaat rayap sebagai sumber protein dan enzim pencerna serat kasar, serta 
teknik pengumpanan rayap. (b) implementasi pengumpanan rayap dan teknik pemanenan 
langsung, serta (e) implementasi pengamatan pertumbuhan ayam kampung yang diberi 
dan tidak diberi rayap dalam pakan. Data perubahan pemahaman responden sebelum dan 
sesudah transfer pengetahuan, diukur dengan menggunakan instrumen pre-tes dan pos-tes. 
Evaluasi pertambahan bobot badan dua kelompok anak ayam yang diberi dan tidak diberi 
rayap dalam pakannya diukur setelah perlakuan pemeliharaan 2 minggu. Semua data dianalisis 
deskriptif. Hasil rekapitulasi angket pretes-postes menunjukkan optimisme yang cukup baik. 
Sebelum pelatihan peserta menganggap rayap adalah hama perusak kayu/tanaman yang sulit 
dibasmi. Setelah pelatihan baru mengetahui bahwa rayap mengandung protein dan enzim 
yang menguntungkan bagi pertumbuhan ayam. Semua peserta optimis bisa mempraktekkan 
cara pemerangkapan rayap sebagai pakan ayam. Sebanyak 75% peserta berminat menerapkan 
metode perangkap rayap karena : (a) tidak membutuhkan tambahan biaya, dan (b) mudah 
dilakukan mengingat rayap mudah dijumpai lingkungan tempat tinggal. Sebanyak 25% 
responden yang belum berminat memberikan alasan kekawatiran rayap yang didatangkan akan 
merembet dan merusak bangunan rumah, meskipun sudah diberikan penjelasan bagaimana 
mengantisipasi dan dimana perangkap seharusnya dibuat. Hasil pengamatan lapang juga 
membuktikan bahwa pertumbuhan kelompok anak ayam kampung umur 2 minggu yang diberi 
rayap segar selama dua minggu memperlihatkan rata-rata pertambahan bobot badan lebih 
tinggi (52,6 g/ekor/minggu) dibanding kelompok yang tidak diberi rayap (40.1 g/ekor/minggu).

PEMBERDAYAAN IBU-IBU PKK KELURAHAN PAKINTELAN KECAMATAN GUNUNGPATI 
DALAM KONSERVASI AIR SENDANG SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL

Sri Sukaesih, Sigit Saptono, Lutfia Nur Hadiyanti
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Di kelurahan Pakintelan ini terdapat sumber mata air (sendang) yang memiliki sumber 
air melimpah. Bahkan pada musim kemarau ketersediaan air di sendang ini tidak pernah 
habis. Penduduk kelurahan Pakintelan sangat tergantung untuk memanfaatkan sendang ini, 
khususnya pada musim kemarau saat ketersediaan air sumur di rumah warga makin terbatas. 
Sebagian besar ibu-ibu yang banyak memanfaatkan sendang ini untuk keperluan mandi dan 
mencuci. Terdapat permasalahan yang masih dirasakan oleh warga bahwa keberadaan sendang 
tidak terawat dan kurang diperhatikan oleh warga dalam hal penggunaan airnya. Kepedulian 
warga kelurahan Pakintelan untuk menjaga dan mengkonservasi air sendang ini masih 
rendah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan masyarakat kelurahan melalui ibu-
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ibu PKK kelurahan Pakintelan agar memiliki pengetahuan/wawasan untuk mengkonservasi air 
sendang, menanamkan kesadaran dan sikap peduli lingkungan, serta memberdayakan warga 
untuk merawat dan menjaga kearifan lokal sendang yang mereka miliki. Tahapan kegiatan 
yang dilakukan yaitu: memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang peran penting, 
serta teknik dalam mengkonservasi air. Diperoleh informasi tentang sumber air yang ada di 
Kelurahan Pakintelan meliputi: sumur, sendang, dan PAM. Sumber mata air tersebut dapat 
mencukupi kebutuhan warga Kelurahan Pakintelan. Ada 62% ibu-ibu yang menggunakan air 
sendang untuk keperluan mandi dan mencuci, dengan intensitas penggunaan sering dan atau 
kadang-kadang memanfaatkan. Pada tahap kedua pelaksanaan program ini dilakukan dengan 
kerja bersama sama seluruh warga untuk membersihkan lingkungan, menata fasilitas yang 
belum berfungsi optimal, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta menambah fasilitas yang 
urgen dan diperlukan. Ibu-ibu dan Bapak-bapak serta tim pengabdian bekerja sama menata dan 
membersihkan fasilitas sendang. Bapak-bapak bekerja meninggikan lantai atau plataran sendang 
yang selama ini sering menggenang karena posisinya yang terlalu rendah dengan tanah. 
Fasilitas sendang juga ditambah dengan menambah tandon air dan pompa untuk mengalirkan 
air ke kamar mandi. Ibu-ibu bekerjasama untuk membersihkan rumput dan sampah yang ada di 
sekitar sendang. Keberadaan Sendang Pakintelan memberikan manfaat besar bagi masyarakat 
sekitar. Menurut masyarakat, keberadaan sendang dapat menjadi: (1) sumber mata air yang 
sangat penting untuk dilestarikan, (2) sebagai simbol budaya peninggalan nenek moyang, 
(3) sebagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan dan (4) sebagai sumber kearifan 
lokal bagi masyarakat Pakintelan yang patut dilestarikan. Setelah dilakukan pendampingan, 
pengetahuan ibu-ibu menjadi semakin mantap. Data menunjukkan 97% warga memiliki sikap 
positif dan konservatif dalam memanfaatkan sumber air yang digunakan sehari- hari.

PEMANFAATAN ALIRAN SENDANG SENJOYO KABUPATEN SEMARANG UNTUK USAHA 
PEMBIBITAN LELE DUMBO DI KELURAHAN KALICACING KECAMATAN SIDOMUKTI KOTA 

SALATIGA
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Petani ternak lele dumbo Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga 
mengalami kendala dalam budidaya pembesaran lele dumbo, yaitu sulit memperoleh bibit 
ikan lele, sehingga harus mencari ke luar kota, misal ke Mungkid, harga bibit di luar daerah 
tergolong tinggi karena harus tambah biaya transpor, kadang diperoleh bibit kurang kualitas. 
Hasil pengamatan menunjukkan, bahwa kualitas air sungai dari sumber sendang Senjoyo 
yang masuk ke kecamatan Sidomukti tergolong bagus Diperlukan pelatihan untuk budidaya 
pembibitan lele dumbo dengan teknik pemijahan alami. Pelatihan bertujuan untuk memberi 
pengetahuan dan ketrampilan kepada kelompok tani ternak Kelurahan Kalicacing Kecamatan 
Sidomukti Kota Salatiga dalam melakukan budidaya pembibitan lele dumbo menggunakan 
teknik pemijahan alami. Peserta penyuluhan dan pelatihan aktif dan antusias mengikuti 
seluruh kegiatan. Pada awal penetasan dihasilkan larva sejumlah kurang lebih 20.000 ekor, 
pada hari ke 45 penetasan lulus hidup sejumlah kurang lebih 18.000 ekor. Dapat disimpulkan, 
bahwa peserta trampil melakukan budidaya pembibitan lele dumbo teknik pemijahan alami, 
sehingga peserta dapat memperoleh penghasilan tambahan dari ketrampilan yang diperoleh.
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PELATIHAN RADIOGRAFI SINAR-X DIGITAL UNTUK GURU MGMP FISIKA SE KOTA 
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Sisitem radiografi sinar-X yang ada pada bagian radiologi Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) atau Puskesmas di Indonesia umumnya masih menggunakan sistem Radiografi 
Konvensional (RK) dengan film radiograf sebagai media penangkap gambar. Dalam kajian yang 
telah dilakukan, pencitraan sistem Radiografi Digital (RD) diagnostik berbasis X-Ray Intensifying 
Screen, diperoleh unit tabung penangkap gambar sinar-X kedap cahaya. Berbeda dengan 
sistem RK bahwa sistem RD yang dibangun di lab fsika medik ini adalah tanpa film (filmless). 
Hilangnya peran film dalam sistem pencitraan RD ini mendukung upaya untuk mewujutkan 
Unnes sebagai Universitas Konservasi, karena menjadikan radiografi tanpa pengelolaan limbah 
kimia, limbah lab, limbah B3, serta mendukung kebijakan nir kertas. Ini sesuai dengan pilar-
pilar konservasi yang telah dicanangkan dalam misi/visi Unnes. Dalam kegiatan pengabdian 
ini akan ditunjukkan rancang bangun model penangkap gambar kedap cahaya dengan 
sumber radioaktif buatan berupa sinar-X untuk memecahkan masalah yang ada dalam dunia 
pendidikan. Kegiatan ini juga merupakan wadah dalam melakukan sosialisasi peningkatan 
mutu pembelajaran, salah satunya melalui pelatihan guru MGMP Fisika se Kota Semarang dalam 
mengimplementasikan model pembelajaran dalam Materi Inti dan Radioaktivtas khususnya 
pembelajaran Sinar- X yang memerlukan izin khusus. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran Fisika, khususnya materi Inti dan radioaktivitas 
pada jenjang SMA/MA melalui penerapan model pembelajaran fisika sesuai tuntutan dalam 
kurikulum. Mutu pendidikan hanya lahir dari guru yang bermutu, sebab guru mempunyai 
peluang kuat untuk membentuk pola pikir siswa yang berarti juga mengubah hidup siswa. 
Untuk mencapai sasaran, maka target kegiatan ini adalah guru-guru MGMP Fisika SMSA/MA di 
wilayah Kota Semarang Metode penyampaian pelatihan ini adalah: sesi pertama, tim pengabdian 
memberikan uraian tentang pendalaman materi Inti dan Radioaktivitas, khususnya topik sinar-X 
yang memuat tentang tabung sinar-X, sifat-sifat sinar-X, serta kegunaan dan bahaya sinar-X. 
Sesi kedua, dilanjutkan dengan pembuatan radiograf obyek menggunakan sistem radiografi 
konvensional dan Pembuatan radiograf obyek menggunakan sistem radiografi digital Rencana 
kegiatan berupa pelatihan radiografi sinar-X radiografi digital untuk guru fisika, dimana materi 
tersebut diajarkan pada muridnya. Pelatihan dilakukan di Lab Fisika Medik FMIPA UNNES, karena 
persyaratan sinar-X membutuhkan aturan yang ketat, sehingga tidak mungkin diadakan tanpa 
adanya proteksi radiasi yang aman. Ini hanya bisa dilakukan di lab tersebut, karena sudah 
dipasang ruang terproteksi timbal (Pb) sesuai dengan rekomendasi Bapeten.
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EFIKASI DAN INTENSIFIKASI PERCEIVED VALUE HERBAL CABE PUYANG MELALUI 
SEDIAAN SERBUK BERKEMASAN BAGI PEDAGANG JAMU DI PASAR JATINGALEH 

SEMARANG
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Jamu cabe puyang umumnya tidak diminati oleh konsumen, meskipun mempunyai 
nilai kesehatan yang baik bagi tubuh. Hal ini karena pengolahan jamu tersebut relatif susah, 
ataupun jika akhirnya konsumen dapat mengolah, maka umumnya serapan fitokimia dalam 
herbal atau efikasi menjadi kurang optimal. Selain itu, tampilan jamu yang apa adanya 
membuat perceived value atau penghargaan yang diberikan oleh konsumen kepada produk 
cabe puyang yang dijual menjadi rendah. Untuk dapat memperbaiki nilai efikasi jamu ataupun 
meningkatkan nilai penghargaan konsumen, tentunya dibutuhkan penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang harapannya tidak membutuhkan biaya terlalu tinggi agar modal yang 
digunakan para pedagang juga tidak terlalu tinggi yang akhirnya hanya akan menambah harga 
jual jamu cabe puyang. Perbaikan efikasi dilakukan dengan pembuatan serbuk jamu cabe 
puyang yang terstandar, sedangkan perbaikan perceived value diberikan melalui pelatihan 
pembuatan kemasan untuk produk siap konsumsi. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk 
mendukung realisasi penyelesaian masalah tersebut adalah dengan mengadakan diskusi dan 
pelatihan dengan kelompok pedagang jamu pasar Jatingaleh Semarang Jawa Tengah. Rencana 
kegiatan diskusi dan pelatihan yang akan dilakukan mencakup memberikan pandangan 
kepada para pedagang jamu cabe puyang bahwa pembuatan bahan dagangan jamu, dalam 
hal ini cabe puyang, yang “tersentuh” ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penting demi 
efikasi jamu itu sendiri; menanamkan kesadaran kepada para pedagang jamu cabe puyang akan 
pentingnya perceived value bagi bahan dagangan; memberikan pelatihan pembuatan bahan 
dagangan jamu cabe puyang yang mempunyai nilai efikasi tinggi yaitu berupa serbuk jamu 
siap saji; serta memberikan alternatif cara pengemasan yang menarik, sehingga nilai perceived 
value jamu cabe puyang dapat tinggi. Pelaksanan pertama, yaitu diskusi untuk memberikan 
pandangan kepada para pedagang jamu tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 
berjalan dengan lancar dengan diikuti 3 pedagang jamu yang ada di pasar jatingaleh. Diskusi 
menghasilkan penilaian bahwa para pedagang merasa pelatihan pembuatan jamu serbuk 
dengan perceived value yang tinggi yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan kedua 
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi perbaikan nilai jual produk jamu 
yang dijual. Pelaksaan kedua yaitu pelatihan akan pentingnya perceived value juga berjalan 
dengan baik dengan peserta tidak hanya diikuti oleh pedagang jamu akan tetapi juga pedagang 
yang lain, dari penyampaian teori, para pedagang merasa tertarik untuk turut belajar cara 
pengemasan produk dagangan, disamping beberapa barang yang tentunya sudah dikemas oleh 
industri. Pelaksanaan ketiga, yaitu pembuatan serbuk cabe puyang yang berjalan terintegrasi 
dengan alternatif pengemasan berjalan dengan lancar. Produk hasil pelatihan berupa serbuk 
jamu cabe puyang berkemasan telah selesai dibuat dan siap dipasarkan oleh pedagang jamu.
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PEMBERDAYAAN IBU-IBU PKK KELURAHAN KALISEGORO MELALUI PENYULUHAN UPAYA 
KESEHATAN PREVENTIF BERBASIS HERBAL DAN PELATIHAN PEMBUATAN SEDIAAN 

HERBAL INSTAN
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Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk (1) memberdayakan 
wanita pedesaan melalui pemberian pengetahuan (wawasan) mengenai upaya preventif 
(pencegahan) penyakit dengan penggunaan obat herbal, khususnya kunir, temulawak dan jahe 
serta manfaatnya sebagai obat tradisional yang berkualitas bagi masyarakat. (2) memberikan 
keterampilan/pelatihan mengenai teknologi pembuatan sediaan herbal instan tersebut melalui 
kegiatan demonstrasi, praktek, dan pembimbingan kepada khalayak sasaran. (3) mengadakan 
sosialisasi kepada kelompok masyarakat lebih luas sehingga terjadi peningkatan kualitas 
pola hidup sehat pada masyarakat desa tersebut. Program aksi yang dilakukan adalah (1) 
penyuluhan dengan pendekatan diskusi dan sharing pengalaman peserta untuk mengetahui 
tingat pemahaman peserta sebelumnya mengenai usaha preventif, sehingga dapat diperbaiki 
pemahaman yang salah atau kurang sesuai. (2) aplikasi (pelatihan) mengenai pembuatan 
sediaan herbal instan dengan pendekatan demonstrasi terlebih dahulu, kemudian peserta 
diberi kesempatan untuk melakukan sendiri disertai pendampingan oleh tim pengabdi. (3) 
evaluasi proses dan hasil pengabdian serta umpan balik antara peserta dengan tim pengabdi 
dilakukan dengan pendekatan wawancara dan angket. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian 
ini adalah (1) khalayak sasaran sadar dan termotivasi menggunakan sediaan herbal untuk 
mencegah berbagai penyakit kardiovaskuler, (2) khalayak sasaran telah menguasai prosedur 
pembuatan sediaan herbal instan, (3) khalayak sasaran telah membuat produk sediaan herbal 
instan kunir-jahe dan temulawak-jahe yang layak dikonsumsi dan bernilai ekonomis.
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PELATIHAN PENGGUNAAN DIAGNOSTIC TOOL (SCANNER) SEPEDA MOTOR FUEL 
INJECTION (FI) BAGI BENGKEL UMUM DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KAMPUS 

UNNES
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Salah satu perkembangan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi efek negatif 
gas buang dan konsumsi bahan bakar pada mesin adalah sistem injeksi (fuel injection). Hal 
ini dikarenakan sistem bahan bakar motor bensin dikembangkan untuk meningkatkan kinerja 
sistem bahan bakar pada motor bensin (Benny, 2007). Dimana sistem bahan bakar itu sendiri 
berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar, mencampur bahan bakar dan udara pada komposisi 
yang tepat sesuai dengan kondisi kerja mesin (Moch. Solikin, 2005: 1). Sehingga dengan adanya 
sistem injeksi komposisi campuran bahan bakar dan udara akan lebih akurat terhadap kondisi 
kerja mesin serta memungkinkan terjadinya peningkatan homogenitas campuran dan efisiensi 
bahan bakar. Masyarakat di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang yang terdiri dari 
penduduk lokal dan mahasiswa yang datang dari luar daerah sangat tinggi mobilitasnya, hal 
ini dapat dilihat dari penggunaan kendaraan jenis sepeda motor. Dari seluruh masyarakat 
pengguna sepeda motor lebih dari 50% jenis sepeda motor yang digunakan adalah dengan 
sistem bahan bakar injeksi (Fuel Injection System). Kesulitan dalam perbaikan juga dirasakan 
oleh masyarakat di sekitar kampus Unnes, dikarenakan bengkel umum yang tersedia belum 
mengerti betul tentang memiliki dan belum menguasai penggunaan Diagnostic Tool (Scanner) 
pada sepeda motor fuel injection. Pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan dan melatih 
tentang cara penggunaan Alat Scanner (Diagnostic Tool) Sepeda motor dengan sistem bahan 
bakar injeksi (fuel injection) agar bengkel umum dan warga sekitar kampus Unnes mampu 
merawat dan memperbaiki sepeda motor sistem bahan bakar injeksi secara mandiri dan 
sesuai prosedur. Program pelatihan penggunaan diagnostic tool sepeda motor injeksi bagi 
masyarakat dan bengkel sekitar kampus dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan 
dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua 
peserta pelatihan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat 
sambutan yang sangat baik, terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pelatihan dengan 
tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir
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PELATIHAN PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL 
DAN CLOUD STORAGE DI KELURAHAN WONOTINGAL KECAMATAN CANDISARI KOTA 

SEMARANG
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Salah satu unit di lingkungan pemerintahan Kota Semarang adalah Kelurahan 
Wonotingal yang selalu berkomitmen untuk menjalankan tata kelola administrasi yang baik. 
Semakin meningkatnya standarisasi pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh 
pemerintah, maka penggunaan teknologi informatika sangat diperlukan untuk mendukung 
proses pelaksanaan tata kelola administrasi tersebut. Struktur organisasi di Kelurahan 
Wonotingal terdiri dari Kepala Kelurahan dan 12 orang perangkat kelurahan yang mempunyai 
tingkat pendidikan yang berbeda sehingga penggunaan teknologi informatika dalam proses 
administrasi menjadi kurang maksimal. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terkait 
proses administrasi yaitu pengelolaan data kependudukan warga Kelurahan Wonotingal masih 
menggunakan model manual sehingga akan kesulitan dan menjadi tidak teratur ketika data 
kependudukan tersebut semakin besar. Program pengabdian kepada masyarakat ini berusaha 
membenahi permasalahan tersebut agar proses pengelolaan data kependudukan menjadi lebih 
baik dan teratur. Metode yang dipakai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah melakukan survey ke lokasi Kelurahan Wonotingal untuk mempelajari dan mengetahui 
proses pengelolaan data kependudukan, kemudian melakukan analisis permasalahan, 
membagikan buku saku dan melaksanakan pelatihan pengelolaan data kependudukan bagi 
perangkat kelurahan. Langkah terakhir yaitu melakukan monitoring dan pendampingan 
implementasi hasil pelatihan di Kelurahan Wonotingal. Materi pelatihan tersebut secara rinci 
terdiri dari proses pembuatan grafik statistik demografi menggunakan microsoft excel dan 
penyimpanan data kependudukan di cloud storage. Buku saku yang dibagikan berisi materi 
pelatihan yang berfungsi untuk mendukung proses pelatihan serta dapat berguna sebagai 
buku referensi ketika mengimplementasikan hasil pelatihan setelah pelatihan tersebut selesai 
dilaksanakan. Sasaran pelaksanaan pelatihan ini adalah perangkat kelurahan dan diharapkan 
setelah dilaksanakannya pelatihan ini perangkat kelurahan dapat membuat grafik statistik 
demografi menggunakan microsoft excel dan penyimpanan data kependudukan di cloud 
storage sehingga pengelolaan data kependudukan secara keseluruhan telah menggunakan 
teknologi informatika d an menjadi lebih teratur.

PENERAPAN GAME EDUKASI PENGENALAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS UNTUK ANAK 
USIA DINI BERBASIS ANDROID PADA TK ISLAM AL FURQON REMBANG

Aryo Baskoro Utomo, R. Kartono, Arimaz Hangga

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

TK Islam Al Furqon Rembang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di 
tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di kota Rembang. TK Islam Al Furqon mengajarkan mata 
pelajaran Bahasa Inggris dalam muatan lokal. Dari hasil pengamatan langsung pada TK Islam 
Al Furqon Rembang, pembelajaran Bahasa Inggris yang dilakukan masih bersifat konvensional 
atau tradisional. Proses penyampaian materi masih menggunakan metode ceramah yang 
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kurang menarik bagi anak. Hal ini menyebabkan anak mudah bosan dan akhirnya tidak 
memperhatikan guru. Anak akan senang belajar apabila dikenalkan pada sesuatu hal yang 
menarik dan menyenangkan. Untuk itu diperlukan suatu media yang digunakan untuk 
menyampaikan materi pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 
bagi anak dan membuat anak tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Penerapan 
suatu mobile game edukasi untuk belajar Bahasa Inggris pada TK Al Furqon Rembang untuk 
meningkatkan minat belajar dan kemampuan berbahasa Inggris pada anak adalah sangat layak 
untuk dilakukan. Mobile game edukasi yang dibuat tentunya nantinya disesuaikan dengan 
kurikulum yang ada serta dikemas semenarik mungkin tanpa menghilangkan esensi materi yang 
harus disampaikan. Smartphone yang potensial digunakan sebagai perangkat media adalah 
smartphone berbasis Android, hal ini dikarenakan Android merupakan salah satu platform 
smartphone yang kebanyakan digunakan masyarakat di Indonesia. Peran serta orang tua dalam 
pendampingan belajar di lingkungan rumah juga akan cukup signifikan dengan penggunaan 
media smartphone. Pengabdian yang akan dilakukan adalah pengembangan produk berupa 
media pembelajaran yang interaktif, inovatif dan efisien. Media yang dibuat berbentuk game 
edukasi berbasis smartphone Android untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Terdapat tiga jenis 
game yang dibuat yaitu matching game, puzzle game dan guess the picture. Game edukasi 
yang dibuat telah dilakukan pengecekan fungsional, uji kelayakan media serta materi dan 
terakhir diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Hasil yang diperoleh adalah 
game edukasi Sangat Baik secara materi serta Sangat Layak untuk digunakan sebagai media 
pembelajaran. Game edukasi ini mampu meningkatkan penguasan kosakata bahasa Inggris 
anak dibanding yang hanya menggunakan pembelajaran konvensional. Pada tanggal 21 Juni 
2016, Tim Pengabdian melakukan penyerahan produk pengabdian kepada pihak TK Islam Al 
Furqon Rembang. Kesepahaman akan pentingnya segala usaha kreatif di dalam pembelajaran 
terkemuka dalam diskusi. Terbuka suatu bentuk pengabdian di masa mendatang berupa 
pelatihan dalam hal pembuatan media menggunakan Flash.

MESIN PENGOLAH MINUMAN KESEHATAN INSTAN UNTUK HOME INDUSTRY HEALTHY 
DESA LIMBANGAN KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Kriswanto, Rahmat Doni Widodo
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Kualitas dan kapasitas produksi minuman kesehatan instan home industry HEALTHY 
perlu ditingkatkan dengan menggunakan mesin pengolah minuman instan. Tujuan kegiatan 
kepada pengabdian masyarakat ini adalah: 1) mengetahui peningkatan kualitas dan kapasitas 
produksi dari mesin pengolah minuman kesehatan instan. ; 2) mengetahui nilai tambah dari 
hasil penggunaan mesin pengolah minuman kesehatan instan; 3) mendesain kemasan produk 
minuman kesehatan instan home industry HEALTHY yang menarik. Manfaat kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah:meningkatkan nilai tambah tanaman rimpang; menghasilkan 
teknologi tepat guna berupa mesin pengolah mesin kesehatan instan; meningkatkan kinerja 
home industry HEALTHY menjadi lebih optimal; membantu pemerintah daerah dalam upaya 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 
mendukung RENSTRA LP2M UNNES 2015-2019 pada topik bidang sain dan teknologi. Metode 
pelaksanaan kegiatan antara lain: 1) penyuluhan pengolahan minuman kesehatan instan; 2) 
pembuatan desain kemasan dengan metode desain grafis; 3) pembuatan mesin menggunakan 
metode rancang bangun; 4) pelatihan produksi, penggunaan alat dan perawatan dengan 
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metode praktik dan Tanya jawab; 5) evaluasi penggunaan mesin menggunakan metode uji coba 
dan pengamatan; 6) pendampingan dan konsultasi menggunakan metode diskusi. Hasil dari 
kegiatan ini adalah terdapat peningkatan kualitas dan kapasitas produksi dengan menggunakan 
mesin pengolah minuman instan, peingkatan nilai tambah dari penerapan mesin didapat dari 
berkurangnya biaya tenaga karyawan, dan pengurangan pada biaya bahan bakar mencapai 
lebh dari 50% dimana proses yang sebelumnya dilakukan dua kali menjadi satu kali. Desain 
kemasan produk minuman kesehatan instan telah dibuat dengan mencantumkan komposisi, 
cara penyajian, produksi, merek, berat bersih, dan ijin P-IRT.

PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN ADMINISTRASI POSDAYA BINAAN UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG

M Burhan R Wijaya, Karsinah, Rosidah
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Unnes memberikan respon terhadap kuatnya tekanan globalisasi terhadap lapisan 
masyarakat ekonomi lemah di Indonesia, yaitu dengan merubah paradigma pembangunan 
(development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment) di dalam pelaksanaan 
kegiatan KKN sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih kontekstual dan dapat menghasilkan 
pemimpin masa depan, yaitu lulusan Unnes yang mempunyai empati dan kepedulian terhadap 
permasalahan masyarakat ekonomi lemah dan dapat memberdayakan masyarakat untuk 
menolong diri sendiri, dan mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi regional 
dengan pemberdayaan potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari 
kegiatan yang berkaitan dengan Posdaya atau Pos Pemberdayaan Keluarga.Dalam usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga maka perlu diketahui terlebih dahulu pengelompokan 
keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu perlu adanya tahapan-tahapan 
yang harus dilakukan antara lain;persiapan pendataan yang meliputi sosialisasi kepada 
stakeholder ditingkat desa/dusun/kelurahan/RW yang bersangkutan untuk membentuk 
kesepakatan,menentukan jumlah dan jenis tenaga pendata dan pendamping. Menentukan 
perhitungan dan penyiapan sarana/instrumen yang dibutuhkan untuk pendataan,pelatihan/
orientasi tenaga pendata, pemberitahuan kepada warga tentang jadwal pelaksanaan pendataan, 
melakukan pelaksanaan pendataan posdaya, melakukan pembacaan hasil pendataan keluarga. 
Langkah yang terakhir adalah melakukan pembuatan peta posdaya

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEMANGKASAN RAMBUT UNTUK PRIA DENGAN 
TEKNIK GUNTING DI PANTI ASUHAN “NURUL ISLAM” TLOGOSARI PEDURUNGAN 

SEMARANG

Marwiyah, Ade Novi Nurul Ihsani
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Panti asuhan anak yatim piatu “Nurul Islam” berlokasi di jl. Gusti Putri IV/25 Tlogosari 
Pedurungan Semarang, saat ini dipimpin oleh bapak Nursyam Amri yang mengasuh anak-anak 
berjumlah sebanyak 42 orang. Kondisi perkembangan usia anak yang sedang beranjak remaja, 
perlu ada perhatian dan bimbingan untuk mengisi waktu luang. Melalui kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat UNNES yang memberikan kegiatan pelatihan memangkas rambut, 
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menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai salah satu modal hidup kelak dikemudian 
hari guna mengha silkan uang melalui berwirausaha. Metode dalam memberikan pengetahuan 
dan keterampilan pemangkasan rambut dengan teknik gunting meliputi metode ceramah, 
demonstrasi, tanya jawab, pemberian tugas, dan praktik. Pelatihan ini dilaksanakan pada bulan 
Mei 2016, sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan 1 anak-anak diberikan teori dan demontrasi 
teknik memangkas rambut, dilanjutkan anak-anak langsung melakukan praktik. Pertemuan 
2 dan 3 anak-anak melakukan praktik memangkas rambut, hasilnya baik dan memuaskan. 
Melihat hasil keterampilan yang dibuat oleh anak -anak yatim piatu panti asuhan “Nurul 
Islam” dengan hasil baik dan memuaskan, perlu mendapat respon dan tindak lanjut pelatihan-
pelatihan keterampilan yang lain agar dapat dijadikan alternative modal hidup untuk terjun 
ke masyarakat kelak.

PENGOLAHAN LIMBAH KULIT DURIAN DI WILAYAH GUNUNGPATI MENJADI BIOPESTISIDA 
YANG RAMAH LINGKUNGAN

Ratna Dewi Kusumaningtyas, Hardi Suyitno, Ria Wulansarie

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

yang istimewa. Bahkan setiap tahunnya selalu digelar festival dan lomba buah durian 
untuk mengadu rasa berbagai varietas buah durian yang berasal dari berbagai wilayah 
di Indonesia. Durian Gunungpati terkenal enak serta memiliki bau yang harum sehingga 
pemerintah kota Semarang berencana menjadikan Gunungpati sebagai sentral durian di 
Semarang. Hal ini memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, namun di sisi lain 
juga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan dari sisi lingkungan. Salah satu 
dampak negatif dari keberadaan sentra durian di wilayah Gunungpati adalah volume sampah 
kulit durian menumpuk. Ini terjadi karena kebanyakan masyarakat, dalam ha1 ini adalah para 
pedagang dan pengkonsumsi durian, membuang kulit durian begitu saja. Sampah kulit durian 
tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah bagi lingkungan, yaitu 
menjadikan lingkungan kotor dan kulit durian yang membusuk menimbulkan bau yang tidak 
enak. Untuk mengatasi masalah itu, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan sampah kulit 
durian dengan melibatkan masyarakat luas sehingga sampah kulit durian dapat dimanfaatkan 
menjadi produk yang bernilai ekonomis. Salah satu potensi kulit durian adalah kandungan 
minyak atsiri yang tinggi. Minyak atsiri kulit durian mengandung senyawa flavonoid, saponin, 
dan polifenol yang bersifat racun terhadap hama dan nyamuk sehingga dapat dimanfaatkan 
menjadi pestisida nabati yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi 
masalah volume sampah kulit durian yang tinggi, perlu dilakukan kegiatan pengabdian 
masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang 
cara meningkatkan nilai tambah bagi sampah kulit durian serta memberikan ketrampilan 
kepada masyarakat mengenai cara mengolah sampah kulit durian menjadi biopestisida. Agar 
dapat mencapai target dan tujuan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan 
melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah koordinasi dengan tokoh masyarakat dan 
pemerintah setempat, tahap kedua adalah sosialisasi kepada mitra mengenai dampak negatif 
sampah kulit durian dan pemberian materi mengenai potensi ekonomis kulit durian. Tahap 
kedua adalah pelatihan untuk pemberian ketrampilan pada masyarakat mitra mengenai cara 
pengolahan limbah kulit durian menjadi biopestisida. Tahap ketiga adalah kegiatan pelatihan 
cara aplikasi biopestisida limbah kulit durian pada tanaman. Tahap keempat kegiatan adalah 
monitoring dan evaluasi. Tahap akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah pembuatan 
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laporan dan diseminasi hasil pengabdian melalui publikasi ilmiah. Selain berdampak positif 
terhadap kebersihan lingkungan, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bermanfaat untuk 
pemberdayakan ekonomi masyarakat agar mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan melalui 
keterampilan inovatif pembuatan biopestisida ramah lingkungan dari limbah durian.

PENINGKATAN KETRAMPILANPEMBUATAN BISKUIT DENGAN PANGAN LOKAL BAGI KADER 
POSYANDU KELURAHAN BENDAN NGISOR SEMARANG

Siti Fathonah, Dyah Nurani Setyaningsih, Titin Agustina

Jurusan PKK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Pemberian gizi yang baik bagi anak balita sangat penting. Pemberian gizi yang kurang 
baik sangat berisiko pada berbagai kondisi kesehatan,gangguan kemampuan belajar,gangguan 
perkembangan mental,dan perkembangan kapasitas intelektual yang terbatas. Kapasitas perut 
balita yang terbatas perlu pemberian makanan tambahan.Salah satu program posyandu balita 
adalah pemberian makanan tambahan lokal, yang dilakukan oleh kader posyandu. Oleh karena 
itu kader posyandu perlu diberikan ketrampilan dalam pembuatan PMT tersebu tagar sesuai 
dengan aspek kesehatan dan gizi balita. PMT yang akan dibuat adalah biskuit dengan bahan dasar 
tepung kacang hijau dan tepung jagung Pelaksanaan Pengabdian kepada masyaraka berupa 
pelatihan ketrampilan pembuatan biskuit dengan bahan pangan lokal bagi kader posyandu 
di Kelurahan Bendan Ngisor Semarang, Pelatihan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu:1) 
persiapan dengan kegiatan perizinan, penyusunan materi dan praktek, 2) pelaksanaan dalam 
3 kali pertemuan, dengan rincian penyuluhan tentang makanan tambahan sehat, 2) praktek 
pembuatan biskuit, dan 3)evaluasi/pemantauan. Khalayak sasaran adalah kader posyandu 
Kelurahan Bendan Ngisor sebanyak 25 orang. Peningkatan pengetahuan makanan jajanan diukur 
dengan N-gain, sedangkan kesukaan biskuit dihitung rerata. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang berupa penyuluhan makanan jajanan sehat dan ketrampilan pembuatan 
biskuit telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan hasil baik. Kehadiran peserta 
dalam kegiatan ini mencapai 96,0 % dan dapat meningkatkan pengetahuan gizi dengan 
nilai rata-rata dari 76.8 menjadi 87.2 dari nilai total 100. Efektifitas kegiatan yang diukur dengan 
N-gain diperoleh nilai 0.41 dengan kriteria sedang. Kader posyandu telah dapat membuat 
biskuit padat energi dengan bahan baku pangan lokal yakni tepung jagung dan tepung 
kacang hijau, dengan tingat kesukaan 6,5 – 7 dengan nilai maksimum 9. Saran diperlukan 
pengembangan materi lanjutan yang berkaitan dengan kader posyandu antara lain pola hidup 
sehat, gizi dan kesehatan anak balita dan lansia, penyusunan menu sehat dan seimbang.

PENGEMBANGAN JIWA WIRA USAHA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN KUE BASAH 
SANTRI PANTI ASUHAN ”SITI KHATIJAH” SEMARANG

Wahyuningsih, Ocktavianti Paramita,  Muhammad Ansori

Jurusan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan 
yang dialami oleh pengelola Panti Asuhan “Siti Khotijah” Semarang. Adapun permasalahan 
yang dihadapai yaitu santri berkeinginan untuk berlatih membuat kue martabak mini, kue 
cubit, kue lumpur dan kue pukis. Target khusus yang ingin dicapai yaitu santri mempunyai 
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ketrampilan dalam membuat 1) kue martabak mini,2) kue cubit, 3) kue lumpur dan 4) kue 
pukis, Selain itu target lain yang akan dihasilkan dari pelatihan ini yaitu kemampuan teori 
tentang wira usaha dan cara menghitung harga. Untuk melaksanakan kegiatan ini tim 
pengabdian yang mempunyai keahlian dibidang pengolahan kue yaitu 3 orang dosen 
bidang Tata Boga yang mempunyai pengalaman sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam 
pelaksanaan dipakai beberapa metode yang saling mendukung antara lain ceramah dan Tanya 
jawab untuk materi teori dan motivasi, demontrasi/peragaan untuk menyampaiakan materi 
praktek, praktek langsung dan pendampingan kegiatan. Hasil kegiatan peserta memperoleh 
pengetahuan tentang teknik membuat kue pukis, kue cubit, kue, lumpur dan kue bandung 
mini, menghitung harga jual, kewirausahaan. Dapat membuat produk berupa kue pukis, kue 
cubit, kue, lumpur dan kue bandung mini.

PELATIHAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGGUNAKAN METODE AUGMENTED 
REALITY (AR) DI PAUD KARAKTER PELANGI NUSANTARA

Nur Iksan, Djuniadi

Jurusan PTIK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Berdasarkan hasil observasi terkait meningkatnya ketertarikan anak terhadap perangkat 
digital (smartphone, laptop), menjadi peluang bagi guru/pendidik untuk membuat media 
pembelajaran berbasis TIK dengan lebih interaktif dan menarik sehingga meningkatkan motivasi 
belajar anak. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Augmented Reality. Augmented 
Reality (AR) adalah teknologi yang dapat menggabungkan suatu objek 3D ke dalam lingkungan 
nyata menggunakan media webcam. Kelebihan metode AR ini adalah tampilan visual yang 
menarik, karena dapat menampilkan objek 3D yang seakan-akan ada pada lingkungan nyata. 
Metode AR juga memiliki kelebihan dari sisi interaktif karena menggunakan marker untuk 
menampilkan objek 3D tertentu yang di arahkan ke webcam. Selain itu penerapan konsep yang 
akan digunakan dapat meningkatkan daya nalar dan daya imajinasi peserta didik.
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PENGABDIAN DOSEN FIK

PENERAPAN EVALUASI PERFORMA KETERAMPILAN BOLAVOLI SISWA SEKOLAH DASAR 
BERBASIS SPORT SCIENCE DENGAN PENDEKATAN RATE SKILL BAGI GURU PENDIDIKAN 

JASMANI DI KECAMATAN TEMBALANG TAHUN 2016

Agung Wahyudi, Dwi Tiga Putri

Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang
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Olahraga bolavoli merupakan permainan yang digemari masyarakat. Di kota Semarang 
– Jawa Tengah, anak-anak banyak bermain bolavoli di lingkungannya, bahkan menjadi anggota 
klub bolavoli untuk belajar dan berlatih bolavoli. Permainan bolavoli merupakan olahraga 
terpilih menjadi materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar.Selain 
menjadi materi pelajaran di sekolah, permainan bolavoli merupakan olahraga yang 
dipertandingkan di olimpiade olahraga siswa (O2SN) maupun kejuaraan olahraga pelajar 
(POPDA), baik tingkat kecamatan, tingkat kab/kota, tingkat propinsi sampai tingkat nasional. 
Di kecamatan Tembalang kota Semarang, pemilihan siswa berbakat yang mewakili sekolah 
menjadi kendala tersendiri, dimana talent scouting dilakukan dengan pengamatan guru 
atau pembina olahraga bolavoli di sekolah. Pengamatan dilakukan dengan sekilas, metode 
sederhana dengan menggunakan persepsi kepatutan guru tanpa didukung data yang menjadi 
sumber dan dasar proses seleksi. Demikian pula yang terjadi ketika proses pemilihan siswa dari 
berbagai sekolah yang diseleksi untuk menjadi tim bolavoli siswa kecamatan yang mewakili 
untuk pertandingan tingkat kabupaten/kota, terjadi hal serupa, yang kadang terjadi perdebatan 
penetapan atlet/pemain yang bermuara pada selera dan subyektifitas. Dari uraian di atas, 
perlunya sebuah penerapan sebuah metode melalui pengabdian tentang evaluasi performa 
keterampilan bolavoli siswa sekolah dasar berbasis sport science dengan menggunakan 
pendekatan rate skill bagi guru penjasorkes di kecamatan Tembalang. Bagi guru pendidikan 
jasmani, metode ini dapat digunakan untuk evaluasi pembelajaran siswa dengan pendekatan 
penilaian otentik, selain itu metode rate skill dapat membantu guru dalam memandu, memilih, 
dan merumuskan program latihan siswa dalam menghadapi sebuah pertandingan bolavoli. 
Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pelatihan dan solusi alternative melalui sebuah 
metode evaluasi. Untuk mencapai sasaran dan tujuan di atas, maka pengabdian ini dilaksanakan 
dalam bentuk pelatihan bagi guru pendidikan jasmani sekolah dasar se kecamatan Tembalang. 
Pelatihan yang dimaksud mencakup: 1) teori praktek keterampilan permainan bolavoli tingkat 
pemula (usia 9 -13 tahun), 2) pemahaman tentang rate skill untuk olahraga permainan bolavoli, 
3) praktek penggunaan metode rate skill untuk melihat performa keterampilan siswa dalam 
bertahan (block, dig, dan receive serve) maupun menyerang (spike, pass, dan serve), 3) praktek 
penggunaan metode rate skill untuk melihat kontribusi setiap siswa/pemain terhadap tim dan 
melihat performa tim ketika bertanding. Hasil pengabdian ini adalah 1) Kendala yang dialami 
guru penjas dalam proses mengevaluasi performa keterampilan bola voli berdasarkan data 
yang telah diperoleh yaitu faktor kedalaman analitis guru penjas, tingkat pengetahuan guru 
penjas pada teknik dasar bola voli yang masih kurang benar, dan guru penjas belum mengenali 
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metode tentang bagaimana cara mengevaluasi performa keterampilan bolavoli siswa melalui 
sports scince, 2) Pelaksanaan Pelatihan berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu terbukti Antusias 
para guru pendidikan jasmani dan siswa sangat bagus dan saling kooperatif. pelaksanaan 
pelatihan dilaksankan mencakup 1) teori praktek keterampilan permainan bolavoli tingkat 
pemula (usia 9 -13 tahun), 2) pemahaman tentang rate skill untuk olahraga permainan bolavoli, 
3) praktek penggunaan metode rate skill untuk melihat performa keterampilan siswa dalam 
bertahan (block, dig, dan receive serve) maupun menyerang (spike, pass, dan serve), 3) praktek 
penggunaan metode rate skill untuk melihat kontribusi setiap siswa/pemain terhadap tim dan 
melihat performa tim ketika bertanding. Selanjutnya diharapkan guru penjas dapat menerapkan 
metode evaluasi performa keterampilan bola voli siswa dengan basis sport scince dengan 
pendekatan rate skill sepenuhnya dan harus memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar 
mengembangkan keterampilan serta pontensi diri dan terus memotivasinya serta memantau 
kegiatannya latihannya.

PENINGKATAN JUMLAH RUMAH BEBAS JENTIK MELALUI OPTIMALISASI PERAN 
KELOMPOK DASA WISMA DI KELURAHAN MANGUNJIWAN KABUPATEN DEMAK

Arulita Ika Fibriana, Anik Setyo Wahyuningsih

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang
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Penyakit DBD di Indonesia masih menjadi masalah yang belum dapat ditanggulangi. 
Kini hampir di seluruh propinsi terdapat daerah-daerah endemis. Kabupaten Demak salah satu 
wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan kasus DBD. Hampir 75% 
wilayahnya dinyatakan endemis DBD. Kasus ini selalu meningkat tiap tahunnya. Data terakhir 
dalam kurun Januari-Februari 2016 telah terdapat 108 kasus DBD, satu kasus di antaranya 
meninggal dunia. Kecamatan Demak Kota adalah salah satu wilayah endemis DBD dengan Case 
Fatality Rate (CFR DBD) tertinggi. Kelurahan Mangunjiwan adalah salah satu wilayah endemis 
dengan insiden rate DBD tertinggi di kecamatan Demak Kota. Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya untuk mengatasi dan menanggulangi KLB DBD tersebut, namun belum optimal 
menurunkan dan menanggulangi kasus DBD di masyarakat. Faktor utama penghambat program 
penanggulangan DBD adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 
PSN secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat dengan mengaktifkan kembali potensi-potensi 
yang ada di masyarakat perlu dilakukan secara intensif salah satunya melalui kelompok dasa 
wisma. Mengingat wilayah mitra pengabdian masyarakat ini masih endemis DBD, upaya 
untuk mengatasi permasalahan DBD tersebut mutlak untuk selalu dilakukan secara intensif. 
Pemberdayaan kelompok-kelompok dasa wisma perlu segera direvitalisasi untuk meningkatkan 
peran mereka dalam mewujudkan lingkungan bebas jentik melalui peningkatan jumlah rumah 
bebas jentik. Pemberdayaan kelompok dasa wisma ini dilakukan di wilayah RT 02 RW 04 
kelurahan Mangunjiwan Demak, dengan jumlah sasaran ujicoba 46 rumah. Pemberdayaan ini 
diawali dengan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu kelompok dasa wisma sebagai petugas 
pemantau jentik. Sebelum pemberdayaan, 30 rumah (65,2%) dinyatakan sudah melaksanakan 
PSN dengan baik, dan setelah pemberdayaan kelompok dasa wisma jumlah rumah yang telah 
melaksanakan PSN dengan baik meningkat menjadi 38 rumah (82,6%). Demikian halnya dengan 
hasil pemeriksaaan jentik, juga terjadi peningkatan jumlah rumah yang dinyatakan bebas jentik. 
Sebelum pemberdayaan kelompok dasa wisma, terdapat 26 rumah (56,5%) dinyatakan bebas 
jentik, setelah diberdayakan dengan pelatihan dan edukasi secara intensif selama satu bulan, 
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jumlah rumah yang dinyatakan bebas jentik meningkat menjadi 39 rumah (84,8%). Model 
pemberdayaan kelompok dasa wisma sebagai Petugas Pemantau Jentik dapat diadopsi sebagai 
strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit Demam Berdarah 
Dengue di masyarakat. Untuk meningkatkan cakupan jumlah rumah bebas jentik nyamuk, model 
pemberdayaan kelompok dasa wisma harus diperluas

PELATIHAN PERMAINAN TRADISIONAL GURU PENJASOR SMP DAN MTS NEGERI SE-KOTA 
TEGAL SEBAGAI WUJUD KONSERVASI BUDAYA

Limpad Nurrachmad, Ricko Irawan

Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang
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Permainan tradisional merupakan warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. 
Permainan tradisional ini juga dapat difungsikan sebagai alat untuk menjaga kebugaran 
jasmani baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa bahkan orang tua karena sifatnya yang 
mengandung unsur olahraga rekreasi di dalamnya. Permainan tradisional umumnya digemari 
oleh anak-anak seusia remaja. Namun demikian, Pemahaman guru-guru penjasor SMP dan MTs 
Negeri di Kota Tegal tentang permainan tradisional sangatlah minim sehingga belum diterapkan 
dalam pembelajaran Penjaskes di sekolah-sekolah. Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dan 
pelatihan permainan tradisional kepada guru-guru penjasor tersebut. Tujuan dari kegiatan 
pengabdian ini adalah untuk memberdayakan guru -guru penjasor SMP dan MTs negeri di kota 
Tegal melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan permainan tradisional seperti hadang, egrang, 
dagongan, tarik tambang, balap karung, dan terompah panjang sebagai wujud nyata konservasi 
budaya. Sosialisasi dan pelatihan ini menggunakan metode ceramah, modelling, dan simulasi. 
Para guru juga akan dibekali dengan buku panduan dalam bermain permainan tradisional yang 
sudah terstadarisasi oleh kemenpora melalui FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat 
Indonesia). Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdi berharap dapat memberikan 
kontribusi yang maksimal terhadap usaha pelestarian permainan tradisional sebagai wujud 
nyata konservasi budaya.

PELATIHAN SURVEILANS KEHAMILAN BERISIKO BAGI KADER POSYANDU DI WILAYAH 
KERJA PUSKESMAS BANDARHARJO KOTA SEMARANG

Mahalul Azam, Efa Nugroho

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang
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Sampai berakhirnya MDGs 2015, target penurunan angka kematian ibu (AKI) menjadi 
102/100.000 kelahiran hidup masih belum dapat dicapai oleh bangsa Indonesia. Saat ini jumlah 
kematian ibu masih sangat tinggi. Demikian halnya di kota Semarang, angka kematian ibu 
juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah kematian ibu 
mencapai 31 kasus, tahun 2012 sebanyak 22 kasus, tahun 2013 sebanyak 25 kasus, tahun 
2014 terdapat 33 kasus, dan tahun 2015 tercatat 29 kasus. Puskesmas Bandarharjo termasuk 
salah satu puskesmas zona merah kasus kematian ibu. Dalam setahun terakhir, di wilayah kerja 
Puskesmas Bandarharjo telah terjadi 3 kasus kematian ibu. Kasus tersebut terjadi di kelurahan 
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Tanjung Mas dan Bandarharjo. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan sekaligus 
mencegah terjadinya kasus kematian ibu hamil dan ibu melahirkan, namun upaya ini belum 
efektif. Surveilans risiko kehamilan harus secara intensif dilakukan sebagai upaya utama dalam 
pencegahan risiko dan komplikasi kehamilan secara dini. Untuk mengoptimalkan kegiatan 
surveilans kehamilan berisiko, diperlukan peningkatan peran masyarakat, salah satunya melalui 
peran Kader Posyandu. Untuk menunjang kegiatan Kader dalam pelayanan kesehatan 
termasuk di dalamnya dalam kegiatan surveilans kehamilan berisiko diperlukan pelatihan 
secara berkala agar pengetahuan dan keterampilan Kader Posyandu menjadi lebih baik. 
Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan surveilans kehamilan berisiko bagi 
Kader Posyandu kelurahan Tanjungmas dan Bandarharjo. Metode yang digunakan ceramah, 
tanya jawab dan simulasi. Penilaian keberhasilan kegiatan ini dilakukan melalui monitoring dan 
evaluasi. Monitoring dilakukan terhadap praktik Kader dalam melakukan surveilans. Sedangkan 
evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan 
Kader Posyandu dalam melaksanakan surveilans kehamilan berisiko di wilayahnya antara 
sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan 
terjadi peningkatan pengetahuan Kader Posyandu yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
Pelatihan Surveilans Kehamilan Berisiko bagi Kader Posyandu. Sebelum pelatihan, hanya ada 
8 orang kader (22,8%) yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kehamilan berisiko 
tinggi, deteksi dini risiko kehamilan serta pencegahan komplikasi persalinan. Setelah diberikan 
pelatihan, kader yang memiliki pengetahuan baik menjadi 26 orang peserta (74,3%). Demikian 
juga dengan keterampilan Kader, terjadi peningkatan keterampilan kader dalam surveilans 
kehamilan berisiko antara sebelum dan sesudah pelatihan surveilans kehamilan berisiko bagi 
Kader Posyandu. Sebelum pelatihan, hanya 6 orang Kader (17,1%) yang sudah terampil atau 
dapat melakukan pendataan, deteksi dini serta pelaporan kehamilan berisiko secara benar 
dan lengkap. Setelah diberikan pelatihan, Kader yang menjadi terampil jumlahnya meningkat 
menjadi 28 orang peserta (80,0%).

PENINGKATAN PERILAKU IBU HAMIL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN HIV/
AIDS DARI IBU KE ANAK PADA DAERAH BERISIKO DI KOTA SEMARANG

Muhammad Azinar, Sugiharto

Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Jumlah kasus HIV/AIDS dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kecamatan Semarang 
Utara adalah wilayah yang memiliki kasus HIV/AIDS tertinggi di kota Semarang. Di wilayah ini, 
kasus HIV/AIDS didominasi oleh ibu rumah tangga usia produktif (21-50 tahun). Akibat dari 
kasus ini adalah risiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi/ anak akan semakin besar. Kondisi 
yang lebih memperihatinkan saat ini adalah adanya temuan HIV pada ibu hamil dan anak. Ibu 
HIV positif akan memiliki potensi menularkan kepada bayi atau anaknya ketika masih di dalam 
kandungan, selama proses persalinan, maupun saat menyusui. Berdasarkan studi pendahuluan 
oleh tim pelaksana pengabdian melalui wawancara dengan Kepala Puskesmas dan Bidan 
Koordinator di Puskesmas Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara, diketahui bahwa sebagian 
besar Bidan dalam layanan atenatal care (ANC) tidak memberikan informasi secara khusus 
tentang HIV/AIDS pada ibu hamil dan risiko penularan kepada anak yang dilahirkan. Informasi 
ini hanya mereka dapatkan apabila ibu hamil tersebut menanyakannya. Itupun waktunya sangat 
terbatas. Kondisi ini akan berakibat buruk baik bagi ibu maupun bayinya karena ibu hamil tidak 
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dapat melakukan deteksi dini serta tidak dapat melakukan upaya pencegahan penularan sedini 
mungkin. Oleh karena itu, diperlukan metode edukasi secara khusus kepada ibu hamil 
untuk meningkatkan perilaku ibu hamil dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS dari 
ibu ke anak, khususnya di daerah-daerah berisiko HIV/AIDS. Metode edukasi dilakukan dengan 
ceramah dan diskusi yang diintegrasikan pada kegiatan kelas ibu hamil. Hasil program edukasi 
ini adalah edukasi kesehatan yang dilakukan pada ibu hamil ini terbukti cukup efektif dan 
efisien serta memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil terkait HIV/
AIDS, efektif dalam memberikan pengaruh terhadap sikap ibu hamil dalam upaya pencegahan 
penularan HIV/AIDS khususnya dari ibu ke anak, efektif dalam memberikan pengaruh 
terhadap perubahan sikap ibu hamil terkait integrasi program PMTCT dalam layanan ANC. 
Selain itu juga, dengan edukasi ini telah terjadi perubahan perilaku ibu khususnya dalam 
pencarian informasi yang lebih mendalam terkait HIV/AIDS serta upaya pencegahan penularan 
HIV/AIDS dari ibu ke anak melalui konseling. Edukasi pada ibu hamil terkait pencegahan 
penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak perlu lebih diintensifkan untuk meningkatkan perilaku ibu 
hamil dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Agar lebih efektif dan mencapai sasaran 
yang lebih banyak khususnya di daerah-daerah berisiko, edukasi ini perlu diintegrasikan 
dengan program kelas ibu hamil maupun layanan ANC di Puskesmas maupun layanan KIA pada 
Bidan- Bidan di wilayah masing-masing.
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PENGABDIAN DOSEN FE

PELATIHAN PENCATATAN KEUANGAN SEDERHANA HOME INDUSTRY KERIPIK TEMPE DAN 
KERIPIK IKAN DI DESA PAREMONO KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

Harnanik, Inaya Sari Melati, Wulan Suci Rachmadani

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Pencatatan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah bisnis. 
Pencatatan keuangan yang baik akan memudahkan pemilik usaha untuk menentukan posisi 
keuangan unit usahanya dan menentukan berbagai macam keputusan untuk kepentingan 
usahanya. Pengelolaan keuangan yang andal merupakan kunci sukses suatu bisnis. Sebaliknya, 
apabila pengelolaan keuangan tidak dijalankan dengan baik, maka pemilik usaha akan 
mengalami distorsi dalam penentuan berbagai kebijakan untuk pengembangan usahanya. 
Dalam rangka memperbaiki manajemen keuangan home industry makanan ringan di Desa 
Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, tim pengabdian kepada masyarakat 
FE Unnes mengadakan kegiatan pelatihan pencatatan keuangan. Unit usaha ini dipilih karean 
berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa selama ini pemilik usaha tidak 
melakukan pencatatan keuangan sehingga mengalami berbagai macam keterbatasan dalam 
mengelola usahanya. Melalui pelatihan pencatatan keuangan diharapkan pemilik usaha home 
industry makanan ringan Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang mampu 
melakukan pencatatan keuangan yang andal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan.

PELATIHAN PUBLIKASI ARTIKEL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN 
KEPROFESIONALAN BERKELANJUTAN GURU EKONOMI DI KOTA SEMARANG

Lyna Latifah, Ita Nuryana, Nurdian Susilowati

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Proses peningkatan profesionalisme guru seharusnya dilakukan secara 
berkesinambungan. Salah satu bentuk keprofesionalisme, yaitu guru dituntut untuk menulis 
karya ilmiah. Namun sayangnya masih banyak guru yang belum mempublikasikan karya 
ilmiah yang telah dibuat. Dengan demikian dibutuhkan suatu pelatihan bagi guru terkait 
dengan penulisan karya ilmiah dalam hal ini artikel/manuskrip untuk dapat dipublikasikan. 
Dari hasil pengabdian ini, akan menghasilkan beberapa artikel dari guru ekonomi di kota 
Semarang sehingga dapat memberikan masukan bagi jurnal yang ada di pendidikan ekonomi 
yaitu Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamikan Pendidikan (JPEDP). Target dari pengabdian ini 
adalah guru ekonomi SMA di Kota Semarang dalam MGMP Kota Semarang. Adapun Jumlah 
guru yang tergabung dalam MGMP Ekonomi Kota Semarang berjumlah 80 guru. Metode 
pengabdian dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan workshop penulisan publikasi 
ilmiah. Sasaran yang ingin dicapai selain guru dapat menghasilkan publikasi, Tim Jurnal JPEDP 
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juga mendapatkan input jurnal dari guru.

PEMBEKALAN PURNATUGAS TENDIK UNNES DENGAN KETRAMPILAN KEBUN BERGIZI

Sucihatiningsih Dian W.P, Karnowo, Aris PW

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan kepada para Tendik Unnes 
yang memasuki masa purnatugas, sebagai bekal di waktu pensiun. Salah satu alternatif yang 
mudah dipelajari dan mudah dilakukan adalah berkebun melalui konsep kebun bergizi. 
Kebun Bergizi diartikan sebagai pemanfaatan halaman rumah untuk meningkatkan nilai gizi 
masyarakat. Cara yang dilakukan yaitu dapat dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan 
atau bisa juga dengan cara memelihara lele atau ayam di halaman rumah. Meskipun mudah 
dipelajari dan terkesan mudah tetapi dalam pelaksanaanya diperlukan ketekunan, ketrampilan 
dan pengalaman. Oleh karena itu, dalam kegaitan ini akan dilakukan pelatihan pemberian 
ketrampilan Kebun Bergizi guna mengisi waktu luang atau pun nantinya dapat menjadi 
rintisan berwirausaha mandiri bagi khalayak sasaran. Target dan sasaran kegiatan adalah Tendik 
Unnes yang akan memasuki masa purnatugas. Selanjutnya dalam kegiatan ini diharapkan para 
khalayak sasaran mampu dan terampil membuat dan mengelola kebun bergizi dengan konsep 
polibag maupun sistem hidrponik. Terakhir, untuk mempermudah belajar khalayak sasaran 
akan disusun satu buku modul kebun birgizi. Program pengabdian ini telah terlaksana dengan 
baik, semua tahapan kegiatan telah dilaksanakan. Capaian yang telah dihasilkan dalam kegaitan 
ini, meliputi penignkatan pengetahauan dan ketrampilan khalayak sasaran dalam kegaitan 
kebun bergizi sistem hidrponik, meningkatkanya pengetahauan khalayak sasaran peluang 
usaha dibalik kegiatan kebun bergizi dengan sistem hidroponik, fasilitasi bahan dan mateial 
untuk modal awal kegaitan kebun bergizi, tersedianya modul kebun bergizi, serta demplot 
instalasi hidroponik.

EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TUNTANG 
KABUPATEN SEMARANG

Yozi Aulia Rahman, Bambang Prishardoyo, Lesta Karolina Br S

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 
Dalam rangka mencapai pembangunan desa yang lebih baik, dibutuhkan perencanaan 
pembangunan desa yang mencakup semua aspek pembangunan desa. Terdapat dua rencana 
pembangunan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 
jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes) ntuk jangka waktu 
1 tahun.Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu (1) Melakukan evaluasi mengenai penyusunan 
Rencana Pembangunan Desa kepada aparat desa di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 
(2) Menguatkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan 
Desa dan tokoh masyarakat desa di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Terdapat dua 
metode kegiatan yang akan dilakukan yaitu (1) Workshop,. (2) Focus Group Discussion (FGD), 
yang diikuti oleh pejabat kecamatan, aparat pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa 
dan pendamping desa. Tujuan dari FGD ini adalah menguatkan kerjasama yang sinergis antara 
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masing-masing pihak dalam menyusun rencana pembangunan desa. Kegiatan pengabdian 
ini telah dilakukan yaitu Kegiatan pengabdian ini direncanakan akan dilaksanakan di ruang 
pertemuan salah satu desa yaitu Desa Tlogo Kecamatan Tuntang yang dilaksanakan pada 
hari kamis 21 Oktober 2016 mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB. Peserta pengabdian merupakan 
perwakilan dari 3 desa yang ada di Kecamatan Tuntang antara lain Karanganyar, Karangtengah, 
dan Tlogo. Peserta yang diundang direncanakan sebanyak 25 orang dan yang hadir sebanyak 
15 orang. Tim pengabdi dengan Pemerintah Kecamatan Tuntang telah bersepakat mater-materi 
apa saja yang diberikan kepada peserta pelatihan yaitu memberikan pelatihan mengenai dalam 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan 
Tahunan Desa yang meliputi : (a) Regulasi peraturan perundangan tentang Desa , yaitu 
PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa. (b) Memberikan penjelasan 
mengenai Prinsip-prinsip RPJM Desa. (c) Memberikan penjelasan mengenai Prinsip-prinsip 
RPJM Desa. (d) Memberikan penjelasan mengenai tujuan RPJM Desa. (e) Menjelaskan tahapan 
penyusunan RPJM Desa menurut CLAPP (Community Learning and Action Participatory Process). 
(f ) Menjelaskan alur penyusunan RPJM Desa Menurut PP No.43 Tahun 2014.
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SOSIALISASI PENGGUNAAN INTERNET CERDAS SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN 
TINDAK PIDANA HATE SPEECH PADA SISWA SMAN 06 KOTA SEMARANG (DIDASARKAN 

SURAT EDARAN KAPOLRI NO. SE/6/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN 
KEBENCIAN)

Indung Wijayanto, Benny Sumardiana, Laga Sugiarto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Pengabdian ini secara khusus akan membicarakan tentang hate speech atau dikenal 
dengan istilah ujaran kebencian. Berdasarkan pada Surat Edaran Kepala Kepolisian RI 
No.SE/6/X/2015 dijelaskan bahwa ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk, 
penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, 
menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau dapat 
berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. 
Penyampaian hate speech atau ujaran kebencian dalam pengabdian ini secara khusus berfokus 
pada media sosial yang saat ini secara luas digunakan oleh masyarakat. Diketahui bahwa 
saat ini penggunaan media sosial tidak memiliki ruang batas, pengguna dapat secara bebas 
memanfaatkan apa yang ada didalamnya. Segala fungsi tersedia di ruang yang dikenal dengan 
istilah dunia maya ini. Bisa digunakan untuk bisnis online, entertaint, informasi, komunikasi di 
dunia maya yang dapat menghubungkan seluruh pengguna internet di dunia sehingga jarak 
tidak lagi terasa. Pada pengguna media internet di Indonesia sendiri hate speech atau ujaran 
kebencian biasanya dilakukan pada aplikasi media sosial yang familiar di masyarakat seperti 
Facebook, twitter, instagram, dsb. Serta ada juga media dengan konten video seperti youtube. 
Ujaran kebencian yang menyebar didunia maya semakin mengkhawatirkan, tidak terbatasnya 
ruang bagi pengguna internet membuat perbuatan tersebut bisa menyasar siapapun menjadi 
korban maupun pelakunya. Tujuan pengabdian ini adalah membekali pemahaman terhadap 
masyarakat pengguna internet terutama anak remaja mengenai dampak buruk dan hukuman 
yang mengancam dari perbuatan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Masyarakat 
pengguna internet saat ini berpikir bahwa media sosial masih berfungsi pada area-area yang 
bersifat kesenangan dan cenderung lebih personal sedangkan fungsi lain yang produktif tidak 
banyak dimanfaatkan. Pengguna media sosial seringkali terlupa bahwa mereka saling terhubung 
sehingga tiap pengguna dapat mengetahui aktifitas penggunaan media sosial satu sama lainnya. 
Termasuk ketika pengguna media sosial mengumbar ekspresi ujaran kebencian atau hate speech. 
Karenanya ujaran kebencian dapat menjadi sangat berbahaya terutama bila bermuatan yang 
sensitif seperti terkait suku, agama, ras, dan golongan tentunya akan menyebabkan dampak 
yang jauh lebih besar ancamannya. Pengabdian ini menggunakan sosialisasi, games, dan training 
motivasi sebagai suatu strategi yang efektif untuk menanamkan kesadaran pada khalayak 
sasaran akan bahaya dampak dari tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech serta 
kejahatan mayantara lainnya oleh pengguna media sosial, sehingga pada akhir pengabdian 
dapat dicapai khalayak sasaran yang dapat menggunakan media internet dengan lebih cerdas, 
produktif, bermanfaat baik bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.
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UPAYA PENGENALAN DAN PELATIHAN PRAKTIK RESTORATIVE JUSTICE DALAM 
PENYELESAIAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) DI DESA PUGUH, KECAMATAN BOJA, 

KABUPATEN KENDAL
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Fenomena kenakalan anak/Anak Bermasalah Hukum (ABH) kini tidak hanya dijumpai 
di kota-kota besar, melainkan di pedesaan juga mudah ditemui. Kondisi ini dipengaruhi oleh 
inovasi-inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan terbentuknya informasi dari berbagai sumber. 
Terjadi akulturasi antara pola-pola lama dengan pola-pola baru dalam masyarakat sehingga 
menghasilkan suatu bentuk pola masyarakat yang sebelumnya. Bagi anak yang belum siap 
menerima perubahan yang ada disekitarnya akan berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-
norma yang ada. Sehingga tidak jarang ditemui anak-anak di desa yang melakukan kenakalan 
bahkan sampai pada ranah hukum. Kenakalan yang sering dilakukan Anak, dalam bidang 
hukum sering disebut dengan Anak Bermasalah Hukum. Menghadapi kondisi tersebut perlu 
adanya upaya penyelesaian Anak Bermasah Hukum (ABH) agar anak tidak terkena hukum 
pidana. Upaya penyelesaian Anak Bermasalah Hukum salah satunya menggunakan restorative 
justice. Restorative justice merupakan sebagai sarana penyelesaian pada kenakalan anak/Anak 
Bermasalah Hukum dengan melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua. Berdasarkan 
latarbelakang di atas maka permasalahan mitra dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini 
adalah 1. Bagaimana upaya menanggulangi faktor-faktor penyebab kenakalan anak/Anak 
Bermasalah Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal? 2. Bagaimana 
praktik penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian Anak Bermasalah Hukum 
(ABH) yang terjadi di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal? Metode dalam kegiatan Pengabdian 
Masyarakat ini adalah menggunakan Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini bertujuan 
agar masyarakat dapat aktif dalam meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka 
mengenai kondisi kehidupan mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana tindakan 
sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayahnya. Target kegiatan Pengabdian Masyarakat 
ini adalah (1) Mengetahui faktor- faktor kenakalan anak/Anak Bermasalah Hukum (ABH) 
yang terjadi di desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal; (2) Mengetahui penerapan 
restorative justice sebagai upaya penyelesaian Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang terjadi 
di desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Luaran daripada kegiatan Pengabdian 
Masyarakat ini adalah memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan kenakalan 
lagi dan memberikan kegiatan positif bagi pelaku. Bagi korban memberikan kegiatan positif, 
sehingga anak tidak trauma dan memberikan rehabilitasi baik psikis maupun fisik. Selain itu 
menghasilkan konstribusi dari beberapa pihak seperti tokoh masyarakat, orang tua, pihak 
sekolah dalam menyelesaikan perkara Anak Bermasalah Hukum (ABH).
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PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN HKI PADA MAHASISWA 
PENELITI PKM GT PIMNAS TAHUN 2016
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HKI adalah hak kekayaan intelektual yang dapat diperoleh oleh amhasiswa dan dosen 
dalam pelaksanaan tridharma PT. HKi meliputi Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Indikasi 
Geografi dll. Hak Cipta adalah HKI yang paling sederhana bisa berupa model, produk, program 
maupun buku. Hak Cipta bukan teknologi. Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh 
Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 
tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada 
pihak lain untuk melaksanakannya. Mahasiswa yang berkompetisi dalam Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Indonesia (Pimnas) tahun 2016 memberikan kontribusi potensi HKI yang banyak. 
Namun para mahasiswa yang memiliki temuan potensi HKI ini belum mempunyai kemampuan 
menyusn dokumen HKI terutama dokumen Hak Cipta dan Paten. Oleh karena itu strategis dan 
penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan 
pendampingan penyusunan dokumen HKI pada mahasiswa peneliti PKM GT Pimnas 
tahun 2016. Kegiatan pengabdian ini adalah kelanjutan dari kegiatan workshop penyusunan 
dokumen paten yang dilaksanakan LP2M tahun 2013, 2014 dan 2015 dan Pengabdian pada 
masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pusat Sentra HKI Bantuan Hukum Unnes dalam melatih para 
UMKM yang ada di Kota Semarang dalam menyusun HKI. Kegiatan ini berfokus pelatihan dan 
pendampingan penyusunan dokumen paten mahasiswa peneliti kompetisi Pimnas. Kegiatan ini 
dilakukan dengan materi pelatihan dengan metode pendampingan Learning Humanis dengan 
fokus pada pelatihan pendampingan yang kesetaraan sebagai fasilitator pada sasaran penelitain 
temuan mahasiswa PKM GT pada Pimnas. Metode dilakukan secara paparan, tanya jawab diskusi 
dan pendampingan serta pengimbasan. Pengimbasan adalah salah satu kegiatan monitorinf 
evaluasi yang akan mampu memberiakn rencana tindak lanjut pada pengabdian berikutnya. 
Kegiatan ini mensinergiskan pendamping UKM, Mahasiswa dan Kegiatan Ilmiah dalam Kreativitas 
dan inovasi. Outcome dokumen HKi dan perolehan sertifikat HKI, artikel Jurnal Ilmiah Nasional 
dan Panduan penyusunan dokumen HKI.
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PENGABDIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PELATIHAN PEMBUATAN TELUR HORN ASIN 
ANEKA RASA DENGAN TEKNIK PERENDAMAN DI KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN 

GUNUNGPATI SEMARANG

Ida Iryani Kristanti, Yuan Maylia Rosanti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani dapat di manfaatkan sebagai lauk, 
bahan pencampur makanan, bahan pembuatan roti, obat, dan sebagainya. Telur adalah hasil 
ternak yang mempunyai andil besar dalam mengatasi masalah gizi yang terjadi di masyarakat. 
Hal ini dimungkinkan karena telur sarat akan zat- zat gizi yang diperlukan untuk kesehatan 
tubuh. Zat-zat yang ada pada telur sangat mudah untuk dicerna dan dimanfaatkan tubuh. 
Masyarakat Semarang, khususnya kelurahan Sukorejo rata-rata mengkonsumsi telur ayam 
seminggu 3 sampai 4 kali. Telur di konsumsi sebagai lauk dengan cara di goreng atau 
di rebus. Karena telur mempunyai sifat yang mudah rusak, diperlukan alternatif lain untuk 
mengolah telur menjadi lebih awet yaitu dengan cara di buat telur asin. Selama ini yang lazim 
di olah menjadi telur asin adalah telor bebek. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan 
telur ayam horn juga bisa di olah menjadi telur asin, karena ketersediaan di masyarakat sangat 
melimpah dan mudah untuk di dapatkan. Untuk menambah variasi pengolahan telur asin 
ini, maka warga kelurahan Sukorejo di latih untuk membuat telur horn asin dengan aneka 
rasa. Kegiatan membuat telur asin horn aneka rasa ini dapat diterapkan pada masyarakat di 
Kelurahan Sukorejo. Di tinjau dari mata pencaharian, pekerjaan ibu-ibu Kelurahan Sukorejo 
sangat beragam dan yang paling utama beberapa ibu- ibu di Kelurahan Sukorejo gemar 
mengolah sendiri makanan yang di sajikan untuk keluarganya khususnya bagi ibu-ibu yang 
bekerja sebagai ibu rumah tangga, pekerja paruh waktu dan juga para pegawai negeri yang 
mempunyai waktu luang di rumah. Melihat waktu luang ini, maka timbul ketertarikan 
tim untuk memanfaatkan waktu luang ibu-ibu PKK di kelurahan Sukorejo ini. Telur ayam horn, 
beberapa bumbu dapur dan juga garam diolah menjadi telur asin aneka rasa yang dapat 
menambah variasi menu yang bergizi, sehat dan mempunyai daya simpan yang lebih lama 
daripada telur ayam yang tidak di asinkan. Tim berkeinginan untuk memberikan pelatihan 
dengan bekerjasama dengan pengurus PKK setempat, sehingga pemantauan kemajuan dapat 
dilakukan dengan lebih mudah. Tim berharap dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan 
ketrampilan pada ibu-ibu PKK setempat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam 
hal ini telur ayam horn. Sosialisasi dilakukan supaya ibu-ibu PKK mempunyai pengetahuan 
untuk membuat telur ayam horn menjadi bernilai tambah dan mempunyai daya tahan yang 
lebih lama agar tidak cepat rusak saat disimpan.
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PELATIHAN PENGOLAHAN MINYAK GORENG BEKAS (JELANTAH) SEBAGAI PENGGANTI 
BAHAN BAKAR MINYAK TANAH (BIOFUEL) BAGI PEDAGANG GORENGAN DI SEKITAR 

FMIPA UNNES
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Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari. Keadaan perekonomian masyarakat Indonesia sangat beragam, ada yang 
menggunakan minyak goreng untuk sekali pakai saja namun ada pula yang menggunakan minyak 
goreng untuk beberapa kali pemakaian. Tingginya asam lemak tak jenuh pada minyak goreng, 
meyebabkan minyak goreng akan mudah rusak pada proses penggorengan (deep frying) karena 
pada proses penggorengan, minyak akan dipanaskan secara terus menerus pada suhu tinggi. 
Penggunaan minyak goreng bekas atau jelantah dapat menimbulkan efek buruk bagi masyarakat 
dan lingkungan. Dampak buruk bagi masyarakat ditimbulkan dari menurunnya kualitas bahan 
pangan yang digoreng dengan minyak jelantah yang mengakibatkan terganggunya kesehatan 
masyarakat. Dampak buruk bagi lingkungan adalah pembuangan minyak jelantah tanpa 
pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari lingkungan tanah dan air. Pemanfaatan minyak 
goreng jelantah sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah merupakan salah satu solusi yang 
dapat diambil ketika menghadapi dampak buruk pemakaian minyak goreng bekas. Supaya 
dapat dijadikan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah, , minyak jelantah harus memiliki 
karaketristik yang hampir sama dengan minyak tanah. Salah satu karakteristik yang paling utama 
adalah angka kekentalan. Minyak jelantah memiliki angka kekentalan yang tinggi, sehingga 
pada pemakainnya minyak jelantah harus mengalami proses-proses tertentu untuk menurunkan 
angka kekentalannya. Salah satu cara menunkan kekentalan adalah dengan pemanasan pada 
suhu tinggi dalam kurun waktu cukup lama. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah para 
pedagang gorengan di sekitar kampus FMIPA UNNES. Mereka banyak menggunakan minyak 
goreng dalam usahanya, bahkan mungkin minyak goreng digunakan berkali-kali dan limbah 
minyak goreng bekas akan dibuang secara sembarangan sehingga mencemari lingkungan 
sekitar. Dengan pengabdian ini diharapkan para pedagang gorengan di sekitar kampus FMIPA 
UNNES dapat mengolah limbah minyak goreng bekas menjadi bahan bakar pengganti minyak 
tanah sehingga akan mengurangi pencemaran lingkungan.

LILIN AROMA TERAPI DARI EKSTRAK TUMBUH-TUMBUHAN DI SEKITAR LABORATORIUM 
BIOLOGI FMIPA UNNES

Ni Luh Tirtasari, Halim Sukma Aji

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
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Halaman Laboratorium biologi terdapat bermacam-macam tumbuhan sebagai 
pendukung bahan untuk kegiatan praktikum. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di halaman 
laboratorium biologi juga terdapat tanaman obat yang selama ini belum termanfaatkan 
secara maksimal. Pengabdian ini melibatkan mahasiswa semester 2 jurusan biologi yang 
mendapatkan mata kuliah biokimia dengan perwakilan masing-masing rombel. Harapan dari 
adanya pengabdian masyarakat ini selain memaksimalkan penggunaan tumbuh-tumbuhan 
tersebut juga membantu mahasiswa untuk mengetahui cara ekstrasi dari tumbuhan tersebut 
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dan kemudian mengaplikasikannya dengan membuat lilin aroma terapi. Karena selama ini 
masih banyak mahasiswa yang tidak paham cara mengekstrasi tumbuhan secara sederhana. 
Lilin telah digunakan secara luas sepanjang sejarah tidak hanya sebagai alat penerang tetapi 
juga sebagai cara untuk mengatur suasana hati. Lilin yang dimaksud adalah lilin aromaterapi. 
Lilin romaterapi adalah lilin yang mengandung bahan pewangi yang dapat digunakan sebagai 
refresing, relaxing dan menyembuhkan sakit kepala. Lilin Aromaterapi dapat digunakan untuk 
berbagai tujuan, termasuk menghilangkan stres dan kecemasan. Lilin aromaterapi membuat 
Anda sangat nyaman bagi siapa saja untuk menikmati alat penerang sekaligus penambah 
mood tersebut. Anda dapat duduk di sebuah ruangan dengan lilin ini, menikmati musik atau 
buku yang bagus. Lilin aroma terapi juga bisa menemani anda saat dalam kesulitan.

PELATIHAN PEMBUATAN LOTION ANTI NYAMUK DARI KULIT BUAH PISANG DI DESA 
MINDAHAN BATEALIT JEPARA

Retno Ambarwati, Dian Sri Asmorowati

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Mindahan adalah desa di kecamatan Batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Mayoritas 
masyarakat di desa Mindahan bermatapencaharian sebagai petani. Pisang merupakan salah 
satu komoditi unggulan Kabupaten Jepara di bidang pertanian, terutama berasal dari Desa 
Mindahan. Buah pisang memiliki kandungan nutrisi seperti kalium dan asam folat. Selain 
dikonsumsi langsung, buah pisang bisa diolah menjadi kripik pisang. Banyak produsen kripik 
pisang di Desa Mindahan. Setiap hari terjadi tumpukan sampah kulit buah pisang. Selama ini 
hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Namun tidak banyak petani yang memiliki ternak, 
sehingga sampah kulit buah pisang ini menjadi permasalahan tersendiri di Desa Mindahan. 
Tak hanya buahnya, kulit buah pisang pun sangat bermanfaat bagi kecantikan karena 
mengandung vitamin B, vitamin C, dan antioksidan. Namun hingga saat ini kulit buah pisang 
belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2015 ratusan desa di Kabupaten Jepara, Jawa 
Tengah, terkena endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Oleh karena itu untuk menambah 
nilai ekonomis dari kulit buah pisang dan mengurangi kasus Demam Berdarah di Kabupaten 
Jepara, tim pengabdian masyarakat berencana membuat produk lotion dari kulit buah pisang 
yang dipadukan dengan ekstrak kulit jeruk purut. Sasaran dari program pengabdian masyarakat 
ini ialah ibu-ibu petani di Desa Mindahan. Setelah mengikuti program pengabdian masyarakat 
ini diharapkan peserta memiliki keterampilan membuat lotion dari kulit buah pisang, nilai jual 
kulit buah pisang meningkat karena diolah menjadi produk yang bermanfaat bagi kecantikan 
dan kesehatan. Kandungan vitamin yang terdapat dalam kulit buah pisang dapat menghaluskan 
kulit, sedangkan sitronela dalam ekstrak kulit jeruk purut dapat digunakan sebagai anti 
nyamuk. Lotion kulit buah pisang dapat didistribusikan ke warung dan supermarket.Kegiatan 
pelatihan pembuatan lotion yang dari kulit buah pisang dilaksanakan di kelompok wanita tani 
Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan yaitu 
bulan April sampai September 2016. Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini 
meliputi diskusi dan ceramah, pelatihan pembuatan lotion anti nyamuk dari kulit buah pisang, 
analisis kualitas terhadap lotion yang dihasilkan.
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Pembelajaran biologi idealnya dilakukan melalui tahap-tahap proses sains baik melalui 
eksperimen maupun observasi. Namun kenyataan di lapangan masih banyak mahasiswa yang 
mempelajari biologi secara teoritis dan menggunakan alat peraga yang terbatas jumlah dan 
lingkupya. Penyajian spesimen objek biologi merupakan pengembangan media pembelajaran 
biologi, sehingga dapat mengembangkan keterampilan mahasiswa antara lain dalam hal 
pengamatan, mendeskripsi gejala struktural, mengukur, mengklasifikasi, menemukan masalah, 
dan menginterpretasi data. Tujuan pengabdian ini adalah pembuatan media pembelajaran 
berbasis akrilik sebagai sarana penyajian spesimen obyek biologi. Kelebihan dari media berbasis 
akrilik ini efektif mengenalkan gejala struktural objek, mudah dilakukan setiap saat untuk 
pembelajaran biologi di kelas, tidak merusak sumber daya alam, mudah dibawa atau dipindahkan 
dan mempermudah pengenalan objek, terutama untuk objek yang sulit ditemukan, jumlah 
terbatas, atau tidak setiap saat tersedia. Metode pelaksanaan kegiatan dikerjakan dalam 
tiga prosedur yaitu kegiatan pelatihan, demonstrasi, dan kegiatan implementasi teknologi. 
Monitoring dilakukan setiap minggu dengan melihat indikator ketercapaian untuk setiap 
prosedur. Luaran yang diharapkan berupa produk akrilik dari obyek-obyek biologi dengan 
spesifikasi kejernihan tinggi, obyek terawetkan dengan sempurna dan mempunyai identitas 
yang jelas. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pengabdi mendapatkan produk resin 
sebagai media pembelajaran yang berkaitan dengan praktikum biologi umum dan taksonomi 
tumbuhan. Kedepannya diharapkan pengabdi dapat membuat media pembelajaran untuk 
mata kuliah praktikum yang lainnya.

PEMBUATAN TOKO ONLINE BERBASIS CMS OPENSOURCE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
PROMOSI PEMASARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DUKUH DELIK DESA 

WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN DEMAK

Rodhotul Muttaqin, Nurseto
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Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan 
atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa 
untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar 
rupiah atau kurang. Sementara usaha menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi 
yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk 
memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet 
penjualan lebih dari 1 (satu) miliar. Salah satu UKM yang berkembang di Dukuh Delik Desa 
Wringin Jajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah usaha pembuatan meubel dari 
bahan aluminium. Usaha ini sudah berlangsung selama hampir 8 tahun dan mampu menyerap 
5 sampai 10 tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Fluktuasi jumlah tenaga kerja sangat 
bergantung kepada pesanan yang diminta oleh pelanggan. Produk yang dihasilkan oleh UKM ini 
antara lain adalah: Pintu, Kusen, Daun Jendela, Kitchen Set, Kabinet Dapur, Etalase Toko, Lemari 
Sudut Display, Rolling Door dan lain-lain. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
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untuk membantu pelaku UKM usaha pembuatan meubel dari bahan aluminium di Dukuh Delik 
Desa Wringin Jajar kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terutama dalam bidang pemasaran. 
Jenis pemasaran yang dipilih oleh tim pengabdi adalah dengan pembuatan toko online berbasis 
CMS Opensource yaitu Prestashop. Luaran dari program ini diharapkan para pelaku UKM usaha 
pembuatan meubel dari bahan aluminium memiliki kemampuan dalam memasarkan produknya 
melalui sistem aplikasi toko online yang telah dibuat. Selain itu diharapkan pula dengan 
pelatihan dan pendampingan yang diberikan para pelaku usaha ini mampu mengelola toko 
online dengan mandiri. Sehingga akan berdampak pada jumlah produksi dan pesanan yang 
akan dapat meningkatkan taraf hidup pelaku usaha tersebut.

PENDIDIKAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS POTENSI LOKAL 
MELALUI KEGIATAN BIRDWATCHING UNTUK SISWA SD 01 NGESREP BALONG, 

KECAMATAN LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL

Solichin, Kartika Widyaningrum
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Pendidikan konservasi terutama pelestarian keanekaragaman hayati perlu ditanamkan 
semenjak usia dini. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi generasi selanjutnya 
untuk lebih sadar dan peduli terhadap pelestarian alam. Sangat disayangkan ketika muatan 
kurikulum di sekolah-sekolah dasar tentang konservasi keanekaragaman hayati yang 
terkandung dalam pendidikan lingkungan masih sangat terbatas dan bersifat teoritis saja. Oleh 
karena itu diperlukan tambahan pembelajaran yang bersifat praktik dan kontekstual sesuai 
dengan potensi lokal yang ada di sekitar. Salah satu metode pembelajaran untuk pendidikan 
konservasi yang dapat dilakukan di alam dan bersifat menyenangkan adalah pengamatan 
burung (Birdwatching). Melalui kegiatan ini peserta akan memperoleh pembelajaran tentang 
keanekaragaman burung dan habitatnya serta peran burung terhadap pelestarian alam. Para 
akademisi berlatar belakang Biologi dengan berbagai kepakarannya seperti ornitologi (burung), 
ekologi, dan botani (tumbuhan) dinilai akan efektif dalam penyampaian pembelajaran 
pendidikan konservasi keanekaragaman hayati melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Siswa 
SDN 01 Ngesrep Balong kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal berpotensi untuk dijadikan 
sebagai sasaran kegiatan dikarenakan lokasinya yang berada di lereng pegunungan Ungaran, 
Jawa Tengah. Keanekaragaman jenis burung yang masih tinggi di habitat alaminya (kawasan 
hutan pegunungan Ungaran) menjadi materi yang sangat sesuai untuk kegiatan pendidikan 
konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian alam. Diharapkan dari kegiatan ini peserta 
akan lebih terbekali dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pelestarian sumber daya 
alam hayati khususnya burung dan habitatnya. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah 
Kegiatan ini diawali dengan persiapan anggotan tim, melakukan pendekatan dan koordinasi 
dengan pihak Desa Sekaran, selanjutnya menyusun instrumen kegiatan, pelaksanaan, dan 
evaluasi kegiatan. Pelaksanaan dilaksanakan sebanyak dua kali meliputi kampanye konservasi 
burung dan praktik pengamatan burung di lapangan.
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Kualitas dan kuantitas (kapasitas produksi) produk minuman serbuk instan UKM Jamu 
VARAGUS perlu ditingkatkan dengan menggunakan mesin kristalisasi serbuk. Ketiadaan laporan 
keuangan pada UKM Jamu VARAGUS menyebabkan usaha sulit berkembang, maka perlu 
dibuat laporan keuangan agar manajemen usaha berjalan dengan maksimal. Tujuan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas produk 
dengan menerapkan mesin kristalisasi serbuk; 2) mengetahui nilai tambah setelah menerapkan 
mesin kristalisasi serbuk; 3) menyusun laporan keuangan menggunakan komputer untuk 
UKM jamu VARAGUS. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain: 1) pembuatan laporan 
keuangan dengan menggunakan program komputer; 2) pembuatan mesin menggunakan 
metode rancang bangun; 4) pelatihan penggunaan alat dan perawatan dengan metode 
praktik dan Tanya jawab; 5) evaluasi penggunaan mesin menggunakan metode uji coba dan 
pengamatan; 6) pendampingan dan konsultasi menggunakan metode diskusi. Hasil dari program 
ini adalah: 1)mesin kristalisasi serbuk meningkatkan kualitas produk dengan adanya penurunan 
persentase gumpalan mencapai 15%, kuantitas produk meningkat 100% sekali proses; 2) terjadi 
peningkatan nilai tambah dari penerapan mesin yakni dengan berkurangnya biaya tenaga 
karyawan, dan penghematan biaya bahan bakar lebh dari 50; 3) laporan keuangan UKM VARAGUS 
dibuat menggunakan microsoft excel, tersusun atas beberapa formulir diantaranya chart of 
account, jurnal umum, neraca, dan laporan laba-rugi.

PENGINGKATAN KETRAMPILAN MEMBUAT MAKANAN SEHAT BEKAL KE SEKOLAH ANAK 
BAGI IBU-IBU PKK RT 10 RW 03 SUKOREJO GUNUNGPATI SEMARANG

Romiyatun Mijiling Astuti, Noer Hayati Lestari

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2016

Manusia hidup memiliki kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia yaitu kebutuhan 
akan pangan. Fungsi pangan adalah agar manusia dapat bertahan hidup, tumbuh dan 
bereproduksi. Manusia membutuhkan jenis nutrisi yang sama dan dalam prorsi yang berbeda 
untuk setiap golongan usia. Fungsi utama protein adalah untuk pertumbuhan dan perbaikan, 
namun bila energi yang dihasilkan dari karbohidrat dan lemak kurang maka protein yang 
dikonsumsi akan digunakan sebagai sumber energi. Maka protein sangat dibutuhkan untuk 
tumbuh kembang anak. Bila tidak terpenuhi maka tumbuh kembang anak dapat terhambat 
termasuk perkembangan kecerdasannya. Pengolahan makanan dimaksudkan agar bahan 
makanan mempunyai cita rasa yang lebih dapat diterima, dapat menimbulkan selera makan 
dan lebih mudah serta lebih aman untuk dikonsumsi, dengan tetap mempertahankan nilai 
gizi semaksimal mungkin. Sebagain besar orang tua sibuk bekerja di luar rumah sehingga 
tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan bekal ke sekolah anak. Melihat warga rt 10 rw03 
sebagain besar keluarga muda dan banyak anak-anak usia sekolah serta orang tua sibuk kerja 
di luar rumah kami memandang perlu diadakan pelatihan peningkatan ketrampilan membuat 
makanan sehat bekal ke sekolah anak. Pengabdian ini akan memberi pelatihan cara membuat 
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makanan sehat bekal ke sekolah anak yang sehat, mudah, cepat sehingga bisa dikerjakan oleh 
ibu-ibu yang memiliki kesibukan tinggi.

PELATIHAN FUEL INJECTION SYSTEM SEPEDA MOTOR BAGI WARGA DI SEKITAR KAMPUS 
UNNES

Wahyu Ady Priyo Kuncahyo, R. Imanu Danar Herunandi

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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Perkembangan teknologi pada sepeda motor semakin pesat. Semua produsen sepeda 
motor ramai – ramai menerapkan teknologi terbaru mereka salah satunya fuel injection atau di 
singkat FI. Teknologi ini mempunyai keunggulan di banding generasi sebelumnya yang masih 
memakai karburator sebagai sistem bahan bakarnya. Teknologi sistem injeksi ini mencakup 3 
sistem utama yaitu sistem bahan bakar, sistem kontrol elektronik dan sistem induksi udara. 
Perkembangan teknologi ini ternyata masih belum bisa diikuti oleh sebagian masyarakat baik 
bengkel umum yang ada maupun para pengguna sepeda motor jenis ini. Salah satunya di 
lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang dimana mayoritas bengkel umum yang ada 
di sekitar kampus biasanya hanya menangani sepeda motor yang masih menggunakan sistem 
bahan bakar konvensional atau karburator sedangkan sepeda motor yang telah fuel injection 
biasanya masuk ke bengkel resmi. Berdasarkan pemasalahan yang ada di masyarakat, maka 
perlu di lakukan pelatihan tentang pengetahuan teori dan praktik teknologi sepeda motor 
injeksi bagi para mekanik bengkel umum dan masyarakat awam. Tujuannya agar mereka mampu 
mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga sumber daya manusia yang ada dapat 
bersaing dan tidak ketinggalan jaman. Pelatihan ini rencananya akan dilaksanakan di workshop 
otomotif teknik mesin UNNES dengan di dampingi instruktur yang telah berpengalaman. 
Peserta pelatihan adalah para mekanik bengkel umum serta warga sekitar kampus UNNES 
yang masih awam tentang teknologi sistem injeksi sepeda motor Setelah diadakan pelatihan 
maka manfaat yang bisa diambil yaitu : 1. Bagi para mekanik bengkel umum agar mereka 
mendapatkan ketrampilan baik teori maupun praktik tentang bagaimana cara menangani 
perbaikan dan perawatan sepeda motor injeksi. Sehingga mereka mampu menangani trouble 
shooting sepeda motor injeksi para pelanggannya. 2. Bagi masyarakat umum di sekitar kampus 
UNNES harapannya mereka dapat mengatasi permasalahan yang terjadi ketika sepeda motor 
injeksinya terjadi gangguan ringan.

ALAT PEMBUAT TELUR ASIN YANG EFISIEN UNTUK UKM FAHARA DI KELURAHAN 
KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

Wawan Kurniawan SP, Danang Subarkah Hadikawuryan

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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Proses produksi telur asin yang membutuhkan waktu lama merupakan permasalahan 
Usaha Kecil Menengah pada umumnya, selain tidak efisien, tidak produktif, juga membutuhkan 
modal usaha yang besar. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang dialami UKM FAHARA 
di Desa Kalisegoro, Gunungpati Semarang. Oleh karena itu tim pengusul kegiatan pengabdian 
masyarakat akan membuat teknologi tepat guna berupa alat pembuat telur asin yang efisien. 
Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) meningkatan efisiensi waktu dan 
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kapasitas produksi dari alat pembuat telur asin; (2) mendesain kemasan produk telur asin UKM 
FAHARA yang menarik. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain: 1) pembuatan desain 
kemasan produk dengan metode desain grafis; 2) pembuatan alat menggunakan metode 
rancang bangun; 3) pelatihan produksi, penggunaan alat dan perawatan dengan metode praktik 
dan Tanya jawab; 4) evaluasi penggunaan alat menggunakan metode uji coba dan pengamatan; 
5) pendampingan dan konsultasi menggunakan metode diskusi. Kesimpulan dari kegiatan 
pengabdian ini adalah (1) Alat pembuat telur asin telah meningkatkan efisiensi waktu yakni 
proses manual 14 hari dapat dipersingkat menjadi 2 hari. Kapasitas produksi meningkat dengan 
kapasitas 700 butir telur sekali pemasakan, bila proses manual 150 butir sekali pemasakan. (2) 
Desain kemasan produk telur asin UKM FAHARA dibuat dengan menggunakan desain visual 
yang baik dan menampilkan informasi produk yang lengkap untuk menarik konsumen.

PENDAMPINGAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN BAGI PENGELOLA 
PERPUSTAKAAN SDN SEKARAN 01 SEMARANG

Retma Inayati Fachriz, Indah Tri Pujiati

UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang
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Perpustakaan Sekolah akan dapat berfungsi dengan baik sebagai sumber informasi 
dan sumber belajar apabila di perpustakaan sekolah tersedia bahan perpustakaan yang 
menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya bahan perpustakaan ini siswa 
dapat belajar dan mencari informasi yang diinginkan. Bahan perpustakaan tersebut adalah 
bahan perpustakaan yang secara terus-menerus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. 
Selama ini pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi serta wawasan tentang 
pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan perpustakaan di SDN Sekaran 01 masih sangat 
kurang maksimal. Ketidakmaksimalan pemanfaatan perpustakaan dapat dilihat dari kondisi 
perpustakaan, jumlah koleksi bahan perpustakaan, dan sedikitnya minat siswa yang datang ke 
perpustakaan. Hal itu disebabkan karena kurangnya motivasi dari para guru kepada siswanya 
dalam memberikan wawasan kepada siswanya untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah. 
Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kegiatan Pendampingan Perpustakaan bagi 
Pengelola Perpustakaan dengan tujuan(1) Agar sekolah memahami kondisi riil dilapangan 
tentang pengelolaan perpustakaan ,(2) Mempersiapkan proses belajar siswa dengan basis KBK,( 
3) Memotivasi Sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa dan guru dengan pemberian 
wawasan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar. Manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan ini diantaranya adalah (1) Sekolah bisa menggunakan prinsip 
dasar pengelolaan perpustakaan untuk melaksanakan KBK.(2) Untuk Memotivasi Siswa dalam 
membaca dan memanfaatkan Perpustakaan Sekolah. Pengabdian kepada Masyarakat ini 
berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dimana hal tersebut dapat dihat dari 
keseriusan dan ketekunan dari Pengelola Perpustakaan dalam mengikuti kegiatan ini.






