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KATA PENGANTAR

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Abstrak 
Hasil Penelitian Tahun 2016 dapat diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Abstrak hasil penelitian yang terbit kali 
ini merupakan suntingan hasil-hasil penelitian Dosen UNNES pada tahun anggaran 2016 
yang dibiayai dari dana DIPA PNBP Unnes, DRPM Kemristekdikti dan sumber dana yang lain.  
Abstrak hasil penelitian ini memuat hasil-hasil penelitian para dosen dari semua fakultas 
di lingkungan Universitas Negeri Semarang : FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIK, FE dan FH. Ada 
beberapa tulisan yang tidak dapat disajikan karena alasan teknis dalam Kumpulan Abstrak 
Hasil Penelitian 2017 ini.
 Harapan kami kiranya civitas akademika yang berminat dalam penelitian, dapat 
menggunakan Kumpulan Abstrak Hasil Penelitian 2017 ini sebagai bahan informasi dan 
referensi dalam melakukan penelitian. Selain itu kiranya abstrak hasil penelitian ini dapat 
pula meningkatkan pengetahuan dan wawasan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni.
 Kami menyadari bahwa dalam penyuntingan abstrak hasil penelitian ini masih ada 
kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan pada edisi-edisi 
berikutnya.
 Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Unnes, Dosen yang hasil penelitiannya 
dapat diterbitkan pada edisi ini, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 
penyuntingan akhir. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang,       Februari 2018

Penyusun
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PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI
INOVASI TEKNOLOGI PENGENDALIAN RAYAP DENGAN PEMANFAATAN 

LIMBAH ORGANIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BANGUNAN

Niken Subekti, Priyantini Widyaningrum
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Berbasis Kompetensi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Rayap tanah genus Coptotermes merupakan hama yang banyak menimbulkan 
kerusakan pada tanaman pertanian, perkebunan dan hasil hutan. Serangannya pada 
tanaman dapat menimbulkan kerusakan fisik secara langsung dan menyebabkan 
terjadinya penurunan hasil bahkan menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat besar. 
Selain menyerang tanaman pertanian, rayap genus Coptotermes juga merupakan hama 
yang menimbulkan kerugian besar pada bangunan gedung, baik perumahan, gedung 
perkantoran dan fasilitas sosial lainnya. Permasalahan penelitian ini adalah minimnya 
informasi tentang biopestisida dan karakteristik senyawa aktif dari limbah pada beberapa 
jenis tanaman terhadap serangan rayap tanah Coptotermes spp, pada kualitas kayu 
bangunan dan tanaman perkebunan serta pengendaliannya. Sampai saat ini, teknologi 
pengendalian rayap masih tertumpu pada penggunaan pestisida rayap (termitisida). 
Penggunaan pestisida (senyawa kimia sintetik) dapat menimbulkan masalah lingkungan, 
resistensi serangga hama dan potensi meracuni manusia, karena senyawa kimia yang 
digunakan sulit terurai. Untuk itu, perlu upaya pengendalian serangan rayap tanah secara 
terpadu. Pengendalian rayap secara terpadu memiliki dasar ekologis, biologi dan tingkah 
laku serangga ini serta menyandarkan diri pada faktor-faktor mortalitas alami, sehingga 
pengendalian hayati memiliki dampak lingkungan yang sangat minimal. Perbaikan 
kualitas kayu eksotik Indonesia seperti kayu Ulin (Eusideroxylon zwageri. Teysm. & 
Binnend) , Jati (Tectona grandis Linn), kayu Akasia (Acasia mangium), dan kayu Jabon 
(Anthocephalus cadamba) sesuai kebutuhan pasar dapat mengangkat kayu lokal di 
negeri sendiri. Pengendalian rayap terpadu dari limbah beberapa tanaman di Indonesia, 
penelitian ini dirancang 3 tahun. Tahun 1 Penelitian ini akan dilakukan karakterisasi 
senyawa aktif pada limbah dari beberapa tanaman yaitu limbah tanaman jarak, limbah 
tanaman krisan, dan limbah tanaman mangrove sebagai bahan biopestisida. Karakterisasi 
dilakukan untuk mendapatkan senyawa aktif dari limbah bahan organik sebagai bahan 
pengendalian rayap. Tahun ke-2 Penelitian akan dilakukan dengan pemanfaatan teknik 
pengendalian rayap dengan menggunakan senyawa aktif yang terdapat dalam feromon 
(hormon penanda jejak) dalam rangka penyusunan strategi pengendalian yang lebih 
efektif serta mengurangi pestisida anti rayap yang tersebar didalam tanah. Tahun ke 
3 Penelitian akan dilakukan pengembangan teknik radiasi untuk mendapatkan kayu 
yang berkualitas dalam upaya menjamin kualitas bahan bangunan dan melakukan 
evaluasi kayu yang telah diradiasi menggunakan sinar gamma untuk mengetahui akibat 
radiasi. Berdasarkan penelitian tahun pertama hingga tahun ketiga dirumuskan konsep 
pengendalian rayap tanah Coptotermes spp dan rayap kayu kering Cryptotermes spp 
serta pengembangan sistem pengendalian rayap Coptotermes berbasis bahan-bahan 
hayati secara terpadu pada lingkungan pemukiman. Luaran penelitian ini berupa 1) 
karakteristik senyawa aktif biopestisida pada limbah organik tanaman jarak, tanaman 
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krisan, dan tanaman mangrove dengan keunggulan tertentu 2) karakterisasi senyawa 
aktif feromon pada rayap tanah Coptotermes spp dan rayap kayu kering Cryptotermes 
spp serta evaluasi pengendaliannya 3) pengembangan inovasi teknik pengendalian 
rayap terpadu dan teknik radiasi untuk mengetahui dampak kualitas kayu terhadap pola 
serangan rayap tanah dan rayap kayu kering.

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

Oktia Woro Kasmini H, Sri Ratna Rahayu, Bambang Budi Raharjo 
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Berbasis Kompetensi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Prevalensi gizi lebih dan gizi buruk di Indonesia meningkat dari tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2013. Hasil penelitian tahun pertama mendapatkan adanya potensi local 
yang berkaitan dengan system social, system budaya, modal social dan pengaruh letak 
daerah. Tujuan pada tahun kedua ini adalah mendapatkan rumusan perencanaan program 
gizi berbasis potensi lokal untuk daerah urban dan sub urban. sehingga dihasilkan beberapa 
alternative model utuk diujicobakan yaitu, 1) untuk daerah urban berupa: (1) System 
penguatan deteksi dini di masyarakat, yang dapat dilakukan oleh kader dan anggota 
PKK, (2) Peningkatan kemitraan melalui institusi sekolah, yang dapat dilakukan dengan 
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), (3) Pengoptimalan fungsi posyandu.2) untuk daerah 
sub urban berupa: (1) Perluasan jangkauan kemitraan, (2) Peningkatan pemberdayaan 
masyarakat melalui pos peduli gizi anak. Secara umum penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif, dengan focus penelitian pelaksanaan model berkaitan dengan 
input, proses dan out put. Informan ditentukan dengan teknik purposive dan snowball. 
Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan observasi, panduan 
wawancara, dan panduan FGD serta instrument brainstorming. Teknik analisa dengan 
model Miles and Huberman. Penedekatan kuantitatif, untuk menilai efektivitas dari 
masing masing model, dengan menggunakan kriteria keefektifan dari Sugiyono (2014). 
Tingkat efektifitas program dipengaruhi oleh: 1) Kebijakan dan dukungan dari institusi 
kesehatan sebagai leader dalam program kesehatan di masyarakat, 2) Potensi yang ada 
di masyarakat merupakan modal yang sangat berperan dalam tingkat efektivitas yang 
diperoleh, 3) Gaya kepemimpinan dari ketua organisasi masyarakat yang dilibatkan, 4) 
Komitmen dari institusi mitra yang didukung oleh kebijakan dari level strata diatasnya, 
5) Lingkungan social budaya merupakan karakter masyarakat yang perlu menjadi 
pertimbangan untuk melakukan intervensi model program, sehingga didapatkan hasil 
maksimal.
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PENELITIAN TIM PASCASARJANA
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INGGRIS TEKS PROSEDUR 
BERBASIS FUN ACTIVITIES UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER SISWA

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

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

KORUPSI DALAM KONSTRUKSI MEDIA : ANALISIS WACANA KRITIS 
PEMBERITAAN KORUPSI DI TELEVISI SWASTA NASIONAL INDONESIA

Hari Bakti Mardikantoro, B. Wahyudi Joko Santoso
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Penelitian ini akan memotret konstruksi wacana pemberitaan korupsi di televisi 
swasta nasional Indonesia dengan analisis wacana kritis. Adapun model analisis wacana 
kritis yang digunakan adalah model Teun A. van Dijk. Model ini melihat faktor kognisi 
sebagai elemen penting dalam produksi wacana. Wacana dilihat bukan hanya dari 
strukturnya, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Proses produksi 
wacana menyertakan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Salah satu topik 
yang selalu muncul dan menarik perhatian di televisi adalah berita korupsi. Topik ini 
selalu muncul menjadi head line berita. Hal ini terjadi karena korupsi hampir selalu terjadi 
di Indonesia bahkan sudah membudaya. Korupsi sudah menjadi gaya hidup para pejabat 
kita. Korupsi adalah masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan 
ekonomi pesat. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap penelitian (tiga tahun) yang 
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terbagi ke dalam tiga isu pokok (topik) yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian 
tahap I (tahun I) akan diungkap analisis kontruksi teks pemberitaan korupsi, peran 
kognisi sosial dalam memproduksi teks berita korupsi, dan analisis praktik sosial dalam 
memproduksi teks berita korupsi di RCTI, SCTV, TV One, dan Metro TV; penelitian tahap II 
(tahun II) akan diungkap analisis kontruksi teks pemberitaan korupsi, peran kognisi sosial 
dalam memproduksi teks berita korupsi, dan analisis praktik sosial dalam memproduksi 
teks berita korupsi di Global TV, Indosiar, ANTV, dan Trans7; sedang penelitian tahap III 
(tahun III) akan diungkap analisis kontruksi teks pemberitaan korupsi, peran kognisi sosial 
dalam memproduksi teks berita korupsi, dan analisis praktik sosial dalam memproduksi 
teks berita korupsi di MNCTV, TransTV, Kompas TV, dan Net TV. Pengkajian masalah 
dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan sosiologis empiris 
dan pendekatan kritis. Pendekatan sosiologis empiris memahami wacana sebagai 
peristiwa tutur yang terikat konteks situasi. Pendekatan sosiologis empiris mengkaji 
wacana dari segi eksternalnya. Adapun pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai 
power (kekuasaan) atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi dalam 
masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai bentuk praktik sosial. Data 
dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan metode simak diikuti dengan teknik 
rekam dan catat, serta metode wawancara. Adapun data penelitian berupa penggalan 
teks berita korupsi di televisi swasta nasional Indonesia. Televisi yang dijadikan sumber 
data fisik berupa televisi swasta nasional Indonesia yang meliputi RCTI, SCTV, MNCTV, 
iNews TV, ANTV, Metro TV, TV One, TransTV, Trans7, Global TV, Kompas TV, dan Net 
TV. Pemilihan televisi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa semua stasiun 
televisi memiliki program berita dan beberapa berita yang disiarkan merupakan berita 
kasus korupsi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana 
kritis van Dijk. Van Dijk membagi analisis wacana menjadi tiga dimensi, yakni dimensi 
teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks/praktik sosial. Hasil penelitian berupa 
(1) dimensi teks dalam analisis teks berita korupsi di televisi swasta nasional Indonesia 
dibedakan menjadi tiga struktur, yakni struktur makro yang merupakan makna global 
atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang 
dikedepankan dalam suatu berita, superstruktur yang merupakan struktur wacana yang 
berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke 
dalam berita secara utuh dan struktur makro adalah makna wacana yang dapat diamati 
daribagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, 
dan gambar, (2) proses produksi siaran berita terdiri atas tiga tahapan yakni, (a) tahap 
praproduksi yaitu adanya perencanaan ide atau gagasan awal dalam rapat redaksi untuk 
melakukan pencarian berita, (b) tahap produksi, yaitu dengan memproduksi berita yang 
didapatkan menjadi sebuah subtheme yang beragam dari para pencari berita di lapangan 
yang melibatkan desk, reporter korlip, korda dan contributor dalam mengumpulkan 
bahan mentah materi berita. Kemudian yang terakhir (c) tahap pascaproduksi adalah 
tahap yang dilakukan oleh editor dan grafis dalam memadukan gambar maupun suara 
sebelum on air. Setelah semua tahapan sudah selesai, produser melakukan pengecekan 
kembali untuk ditayangkan, dan (3) analisis konteks sosial didasarkan pada asumsi 
bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengarui wacana yang diproduksi oleh 
media tersebut dan perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana 
wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Terdapat tiga 
konteks yang ditemukan dalam menganalisiswacana berita di media tersebut, yaitu 
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konteks situasional, institusional, dan sosial. Saran berupa (1) para wartawan televisi 
bisa mengurangi pengggunaan kata, frasa atau kalimat yang menyangatkan kesalahan 
dan cenderung menyudutkan objek berita, (2) para pemirsa televisi hendaknya lebih 
peka menangkap makna suatu berita di televisi swasta nasional Indonesia, dan (3) para 
peneliti bisa mengkaji objek teks dan media dari sudut pandang lain karena permasalahan 
teks dan media sangat menarik untuk diletilti.

MODEL PEMBELAJARAN SENI TARI: PENANAMAN APRESIASI DAN NILAI 
ESTETIK BAGI ANAK TAMAN KANAK-KANAK

Hartono, Sunarto
Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Pembelajaran seni tari di TK, pada umumnya guru lebih menekankan kemampuan 
keterampilan menari pada anak. Berkaiatan dengan potensi yang ada pada diri anak 
cenderung terlupakan. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan mengekspresikan 
diri secara kreatif, pengembangan beragam kompetensi, apresiasi, dan kreasi dengan 
memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika, serta upaya 
menumbuhkembangkan kesadaran terhadap beragam budaya Nusantara sangat jauh 
dari sentuhan guru. Berdasar dari alasan yang telah dijelaskan, tujuan akhir penelitian ini 
adalah menemukan model pembelajaran seni tari, untuk penanaman apresiasi dan nilai 
estetik pada anak Taman Kanak-kanak. Model ini diharapkan menjadi acuan bagi guru-
guru TK dalam melaksanakan pembelajaran seni tari di TK, dan seni tari sebagai media 
pembelajaran. Penelitian awal yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan bentuk 
kegiatan pembelajaran tari dan pembelajaran laian yang mendukung dalam kegiatan 
pembelajaran di TK. Beberapa temuan kegiatan pembelajaran tari yaitu adanya berbagai 
macam vareasi dan disesuikan dengan sumber daya pengajar yang ada di setiap TK. 
Bebrapa materi yang di ajarkan sangat beragam dan sangat kebergantungan pada 
guru disetiap sekolahan. Beberapa materi yang telah dilaksanakan adalah tari Gajah 
Melin, Kuda kepang, Aku Wis sekolah (saya sudah sekolah), Kereta Api, dan tari Piring. 
Kesamaan dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk pola, yaitu: bagian awal, inti, 
penutup. Evaluasi tidak semua guru melakukan pada akhir kegitan pembelajaran. Pada 
umumnya guru yang mengajar tari dalam penguasaan kelas sangat baik, yaitu adanya 
kesadaran setiap siswa untuk mengikuti dengan tekun sampai berakhirnya kegiatan 
pembelajaran. Motivasi yang dibangun agar anak-anak tetap semangat dalam mengikuti 
kegiatan menari yaitu, bahwa yang menari dengan bagus akan ada kesempatan tampil 
terutama acara perpisahan dengan menggunakan kostum. Pemilihan materi sangat 
kebergantungan pada penguasaan guru yang dimampui. Kegiatan pembelajaran 
cenderung dalam bentuk penekanan penguasaan materi yang baik.
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PENGEMBANGAN BUKU AJAR IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS 
SEBAGAI UPAYA MENYEJAJARKAN KEMAMPUAN SISWA DI KANCAH 

INTERNASIONAL

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Lemahnya kemampuan siswa dalam literasi sains ditunjukkan oleh hasil penelitian 
Programme for International Student Assessment (PISA) untuk anak usia 15 tahun. Sejak 
tahun 2000 hingga 2015, siswa Indonesia selalu berada pada urutan bawah. Sementara, 
ketersediaan buku Sains terpadu yang memuat aspek-aspek literasi sains juga masih 
terbatas. Oleh sebab itu perlu dikembangkan buku ajar IPA yang berbasis literasi sains. 
Penelitian ini bertujuan: mengembangkan buku ajar IPA terpadu berbasis literasi sains. 
Tujuan khususnya adalah: (1) mengembangkan buku ajar IPA terpadu berbasis literasi 
sains, (2) menentukan kevalidan buku ajar IPA terpadu berbasis literasi sains, (3) menguji 
tingkat keterbacaan buku yang dikembangkan, (4) menguji kefektifan buku ajar IPA terpadu 
berbasis literasi sains dalam memahamkan konsep dan kemampuan literasi sains siswa, 
(5) menyelidiki keberterimaan buku ajar IPA terpadu berbasis literasi sains oleh siswa 
dan guru di sekolah, dan (6) diseminasi dan implementasi produk di wilayah yang lebih 
luas. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D). Penelitian dilaksanakan 
dalam tiga tahun. Tahun I dihasilkan prototipte buku ajar IPA terpadu berbasis literasi 
sains yang sudah divalidasi pakar. Tahun kedua dilakukan uji keefektifan buku ajar dalam 
meningkatkan kemampuan literasi siswa SMP. Lokasi dan subjek ujicoba di SMP N 24 
Semarang, SMP N 1 Ambarawa, SMP N 1 Magelang, SMP N 1 Purwokerto, SMP N 1 
Sidareja Cilacap, SMP N 2 Pekalongan, SMP N 1 Boyolali, SMP N 1 Purwodadi, dan SMP 
N 1 Welahan Jepara, siswa kelas VII, VIII, IX. Desain uji coba dengan pretest-posttest 
control group. Buku ajar dikatakan efektif jika hasil posttest siswa yang menggunakan 
buku ajar yang dikembangkan lebih baik dari pada yang menggunakan buku ajar yang 
biasa digunakan di sekolah; peningkatan kemampuan literasi kelompok eksperimen lebih 
baik daripada kelompok kontrol. Teknik analisis data menggunakan Gain ternormalisasi 
dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ajar yang dikembangkan efektif untuk 
meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Tahun ke-tiga dilakukan diseminasi dan 
implementasi di wilayah yang lebih luas, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Hasil diseminasi ke 
wilayah di luar Jawa menunjukkan ada peningkatan kemampuan guru dalam mengajar 
IPA berbasis literasi sains, peningkatan pengetahuan tentang literasi sains bagi dosen 
dan mahasiswa, dan terjadi peningkatan kemampuan literasi sains bagi siswa.
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DESAIN MATERI AJAR MULTI REPRESENTASI UNTUK SCIENTIFIC PROBLEM 
BASE LEANING DAN AUTHENTIC EVALUATION MODEL CBT/ WEB UNTUK 

ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP KIMIA

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Rendahnya kualitas dan kuantitas pemahaman konsep kimia siswa SMA dan 
sederajad menyebabkan tidak tercapainya ketuntasan klasikal/hasil belajar, baik dari 
segi pengetahuan (cognitive), keterampilan (skills), dan sikap (afective). Guru akan 
merasa kesulitan dan harus mengadakan remidi setiap kali ulangan. Pembelajaran 
konsep kimia ditingkat SMA pada umumnya hanya sebatas definitif dan makroskopis 
saja, tingkat mikroskopis, simbolik, dan stoikiometris jarang sekali diberikan secara nyata 
pada scientific problem base learning. Perlu adanya materi ajar yang multi representasi 
(definition, macroscopis, microscopis, simbolic, stoichiometris), visualisasi konsep kimia 
yang bersifat abstrak, dan instrumen tes diagnostik pendeteksi pemahaman konsep 
model CBT/WEB untuk mengantisipasi diberlakukannya kuriulum 2013. Keberhasilan/
target tahun pertama adalah tersusunnya materi ajar multirepresentasi untuk scientific 
problem base learning dan instrumen tes diagnostik pendeteksi pemahaman konsep yang 
teruji validitas dan reliabilitasnya melalui ujicoba berulang. Metode penelitian dimulai dari 
pengembangan materi ajar dengan karakter multirepresentasi dan penyusunan instrumen 
evaluasi otentik dimulai dari penyusunan kisi-kisi, desain evaluasi, bentuk test, panjang 
tes, penyusunan soal, kunci jawaban, ujicoba berulang, analisis data ujicoba, sampai 
diperoleh instrumen evaluasi otentik yang valid dan reliabel.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF INTERAKTIF BERBASIS 
PENDEKATAN PMRI-SAINTIFIK MENGGUNAKAN TIK UNTUK MENINGKATKAN 
LITERASI MATEMATIKA PISA DAN KARAKTER KREATIF KEMANDIRIAN SISWA

Wardono, Scolastika Mariani
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Penelitian ini sangat urgen dan mendesak sekali terkait dengan isu nasional 
Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa karena kemampuan literasi matematika 
siswa SMP Indonesia hasil penilaian internasional Programme for International Student 
Assessment (PISA) oleh negara-negara maju OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) peringkat PISA bidang Matematika, Sains dan Reading 
masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu th 2003 peringkat 
ke-39 dari 40 negara, th 2006 peringkat ke- 38 dari 41 negara, th 2009 peringkat ke-
61 dari 65 negara dan th 2012 peringkat ke-64 dari 65 negara. Hal ini sebagai salah 
satu indikator yang menunjukkan Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa 
Indonesia masih rendah khususnya Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa 
penduduk Indonesia yang berumur 13-15 tahun karena penilaian PISA tsb mengambil 
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sampel acak dari populasi penduduk negara yang berumur 13-15 tahun. Kurikulum 2013 
diluncurkan salah satunya bercermin hasil PISA yang masih jauh dari harapan bangsa 
Indonesia ini dan untuk menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik, peringkat PISA 
yang mencerminkan daya saing bangsa yang lebih baik perlu dikembangkan model 
pembelajaran yang inovatif, interaktif diantaranya model pembelajaran inovatif interaktif 
Problem Based Learning, Project Based Learning, yang berbasis pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan pendekatan Saintifik menggunakan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai media yaitu Google Drive, E-Schoology, Quipper 
School, E-learning-Edmodo yang tak terbatas ruang kelas dan waktu, bermakna, 
menyenangkan siswa serta memuat pendidikan karakter (pendikar) kreatif kemandirian 
siswa untuk berdaya saing tinggi. Tujuan umum jangka panjang penelitian ini untuk 
meningkatkan pembangunan manusia dan daya saing bangsa Indonesia dalam literasi 
matematika PISA siswa SMP di wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pengembangan 
model dan perangkat pembelajaran inovatif interaktif berbasis pendekatan PMRI-Saintifik 
menggunakan TIK yang bermuatan pendikar kreatif kemandirian.Target khususnya; (1) 
analisis kebutuhan pengembangan perangkat dan model pembelajaran inovatif interaktif 
berbasis PMRI-Saintifik dengan TIK, (2) menemukan model pembelajaran inovatif 
interaktif berbasis PMRI-Saintifik dengan TIK dan desain perangkat pembelajarannya 
yang valid dan praktis, (3) menghasilkan produk model dan perangkat pembelajaran 
inovatif interaktif berbasis PMRI-Saintifik memanfaatkan TIK dan bermuataan pendikar 
kreatif kemandirian yang efektif dapat meningkatkan kemampuaan literasi matematika 
PISA, (4) mengkondisikan kawasan pendidikan siswa terpelajar dalam wilayah MGMP 
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) SMP di Jateng yang memiliki daya saing kemampuan 
literasi matematika PISA di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Penelitian ini 
dirancang menggunakan Research and Development(R&D), penelitian yang ditindaklanjuti 
pengembangan dan desiminasi suatu produk/model. Penelitian ini dilakukan dengan 
langkah: (1) pengumpulan data (2) pengorganisasian data; (3)analisis dan perumusan; 
(4) penyusunan model; (5) program aksi (implementasi model); (6) evaluasi /refleksi; 
(7) replikasi dan inovasi; dan (8) produk model final dan desiminasi. Hasil penelitian 
menunjukkan perangkat pembelajaran inovatif interaktif berbasis pembelajaran PMRI-
Saintifik menggunakan TIK yang dikembangkan valid, praktis dan efektif dan dapat 
meningkatkan kemampuan literasi matematika dan karakter kreatif kemandirian siswa 
SMP. Sedangkan kualitas pembelajaran inovatif interaktif berbasis pembelajaran PMRI- 
Saintifik menggunakan TIK memenuhi kategori baik.

PENGEMBANGAN MODEL INOVASI PEMBELAJARAN DAN BAHAN AJAR 
RME (REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION) BERBASIS 

ETNOMATEMATIKA UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER SISWA

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

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

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

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

Penelitian Tim Pascasarjana 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Tujuan utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah untuk mencetak tenaga 
kerja, baik sebagai karyawan (employee) maupun pemilik pekerjaan (employeer) atau 
wirausahawan (entrepreneur). Namun sistem penyelenggaraan pendidikan yang ada saat 
ini tidak mendukung apa yang menjadi tujuannya. Terbukti masih banyak lulusan SMK 
yang belum siap bekerja, utamanya sebagai wirausahawan. Untuk mencetak seorang 
wirausahawan, tidak dapat dilakukan secara parsial, namun semua pihak atau unit-unit 
yang terkait perlu menangani secara terpadu. Keterpaduan antara lain melibatkan LPTK 
sebagai lembaga penghasil guru SMK, model pembelajaran di SMK, Unit Produksi di 
SMK, dan keterlibatan dunia usaha dan industri (DUDI) melalui pelaksanaan Praktik 
Kerja Industri (Prakerin). Topik penelitian ini telah mengacu pada Rencana Strategis 
LP2M Unnes Tahun 2015-2019, dimana terdapat beberapa topik bidang inovasi 
pendidikan berkualitas & berkarakter yang perlu dikaji, antara lain tentang manajemen 
sekolah, kurikulum berbasis kewirausahaan & kearifan lokal, dan model pembelajaran. 
Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan 
model manajemen pendidikan kewirausahaan berbasis keunggulan lokal pada Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK). Melalui penelitian Tim Pascasarjana yang melibatkan empat 
mahasiswa program Pascasarjana Unnes ini akan dikembangkan model manajemen 
pendidikan kewirausahaan yang dikaji melalui empat aspek yang saling terkait yaitu LPTK 
sebagai lembaga penghasil guru SMK, model pembelajaran, Unit Produksi di SMK, dan 
pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin). Penelitiaan dirancang dalam tiga tahun 
menggunakan pendekatan Research and Development (R & D). Pada tahun pertama 



12 Abstrak Hasil Penelitian 2017

Penelitian DRPM Kemenristekdikti

telah dilaksanakan dan telah diungkap dan dideskripsikan model manajemen pendidikan 
kaitannya dengan usaha mencetak wirausahawan, yang dikaji dari aspek LPTK sebagai 
lembaga penghasil guru SMK, model pembelajaran kewirausahaan, pelaksanaan Unit 
Produksi, dan Praktik Kerja Industri (Prakerin). Pada tahun kedua telah dihasilkan model 
hipotetik manajemen pendidikan kewirausahaan berbasis keunggulan lokal. Pada tahun 
ketiga adalah implementasi model manajemen pendidikan kewirausahaan berbasis 
keunggulan lokal pada SMK.
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PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
MODEL PEMBELAJARAN KEBAHAGIAAN MELALUI APRESIASI KARYA 

SASTRA PERANCIS

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

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan dua desain dalam penelitian 
(1) exploratory research untuk menghasilkan model pembelajaran kebahagiaan dan 
(2) penelitian tindakan untuk mengevaluasi pelaksanaan model pembelajaran itu di 
lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) wawancara mendalam dengan 
pakar bahasa Perancis, (2) pakar sastra; dan (3) pakar psikologi untuk memperoleh 
poin penting pembelajaran kebahagiaan. Kemudian dari hasil wawancara mendalam itu 
disusun draf model pembelajaran kebahagiaan melalui fokus group discussion dengan 
anggota perhimpunan pengajar bahasa Perancis seluruh Indonesia (PPPSI). Penelitian 
ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang Maret sampai dengan Oktober 2017. 
Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut; 1) model pembelajaran kebahagiaan 
dalam pembelajaran bahasa Perancis melalui karya sastra dikembangkan melalui 
serangkaian penelitian yang mencakup pengambilan data dari pakar bahasa, sastra dan 
psikologi untuk merumuskan materi yang sesuai dalam pengajaran kebahagiaan. Setelah 
itu materi ditempatkan dalam model pembelajaran berpola ASSURE; 2) penerapan model 
pembelajaran kebahagiaan dalam pembelajaran bahasa Perancis melalui karya sastra 
dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Negeri 
Semarang dengan hasil (1) mahasiswa mengapresiasi tema pencarian kebahagiaan; (2) 
materi kebahagiaan dapat menarik minat mahasiswa karena dikaitkan dengan pencarian 
kebahagiaan individu. Saran penelitian adalah perlunya pengujian model pembelajaran 
kebahagiaan ini di lapangan, terutama pada mahasiswa jurusan bahasa Perancis lain 
untuk mendapatkan perbandingan respon mahasiswa

METAFORA DALAM WACANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN 
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

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

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Metafora tidak hanya untuk keindahan pengungkapan dalam bidang prosa. 
Ternyata metafora juga memiliki daya kreatif dalam bahasa sehingga dapat mewakili 
pesan yang disampaikan politikus dengan tepat dan menarik pada wacana kampanye 
sebagai hiasan. Penelitian tentang metafora belum banyak dilakukan, lebih-lebih di dalam 
wacana kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 
tahun 2014. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah jenis kategori semantis, 
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makna ungkapan metaforis, kesantunan tuturan metaforis, fungsi metafora, dan nilai-nilai 
ungkapan metaforis yang terkandung dalam wacana kampanye pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
jenis kategori semantis, makna ungkapan metaforis, kesantunan tuturan metaforis, fungsi 
metafora, dan nilai-nilai ungkapan metaforis yang terkandung dalam wacana kampanye 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Data 
penelitian ini berupa 320 penggalan wacana dari 322 metafora yang diterbitkan oleh surat 
kabar Kompas, Tempo, dan Suara Merdeka dalam kurun waktu tujuh bulan yaitu pada 
bulan Maret sampai September 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif dan pragmatik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode normatif, 
metode padan referensial, dan metode refleksif introspektif. Dari analisis data penelitian 
ini diperoleh temuan sebagai berikut. Jenis kategori semantis metafora dalam wacana 
kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 
adalah (1) 5 kategori ke-ada- an (being), (2) 3 kategori kosmos (cosmos), (3) 6 kategori 
energi (energi), (4) 18 kategori substansi (substance), (5) 3 kategori terestrial (terrestrial), 
(6) 7 kategori benda (object), (7) 8 kategori kehidupan (living), (8) 6 kategori makhluk 
bernyawa (animate), dan (9) 19 kategori manusia (human). Makna ungkapan metaforis 
dalam wacana kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 
tahun 2014 berdasarkan makna perbandingan adalah (1) 8 benda untuk menyatakan 
benda, (2) 4 benda untuk menyatakan keadaan, (3) 5 benda untuk menyatakan tindakan, 
(4) 2 tempat untuk menyatakan tempat, (5) 4 tempat untuk menyatakan keadaan, (6) 6 
tindakan untuk menyatakan tindakan, (7) 3 tindakan untuk menyatakan keadaan, (8) 8 
keadaan untuk menyatakan keadaan, (9) 3 keadaan untuk menyatakan tindakan, dan (10) 
3 waktu untuk menyatakan waktu. Makna metafora berdasarkan makna interaksi meliputi 
makna ungkapan metaforis berubah artinya ke dalam makna langsung yang dimaksud 
atau sebaliknya berjumlah 13 makna metafora. Sementara itu, hubungan antara target 
dan sumber ungkapan metaforis dalam wacana kampanye pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 mengindikasi adanya hubungan 
antara target dan sumber yang ditunjukkan adanya kesamaan tindakan dan gerakan. 
Hubungan antara target dan sumber dapat digunakan untuk menunjukkan ground/
basis yang dapat menunjukkan motivasi mengapa ungkapan metaforis digunakan. 
Selain itu, terdapat hubungan ungkapan metaforis dengan kebudayaan dalam wacana 
kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014. 
Kesantunan ungkapan metaforis dalam wacana kampanye pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 berjumlah enam. Rinciannya 
adalah 5 bidal ketimbangrasaan, 9 bidal kemurahhatian, 3 bidal keperkenanan, 8 bidal 
kerendahhatian, 8 bidal kesetujuan, dan 8 bidal kesimpatian. Fungsi metafora dalam 
wacana kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 
tahun 2014 berjumlah tujuh. Rinciannya adalah (1) 1 fungsi penyebutan sifat khas, 5 
keserupaan, dan 2 tempat asal, (2) 10 fungsi penggantian, (3) 10 fungsi menghaluskan 
ungkapan, (4) 14 fungsi penyampaian kritik, (5) 15 fungsi keindahan pengungkapan, (6) 
25 fungsi penyangatan makna, dan (7) 2 fungsi mengkonkretkan pengalaman manusia. 
Nilai-nilai ungkapan metaforis dalam wacana kampanye pemilihan umum Presiden dan 
Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 adalah (1) 9 nilai kegotongroyongan atau 
kerja sama, (2) 5 nilai kereligiusan, (3) 7 nilai kesantunan, (4) 13 nilai kewaspadaan, (5) 
5 nilai kesalinghormatian, (6) 2 nilai ketolongmenolongan, (7) 4 nilai kesederhanaan, 
dan (8) 4 nilai kemusyawarahan. Nilai-nilai tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 
harkat dan derajat manusia. Saran kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
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bahwa metafora tidak hanya untuk memperindah bahasa dalam bidang prosa. Ternyata 
metafora juga merupakan salah satu wujud daya kreatif bahasa yang dapat mewakili 
pesan yang disampaikan politikus dengan tepat dan menarik pada wacana kampanye. 
Dengan mengetahui kebermaknaan metafora tersebut, calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden sebaiknya menggunakan metafora dalam berkampanye untuk pemilihan umum 
mendatang. Sementara itu, saran kepada peneliti lanjutan, bahwa penelitian ini tidak 
dapat menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan metafora yang kompleks 
ini. Dari hasil penelitian ini berpeluang untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai 
bagaimana pemakaian metafora berdasarkan aspek etnolinguistis.

MODEL KEBIJAKAN EKONOMI-POLITIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN-
HUTAN DI WILAYAH EKS-KARESIDENAN SURAKARTA, KAJIAN SEJARAH 

PENGELOLAAN HUTAN JAWA TAHUN 1870-1942

Nina Witasari
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Kondisi hutan Jawa khususnya yang berada di wilayah eks-Karesidenan 
Surakarta sudah sejak lama menjadi perhatian banyak pihak, karena selain mempunyai 
potensi alam juga menyimpan potensi konflik. Disatu sisi ada kepentingan Negara yang 
mendesak untuk dipenuhi melalui mekanisme pasar bebas, sementara dipihak lain ada 
kepentingan rakyat untuk menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan dan 
penghidupannya. Permasalahan berikutnya adalah berbagai kendala yang dihadapi 
pemerintah kolonial, penguasa tradisional swa-praja Surakarta, dan rakyat di wilayah 
hutan milik kerajaan dalam pengelolaan hutan Jawa, dan model kebijakan ekonomi- 
politik dalam pengelolaan hutan-hutan di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Hal ini 
mendorong perlunya dihadirkan seperangkat kebijakan yang mengakomodir banyak 
kepentingan yang bermain atas keberadaan hutan. Kebaruan yang ditargetkan dari 
penelitian adalah berusaha mengungkap konsep kebijakan pengelolaan hutan Jawa yang 
dilakukan pemerintah kolonial, penguasa tradisional swa-praja Surakarta (Kasunanan 
dan Mangkunegaran), dan yang dilakukan rakyat di wilayah hutan milik kerajaan. 
Langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 
ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, menentukan informan penelitian. Kedua, 
mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam sesuai dengan panduan 
wawancara. Ketiga, melakukan katagorisasi atau pengelompokan data. Keempat, 
mereduksi data dan menyusun kebijakan pengelolaan hutan Jawa yang dilakukan 
pemerintah kolonial, penguasa tradisional swa-praja Surakarta, dan yang dilakukan 
rakyat di wilayah hutan milik kerajaan, Kelima, melakukan analisis tentang temuan teoritik 
atas model pengelolaan hutan. Untuk itu rencana kegiatan yang diusulkan diantaranya 
adalah melakukan pengumpulan sumber data dalam penelitian ini yaitu (1) Arsip 
Mangkunegaraan dan Kasunanan Surakarta, arsip yang akan dicari dalam penelitian 
adalah data pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Mangkunegaran dan Kasunanan, (2) 
Arsip Perhutani, arsip ini mengungkap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani, 
(3) Informan, yang dijadikan informan penelitian adalah masyarakat yang hidup disekitar 
hutan dan tokoh masyarakat yang hidup di wilayah sekitar hutan, (4) Sumber-sumber 
tradsional, seperti upacara, mitos dan cerita rakyat. Luaran yang dijanjikan dari keseluruhan 
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proses tersebut adalah dihasilkannya sebuah model kajian kebijakan pengelolaan hutan 
Jawa khususnya di wilayah eks- Karesidenan Surakarta. Model kajian kebijakan tersebut 
akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah baik dalam maupun luar negeri yang berkaitan 
dengan kebijakan, pengelolaan dan kehutanan, maupun jurnal ilmiah di bidang sejarah. 
Hasil penelitian ini juga menjadi salah satu bagian dari rangkaian draft disertasi yang di 
rencanakan akan selesai proses studinya pada bulan Desember 2017.

PROSES INDIANISASI PESISIR UTARA JAWA TENGAH ABAD VII-VIII MASEHI 
ATAS DASAR TINGGALAN ARKEOLOGIS DI KABUPATEN BATANG

Ufi Saraswati
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Para ahli berpendapat proses Indianisasi dalam bidang agama dan politik pada 
lingkungan istana telah berkembang beberapa abad setelah masa perdagangan awal 
ini. Akibat perkembangan pelayaran perdagangan, selanjutnya di Nusantara banyak 
bermunculan pusat-pusat kekuasaan, terutama di Jawa, antara lain Kerajaan Mataram 
Kuno yang berpusat di Jawa Tengah. Atas dasar tinggalan arkeologi yang banyak 
ditemukan di daerah Pesisir Utara Jawa Tengah, dapat diduga bahwa daerah pesisir 
Utara Jawa Tengah merupakan salah satu pintu masuk pusat kerajaan Mataram kuno. 
Orang pertama yang menaruh minat terhadap peninggalan di daerah Utara Jawa 
adalah Th. St. Raffles, dalam bukunya History of Java tahun 1987. Raffles melaporkan 
adanya temuan di daerah Pekalongan berupa Jaladwara dan di daerah Kendal berupa 
tugu peringatan. J.F.G Brumund selanjutnya dalam Brijdrage tot de Kennis van het 
Hindoeisme op Java tahun 1868 menguraikan adanya arca yang terdapat di halaman 
karesidenan Pekalongan dan arca Ganesa dari Tegal. Adanya sebaran situs dengan 
tinggalan berupa arca, reruntuhan candi dan peninggalan lainnya, menunjukkan pada 
masa itu di daerah Pesisir Utara Jawa Tengah sudah memiliki kehidupan yang cukup 
makmur dengan populasi penduduk yang cukup, sehingga masyarakatnya mampu 
mendirikan bangunan candi. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dan selanjutnya nilai-
nilai yang terkandung dari penelitian Kajian Awal Tinggalan Hindu Budha Di Jawa 
melalui penelusuran Arkeologis di Pesisir Utara Jawa Tengah dapat dijadikan bahan bagi 
pengembangan pembangunan karakter Mahasiswa Unnes sebagai Kampus Konservasi. 
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka masalah dan tujuan yang ingin 
dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. bagaimana kondisi tinggalan 
Hindu Budha; dan 2. bagaimana makna keagamaan yang terkandung dalam tinggalan 
Hindu Budha Di Jawa melalui penelusuran Arkeologis di Pesisir Utara Jawa Tengah; dan 
3. merancang dan membuat desain pengembangan nilai-nilai dari tinggalan Hindu Budha 
di Jawa melalui penelusuran Arkeologis di Pesisir Utara Jawa Tengah bagi pembangunan 
karakter mahasiswa Unnes sebagai Kampus Konservasi.
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PRODUKSI FLAVONOID DAN TINGKAT DIFERENSIASI SEL PADA KULTUR 
SUSPENSI SEL KEPEL (STELECHOCARPUS BURAHOL ) DARI EKSPLAN 

MESOKARP

Noor Aini Habibah
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Penelitian ini mengkaji produksi flavonoid pada berbagai tingkatan diferensiasi 
jaringan. Uji kualitatif kandungan flavonoid total dilakukan dengan KLT, uji kuantitatif 
menggunakan spektrofotometer. Jenis flavonoid yang muncul dideteksi dengan 
menggunakan HPLC. Eksplan berupa mesokarp ditanam pada medium MS padat dengan 
penambahan 2,4-D dan picloram untuk induksi kalus. Kalus dipelihara dalam medium 
MS cair untuk mendapatkan suspensi sel. Parameter yang diukur : tingkat diferensiasi 
sel, dan kandungan flavonoid. Hasil yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan 
ANOVA untuk mengetahui adanya perbedaan diikuti dengan DMRT untuk mengetahui 
letak perbedaan. Uji analisis korelasi juga dilakukan untuk menentukan hubungan antara 
tingkat diferensiasi sel dan kandungan flavonoid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mesokarp yang ditanam pada medium dengan penambahan 2,4-D dan picloram dapat 
menghasilkan kalus meremah dengan pertumbuhan yang bervariasi. Semua kalus yang 
terbentuk pada medium perlakuan menunjukkan adanya kandungan flavonoid dengan 
konsentrasi yang bervariasi. Pertumbuhan dan kandungan flavonoid tertinggi diperoleh 
pada kalus yang dipelihara pada medium MS dengan penambahan 10 mg/L picloram 
dan dipelihara dalam kondisi gelap. Pertumbuhan kultur kalus mesokarp mencapai 
puncaknya pada minggu ke 10 sedangkan kandungan flavonoid mencapai puncaknya 
pada umur 8 minggu. Pada kultur suspensi sel, biomassa tertinggi diperoleh pada kultur 
33 hari (4,922±0,22 g), sedangkan kandungan flavonoid tertinggi diperoleh pada umur 
kultur 15 hari. Pada semua umur kultur suspensi sel, sel bentuk bulat dengan ukuran 
≤50µm jumlahnya sangat dominan. Uji korelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara 
kandungan flavonoid dan diferensiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flavonoid 
yang dihasilkan pada kultur in vitro berbeda dengan flavonoid yang dihasilkan oleh 
tumbuhan kepel baik konsentrasinya maupun jenisnya.

OPTIMASI SINTESIS BIODIESEL DENGAN KATALIS IONIC LIQUID DAN 
BERBANTU GELOMBANG MIKRO

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

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Adanya krisis energi fosil maka perlu dikembangkan bahan bakar alternatif dari 
bahan alam terbarukan. Biodiesel sebagai bahan bakar berbasis minyak nabati terus 
dikembangkan karena emisinya lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar 
fosil. Minyak Nyamplung (Calophyllum inophyllum) merupakan generasi kedua yang 
berpotensi di Indonesia sebagai bahan baku biodiesel. Produksi biodiesel secara 
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konvensional dilakukan dengan menggunakan katalis asam/basa. Metode konvensional 
memerlukan waktu reaksi yang lebih lama dan memperoleh yield biodiesel yang masih 
rendah. Microwave merupakan metode pemanasan yang digunakan secara intensif 
untuk mempercepat proses produksi. Sedangkan Ionic liquids merupakan katalis 
green chemistry yang dapat meningkatkan yield biodiesel. Tujuan penelitian ini adalah 
memperoleh kondisi proses yang maksimum dengan melakukan kajian optimasi produksi 
biodiesel dengan metode Response Surface Metodology (RSM) dan Central Composite 
Design (CCD). Hasil optimasi berupa persamaan matematis dan kondisi proses optimum 
yang bermanfaat untuk produksi biodiesel skala industri Penelitian ini menggunakan 
bahan baku minyak nyamplung, metanol dan katalis 1- butyl-3 methylimidazolium 
hidrogen sulfate Ionic liquid . Peralatan yang digunakan dalam penelitian reaktor batch 
yang dilengkapi sensor suhu dengan menggunakan microwave. Variabel penelitian yang 
dioptimasi adalah suhu reaksi, molar rasio metanol;minyak dan konsentrasi katalis. 
Adapun kisaran suhu reaksi 60-70oC, molar rasio metanol:minyak 6-12 mol/mol, dan 
konsentrasi katalis kisaran 0,5-1,5 % berat bahan. Hasil reaksi transesterifikasi dianalisis 
kadar FAME dengan menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrofotometry 
(GC-MS). Data percobaan dari beberapa parameter yang mempengaruhi, selanjutnya 
dilakukan analisis data dengan menggunakan softwave Statistica-6. Optimasi produksi 
biodiesel dengan microwave berbantu katalis Ionic Liquid + NaOH dilakukan dengan 
menggunakan metoda Response Surface Methodology (RSM) dan Central Composite 
Design (CCD). Katalis ionic liquid + NaOH dan microwave dibantu dapat meningkatkan 
hasil biodiesel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi katalis, suhu dan rasio 
molar metanol terhadap minyak berpengaruh secara signifikan terhadap yield metil 
ester. Kondisi optimum untuk proses transesterifikasi minyak Nyamplung (Calophyllum 
inophyllum L) selama 6 menit adalah konsentrasi katalis 1,2% berat, suhu 71,3 °C dan 
Rasio molar metanol terhadap minyak 10,8 mol/mol untuk menghasilkan 95,8%.

EFEK PROBIOTIK LOKAL TERHADAP KOMPOSISI MIKROBIOTA FESES TIKUS 
SPRAGUE-DAWLEY YANG DIINDUKSI STREPTOZOTOCIN

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

Penelitian Disertasi Doktor 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Jumlah penderita Diabetes Melitus Tipe 2 (T2DM) terus meningkat dari tahun 
ke tahun. Prevalensi T2DM terus meningkat di seluruh dunia, jumlahnya saat ini 382 
juta dan diperkirakan mencapai 592 juta pada tahun 2035. Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) memprediksi kenaikan jumlah penyandang Diabetes Melitus (DM) di Indonesia 
dari 8.4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21.3 juta pada tahun 2030. Hasil Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi DM dari 
1.1% (2007) menjadi 2.1% (2013). Peningkatan jumlah penderita DM ini mengakibatkan 
perlu untuk mencari alternatif cara pencegahan dan pengendaliannya. Salah satu 
sumber keanekaragaman hayati Indonesia yang dapat digunakan sebagai terapi 
untuk mengendalikan T2DM adalah bakteri asam laktat (BAL) yang merupakan bakteri 
menguntungkan dalam bidang pangan, kesehatan dan berpotensi sebagai probiotik. 
Berbagai strain probiotik unggul sudah banyak diperoleh meliputi isolat-isolat BAL hasil 
isolasi dari sumber daya lokal (asinan kubis, mandai, dadih, tempoyak, tempe, ikan 
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peda, kecap asin, dan ASI) yang telah diuji memiliki sifat probiotik dan beberapa sifat 
fungsional yang bermanfaat terhadap kesehatan seperti mencegah diare dan menurunkan 
kolesterol. Penelitian mengenai pemanfaatan probiotik sudah banyak dilakukan, tetapi 
sifat fungsional yang penting dari isolat probiotik lokal yaitu antidiabetes belum dilaporkan. 
Tujuan jangka panjang penelitian yang telah dilakukan adalah mengkaji potensi 
probiotik lokal dalam mengendalikan T2DM pada tikus sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai pangan fungsional untuk penderita T2DM. Target khusus yang sudah dicapai 
dalam Penelitian Disertasi Doktor ini adalah komposisi mikrobiota feses tikus yang 
diberi kandidat probiotik antidiabetes. Hasil penelitian menunjukkan berat badan tikus 
normal (A) dan tikus diabetes yang diberi PBS (B) meningkat sebesar 7,89% dan 1,26%, 
sedangkan BB tikus diabetes menurun sebesar 4,56% (L. plantarum BSL) dan 1,32% 
(L. rhamnosus R23). Kadar glukosa darah setiap kelompok berfluktuasi, namun semua 
perlakuan mengalami penurunan hingga hari ke-12 perlakuan. Tikus normal yang tidak 
diinduksi STZ memiliki luas AUC yang paling rendah (A). Luas AUC (Area under curve) 
kelompok yang diberi L. rhamnosus R23 (D) lebih rendah dibandingan dengan luas AUC 
kelompok kontrol PBS (B), sedangkan kelompok perlakuan yang diberi L. plantarum BSL 
(C) lebih tinggi dibandingan dengan luas AUC kelompok kontrol PBS (B). Pemberian L. 
plantarum BSL dan L. rhamnosus R23 selama 30 hari, tidak menurunkan jumlah E. coli 
pada usus halus dan kolon tikus (Tabel 3). Namun demikian, pemberian L. plantarum BSL 
dan L. rhamnosus R23 dapat meningkatkan jumlah BAL pada feses, sehingga rasio BAL 
terhadap E. coli meningkat. Kegiatan penelitian yang diajukan merupakan bagian dari 
disertasi yang sedang dilakukan. Luaran yang diharapkan adalah diperolehnya 2 isolat 
probiotik lokal dengan sifat fungsional sebagai antidiabetes yang sudah teruji secara in 
vitro dan in vivo serta artikel yang sudah disubmit di Jurnal Internasional yaitu Malaysian 
Journal of Microbiology.
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PENELITIAN PEKERTI
SINTESIS OKSIDA LOGAM ALKALI GOL (II)/ZEOLIT NANOPARTIKEL DAN 

APKLIKASINYA PADA REAKSI PEMBENTUKAN BIODIESEL

Nuni Widiarti, Harjito, Cepi Kurniawan, Didik Prasetyoko, SUPRAPTO
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI) 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk menekan defisit APBN dan menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar 
internasional, secara langsung berakibat harga BBM akan semakin mahal. Sintesis Biodiesel 
menggunakan katalis heterogen banyak diminati industry maupun kalangan peneliti 
karena katalis heterogen merupakan suatu alternatif untuk mengurangi biaya produksi 
biodiesel, mudah dipisahkan dari campuran reaksi dengan filtrasi, dapat digunakan kembali 
(direcovery), dan memiliki sedikit sifat korosif. Pada penelitian telah dibuat katalis zeolit 
berukuran nanopartikel yang dimodifikasi dengan oksida logam alkali Golongan (II) CaO, 
SrO, MgO dan BaO yang akan digunakan untuk reaksi sintesis biodiesel dari minyak sawit. 
Tujuan umum penelitian ini adalah mensintesis katalis CaO/Zeolit, SrO/Zeolit, MgO/zeolit dan 
BaO/zeolit nanopartikel. Masalah utama pada penelitian tahun pertama adalah bagaimana 
karakter katalis oksida logam golongan (II) yang diembankan pada zeolit nanopartikel dan 
performa katalitiknya pada reaksi sintesis biodiesel menggunakan minyak sawit. Tujuan 
khusus Pada tahun pertama; adalah untuk mengetahui karakteristik masing- masing katalis 
yang dibuat berdasarkan analisis kristalitinitas dengan XRD, luas permukaan dengan BET, 
morfologi permukaan dengan SEM, gugus fungsi dengan FTIR dan uji performa katalitik pada 
sintesis biodiesel menggunakan minyak kelapa sawit. Metode: Zeolit nanopartikel disintesis 
melalui metode sol gel dengan bahan dasar TEOS sebagai sumber silika dan aluminium 
isopropoksida (AIP) sebagai sumber alumina. Zeolit dimodifikasi dengan oksida logam 
alkali gol (II) CaO, SrO, BaO dan MgO menggunakan metode impregnasi. Karakterisasi 
katalis dilakukan dengan analisis FTIR untuk mengetahui adanya gugus fungsi, analisis 
dengan XRD untuk mengetahui kristalinitas dan ukuran partikel katalis, analisis SEM 
untuk mengetahui morfologi, serta BET untuk uji luas permukaan katalis dan uji aktivitas 
katalitik pada pasing-masing katalis untuk mengetahui katalis yang terbaik. Manfaat yang 
ingin diperoleh dari penelitian ini adalah nilai kualitatif dan kuantitatif sifat-sifat katalis 
dan hubungannya dengan kinerja katalis tersebut dalam proses sintesis biodiesel unuk 
menghasilkan biodiesel dengan kualitas yang baik untuk mengatasi kelangkaan bahan Bakar 
minyak seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Diharapkan juga dengan adanya penelitian 
ini terjadi peningkatan keahlian dan kompetesi peneliti dan kapsitas laboratorium tim peneliti 
pengusul dalam hal pengembangan teknologi katalis Hasil yang dicapai : telah berhasil 
mensintesis dan mengkarakerisasi katalis oksida logam alkali (II)Zeolit nanopartikel yang 
terdiri dari CaO/Zeolit, BaO/Zeolit, MgO/Zeolit dan SrO/Zeolit. Hasil analisis menggunakan 
XRD menunjukkan bahwa katalis hasil sintesis telah memiliki karakter zeolit dengan fase 
zeolit Y jenis Faujazit dan Kuarsa yang bersifat kristalin, dan berukuran 16 nanopartikel. 
Adanya oksida logam dalam zeolit menyebabkan berkurangnya sifat kristalinias zeolit. 
Hasil analisis dengan BET menunjukkan zeolit yang dikombinasi dengan logam alkali tanah 
mempunyai luas permukaan yang jauh lebih kecil dari luas permukaan zeolit itu sendiri. 
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Berdasarkan uji aktivitas katalitik terhadap reaksi tranesterfikasi minyak menu njukan zeolit 
termodifikasi CaO/zeolit, SrO/Zeolit, MgO/zeolit dan BaO/zeolit mempunyai ativitas katalitik 
yang lebih baik dbanding zeolit dan oksida logamnya 88,908 %, 60,%, 87% dan 86 %. 
Waktu reaksi terbaik diperoleh pada waktu reaksi 30 menit pada masing-masing katalis. 
Biodiesel hasil reaksi menunjukkan sifat fisik yang mendekati SNI.
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PENELITIAN FUNDAMENTAL
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN ETNOLINGUISTIK DI JURUSAN 

BAHASA DAN SASTRA JAWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ermi Dyah Kurnia, Mohamad Syaefudin
Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu model pembelajaran mata 
kuliah Etnolinguistik di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNNES yang meliputi perangkat 
pembelajaran seperti silabus, RPS, Lembar Kerja Mahasiswa, dan bahan ajar. Pengembangan 
model pembelajaran Etnolinguistik yang representatif untuk dijadikan pegangan bagi 
pengajar dan pemelajar sangat perlu dilakukan mengingat banyaknya mahasiswa yang 
masih mengalami kesalahan konsep ketika membuat skripsi bertopik Etnolinguistik. Kegiatan 
penelitian pengembangan ini dimulai dengan memetakan kebutuhan mahasiswa dan dosen 
akan suatu model pembelajaran pada mata kuliah Etnolinguistik yang dapat memberikan 
pemahaman mengenai konsep-konsep Etnolinguistik sehingga dapat membantu ketika 
mahasiswa akan meneliti di bidang Etnolinguistik. Kegiatan selanjutnya adalah merancang 
prototipe model pembelajaran Etnolinguistik, dan pada tahun kedua menguji coba efektivitas 
model tersebut dalam kelas Etnolinguistik. Target penelitian ini adalah: (1) kebutuhan yang 
berkaitan dengan model pembelajaran pada mata kuliah Etnolinguistik di Jurusan Bahasa 
dan Sastra Jawa UNNES, (2) prototipe model pembelajaran Etnolinguistik, dan (3) nilai 
efektivitas model pembelajaran Etnolinguistik dari penelitian ini. Target keseluruhan tersebut 
diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penerapan teori dalam 
penelitian Etnolinguistik bagi mahasiswa. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan Research and Development (R & D), yakni suatu penelitian yang dilakukan 
dalam menghasilkan produk sebuah model pembelajaran melalui tahap studi pendahuluan 
dan pengembangan serta diikuti dengan tahap evaluasi. Penelitian ini terdiri dari dua 
tahap pelaksanaan selama dua tahun. Tahap pertama dilakukan untuk analisis kebutuhan, 
studi pustaka, studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan model pembelajaran 
Etnolinguistik di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNNES. Hasil analisis kemudian 
digunakan untuk perancangan dan pengembangan model pembelajaran Etnolinguistik. 
Tahap berikutnya yang dilakukan pada tahun kedua adalah uji coba model pembelajaran 
Etnolinguistik tersebut.
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ETIKA PROFETIS CERITA RAKYAT JAWA TENGAH DALAM TIGA BAHASA 
SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN NILAI KARAKTER BERBASIS KEARIFAN 

LOKAL

U’um Qomariyah, Mukh Doyin, Zuliyanti
Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Dalam konteks kebudayaan, cerita rakyat sebagai bagian dari sastra memiliki posisi 
penting dalam pembentukan karakter bangsa. Demikian pula dalam porsi pembentukan 
mental, sebab dunia dalam cerita rakyat merupakan dunia yang dibangun atas dialektika 
ruang keindahan dan nilai. Cerita rakyat hadir dengan fungsinya sebagai bagian untuk 
mendidik masyarakat. Cerita rakyat sebagai kreativitas imajinatif yang sesungguhnya dari 
masyarakat, baik secara mandiri maupun proses antarhubungan, merupakan sumber utama 
karya pendidikan karakter. Dalam konteks ini, cerita rakyat menjadi wahana edukatif dalam 
pendidikan karakter, baik pemahaman terhadap budaya bangsa maupun etika profetik 
yang terkandung di dalamnya. Sebagai upaya dalam pelestarian budaya dan peningkatan 
karakter yang salah satunya terimplementasi dalam cerita rakyat, penelitian ini bertujuan 
untuk mengungkap etika profetis cerita rakyat Jawa Tengah dalam Tiga Bahasa sebagai 
strategi penguatan nilai karakter berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menargetkan temuan 
berdasarkan tahun penelitian (2 tahun). Tahun pertama adalah pengumpulan, klasifikasi 
cerita rakyat di Jawa Tengah dan deskripsi kaidah etika profetis cerita rakyat tersebut. Di 
tahun pertama, tujuan penelitian dapat tercapai sekaligus luaran penelitian sebagai bentuk 
pertanggungjawaban akademik telah dipenuhi dengan baik. Adapun di tahun kedua, target 
penelitian adalah penerjemahan cerita rakyat yang mengandung etika profetis dalam tiga 
bahasa yakni (Indonesia, Jawa, Inggris). Harapannya dengn luaran berupa produk cerita 
rakyat tiga bahasa akan dapat dimanfaatkan secara konkret dalam pembelajaran sastra 
maupun BIPA. Hasil penelitian berdasar penelusuran di tujuh Kabupaten yakni Kabupaten 
Jepara, Kudus, Rembang, Kendal, Tegal, Surakarta, Purworejo dapat diklasifikasikan cerita 
rakyat berdasar etika profetis. Cerita rakyat yang demikian berdasar sisi teknik penulisannya 
termasuk sastra demokratis. Ia tidak otoriter dengan hanya memilih satu premis, tema, teknik, 
dan gaya (style), baik yang bersifat pribadi maupun baku, melainkan sesuatu yang memiliki 
penyifatan universal dan alamiah. Dalam cerita rakyat di Jawa Tengah ditemukan tiga nilai 
profetik yakni humanisme, transedensi, liberalisme. Dari ketujuh cerita rakyat yang diteliti 
menunjukkan relevansi yang erat dengan penguatan karakter. Hasil penelitian diharapkan 
dapat memberi masukan bagi perkembangan ilmu ilmu humaniora khususnya sastra dan 
budaya serta diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap cerita rakyat. Selain itu, 
diharapakan cerita rakyat yang sudah dipilah berdasar klasifikasi dapat dimanfaatkan untuk 
pembelajaran sastra baik di sekolah maupun di Perguruan Tinggi dan dapat dimanfaatkan 
pula untuk pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing).
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MODEL NERACA DAYA SAING DAERAH BERBASIS INDEKS PEMBANGUNAN 
KOTA BERKELANJUTAN

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

Penelitian Fundamental 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan 
baik di tingkat nasional maupun regional. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan 
salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Untuk itu perlu ada identifikasi 
faktor keunggulan dan kelemahan daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan 
agar memiliki daya saing baik secara internal maupun eksternal. Tujuan studi ini adalah 
menyusun neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan 
serta merumuskan kebijakan atas dasar hasil analisis neraca daya saing daerah berbasis 
indeks pembangunan kota berkelanjutan di wilayah metropolitan Semarang sebanyak enam 
kabupaten/kota yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten 
Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Data 
sekunder diperoleh dari BPS dan Pemerintah kota tahun 2010 sampai dengan 2016. Metode 
analisis yang digunakan adalah indeks komposit dan deskriptif. Hasil neraca daya saing dari 
sisi keunggulan adalah variabel tata kelola kota, urbanisasi dan kependudukan, ekonomi 
lokal dan sektor informal, dari sisi kelemahan adalah kepemimpinan, perumahan dan 
pemukiman, kawasan tepi air, transportasi masal, pelestarian warisan budaya, pusaka dan 
kearifan lokal serta ruang terbuka hijaun emisi dan energi. Kebijakan untuk merumuskan 
kota yang berkelanjutan diprioritaskan pada faktor kelemahan yang ada untuk dapat berdaya 
saing.
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PENELITIAN PRODUK TERAPAN
PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN UNTUK PENJAMINAN DAN 
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI 

TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SMA/SMK PROVINSI JAWA TENGAH

Budiyono, Haryono, Niam Wahzudik
Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Permasalahan secara spesifik penelitian ini adalah bahwa implementasi teknologi 
pendidikan dalam praksis pembelajaran tidak sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai yang 
dikehendaki teknologi pendidikan. Hal ini bersumber dari implementasi teknologi pendidikan 
lebih berbasis personal, dalam arti hanya mengandalkan inisiatif para guru, tidak berbasis 
kelembagaan. Untuk itu perlu pengembangan model kelembagaan sebagai implementasi 
teknologi pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Tujuan program 
penelitian ini adalah; (1) Mendeskripsikan implementasi teknologi pendidikan dalam praksis 
pembelajaraan, (2) Mengembangkan model dan panduan manajemen implementasi 
teknologi pendidikan berbasis kelembagaan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di 
sekolah. (3) Menguji kelayakan model dan panduan manajemen implementasi teknologi 
pendidikan berbasis kelembagaan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain “Penelitian dan Pengembangan” 
(Research and Development). Model penelitian dan pengembangan versi Borg and Gall ini 
meliputi sepuluh kegiatan. Hasil penelitian tahun pertama implementasi teknologi pendidikan 
dalam praksis pembelajaran membuktikan guru telah mengetahui dan memahami konsep 
dan terapan teknologi pendidikan melalui berbagai media informasi. Guru secara beragam 
telah memiliki ketrampilan dalam menerapkan teknologi pendidikan. Ketepatan terapan 
teknologi pendidikan dari dimensi filosofis dan nilai pragmatis menunjukkann tidak semua 
sekolah telah memiliki kebijakan, prosedur maupun tim/gugus penjamin mutu di sekolah 
yang berlandaskan konsep dan terapan teknologi pendidikan. Model implementasi teknologi 
pendidikan berbasis kelembagaan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 
yang dikembangkan dinamakan Pengembang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (PKTP) 
di sekolah. Lembaga ini berada langsung di bawah kepala sekolah di bawah pembinaan 
wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Lembaga ini dipimpin oleh orang yang mempunyai 
keahlian yang kelak mempunyai Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. 
PKTP ini mempunyai empat bagian yaitu Pengembang Kurikulum dan Penjaminan Mutu 
Proses Pembelajaran, Pengembang Model dan Metode Pembelajaran, Pengembang 
Media Pembelajaran, dan Pengelola Sumber Belajar dan Teknologi Informasi Komunikasi. 
Keempat bidang ini mempunyai tugas memfasilitasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh 
guru di kelas. Posisi PKTP dalam organisasi sekolah terpapar dalam tiga alternatif sesuai 
dengan kondisi objektif sekolah. Alternatif A untuk sekolah dengan ukuran dan kemampuan 
besar. Alternatif B untuk sekolah dengan ukuran dan kemampuan sedang, Alternatif C untuk 
sekolah dengan ukuran dan kemampuan kecil.
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MENUJU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERKUALITAS” 
BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG 

STANDAR PAUD (PENELITIAN PADA LEMBAGA PAUD DI KOTA SEMARANG)

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

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan menelisik bagaimana “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Berkualitas” Berdasarkan Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD 
(Penelitian pada Lembaga PAUD di Kota Semarang). Penelitian ini bertujuan mengetahui 
bagaimana “Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas” Berdasarkan Standar PAUD di 
Indonesia. Kajian ini sangat penting mengingat Indonesia mengagendakan ekspansi layanan 
PAUD. Kebijakan tersebut hampir pasti tidak akan efektif tanpa adanya komitmen kualitas. 
Pemerintah telah menyusun dokumen kebijakan di bidang kualitas PAUD berupa Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD. Kajian 
ini mengembangkan konseptualisasi standar dan implementasi PAUD berkualitas berbasis 
pada kebutuhan masyarakat dan sistem penjaminan mutu PAUD berkualitas. Bertolak 
dari hal tersebut di atas, studi ini bermaksud mengungkap secara mendalam, bagaimana 
konstruksi PAUD berkualitas di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini 
mengambil sampel pada lembaga-lembaga PAUD yang berjumlah 30 lembaga, dari setiap 
lembaga yang akan dijadikan sasaran penelitian yaitu kepala/pengelola dan guru, Pada 
penelitian tahun kedua ini lembaga PAUD Sekar Nagari UNNES dijadikan percontohan 
implementasi PAUD berkualitas. Dari lembaga tersebut akan digali sejumlah informasi yang 
relevan baik melalui kuisioner, wawancara, observasi dan focus group discussion (FGD). 
Hasil studi ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan PAUD yang berkualitas 
dan sebagai masukan perbaikan dalam pengembangan standar PAUD berkualitas. Hasil 
penelitian mengenai konseptualisasi standar PAUD berkualitas berbasis pada kebutuhan 
masyarakat. Kajian ini menjelaskan tentang pencapaian 8 standar pada lembaga PAUD 
yang berupa: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; Standar Isi; Standar 
Proses; Standar Penilaian; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan 
Prasarana; Standar Pengelolaan; dan Standar Pembiayaan. Selain ke delapan standar yang 
ada, lembaga mengembangkan yang berbeda antar lembaga yang satu dengan lembaga 
yang lain berdasarkan kebutuhan yang ada dan masukan dari masyarakat. Implementasi 
percontohan PAUD berkualitas dan sistem penjaminan mutu PAUD berkualitas menjadikan 
berbagai layanan pada kebutuhan anak usia dini di lembaga PAUD menjadi berkualitas.
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MODEL PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI 
KARAKTER ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA NELAYAN MISKIN PERKOTAAN 

DI KOTA SEMARANG

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

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Kehidupan nelayan tradisional berada pada lingkungan yang sarat dengan 
keterbatasan, mengakibatkan mereka terbelenggu kemiskinan. Keterbatasan yang 
dimaksud disebabkan oleh fungsi komunitas usaha yang hanya menguntungkan beberapa 
pihak dan faktor musim yang sangat berpengaruh dalam pekerjaan mereka. Kondisi tersebut 
berpengaruh pula terhadap pola pengasuhan dalam keluarga. Sangat mudah ditemukan 
di lingkungan tersebut bahwa sebagai akibat kemiskinan yang menghimpit oleh karena 
pendapatan rendah menyebabkan keluarga nelayan miskin perkotaan kurang memperhatikan 
pola pendidikan keluarganya. Akibatnya, para anak nelayan bertumbuhkembang dengan 
karakter kurang baik. Dengan kondisi kehidupan yang keras, anak cenderung berperilaku 
menyimpang. Sehingga untuk menanggulangi dan mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan 
model pendidikan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Penelitian 
ini bertujuan mengembangkan model pendidikan keluarga dalam penanaman nilai-nilai 
karakter untuk mencegah perilaku destruktif pada anak sejak usia dini di keluarga nelayan 
miskin perkotaan Semarang. Penelitian tahap pertama ini menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di keluarga nelayan miskin perkotaan Semarang, 
pada keluarga yang memiliki anak usia dini. Penelitian tahap pertama mendeskripsikan 
kondisi sosial ekonomi; pola pendidikan keluarga nelayan miskin; kebutuhan pendidikan 
keluarga dalam penanaman nilai-nilai karakter; sampai pada menghasilkan rancangan 
model konseptual. Selanjutnya rencana target capaian tahunan meliputi: menghasilkan 
produk terapan berupa model konseptual, publikasi internasional bereputasi, dan pemakalah 
internasional, Dengan diterapkannya model pendidikan keluarga dalam penanaman nilai-
nilai karakter, diharapkan anak usia dini dapat ditumbuhkembangkan sikap positif dan 
kepribadian yang lebih memiliki nilai-nilai karakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan 
keteladanan.

IMPLEMENTASI E LEARNING DI SEKOLAH DASAR MELALUI PENGEMBANGAN 
MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID MLM (MOBILE LEARNING 

MEDIA)

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

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu bagian 
yang terpenting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. 
Menurut Latuheru (1988: 15), penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan agar 
proses pembelajaran dapat berlangsung secara tepatguna dan berdaya guna sehingga mutu 
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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. Hasil analisis 
kebutuhan melalui FGD Bersama Bapak Ibu Guru SD di Kecamatan keliwungu Kabupaten 
Kendal menunjukkan kebutuhan akan MLM berbasis android berupa media pembelajaran 
pada mata pelajaran matematika. Kemudian dikembangkan dengan penyusunan materi 
berdasarkan kebutuhan dan layout media pembelajaran yang divalidasi oleh ahli materi, 
ahli media dan ahli psikologi anak. Dari hasil penilaian media MLM berbasis android yang 
dikembangkan layak digunakan. Uji coba terbatas terhadap MLM berbasis android pada 10 
siswa dan 1 orang guru kelas V SD menunjukkan hasil yang positif dan kelancaran dalam 
navigasi MLM berbasis android.

PENGEMBANGAN DESAIN MOTIF LOKAL GROBOGAN DALAM CITRA 
KONTEMPORER SEBAGAI MODEL PENGUATAN INDUSTRI KREATIF BATIK DI 

KABUPATEN GROBOGAN

Eko Haryanto, Kamsidjo Budi Utomo, Gunadi
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Sebagian besar Kelompok Usaha Batik (KUB) di Grobogan yang merupakan industri 
kreatif rumah tangga (mikro) memproduksi batik dengan motif lokal palawija (kedelai, 
jagung, ketela, padi), Kedung Ombo, daun gandri, Bledug Kuwu, Kedung Ombo, dan Api 
Abadi Mrapen. Desain motifnya dibuat masih sangat sederhana, polos, minim kreativitas 
dan terkesan sangat konvesional sehingga kurang laku di pasar. Perlu penggayaan bentuk 
motif batik lokal yang masih sangat statis tersebut ke gaya estetik kontemporer yang 
lebih dinamis sebagai model inovasi pengembangan desain batik Grobogan. Pendekatan 
Penelitian adalah Research and Development (R & D). Lokasi penelitian di Grobogan. Objek 
penelitian adalah produk batik yang dijual di sentra penjualan Grobogan. Sasaran penelitian 
ini adalah bentuk dan karakter batik yang dijual dan diinginkan pembeli, dan prototipe 
dua dimensi batik yang menggunakan motif lokal dengan gaya kontemporer. Prosedur 
penelitian pada tahap pertama meliputi tahap pendahuluan dan tahap pengembangan. 
Tahap pendahuluan meliputi studi literatur dan survei kebutuhan. Tahap pengembangan 
adalah penciptaan, perekayasaan, pengekplorasian bentuk-bentuk desain motif lokal batik 
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grobogan yang dalam langkahnya terdiri divergen, konvergen, dan muara akhir untuk 
menciptakan prototipe. Kedua tahap tersebut akhirnya dilakukan pelaporan melalui teknik 
analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan 
dan didukung teknik analisis statistik deskriptif. Simpulan penelitian adalah desain batik 
Grobogan menunjukkan ragam hias yang sangat ikonik dan realis, komposisi visual monoton 
dan belum memiliki keindahan formalistik, dan belum memiliki nilai ekspresi sehingga kurang 
menarik. Desain yang diinginkan oleh pasar adalah ada penggayaan (stilisasi) dalam ragam 
hias, memodifikasi dengan mengambil inspirasi dari ragam hias batik yang lagi ngetrend, 
perlunya desain yang lebih memperhatikan pinsip-prinsip keindahan formalistik (keserasian, 
kesatuan, keseimbangan, irama, dan pusat perhatian) dan harus memunculkan nilai ekspresi 
sehingga lebih bercita rasa. Konsep pengembangan desain batik Grobogan yang dilakukan 
adalah melalui konsep pengembangan ragam hias secara intrinsik, pengembangan ragam 
hias secara ekstrinsik, pengembangan ragam hias melalui model adopsi ragam hias yang 
ngetrend agar memiliki cita rasa kontemporer.

MODEL PENDIDIKAN SENI BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK BUDAYA BANGSA

Eny Kusumastuti, Restu Lanjari, Utami Arsih
Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan menemukan model pendidikan seni berbasis masyarakat 
sebagai upaya peningkatan daya saing produk budaya bangsa di Desa Keji, Kecamatan 
Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Produk penelitian ini berupa: (1) peta kesenian yang 
ada di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang (2) model pendidikan 
seni berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan daya saing produk budaya bangsa. 
Lokasi penelitian di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Penelitian 
ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Research and Development (R&D), 
yakni suatu penelitian yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dan deseminasi suatu 
model (model of) pendidikan seni berbasis masyarakat, yang nantinya diharapkan dapat 
menghasilkan panduan model bagi Kepala Desa, pelatih dan pengelola kesenian di Desa 
Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang melalui (1) pengumpulan data melalui 
observasi langsung, wawancara mendalam, dokumentasi, dan focus group discution (FGD); 
(2) pengorganisasian hasil pengumpulan data; (3) analisis dan perumusan hasil pengumpulan 
data; (4) penyusunan model (bersifat hipotesis); (5) program aksi (implementasi model); (6) 
evaluasi /refleksi; dan (7) replikasi dan inovasi (desiminasi model pengembangan) yang 
dilakukan secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari dua tahap pelaksanaan selama dua 
tahun. Tahap pertama, dilakukan untuk mengidentifikasi, memetakan dan mendiskripsikan 
kesenian yang ada di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang melalui 
needs analysis/needs assessment yaitu bentuk penyajian, proses pelatihan kesenian yang 
ada di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, hasil analisis kemudian 
digunakan untuk perancangan model pendidikan seni berbasis masyarakat. Tahap kedua, 
merancang model pendidikan seni berbasis masyarakat sebagai upaya meningkatkan 
daya saing produk budaya bangsa di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 
Semarang. Hasil penelitian menunjukkan peta kesenian di Desa Keji Kecamatan Ungaran 
Barat Kebupaten Semarang meliputi (1)Tari Kuda Debog yaitu sebuah tari khusus untuk 
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anak laki-laki yang menggunakan properti kuda yang terbuat dari pelepah daun pisang. 
(2) Tari Kuda Lumping meliputi Tari Gejawan yang diperankan oleh para pinisepuh Desa 
Keji, Tari Pesisiran yaitu tari Kuda Lumping yang diperankan oleh wanita Desa Keji sebagai 
bentuk penghormatan terhadap danyang desa, (3) Tari Panaragan adalah tari kuda lumping 
yang diperankan oleh remaja laki-laki Desa Keji. Model pendidikan seni berbasis masyarakat 
yang dapat dirancang adalah pembelajaran seni yang diciptakan, dilakukan, dibiayai dan 
ditonton oleh masyarakat itu sendiri. Saran, perlu adanya manajemen pengelolaan sanggar 
yang baik agar mampu menghasilkan kesenian yang indah, sehingga layak dijual sehingga 
mampu menghidupkan kembali desa wisata Keji dan dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat setempat.

PENGEMBANGAN BUKU CERITA RAKYAT TIGA BAHASA BERDASAR SASTRA 
LISAN DI WILAYAH SURAKARTA SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN ASET 

BUDAYA LOKAL

Fatma Hetami, Joko Sukoyo
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Masyarakat Surakarta memiliki cerita legenda yang cukup banyak. Cerita legenda 
tersebut berkaitan dengan asal usul nama-nama kampung di Kota Surakarta. Satu hal 
yang disayangkan adalah cerita legenda tersebut tidak terurus dan hampir hilang dalam 
masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat. Mereka 
tidak mengetahui legenda nama kampung yang mereka tinggali. Cerita legenda merupakan 
bagian dari budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan sebab dalam cerita tersebut 
penuh dengan ajaran kehidupan, falsafah dan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan teladan 
bagi generasi muda. Oleh karena itu, agar cerita legenda tetap eksis, tetap kukuh dan dapat 
diwariskan kepada generasi berikutnya, maka perlu di inventarisasi, diteliti dan dibukukan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan cerita legenda yang bekaitan dengan 
asal usul nama-nama kampung di Kota Surakarta dan mendeskripsikan nilai-nilai kearifan 
moral yang terdapat dalam cerita legenda tersebut. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari para informan, diantaranya 
tokoh masyarakat, budayawan dari Keraton Surakarta, juru kunci serta dari Kantor Arsip 
dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, dan studi dokumenter. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdokumentasikan cerita 
legenda asal usul nama-nama kampung di kota Surakarta dalam bentuk buku cerita rakyat. 
Cerita legenda yang terdokumentasi adalah: Legenda Kampung Sala, Legenda Kampung 
Bathangan, dan Legenda Kampung Bibis. N ilai-nilai moral yang ditemukan dalam cerita 
legenda tersebut adalah: kesabaran, kesetiaan, tanggung jawab, dan tata krama pergaulan 
remaja.
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PENGEMBANGAN BUKU AJAR KAIWA BERMUATAN BUDAYA INDONESIA 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DALAM BAHASA JEPANG

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

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

PENGEMBANGAN DESAIN CENDERAMATA OBYEK WISATA KOTA 
SEMARANG MELALUI EKSPLORASI RAGAM HIAS SEMARANGAN DALAM 

GAYA KONTEMPORER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INDUSTRI KREATIF 
PARIWISATA DI KOTA SEMARANG

Mujiyono, Triyanto, Muhammad Fakhrihun Naam
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
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Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Cenderamata di obyek wisata Kota Semarang kurang memiliki daya inovasi 
agar dapat diterima para wisatawan yang seleranya selalu berubah. Ragam hias lokal 
Semarangan perlu diangkat untuk dieksplorasi perbentukannya dalam gaya kontemporer 
pada cenderamata sebagai model inovasi pengembangan industri kreatif pariwisata Kota 
Semarang. Oleh karena itu, tujuan penelitian terbagi dua tahap. Tujuan tahap (tahun) 
pertama adalah: (1) mengetahui kondisi perbentukan dan karakteristik cenderamata 
yang sekarang ini dijual di obyek wisata Kota Semarang, (2) mengetahui perbentukan 
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dan karaktersitik cenderamata obyek wisata di Kota Semarang yang diinginkan oleh 
para wisatawan, (3) menghasilkan sebuah bentuk rancangan desain cenderamata yang 
mengusung nilai-nilai budaya lokal Semarangan dengan gaya kontemporer dalam bentuk 
prototipe. Tujuan tahap (tahun) kedua adalah: (1) mengetahui tingkat respon wisatawan 
terhadap prototipe dalam uji coba yang akan dilaksanakan secara dua tahap. Pendekatan 
penelitian adalah Research and Development (R & D). Lokasi penelitian di Semarang. 
Subjek penelitian adalah produk cenderamata yang dijual di obyek wisata Kota Semarang. 
Sasaran penelitian ini adalah bentuk, karakter cenderamata saat ini yang dijual dan 
yang diinginkan wisatawan, dan prototipe cenderamata yang mengangkat ragam hias 
Semarangan dengan gaya kontemporer. Prosedur penelitian dalam tahap pertama 
meliputi tahap pendahuluan dan tahap pengembangan. Tahap pendahuluan meliputi studi 
literatur dan survei kebutuhan. Tahap pengembangan adalah penciptaan, perekayasaan, 
pengekplorasian bentuk-bentuk desain cenderamata yang dalam langkahnya terdiri 
divergen, konvergen, dan muara akhir untuk menciptakan prototipe. Simpulan penelitian 
tahap pertama adalah desain kaos yang sudah ada di obyek wisata Kota Semarang sudah 
beridentitas kedaerahan, ergonomis, harga terjangkau namun masih berdesain monoton 
dan kurang selaras dengan perkembangan jaman. Kedua, desain cenderandera mata 
perlu dikemas dalam gaya kontemporer dengan menggabungkan konsep tradisioinal dan 
modern yang disesuaikan dengan kebutuhan oleh masyarakat. Ketiga telah dihasilkan 
prototipe cenderamata kaos dengan konsep pengembangan desain adalah perpaduan 
antara ikon atau motif Semarangan yaitu Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah, 
Warak Ngendog, Sam Poo Koong dan motif populer keknian seperti Spongeboob, 
Superman, Batman, Upin dan Ipin. Desain kaos didukung teks populer dan masa lalu 
sehingga ada interaksi ganda antara gambar dan teks.

PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDIA BAHASA JAWA BERBASIS KEARIFAN 
LOKAL DAN KONSERVASI BUDAYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BAGI 

MASYARAKAT JAWA TENGAH

Retno Purnama Irawati
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
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Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Tradisi pengajaran bahasa daerah lintas generasi sangat diperlukan sebagai 
upaya pelestarian bahasa daerah. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa 
daerah di Nusantara perlu dijaga keberlangsunganya agar tidak terancam punah. 
Baik keberlangsungannya secara lisan maupun dalam bentuk tulis.Penggunaan 
bahasa Jawa secara lisan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat 
Jawa, meski jumlah penutur berkurang lantaran banyak yang memilih menggunakan 
bahasa mayoritas. Tak jauh beda dengan bahasa yang digunakan dalam bentuk tulis. 
Berdasarkan hasil observasi terhadap masyarakat etnik Jawa dan di perpustakaan 
daerah serta beberapa perpustakaan sekolah khususnya di Jawa Tengah, buku bacaan 
bahasa Jawa keberadaanya minim, yang berbentuk buku ensiklopedia juga sangat 
sedikit. Kalaupun ada buku bacaan bahasa Jawa, umumnya dalam bentuk dongeng 
atau cerita pendek (cerkak: dalam bahasa Jawa). Ancaman punahnya bahasa daerah 
khususnya bahasa Jawa menjadi salah satu alasan betapa pentingnya mempromosikan 
bahasa daerah kepada masyarakat luas. Salah satu cara promosi dan nguri-nguri sebagai 
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upaya konservasi bahasa Jawa adalah melalui media tulis yakni dalam bentuk buku 
pengayaan yakni ensiklopedia bahasa Jawa. Rumusan masalah yang akan diungkap 
dalam penelitian ini diantaranya:1) bagaimana kebutuhan siswa dan guru terhadap 
buku pengayaan berbentuk ensiklopedia bahasa Jawa di Jawa Tengah?, 2) bagaimana 
prototipe buku pengayaan berbentuk ensiklopedia bahasa Jawa berbasis kearifan lokal 
dan konservasi budaya di Jawa Tengah?, 3) bagaimana respon siswa dan guru terhadap 
produk buku pengayaan berbentuk ensiklopedia bahasa Jawa berbasis kearifan lokal 
dan konservasi budaya di Jawa Tengah? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
kebutuhan siswa dan guru terhadap buku bacaan berbentuk ensiklopedia bahasa Jawa 
berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya, mengembangkan prototipe buku bacaan 
berbentuk ensiklopedia bahasa Jawa dan mendeskripsikan respon siswa dan guru 
terhadap produk buku bacaan berbentuk ensiklopedia bahasa Jawa berbasis kearifan 
lokal dan konservasi budaya pada masyarakat Jawa Tengah. Jenis dan pendekatan 
penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 
(research and development) yang diterapkan pada bidang pendidikan. Menurut Borg 
and Gall (1989: 624) penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses 
yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Subjek 
penelitian adalah para siswa dan guru pengampu mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah-
sekolah di Jawa Tengah. Data dalam penelitian ini adalah data kebutuhan dan validasi 
uji ahli. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara obsevasi, wawancara, dan 
angket yang meliputi angket kebutuhan dan angket uji ahli. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini 
mempergunakan penghitungan statistik terhadap jawaban responden terhadap kuesioner. 
Jawaban dari pertanyaan pancingan tersebut dianalisis secara kualitatif. Selain itu juga 
dipergunakan tiga proses analisis data yang saling berhubungan, yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PENGEMBANGAN MODEL SEKOLAH KOMUNITAS PADA MASYARAKAT 
NELAYAN PESISIR PANTAI UTARA JAWA

Kuncoro Bayu Prasetyo, Nurul Fatimah, Luthfi
Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  
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Pendidikan merupakan salah satu masalah yang paling urgen dalam meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki capaian cukup 
baik dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Angka 
Partisipasi Sekolah jenjang SD/MI untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 
98,87 %. Angka ini lebih tinggi dari angka rata – rata APS nasional sebesar 97, 95 % 
(RPJMD Provinsi Jateng, 2014). Meski demikian dalam kenyataan di lapangan, masih 
ditemukan fenomena anak putus sekolah di beberepa tempat, utamanya di wilayah 
pesisir utara Jawa Tengah. Banyaknya kendala baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan 
lingkungan turut berpengaruh dalam fenomena putus sekolah ini, sehingga diperlukan 
sebuah langka alternative dalam peningkatan kualitas pendidikan berupa sekolah 
komunitas. Penelitian dilakukan selama dua tahun yang berlokasi di Desa Banyutowo 
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Tahun I Penelitian berfokus pada identifikasi 
masalah pendidikan yang mereka hadapi. Selain itu, juga akan dilihat masalah kemisiknan 
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serta potensi sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan yang mereka miliki. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Research and Develpoment (R&D) 
untuk pengembangan program. Data dikumpulakan melalui wawancara, observasi, 
FGD. Subyek penelitiannya adalah masyarakat Desa Banyutowo. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa masalah pendidikan yang ada di Desa Banyutowo yaitu: 1) Masalah 
pendidikan di Desa Banyutowo yaitu kurangnya lembaga pendidikan formal terutama 
jenjang menengah atas; masalah pembiayaan sekolah; kurangnya regenerasi yang 
mencintai dunia maritim. 2) Aspek structural yang mendukung kualitas pendidikan yaitu 
berkembangnya lembaga/yayasan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan 
formal maupun nonformal dan adanya pemimpin local yang visoner sebagai agent of 
change masyarakat. Sedangkan aspek kultural yang mendukung pendidikan yaitu 
orientasi nilai budaya futuristik yang dimiliki masyarakat terkait dengan pandangan 
bahwa anaknya harus berpendidikan tinggi; motivasi orangtua dalam menyekolahkan 
anak tinggi; serta nilai religi yang diyakini warga Nasrani di mana bekerja dan belajar 
merupakan jalan suci agar mereka dapat berhasil dan melakukan pelayanan kepada 
Tuhan, serta bagi warga Muslim menganggap bahwa bekerja dan belajar merupakan jihad 
fii sabilillah yang berarti bersungguh- sungguh di jalan Allah untuk mencapai kemuliaan 
dan ketakwaan. 3) Model sekolah komunitas yang dikembangkan mengacu pada 
dasar filosofis yang digunakan dalam penyusunan model yaitu dengan memperhatikan 
aspek: Pola Pengembangan, yaitu model sekolah komunitas yang dikembangkan lebih 
menekankan pada realitas dan berbasis pada kebutuhan masyarakat desa setempat; 
Agen Lokal yang Terlibat, yaitu masyarakat lokal (nelayan, pemuda, tokoh pembaharu 
desa dan tokoh masyarakat), pemerintah desa, lembaga pendidikan yang ada di bawah 
naungan lembaga agama (baik lembaga gereja maupun lembaga pendidikan Islam) 
dan lembaga pendidikan formal; Sasaran, yaitu sasaran ataupun yang menjadi objek 
dalam implementasi sekolah komunitas ini adalah anak-anak (usia dini sampai dengan 
remaja), pemuda desa dan golongan tua yang masih membutuhkan pengetahuan dan 
masih berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di desa Banyutowo; Kurikulum, 
yaitu muatan rencana pembelajaran yang menumbuhkan kompetensi sasaran serta 
dapat mempertahankan kearifan sekaligus mengembangkan potensi lokal. Saran yang 
dapat diajukan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di 
atas yaitu: 1) Sekolah komunitas nelayan perlu direalisasikan untuk memupuk kesadaran 
maritim generasi muda; 2) Perlunya kerjasama yang baik dengan masyarakat nelayan 
untuk mewujudkan sekolah komunitas; 3) Perlunya dukungan finansial untuk menjadikan 
sekolah komunitas sebagai salah satu pilot projek dalam memajukan SDM yang handal 
dalam mengelola potensi maritim.

MODEL GREEN ARCHITECTURE MENGGUNAKAN KLASIFIKASI ENERGY 
EFFICIENCY DATA SET DENGAN ALGORTIMA NAÏVE BAYESIAN CLASSIFIER

Alamsyah, Budi Prasetiyo, Much Aziz Muslim 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Fenomena pemanasan global telah menjadi isu yang sangat penting dan serius 
beberapa tahun terakhir ini. Dampak yang ditimbulkan dari pemanaasan global dirasakan 
oleh negara maju maupun negara berkembang. Penyebab pemanasan global diantaranya 
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adalah oleh gas rumah kaca dengan kandungan CO2 yang sangat tinggi. Sektor bangunan 
termasuk menyumbangkan porsi yang besar. Konsep green architecture pada bangunan 
diharapkan menjadi solusinya. Dengan konsep green architecture dapat mengurangi 
penggunaan energi dan dampak polusi sehingga terciptalah bangunan menjadi ramah 
lingkungan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana membangun model 
green architecture melalui klasifikasi energy efficiency data set dengan algoritma Naïve 
Bayesian Classifier serta mengetahui hasil evaluasi kinerja algoritma Naïve Bayesian 
Classifier menggunakan Confusion Matrix dan ROC curve. Klasifikasi bangunan yang 
ramah lingkungan dapat dilakukan dengan data mining, salah satu metodenya adalah 
dengan menggunakan algoritma Naïve Bayesian Classifier. Diharapkan melalui klasifikasi 
energy efficiency data set menggunakan algoritma Naïve Bayesian Classifier, simulasi 
bangunan dalam bentuk 3D dari model green architecture dapat dihasilkan dengan 
baik yaitu klasifikasi bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Model green 
architecture yang dihasilkan beserta data set yang digunakan tersimpan dalam basis data 
yang diamankan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) dengan 
modifikasi pada S-box. Metode penelitian ini meliputi 5 tahap: (1) Pengamanan data 
model green architecture yang dihasilkan beserta data set yang digunakan. (2) analisis 
& data preprocessing, dilakukan untuk menganalisis kebutuhan data dan memecah 
data sehingga data siap digunakan. Data yang digunakan berasal dari database Energy 
Efficiency Data Set terdiri dari 768 sampel dan 8 atribut, yang diambil dari UCI Machine 
Learning Repository. (3) Training dilakukan dengan algoritma Naïve Bayesian Classifier 
untuk mendapat model klasifikasi. (4) Pengujian dilakukan untuk menghasilkan klasifikasi 
dari daata masukkan. Pengujian dilakukan dengan cara data di-split dengan metode 
5-fold cross validation. (5) Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi kinerja 
algoritma dengan Confusion Matrix dan ROC curve. Luaran yang dari penelitian ini 
adalah: (1) pemakalah pada pertemuan ilmiah internasional, (2) publikasi pada jurnal 
internasional terindeks scopus di Nonlinear Dynamics, Springer, (3) draft HKI, dan (4) 
draft buku ajar.

PENGEMBANGAN MEMBRAN KITOSAN-SILIKA-POLIETILEN GLIKOL SEBAGAI 
MEMBRAN ADSORPSI ION LOGAM BIVALENT DAN ZAT WARNA LIMBAH CAIR 
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Penelitian pengembangan membran kitosan-silika-polietilen glikol (Ch/Si/P) telah 
dilakukan, membran digunakan sebagai membran adsorpsi ion logam bivalent dan zat 
warna Rhodamin B pada limbah cair tekstil. Ion logam bivalent yang berada dalam limbah 
cair tekstil meliputi ion Pb(II), Cu(II), dan Cd(II). Zat warna yang terdapat dalam limbah 
cair tekstil meliputi Rhodamin B merupakan zat warna kation yang dapat bersifat sebagai 
zwitter ion. Menurut Mahatmanti et al., 2014 membran Ch/Si/P merupakan membran yang 
dibuat dengan cara mencampurkan kitosan, silika dan polietilen glikol dengan variasi 
massa 1:0,8:0,5. Membran Ch/Si/P merupakan membran yang kuat dan fleksibel yang 
ditunjukkan dengan nilai persentase perpanjangan yang maksimum dan Modulus Young 
yang minimum. Membran memiliki sifat mekanik dan hidrofilisitas meningkat dibandingkan 
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dengan membran kitosan. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah mempelajari faktor-
faktor yang berpengaruh pada adsorpsi ion logam dan zat warna yang terdapat di limbah 
cair tekstil pada membran yang meliputi konsentrasi awal larutan dan ukuran molekul. 
Target utama penelitian adalah dihasilkan kondisi optimum pengoperasian pengolahan 
limbah menggunakan membran dan reaktor yang digunakan dalam pengolahan limbah 
cair industri tekstil. Pada tahun II: telah dipelajari kondisi optimum proses adsorpsi yang 
merupakan hasil pada tahun I yang digunakan untuk kondisi proses adsorpsi membran 
menggunakan sampel yang diambil dari limbah cair tekstil. Target hasil pada tahun II: 
reaktor pengolah limbah cair industri tekstil menggunakan membran Ch/Si/P. Luaran 
pada tahun II: Seminar Internasional (JCC ke 12) (judul: “Dynamic adsorption of mixtures 
Rhodamine B, Pb(II), Cu(II) and Zn(II) ions on composites chitosan-silica- polyethylene 
glycol membrane”), artikel di jurnal Internasional dan terindeks scopus (Chiang Mai 
Journal Science), judul: “Composites chitosan-silica- polyethylene glycol membrane for 
adsorption of dyes and heavy metal ions from textile wastewater”) draft paten sederhana: 
Komposisi Bahan untuk Pembuatan Membran Komposit Kitosan-Silika-Polietilen Glikol 
dan Proses Pembuatannya.

PENGEMBANGAN BUKU AJAR KALKULUS BERBANTUAN TIK DENGAN 
PENDEKATAN PROBING-PROMPTING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH DAN REPRESENTASI MATEMATIS MAHASISWA

Florentina Yuni Arini, Nuriana Rachmani Dewi 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Kalkulus merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 
pada beberapa program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengtahuan 
Alam. Mata kuliah Kalkulus ini diperoleh mahasiswa pada tahun awal perkuliahan di 
perguruan tinggi. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, 
ekonomi, dan teknik; serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat 
dipecahkan dengan aljabar elementer. Selain itu mata kuliah Kalkulus juga merupakan 
mata kuliah prasyarat untuk beberapa mata kuliah di semester selanjutnya. Dengan 
demikian, mata kuliah Kalkulus ini penting untuk dikuasai mahasiswa agar mahasiswa 
dapat menempuh mata kuliah selanjutnya dengan baik. Materi mata kuliah Kalkulus 
banyak melibatkan grafik fungsi dan gambar yang secara manual memerlukan waktu 
yang lama untuk membuatnya. Penggunaan komputer dalam pembelajaran akan 
membuat tampilan grafik dan gambar menjadi semakin jelas serta menarik untuk 
penyampaian materi konsep fungsi, limit, turunan dan integral. Materi Kalkulus ini 
harus dikuasai mahasiswa tidak cukup hanya dengan menghapalkan dan menerapkan 
rumus yang sudah ada saja, akan tetapi mahasiswa harus dapat merepresentasikan 
sedemikian rupa sehingga masalah dan atau tugas tentang materi Kalkulus tersebut 
dapat diselesaikan. Kemampuan pemecahan masalah adalah tujuan umum dari 
mempelajari matematika pada umumnya dan Kalkulus pada khususnya. Saat proses 
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pemecahan masalah ini, diperlukan kemampuan representasi matematis yang baik 
pada diri mahasiswa. Kemampuan mahasiswa untuk menyatakan masalah ke dalam 
bentuk lain sedemikian rupa sehingga masalah dapat terselesaikan dengan mudah 
adalah kemampuan representasi. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dilatih pada 
diri mahasiswa melalui pembelajaran pada setiap perkuliahan. Pendekatan probing-
promting dimana mahasiswa digiring melalui pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke 
arah jawaban yang benar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan- kemampuan 
tersebut. Dengan adanya penelitian pengembangan Buku Ajar Kalkulus berbantuan 
TIK melalui pendekatan probing-promting diharapkan menghasilkan Buku Ajar Kalkulus 
yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan representasi matematis 
mahasiswa. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, digunakan Model 
Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang terdiri dari empat tahap yang dikenal dengan 
sebutan Four-D Model (Model 4-D), yaitu tahap pendefinisian (define), perencanaan 
(design), pengembangan (develop) dan pendesiminasian (disseminate). Tiga tahap 
pertama yaitu tahap pendefinisian, perencanaan dan pengembangan dilakukan pada 
penelitian tahun pertama, sedangkan tahap keempat yaitu pendesiminasian dilakukan 
pada tahun kedua. Publikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat termuat di dalam 
prosiding ICMSE yang terindex scopus.

E-PROJECT; SISTEM INFORMASI DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM 
PENGELOAAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROJEK

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

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

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

Isa Akhlis, Nila Prasetya Aryani
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang
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Data dari IPW menyatakan bahwa pada awal tahun 2014 kasus pemerkosaan dan 
tindak kriminal meningkat tak terkecuali di lingkungan pendidikan. Dewey menitikberatkan 
bahwa tujuan pendidikan bukanlah sekedar mendidik manusia supaya well-informed 
tetapi mengenal dan menguasai kebudayaannya dan menguasai ilmu pengetahuan, 
pengembang intelektual yang berarti pengembang dirinya sendiri dimasa depan (Karwati, 
2010). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Arsyad 
(2002: 21) menjelaskan manfaat Media Pembelajaran adalah: (1) Pembelajaran bisa lebih 
menarik; (2) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar 
dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik 
dan pengetahuan; (3) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata 
dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 
pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas; (4) 
Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 
dapat ditingkatkan; yang dapat dimanfaatkan untuk mengeksplor materi fisika. Tujuan 
khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap dalam 2 tahun. 
Tahap pertama (tahun pertama) bertujuan untuk mendapatkan perangkat pembelajaran 
Fisika berbasis web menggunakan multimedia yang tervalidasi oleh ahli dan teruji 
keterbacaannya. Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan prosedur 
model pengembangan produk 4-D (Four D model) dari Thiagarajan (1974: 5 - 9). Adapun 
tahapan yang akan digunakan terdiri dari tiga tahap, yaitu: a) pendefinisian (define), b) 
perancangan (design) dan c) pengembangan (develop) 1. Tujuan tahap kedua (tahun 
kedua) untuk menyempurnakan draf dengan uji coba lapangan untuk melihat efektivitas 
penggunaan perangkat melalui tahap pengembangan (develop) 2. Metode pengumpulan 
dan analisis data yang digunakan pada tahun pertama ialah metode dokumentasi untuk 
mendapatkan data perangkat sebelum dikembangkan, observasi untuk memperoleh data 
karakter peserta didik sebelum pengembangan perangkat, angket untuk mendapatkan 
data validasi ahli dan keterbacaan oleh guru dan peserta didik serta tes untuk memperoleh 
data kelayakan instrument tes. Seluruh data dianalisis secara deskriptif, kecuali data 
kelayakan instrument tes dianalisis secara statistik menggunakan uj i validitas, reabilitas, 
tingkat kesukaran dan daya pembeda
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PEMANFAATAN POTENSI MINYAK SEREH INDONESIA MELALUI PRODUKSI 
GREEN MOSQUITO REPELLENT AIR FRESHENER UNTUK PENANGULANGAN 

PENYAKIT DEMAM BERDARAH

Kasmadi Imam Supardi, Dante Alighiri, Willy Tirza Eden
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang
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Penyakit demam berdarah (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan dunia. 
Jumlah orang yang terserang penyakit tersebut meningkat sebesar 50 kali lipat dalam 5 
dekade terakhir. Penyebab utama penyakit DBD disebabkan oleh penyebaran nyamuk 
Aedes aegypti (Linn.). Upaya untuk mengendalikan vektor nyamuk tersebut bertumpu pada 
penggunaan insektisida kimia, khususnya insektisida jenis penolak nyamuk (mosquito 
repellent) dari bahan kimia. Namun demikian, penolak nyamuk kimia ternyata tidak aman 
untuk manusia, terutama untuk anak-anak karena dapat mengakibatkan iritasi dan alergi 
pada kulit. Oleh karena itu, sangat mendesak sekali untuk mengembangkan penolak 
nyamuk (mosquito repellent) baru untuk mengendalikan vektor nyamuk yang aman bagi 
lingkungan dan tidak mempunyai efek racun bagi manusia. Penolak nyamuk berbahan 
dasar minyak atsiri (essential oil) merupakan alternatif yang potensial untuk dikembangkan 
menjadi green mosquito repellent sebagai upaya pencegahan vektor nyamuk yang aman 
bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan minyak atsiri sebagai mosquito 
repellent juga merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi minyak atsiri 
Indonesia. Strategi yang akan ditempuh peneliti adalah mengidentifikasi potensi dan 
peluang industri minyak atsiri di Indonesia, khususnya minyak sereh wangi dan minyak 
sereh dapur, dilanjutkan dengan penelitian untuk mengkaji komposisi minyak sereh 
wangi dan minyak sereh dapur yang aktif berfungsi sebagai penolak nyamuk (mosquito 
repellent) dan kemudian mengaplikasinya sebagai green mosquito repellent baik dalam 
bentuk spray, solid atau gel air freshener. Peneliti berencana melakukan penelitian 
dan mengkaji teknologi pembuatan air freshener yang tidak hanya berfungsi sebagai 
pengharum ruangan tetapi juga berfungsi sebagai penolak nyamuk (mosquito repellent) 
dalam ruangan yang aman bagi manusia dan lingkungan.

DATA MINING UNTUK MENGANALISA PREDIKSI POTENSI CHRONIC KIDNEY 
DISEASE MENGGUNAKAN METODE DECISION TREE CREDAL C4.5

Much Aziz Muslim, Budi Prasetiyo, Siti Alimah
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Tingkat keberhasilan dan kegagalan diagnosis dari seorang dokter merupakan 
penentu terhadap keberhasilan perawatan dan kesehatan pasien. Saat ini, jenis-jenis 
penyakit yang timbul pada tubuh manusia semakin banyak, yang dapat berdampak pada 
diagnosis dokter terhadap penyakit yang dialami. Chronic kidney disease (CKD) yang 
dalam bahasa Indonesia merupakan penyakit gagal ginjal merupakan suatu kondisi dimana 
fungsi ginjal itu mulai menurun secara bertahap. Pada kondisi tersebut mempunyai sifat 
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yang permanen. Chronic kidney disease ini, pada umumnya merupakan suatu penyakit 
yang dapat dideteksi melalui tes urin dan darah. Gejala yang bersifat umum membuat 
pengidap penyakit chronic kidney disease tidak menyadari bahwa gejalanya sudah 
menuju stadium lanjut. Adanya chronic kidney disease tentunya sangat berpengaruh 
terhadap rumah sakit. Semakin banyak chronic kidney disease, maka semakin banyak 
pula pengobatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Oleh karena itu untuk mengatasi 
masalah tersebut diterapkan data mining dengan menggunakan metode decission tree 
creadal C4.5 yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan peramalan diagnosa 
chronic kidney disease. Data dengan jumlah yang besar berperan sangat penting dalam 
sebuah data mining untuk proses pengambilan informasi yang berguna dan menciptakan 
hubungan antar atribut. Dalam penelitian ini akan memprediksi hasil diagnosis dari 
gejala-gejala yang ada pada chronic kidney disease. Industri kesehatan mempunyai 
data yang besar untuk memprediksi penyakit chronic kidney disease dari suatu datasets. 
Teknik prediksi data mining yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu decission tree 
credal C4.5. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
dan pengembangan yang merupakan metode untuk meneliti, mengembangkan, dan 
menganalisis prediksi potensi chronic kidney disease menggunakan metode decission 
tree credal C4.5. Penelitian ini secara garis besar dilaksanakan dalam dua tahap 
kegiatan. Tahap (1) yaitu kegiatan studi pustaka, meliputi pengumpulan literatur, studi 
literatur tentang chronic kidney disease dan metode decission tree credal C4.5. Tahap 
(2) Pengembangan, meliputi persiapan dan pengumpulan Data, Membangun Sistem 
Prediksi Diagnosis Penyakit chronic kidney disease, pengolahan data, dan analisis hasil. 
Luaran pada penelitian ini akan memecahkan permasalahan prediksi diagnosis chronic 
kidney disease, produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa sistem berbasis 
online, publikasi jurnal nasional dan pemakalah pada pertemuan ilmiah nasional dan 
internasional.

PEMODELAN MATEMATIKA PENYEBARAN VIRUS FLU BURUNG DENGAN 
STRATEGI VAKSINASI BURUNG RENTAN DAN KARANTINA MANUSIA 

TERINFEKSI

Muhammad Kharis, Amidi 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Manusia dari waktu-waktu dihadapkan pada beberapa wabah (epidemi) yang 
memerlukan perhatian khusus dan menyebabkan berbagai kerugian. Wabah-wabah yang 
terjadi adakalanya hanya menyerang hewan. Perkembangan dunia industri dan kehidupan 
manusia yang semakin modern serta kurang memperhatikan kelestarian lingkungan 
menyebabkan virus-virus penyebab wabah tersebut mempunyai kecenderungan yang 
tinggi untuk bermutasi sehingga virus yang awalnya hanya menyerang hewan, didapati 
juga mempunyai kemampuan untuk menyerang manusia. Wabah-wabah tersebut yang 
beberapa waktu terakhir terjadi adalah epidemi flu burung dan epidemi flu babi. Epidemi 
flu tersebut menyebabkan beberapa kasus kematian dan banyak manusia yang masuk 
ke rumah sakit. Strain (turunan) Virus H5N1 diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya 
epidemi flu burung sedangkan strain virus H1N1 diidentifikasi sebagai penyebab epidemi 
flu babi. Gejala yang ditimbulkan mirip dengan flu musiman yang disebabkan oleh strain 
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virus H3N2. Wabah flu burung dan flu babi pada awalnya hanya menyerang hewan, 
tetapi seiring berjalannya waktu didapati beberapa manusia yang terindikasi terserang 
virus ini. Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang matematika terapan. Penelitian ini 
memberikan suatu gambaran penyebaran penyakit dari segi model matematika dengan 
melihat kategori umur manusia. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan fakta-
fakta terkait penyakit flu burung dari literatur-literatur yang ada. Setelah fakta-fakta 
terkumpul, kemudian disusun asumsi-asumsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam 
penyusunan model matematikanya. Analisis terhadap model dimulai dengan mencari titik 
kesetimbangan dari model kemudian memeriksa kestabilan titik kesetimbangan tersebut. 
Hasil analisis ini adalah dapat diperoleh suatu rumusan untuk menentukan kapan wabah 
tersebut meluas dan kapan wabah tersebut menghilang. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam 2 tahap (tahun). Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 tahap (tahun). Tahap pertama 
adalah pengumpulan fakta-fakta yang dalam hal ini dilakukan penelusuran fakta-fakta dari 
berbagai sumber terutama jurnal-jurnal ilmiah kesehatan dan penyusunan serta analisis 
model pertama terkait penyebaran flu burung pada populasi burung dan manusia dengan 
tindakan karantina pada manusia yang terinfeksi atau tindakan vaksinasi pada burung. 
Kedua tindakan diberikan terpisah sehingga akan dihasilkan dua jenis model matematika 
yaitu model matematika dengan tindakan karantina pada manusia yang terinfeksi dan 
model matematika dengan tindakan vaksinasi pada burung. Pada tahap ini juga dilakukan 
estimasi nilai parameter-parameter yang nanti diperlukan dalam penyusunan simulasi 
model matematikanya. Tahap kedua adalah penyusunan dan analisis model matematika 
untuk model dengan kedua tindakan dilakukan bersama-sama (tidak terpisah). Tujuan 
yang hendak dicapai adalah teridentifikasinya parameter-parameter terkait wabah dan 
bentuk model matematika serta analisis dan implementasi dari hasil analisis model ini.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPA BERBASIS DIGITAL STORYTELLING 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF SISWA

Novi Ratna Dewi, Erna Noor Savitri
Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Objek belajar dalam IPA ialah seluruh benda alam yang memerlukan eksplorasi 
mendalam dalam mempelajarinya. Tidak dapat dipungkiri, media diperlukan untuk 
penginformasikan pesan yang telah dirancang oleh pendidik sehingga pembelajaran 
lebih realistic dan menyenangkan, sebagaimana hasil penelitian Skouge tentang 
pemanfaatan digital storytelling dalam pembelajaran. Akhlis, I & Dewi, N.R (2014) 
telah mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis Website, namun video 
yang digunakan merupakan video hasil unduhan yang tidak dirancang khusus untuk 
pembelajaran IPA. Sehingga perlu adanya LKS terpisah untuk membuat video bisa 
dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ide yang timbul setelah penelitian berakhir ialah, 
mengapa tidak membuat video khusus yang disesuaikan dengan materi IPA lengkap 
dengan panduan pertanyaan terfokus pada materi yang akan dipelajar? Tujuan yang 
ingin dicapai melalui penelitian ini secara umum ialah menghasilkan bahan ajar yang 
dapat mempermudah siswa untuk dapat mengeksplorasi objek pembelajaran IPA secara 
mendalam sehingga dapat meningkatkan kemampuan metakognitif yang dimiliki. Secara 
khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 tahap yang akan 
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di laksanakan dalam 3 tahun menggunakan metode Borg dan Gall. Pada tahap I bertujuan 
untuk menghasilkan draf yang teruji valid oleh ahli serta layak dari segi keterbacaan 
dan grafisnya. Tahap I akan dilakukan dalam 2 tahun. Tahun I, tujuan dari penelitian ini 
ialah mendapatkan skenario film yang tervalidasi oleh ahli dan perangkat pembelajaran 
yang telah teruji keterbacaannya. Pada tahun ke II, penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan bahan ajar IPA yang berupa film pembelajaran berbasis digital storytelling 
yang telah teruji berdasarkan ahli dan kelayakan tampilan berdasarkan pengguna (guru 
dan siswa). Sedangkan pada tahap II yang akan dilakukan pada tahun III, penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh bahan ajar yang telah teruji efektif penggunaannya dalam 
peningkatan kemampuan metakognitif siswa disertai deskripsi pengembangan perangkat 
untuk tiap tahunnya. Teknik pengambilan data menggunakan studi dokumentasi dan 
angket. Sedangkan uji keabsahan data memakai kriteria keabsahan data kepercayaan 
(kreadibility) dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menyebutkan 
bahwa jenis bahan ajar IPA secara umum berupa bahan ajar cetak, visual dan 
multimedia, namun belum terdapat bahan ajar IPA yang berjenis audio visual misalnya 
film. Kurangnya pengetahuan tentang metakognitif oleh guru sehingga kemampuan 
metakognitif siswa kurang baik. Pengembangan bahan ajar belum mengerucut pada 
pencapaian suatu kompetensi tertentu termasuk kemampuan metakognitif siswa. Hasil 
validasi ahli menyebutkan bahwa seluruh produk yang dikembangkan sangat layak 
digunakan dengan sedikit revisi. Sedangkan hasil keterbacaan oleh guru menyatakan 
produk sangat baik, keterbacaan oleh siswa menyatakan produk yang dikembangkan 
dalam kategori baik.

MODEL RME (REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION) BERBASIS 
ETNOMATEMATIKA UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER SISWA

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

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan model RME 
(Realistic Mathematics Education) berbasis etnomatematika untuk memperkuat karakter 
siswa. Tujuan khusus penelitian tahun kedua adalah (1) merancang desain model RME 
berbasis etnomatematika untuk memperkuat karakter siswa, (2) menguji coba desain 
model (hipotetik) pada skala terbatas, dan (3) memvalidasi model yang telah ditemukan 
pada skala yang lebih luas. Model yang ditemukan direkomendasikan sebagai rujukan 
dan acuan bagi para guru pada jenjang pendidikan dasar dalam mengembangkan dan 
menerapkan RME berbasis etnomatematika untuk memperkuat karakter siswa; serta 
menjadi acuan dalam rangka menyusun perangkat pembelajaran yang mencakup 
silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), bahan ajar, media pembelajaran, 
dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
Borg & Gall (1983). Dalam penelitian dan pengembangan ini dilakukan penyederhanaan 
langkah, dari sepuluh langkah menjadi tiga tahap, yaitu studi pendahuluan, pengembangan 
model, dan validasi model. Subjek penelitian adalah guru dan siswa pada jenjang sekolah 
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dasar di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan desain 
model RME (Realistic Mathematics Education) berbasis etnomatematika efektif untuk 
memperkuat karakter siswa. Pengembangan produk pengendalian hayati (bioinsektisida) 
berbasis nematoda entomopatogen (NEP) telah banyak dilakukan di berbagai daerah di 
Indonesia dengan memanfaatkan karakteristik NEP isolat lokal masing-masing wilayah. 
Demikian pula NEP isolat lokal Semarang yang saat ini tengah dikembangkan tim 
peneliti Jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang. Hasil eksplorasi dari berbagai 
lokasi tanah di kota Semarang ditemukan bahwa NEP yang mendominasi adalah dari 
genus Steinernema sp. dan populasi tertinggi ditemukan pada sampel tanah berasal dari 
lingkungan peternakan ayam. Mengingat pembiakan NEP secara in vivo (menggunakan 
larva ulat hongkong sebagai umpan) membutuhkan waktu lama dan proses bertahap, 
tahun 2014 telah dilakukan uji berbagai media buatan non serangga untuk pembiakan 
NEP secara in vitro skala laboratorium. Hasilnya diketahui bahwa media buatan dari 
campuran yeast dan tepung usus ayam mampu menghasilkan populasi NEP tertinggi. 
Permasalahannya, penelitian terdahulu membuktikan bahwa media buatan berbahan 
non serangga cenderung menyebabkan perubahan ukuran tubuh lebih pendek dan kecil 
dibanding hasil pembiakan in vivo. Hal ini diduga media buatan miskin unsur esensial 
untuk pertumbuhan nematode. Dengan ukuran tubuh yang abnormal diduga menurunkan 
keaktifan dan kemampuan juvenile NEP untuk mencari dan menginfeksi serangga. 
Mengingat NEP isolat lokal Semarang potensial untuk diproduksi massal, telah dirancang 
penelitian untuk mengenali karakter ekologinya. Karakter ekologi NEP isolate likal 
penting diketahuidalam dua tahun pelaksanaan. Penelitian tahun I didesain eksperimen 
untuk menguji toleransi NEP isolat lokal Semarang terhadap faktor-faktor abiotik (suhu, 
kelembaban dan pH). Tujuannya untuk mengetahui kisaran variabel abiotik yang paling 
efektif mempertahankan viabilitasnya dan patogenitasnya terhadap rayap tanah pada 
pembiakan skala laboratorium. Penelitian tahun II didesain eksperimen untuk menguji 
efektivitas tepung serangga sebagai nutrisi pada media buatan untuk pembiakan in vitro 
skala laboratorium. Tiga ukuran botol penyimpan gunakan untuk mendapatkan kemasan 
yang mampu mempertahankan viabilitas dan memudahkan mobilitas. Hasil penelitian 
Tahun I (2016) telah ditemukan karakter ekologis Steinernema sp. isolat Semarang, yaitu 
data kisaran suhu, kelembaban dan pH media yang optimum mempertahankan viabilitas 
NEP dalam pembiakan in vitro skala laboratorium. NEP isolat Semarang menunjukkan 
viabilitas terbaik pada kisaran suhu ruang 21oC-27oC, kelembaban media 80 – 100% dan 
pH media 7,5 – 8,0. Penelitian tahun II (2017) telah diuji dua macam media pakan buatan 
berbasis tepung serangga, serta tiga ukuran botol kemasan/penyimpan. Tujuan penelitian 
tahun II untuk mengetahui apakah media buatan tepung serangga mempunyai efektivitas 
yang sama atau lebih baik dibanding media in vivo. Variasi ukuran botol dimaksudkan 
untuk memperoleh rasio yang sesuai antara dosis tepung dengan kapasitas ruang dengan 
nutrisi media yang disediakan, seingga mampu berkembangbiak dengan produktivitas 
optimum. Data ekologis rekomendasi tahun I diaplikasikan untuk pembiakan in vitro tahun 
II. Penelitian tahun II menemukan bahwa tepung serangga efektif menggantikan media 
in vivo dalam pembiakan NEP, sedangkan patogenitas LD50 dicapai dalam waktu 48 
jam. Untuk pengembangan berorientasi profit, Laboratorium Biologi FMIPA Unnes dapat 
mengaplikasikan temuan ini untuk pengembangan produksi komersial bioinsektisida 
berbasis NEP lokal, khususnya biotermisida.
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PENGEMBANGAN BUKU PENGELOLAAN PENGAJARAN BIOLOGI (PP BIO) 
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KEMAMPUAN PAEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK) CALON GURU
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Unnes mengembangkan Kurikulum berbasis kompetensi berciri konservasi. 
Perubahan kurikulum Unnes membawa konsekuensi pada penyempurnaan dan 
pengembangan kurikulum di setiap Prodi. Pengelolaan Pengajaran Biologi (PP Bio) 
merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Biologi Fakultas 
MIPA Unnes. Pembelajaran berbasis kompetensi berciri konservasi mengarahkan agar 
mahasiswa menguasai kompetensi keilmuan secara baik, serta mampu mengaplikasikan 
pada kegiatan mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki pengetahuan 
konten dan pedagogi (Paedagogical Content Knowledge/PCK). Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) merupakan kompetensi spesifik guru yang merupakan paduan antara 
pengetahuan konten dan pedagogik yang berkembang seiring waktu dan pengalaman. 
Melalui pembelajaran, PCK calon guru dapat dioptimalkan. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis profil kemampuan PCK calon guru Biologi FMIPA UNNES. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan PCK calon guru biologi. 
Subyek penelitian ini adalah mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Microteaching 
pada semester genap 2016/2017. Profil PCK calon guru diperoleh dengan menganalisis 
instrumen CoRe dan PaPeR. Berdasarkan analisis CoRe dan PaPeR menunjukkan 
hal- hal berikut: Materi yang banyak dipilih untuk microteaching adalah materi kelas 
XI (58%), materi kelas X (31%), dan materi kelas XII (12%). Jumlah ide besar untuk 
mengembangkan materi ajar ada 3 sampai 5. Calon guru biologi sudah baik dalam 
mengelola waktu mengajar dan sudah baik kemampuannya dalam memilih strategi 
dalam pembelajaran (85%). Ada 62% calon guru memiliki penguasaan konsep/materi 
ajar dengan benar, sedangkan 38% memiliki penguasaan konsep yang tidak mendalam, 
dan ada yang mengarah pada miskonsepsi. Ada 77% calon guru menunjukkan kesulitan 
dalam mengelola kelas yang efektif. Penggunaan sumber belajar berbasis teknologi 
informasi dan komputer masih perlu dimaksimalkan karena masih terbatas jenisnya 
(power point, video, internet, film). Profil PCK calon guru masih perlu ditingkatkan pada 
beberapa aspek penguasaan konten, pedagogik dan penggunaan teknologi dalam 
pembelajaran. Berdasarkan profil PCK calon guru telah dikembangkan draft buku 
ajar PP Bio berbasis kompetensi dan konservasi yang memuat jabaran dari Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) berupa kompetensi yang diharapkan pada setiap 
topik, dan rincian nilai-nilai konservasi pada setiap topik. Draft buku ajar selanjutnya 
akan diuji kelayakan dan efektivitasnya dalam memaksimalkan kemampuan PCK calon 
guru Biologi pada Mata Kuliah PP Bio.
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PEMBUATAN SENSOR BERBASIS FILM TIPIS UNTUK DETEKSI GAS : CO, CO2, 
NH3, NO, NO2 SEBAGAI UPAYA PEMANTAU KUALITAS UDARA
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Material semikonduktor organik CuPc (Copper Phthalocyanine) memiliki sifat 
sensitivitas tinggi terhadap gas, mudah mengabsorpsi gas dan dapat dioperasikan pada 
suhu ruang. CuPc sebagai lapisan aktif sensor gas berbasis film tipis sangat sensitif dalam 
merespon gas beracun. Tujuan penelitian ini membuat sensor berbasis film tipis dengan 
konfigurasi FET (field effect transistor) berstruktur bottom contact yang dapat mendeteksi 
gas beracun, seperti: CO, CO2, NH3, NO dan NO2. Eksperimen pendahuluan dengan 
melakukan deposisi film tipis CuPc di atas substrat Si/SiO2, kemudian dikarakterisasi 
menggunakan X-Ray Diffraction (X-RD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM) serta 
dilanjutkan dengan analisis Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX). Hasil 
karakterisasi X-RD dan SEM untuk menentukan film tipis optimum yang dimanfaatkan 
dalam proses pembuatan sensor gas. Pembuatan sensor gas dilakukan dengan 
panjang channel (jarak antara source dan drain) 100 μm menggunakan metode vacuum 
evaporator (VE), sedangkan proses perencanaan dengan teknik lithography. Tahapan 
pembuatan sensor gas, sebagai berikut: substrat Si/SiO2 dicuci dengan etanol dalam 
ultrasonic cleaner, kemudian dilakukan deposisi elektroda source (S) dan drain (D) di 
atas substrat dengan metode VE. Selanjutnya deposisi film tipis CuPc diantara elektroda 
S/D sebagai kontak resistansi dan diakhiri proses deposisi elektroda gate (G). Sensor 
gas yang sudah dibuat kemudian di karakterisasi menggunakan elektrometer El-Kahfi 
100 untuk menentukan karakteristik keluaran dan mobilitas pembawa muatan. Luaran 
dalam penelitian ini adalah prototip sensor berbasis film tipis untuk deteksi gas beracun 
dan publikasi jurnal ilmiah. Prototipe tersebut dapat dimanfaatkan untuk monitoring 
kualitas udara dan pengembangan laboratorium fisika material. Penelitan lanjutan tahun 
berikutnya akan merancang dan membuat alat uji kelayakan sensor yang diaplikasikan 
sebagai sensor gas CO, CO2, NH3, NO dan NO2. Alat-alat yang digunakan dalam 
pembuatan alat uji kelayakan sensor gas, meliputi: glass chamber, electrometer, tabung 
gas uji, tabung gas N2, flow- meter, regulator, valve dan alat pendukung lain. Tujuan 
uji kelayakan sensor gas untuk menentukan konduktivitas, kesensitivan, waktu tanggap 
(response time) dan waktu pemulihan (recovery time ).
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ANALISIS KEPUASAN END USER PADA LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM 
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Perpustakaan yang merupakan gerbang pintu Universitas perlu didukung dengan 
adanya sistem informasi yang memadai, sehingga mampu memberikan layanan prima 
dan optimal kepada setiap pemustaka. library management system yang telah ada sejak 
2009 perlu dilakukan evaluasi kembali, sehingga sistem tersebut mampu memenuhi 
kebutuhan pengguna baik operator maupun mahasiswa Unnes khususnya, dan 
pemustaka dari luar Unnes pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
dan memperbaiki library management system yang telah ada sehingga menghasilkan 
sistem yang akuntabel dan mampu memenuhi kebutuhan end user, serta menghasilkan 
library management system yang terintegrasi se Unnes. Penelitian diarahkan untuk 
menghasilkan laporan evaluasi dengan pendekatan Technology Acceptance Model 
(TAM) dan library management system terintegrasi berstandar nasional.

PENGEMBANGAN SISTEM AUTOMATIC ESSAY SCORING UNTUK MODEL OPEN 
QUESTION

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

PRODUKSI DAN UJI PERFORMA BAHAN BAKAR BIO- DIESEL DARI 
TERMOLISIS LIMBAH ELEKTRIK DAN ELEKTRONIKA BERBASIS ENERGI 

GELOMBANG MIKRO
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Limbah elektrik dan elektronik (e-waste) merupakan masalah lingkungan dan 
kesehatan yang serius karena mengandung komponen halogen beracun dan tahan 
api. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi bio-oil berbantuan 
energi gelombang mikro, memproduksi bio-oil dari e-waste melalui termolisis dalam 
reaktor gelombang mikro, dan untuk mengkarakterisasi bahan baku dan bio-oil 
dari e-waste. Untuk mencapai tujuan tersebut, reaktor termolisis berbantuan energi 
gelombang mikro untuk memproduksi bio-oil telah didesain dan dikembangkan. Reaktor 
tersebut menggunakan gelombang mikro dengan frekuensi 2,45 GHz dan daya keluaran 
maksimum 900 W. Tiga jenis e-waste (kulit kabel listrik, limbah case telepon genggam, 
dan limbah case komputer/laptop) dimanfaatkan sebagai bahan baku proses produksi 
bio-oil secara termolisis pada suhu 350oC-450oC. Sifat fisik dan kimia bahan baku 
e-waste dan bio-oil dianalisis menggunakan Thermogravimetric Analyzer (TGA), bomb 
calorimeter, dan Ultimate Analyzer serta Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-
MS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan bio-oil sangat dipengaruhi oleh 
temperatur termolisis selama proses dekomposisi bahan baku. Jenis e-waste yang 
berbeda juga menghasilkan komposisi produk yang berbeda. Dari ketiga jenis bahan 
baku yang digunakan, case telepon genggam menghasilkan bio-oil yang paling banyak. 
Hasil optimal diperoleh pada temperatur 450oC sebesar 56%.

UPAYA PENINGKATAN PENGOLAHAN TEPUNG JAGUNG DENGAN 
PENGEMBANGAN PEMBUATAN ALAT PENGERINGAN MENGGUNAKAN 

APLIKASI KONTROL SUHU DAN HUMIDITY

Sugeng Purbawanto, Ulfah Mediaty Arief, Dyah Nurani Setyaningsih
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Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan yang terpenting, 
selain gandum dan padi. Selain untuk pangan dan pakan, jagung juga banyak digunakan 
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industri makanan, minuman, kimia, dan farmasi. berdasarkan komposisi kimia dan 
kandungan nutrisinya. Adanya pemanfaatan jagung sebagai bahan baku industri 
akan memberi nilai tambah bagi usaha tani. Beberapa dunia industry (UKM) yang 
memamfaatkan jagung sebagai bahan olahan menjadi tepung jagung. Tepung jagung 
ini diperoleh dengan melakukan proses pengeringan pati jagung dengan mengadalkan 
sinar matahari. Pada saat musim hujan UKM mengalami kesulitan untuk memperoleh 
tepung jagung karena proses pengeringan tidak bisa dilakukan, sehingga produksi 
UKM tersebut terhambat. Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan teknologi 
pengeringan yang berguna untuk mengolah hasil pertanian berupa jagung menjadi 
tepung jagung sehingga kestabilan produk UKM tersebut dapat di selesaikan. Mesin 
pengering merupakan peralatan yang digunakan untuk membantu mempercepat proses 
pengeringan. Pemilihan mesin pengering dilakukan dengan pertimbangan terhadap 
teknologi pengeringan, suhu rendah adalah teknik pengeringan yang paling sesuai 
untuk pengolahan jagung menjadi tepung jagung, karena dapat menjaga kandungan 
nutrisi (vitamin, protein, mineral dll) serta dapat menghemat penggunaan energy (ulfah 
dkk,2014). Tujuan penelitian ini adalah rancang bangun alat pengeringan model rotary 
yang terkontrol suhu dan humidity untuk meningkatkan pengolahan jagung menjadi 
tepung jagung Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sistem pengeringan dengan 
aplikasi sistem kontrol suhu dan humidity metode fuzzy, sedangkan Tujuan jangka panjang 
dari penelitian ini adalah menghasilkan perkembangan teknologi pengeringan dalam 
bidang Iptek dan meningkatkan mutu penelitian dan pendidikan yang berimbas pada 
peningkatan jumlah publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional draft 
usulan HKI. Pada penelitian ini metode yang akan digunakan yaitu pengembangan dari 
sitem pengeringan seledri tray drier (ulfah,2014) dan tahapannya antara lain merancang 
bangun pengeringan rotary yang dikontrol suhu dan humidity menggunakan metode fuzzy 
logic, kemudian melakukan uji coba produk dengan mengetahui profil kadar air tepung 
jagung, profil kecepatan pengeringan. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa suhu 
dan humidity dalam pengeringan dapat dikontrol sesuai set point 300 C, 400 C, dan 500C 
dengan stabil menggunakan sistem kontrol metode fuzzy. Suhu yang baik dalam proses 
pengering tepung jagung dengan berat 500 gr yaitu pada suhu 500C dengan kadar air 
15% selama 1 jam. Pengembangan Sistem pengeringan dengan kontrol metode fuzzy 
dapat digunakan untuk pengeringan tepung jagung.

PENERAPAN MODEL MANAJEMEN KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN (SMK) BERBASIS INDUSTRI UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN 

SIAP KERJA PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN
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Era MEA (masyarakat Ekonomi Asean) menuntut adanya lulusan SMK (sekolah 
menengah kejuruan) kompetensi keahlian teknik pemesinan dapat langsung bisa 
bekerja sesuai bidang keahliannya. Secara faktual selama dua tahun terakhir ini data 
di BPS (biro pusat statistik) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran lulusan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) semakin tinggi bila dibandingkan dengan lulusan Sekolah 
Menengah Atas (SMA). Tujuan penelitian ini antara lain menghasilkan model manajemen 
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kemitraan SMK dengan Industri yang menghasilkan lulusan SMK yang siap bekerja di 
industri. Metode Penelitian menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
(Research and Development) Borg and Gall, yang meliputi tahap studi pendahuluan, 
tahap pengembangan, dan tahap validasi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Penerapan model manajemen kemitraan SMK berbasis industri dapat menghasilkan 
lulusan siap kerja pada kompetensi keahlian teknik permesinan telah terlaksana dengan 
baik dengan rata-rata skor 3,17. Dengan adanya model manajemen kemitraan SMK 
berbasis industri akan membentuk siswa lebih baik di dalam dunia industri. Lulusan 
SMK yang terserap ke industri sebesar 50-75% dan sisanya melanjutkan studi dan 
berwirausaha. Dalam manajemen kelas industri, terdiri dari prencanaan, pengeolaan, 
monitoring dan evaluasi. Prinsip penerapan kemitraan SMK dengan industri, a) 
Kemandirian; b) Akuntabilitas, c) Responsibility, d) Transparan, e) Kemitraan, f) Efektif, 
g) Efisien

“KELAS IBU HAMIL PLUS” MODEL OPTIMALISASI EDUKASI KELUARGA 
DALAM ANTENATAL CARE DAN PEMETAAN KEHAMILAN RISIKO TINGGI DI 

MASYARAKAT PEDESAAN KABUPATEN KENDAL

Arulita Ika Fibriana, Muhammad Azinar
Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Jumlah kematian ibu di kabupaten Kendal dari tahun ke tahun selalu mengalami 
kenaikan. Kecamatan Singorojo adalah salah satu wilayah di kabupaten Kendal yang 
kasus kematian ibunya sampai saat ini masih stagnan. Wilayah ini termasuk kategori 
daerah pedesaan di mana faktor-faktor risiko terjadinya kehamilan risiko tinggi masih 
sangat besar serta edukasi yang dilakukan masih sangat terbatas pada informasi yang 
diberikan oleh bidan pada saat ibu hamil tersebut melakukan pemeriksaan kehamilan. 
Semua desa di wilayah Puskesmas Singorojo belum melaksanakan program kelas ibu 
hamil secara optimal. Inovasi model perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan secara 
maksimal. Inovasi tersebut adalah “Kelas Ibu Hamil Plus” sebagai model optimalisasi 
edukasi keluarga dalam antenatal care dan pemetaan kehamilan risiko tinggi di 
masyarakat pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan 
model “Kelas Ibu Hamil Plus” terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik antenatal care 
di masyarakat pedesaan serta bagaimana peran model optimalisasi “Kelas Ibu Hamil 
Plus” dalam memetakan kehamilan risiko tinggi di masyarakat. Penelitian tahun pertama 
merupakan penelitian pengembangan (research and development). Penelitian tahun 
pertama ditujukan untuk mengoptimalkan kelas ibu hamil dengan model “Kelas Ibu 
Hamil Plus”, selanjutnya akan dianalisis keefektifan dan kelayakan dari model tersebut. 
Penelitian tahun kedua menggunakan desain pre experiment dengan one group pretest 
posttest design dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan model “Kelas 
Ibu Hamil Plus” dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik ibu hamil dalam 
pencegahan komplikasi dan kehamilan berisiko tinggi di daerah pedesaan. Hasil penelitian 
awal diketahui bahwa dari 69 ibu hamil yang menjadi sampel penelitian diketahui, 
31,88% (22 orang) di antaranya masuk dalam kategori kehamilan risiko tinggi (KRT), 
dan terdapat 6 ibu hamil (8,69%) dalam kategori risiko sangat tinggi. Sebagian besar ibu 
hamil masih memiliki pengetahuan yang kurang, masih banyak ibu hamil yang memiliki 
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sikap kurang baik (kurang mendukung) dalam deteksi dini kehamilan berisiko, serta 
upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan kehamilan berisiko (53,6% 
ibu hamil masih memiliki sikap yang kurang baik). Kelas ibu hamil telah dilaksanakan 
di wilayah kerja Puskesmas Singorojo I, namun pelaksanaannya belum optimal. Hasil 
evaluasi sementara penelitian menyatakan bahwa model “Kelas Ibu Hamil Plus” relevan 
dengan permasalahan kehamilan berisiko dan dapat meningkatkan partisipasi suami dan 
keluarga dalam antenatal care (ANC). Evaluasi pelaksanaan model “Kelas Ibu Hamil 
Plus” dapat meningkatkan pengetahuan, dan sikap ibu hamil dan keluarganya dalam 
identifikasi kehamilan berisiko serta upaya mengatasi kegawatan dan kedaruratan akibat 
kehamilan risiko tinggi

PROGRAM AKTIF – MANDIRI (AKSI TIADAKAN FILARIASIS – MEDIA BACA 
HINDARI FILARIASIS) SEBAGAI PENYEMPURNA AKSELERASI ELIMINASI 

FILARIASIS DALAM MENURUNKAN MF-RATE WILAYAH ENDEMIS FILARIASIS 
DI KOTA PEKALONGAN

Arum Siwiendrayanti, Eram Tunggul Pawenang, Sofwan Indarjo
Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Kota Pekalongan adalah penyumbang terbesar kasus filariasis di Jawa Tengah. 
Kota Pekalongan telah melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) 
filariasis sejak tahun 2011 yang diharapkan dapat berakhir tahun kelima yaitu tahun 
2015. Angka kepatuhan minum obat masih berada di bawah 65%, sehingga Kementerian 
Kesehatan memutuskan Program POMP Filariasis di Kota Pekalongan harus diulang 2 
tahun lagi. Perlu disadari bahwa untuk meminimalkan tingkat penularan filariasis maka 
POMP filariasis harus diperkuat dengan pengendalian faktor lingkungan, pengendalian 
vektor nyamuknya, serta peran serta masyarakat. Masih rendahnya peranan masyarakat 
dapat dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyakit 
filariasis, penularannya, serta pencegahannya. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah 
secara rutin melaksanakan penyuluhan dan pendampingan namun hasilnya belum 
sesuai harapan. Untuk itu pada penelitian ini dikembangkan model pendampingan 
oleh komponen masyarakat sendiri yang sebelumnya telah diberdayakan, dan model 
ini selanjutnya akan disebut sebagai Program AKTIF (Aksi Tiadakan Filariasis). Dalam 
pelaksanaannya, Program AKTIF juga membutuhkan media yang dapat membantu 
mengedukasi masyarakat. Media yang dipilih dalam penelitian ini adalah media cetak 
berupa buku ber-ISBN Media Baca Hindari Filariasis (MANDIRI) yang berisi informasi 
tertulis dilengkapi foto dan ilustrasi yang memuat langkah-langkah pencegahan filariasis. 
Penelitian ini merupakan action research yang akan berlangsung selama 3 tahun. Tahun 
I berupa identifikasi kebutuhan dan perumusan serta pembuatan media MANDIRI dan 
SOP Program AKTIF, tahun II berupa implementasi dan pemantauan program AKTIF-
MANDIRI yang dilakukan secara quasi experiment dengan rancangan non-randomized 
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control group pretest-postest design menggunakan 6 unit area penelitian, serta tahun 
III berupa evaluasi dan rekomendasi program. Pada tahun I telah dilakukan identifikasi 
kebutuhan dan perumusan SOP Program AKTIF dan buku saku MANDIRI. Buku saku 
MANDIRI telah mendapatkan ISBN. Tahun kedua telah dilakukan implementasi Program 
AKTIF-MANDIRI secara quasi experiment dengan rancangan non-randomized control 
group pretest-postest design melibatkan 6 unit area penelitian (kelurahan) dimana 
terdapat perbedaan bermakna pada aspek pencegahan filariasis melalui pengendalian 
lingkungan luar rumah pada penerapan Program AKTIF; terdapat perbedaan bermakna 
pada aspek pengetahuan dasar filariasis dan pengendalian lingkungan dalam rumah 
pada penerapan Program MANDIRI; serta terdapat perbedaan bermakna pada aspek 
pengetahuan dasar filariasis, pengendalian lingkungan dalam rumah, dan pengendalian 
lingkungan luar rumah pada penerapan Program AKTIF-MANDIRI. Penerapan Program 
AKTIF- MANDIRI memberikan hasil yang lebih baik. Pada tahun ketiga ini mendapatkan 
hasil: (1). Penerapan Program AKTIF di Kelurahan Banyurip Ageng telah menurunkan 
Mf-rate dari 1,3 menjadi 0,3; (2). Penerapan Program MANDIRI di Kelurahan Bandengan 
telah menurunkan Mf-rate dari 2,0 menjadi 0,0; dan (3). Penerapan Program AKTIF-
MANDIRI di Kelurahan Kertoharjo telah menurunkan Mf-rate dari 9,7 menjadi 1,7. 
Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Program AKTIF- MANDIRI layak direkomendasikan 
sebagai upaya preventif eliminasi filariasis.

PENGEMBANGAN PROTOTIPE SURVEILANS GIZI ATLET BERBASIS APLIKASI 
SMARTPHONE “NUTRIATLET” SEBAGAI MODEL KOMREHENSIF PEMBINAAN 

GIZI MENUJU PRESTASI OLAHRAGA YANG OPTIMAL

Irwan Budiono, Hadi Setyo Soebiyono, Arif Setiawan
Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Salah satu pilar tercapainya prestasi olahraga adalah status gizi atlet. Studi 
pendahuluan pada atlet beladiri di Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga 
Pelajar (BPPLOP) Propinsi Jawa Tengah menunjukkan 8 % atlet mengalami gizi kurang. 
Survei konsumsi pada atlet menunjukkan rata-rata tingkat konsumsi energi hanya 74 
% dari angka kebutuhan energi. Tujuan penelitian adalah untuk menguji efektivitas 
model aplikasi smartphone “Nutriatlet” dalam membantu peningkatan intake energi pada 
atlet. Studi dilakukan pada tahun 2017 dengan menggunakan rancangan pre and post 
test with control group design. Penelitian melibatkan 30 atlet yang terdiri dari masing-
masing 15 orang kelompok perlakuan dan kontrol. Analisis bivariat dilakukan dengan 
uji cox proportional-hazard. Output statistik yang diperoleh dalam analisis ini adalah 
nilai p, median postintervention duration, dan hazard ratio (HR). Analisis dilakukan 
dengan program STATA 12.1. Hasil analisis membuktikan bahwa atlet yang melakukan 
perencanaan makan dengan aplikasi nutriatlet memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar 
untuk mencapai target meningkatnya persentase tingkat konsumsi energi > 10% per unit 
waktu daripada atlet yang tidak menggunakan aplikasi nutriatlet.
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PENGOLAHAN KOMODITAS HORTIKULTUR BERBASIS PENINGKATAN VALUE 
ADDED UNTUK MENGGERAKKAN USAHA PRODUKTIF KELOMPOK TANI DI 

GUNUNGPATI

Dyah Maya Nihayah, Amin Pujiati, Moh Khoiruddin
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Kondisi infrastruktur, transportasi, sarana dan prasarana di Kec. Gunungpati 
merupakan ancaman dan belum mendukung pengembangan wilayah ini sebagai daerah 
tujuan ekowisata. Padahal kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh 
pelayanan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong peningkatan intensitas dan 
kualitas kegiatan perekonomian tersebut sehingga akan berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, tujuan tahun kedua yang akan diteliti 
adalah mengidentifikasi jumlah sebaran dan kondisi sarana dan prasarana dalam 
pengembangan daerah Gunungpati sebagai daerah Ekowisata, melakukan valuasi 
ekonomi serta menentukan strategi dalam pengembangan prasarana dan sarana dan 
menganalisis pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata di kawasan wisata 
Kecamatan Gunungpati. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan travel 
cost method (TCM) dan analisis SWOT. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai surplus 
konsumen per individu per satu kali kunjungan menunjukkan keuntungan yang diperoleh 
dari jasa lingkungan yang masih jauh diatas pengeluaran rata-rata pengunjung. Artinya, 
kawasan wisata Waduk Jatibarang memberikan nilai manfaat lingkungan alam lebih 
besar dibandingkan nilai yang diberikan oleh pengunjung. Hasil SWOT menujukkan 
bahwa strategi pertumbuhan - tumbuh dan kembangkan (growth and build strategy) yang 
bersifat intensif berupa pengembangan sarana prasarana, infrastruktur serta transportasi 
untuk mempersiapkan Gunungpati sebagai daerah ecotourism.

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

WILAYAH GROWTH POLE

Fafurida, Karsinah
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
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Banyaknya wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi 
geografis, kondisi sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Hal tersebut 
mengakibatkan terjadinya perbedaan potensi dan kondisi perekonomian antar wilayah. 
Nilai indeks williamson Propinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun yang 
menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah di kabupaten/kota Jawa 
Tengah termasuk kategori tinggi. Adanya ketimpangan yang tinggi dalam suatu daerah 
tentunya bukan hal yang positif, tetapi merupakan masalah besar yang harus segera 
dipecahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu upaya yang tepat adalah 
percepatan pemerataan melalui growth pole. Penelitian ini dilakukan selama dua tahun, 
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dan ini merupakan tahun kedua. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya 
adalah: 1) mengidentifikasi daerah kutub pertumbuhan yang sudah ada di Propinsi 
Jawa Tengah, 2) menentukan daerah-daerah kutub pertumbuhan baru di Propinsi Jawa 
Tengah. Kedua tujuan tersebut telah dilakukan pada tahun pertama (2016) dan akan 
dilanjutkan pada pencapaian tujuan ke tiga yaitu, 3) penyusunan suatu perencanaan 
pengembangan ekonomi dan wilayah di tiap daerah kutub-kutub pertumbuhan baru, dan 
4) menyusun pemetaan perencanaan pengembangan ekonomi dan wilayah Propinsi 
Jawa Tengah berdasar wilayah Growth Pole yang nantinya akan diimplementasikan pada 
pengembangan wilayah Jawa Tengah. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis 
location quotient, Shift Share, klassen tipology, overlay dan pemetaan. Hasil yang dapat 
diambil dari penelitian ini adalah daerah di Propinsi Jawa Tengah yang dikategorikan 
sebagai daerah growth pole lama yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten 
Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga. 
Sedangkan daerah yang direkomendasikan sebagai daerah growth pole baru adalah 
Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Sukoharjo. Arah pengembangan 
wilayah di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai sentra industri pengolahan; sektor 
informasi dan komunikasi; sektor jasa perusahaan; dan jasa kesehatan dan kegiatan 
sosial. Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal adalah sentra pengembangan 
sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; 
dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Arah pengembangan wilayah Kabupaten 
Semarang adalah sebagai sentra pengembangan sektor industri pengolahan; sektor 
konstruksi; sektor jasa keuangan dan asuransi; dan sektor jasa pendidikan.

MODEL PENYAMAAN PERSEPSI PRAKTISI DAN AKADEMSI BIDANG 
AKUNTANSI DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Heri Yanto, Bestari Dwi Handayani, Niswah baroroh
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
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Akuntan merupakan salah satu profesi yang cukup potensial di era globalisasi 
ini. Seluruh perusahaan profit maupun non profit, baik swasta maupun pemerintah, 
lembaga prifat dan publik semuanya membutuhkan profesi akuntan dalam pelaporan 
keuangannya. Seiring dengan adanya Asean Econnomic Community (AEC) yang 
meruntuhkan benteng- benteng batas wilayah, profesi akuntan menjadi bidang yang 
banyak memiliki tantangan. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah akuntan 
terbanyak nomor empat di dunia, hendaknya diikuti dengan kualitas akuntan yang baik 
pula, sehingga akuntan Indonesia mampu memanfaatkan AEC ini sebagai perluasan 
jangkauan karier, bukan sebagai ancaman karena semakin banyaknya pesaing. 
Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara akademisi yang 
menyiapkan calon akuntan dengan kebutuhan employer di lapangan. Sesuai dengan teori 
kntinjensi yang dipopulerkan oleh Boyatiz bahwa kinerja bisa terjadi ketika kemampuan 
individu sesuai dengan kebutuhan lingkungan organisasi. Hendaknya perguruan tinggi 
menyesuaikan mode pembelajaran yang ada dengan kebutuhan di lapangan, sehingga 
lulusan akuntansi memperoleh kompetensi profesional yang dibutuhkan di industri 
kerja secara internasional. Penelitian ini mencoba mengurai ketidaksamaan persepsi 
antara praktisi dan akademisi guna menjembatani untuk peningkatan mutu akuntan 



54 Abstrak Hasil Penelitian 2017

Penelitian DRPM Kemenristekdikti

dalam negeri. Penggalian persepsi akademisi dan praktisi dilakukan melalui focus 
group discussion (FGD) dan observasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi 
pembelajaran di perguruan tinggi yang sebenarnya. Luaran dari program ini adalah (1) 
publikasi di jurnal internasional, (2) menjadi pemakalah dalam pertemuan ilmiah berskala 
nasional dan (3) membentuk model pembenahan pola, kurikulum dan bahan ajar dalam 
pembelajaran akuntansi yang disesuaikan dengan keterbutuhan lulusan. Dari ketiganya 
diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi dunia akuntansi pendidikan 
dan peningkatan kualitas akuntan dalam menghadapi Asean Economic Community.

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN KEARSIPAN DESA BERBASIS E- 
ARCHIVE UNTUK MENUNJANG TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE

Nanik Suryani, Hengky Pramusinto, Nina Oktarina
Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
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Penelitian ini bertujuan menemukenali dan mengembangkan model kearsipan 
pada kantor desa. Kemajuan IPTEK yang semakin pesat pada saat ini memungkinkan 
pembaharuan dalam kehidupan manusia. Kreativitas manusia semakin berkembang 
sehingga mendorong diperolehnya penemuan baru dalam bidang teknologi yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan manusia. Berkembangnya ilmu 
pengetahuan yang telah mendorong berkembangnya bidang teknologi juga berpengaruh 
pada bidang pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance. Salah satu 
upaya untuk mewujudkan good governance terutama pada pemerintahan desa adalah 
melalui peningkatan kualitas layanan kepada publik. Pengembangan model kearsipan 
berbasis IT melalui e-archive ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik 
pada kantor desa, karena selama ini layanan publik terutama berkaitan dengan informasi 
yang berasal dari arsip tidak dapat diberikan secara cepat, tepat, dan akurat. Pengelolaan 
arsip di kantor desa selama ini masih manual dan tidak konsisten dalam penggunaan 
sistem kearsipan sehingga mengakibatkan data tidak mudah ditemukan dan banyak 
arsip yang hilang. Secara khusus penelitian ini bertujuan pada tahun pertama untuk: (1) 
mendiskripsikan pelaksanaan kearsipan di kantor desa yang telah berjalan selama ini, 
(2) mendiskripsikan komponen-komponen yang berkaitan dengan kearsipan di kantor 
desa dan mengembangkannya,(3) menyusun desain model e-archive management pada 
kantor desa dengan ujicoba terbatas sehingga tersusun model hipotetik. Pada tahun 
kedua (4) implementasi e-archive management pada kantor desa, (5) menemukan model 
e-archive management pada kantor desa yang efektif. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan ”Research and Development“ yaitu penelitian yang ditindak lanjuti dengan 
pengembangan melalui proses studi lapangan, pengembangan desain model, ujicoba 
dan validasi. Pada studi pendahuluan diharapkan teridentifikasi: (1) pelaksanaan dan (2) 
komponen- komponen kearsipan di kantor desa, seperti jenis dokumen, sistem kearsipan, 
aktor yang melakukan kearsipan dan yang perlu dilibatkan, tehnik, kriteria dan alur 
pengelolaan arsip dan itu sebagai dasar (3) merumuskan desain model dan menyusun 
model e-archive management secara kolaboratif dengan melibatkan stakeholders, 
lurah, staff desa, dan masyarakat. Selanjutnya setelah desain tersusun dilakukan 
ujicoba terbatas sehingga tersusun model hipotetik. Pada tahun kedua dilakukan (4) 
implementasi dalam rangka validasi pada beberapa kantor desa, dilanjutkan analisa dan 
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validasi ahli sehingga (5) ditemukan dan disimpulkan model yang efektif yaitu model 
e-archive management yang efektif dan lengkap dengan panduan model. Target luaran 
dari penelitian ini adalah diketemukan model e-archive management pada kantor desa, 
proceeding pada seminar internasional, artikel jurnal internasional, dan buku ajar.

PENGEMBANGAN MODEL AKUNTABILITAS SEKOLAH BERBASIS KEARSIPAN

Nina Oktarina, Joko Widodo
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

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

Anis Widyawati, Dian Latifiani
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Produk Terapan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis tak luput 
dari permasalahan pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan 
catatan UNHCR jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia per Oktober 2015 
sebanyak 13.405 orang. Pencari suaka tersebut ditempatkan di beberapa wilayah di 
Indonesia. Pencari suaka merupakan orang-orang yang meninggalakan negara asal 
mereka karena mengalami ketakutan akan ancaman terhadap keselamatan di negara 
asalnya sehingga mencari perlindungan internasional. The 1951 Convention Relating 
to the Status Refugees merupakan instrumen internasional utama dalam menanganai 
pencari suaka tetapi Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut dan Indonesia belum 
mempunyai payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai pencari suaka. 
Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai Bagaimana bentuk 
model penanganan pencari suaka (asylum seekers) di Indonesia dan Sinkronisasi antara 
hukum internasional dan hukum nasional dalam penanganan pencari suaka di Indonesia. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Content analysis yuridis sosiologis 
dan interactive analysis models dengan paradigma konstruktivisme R&D (Research 
and Development). Target kegiatan ini adalah (1) menemukan model penanganan yang 
tepat bagi pencari suaka di Indonesia; dan (2) mengetahui sinkronisasi antara hukum 
internasional dan hukum nasional dalam penanganan pencari suaka di Indonesia. 
Berdasarkan hasil, bahwa model penanganan Asylum Seekers (Pencari Suaka) yang tepat 
di Indonesia dalah Model penanganan terintegrasi yang dilakukan secara sistematis antar 
lembaga terkait meliputi Tim SAR dan Polri, Pemkab/Pemkot, Direktorat Jenderal Imigrasi 
Kementerian Hukum dan HAM, UNHCR, Rudenim, Kemenlu, International Organization 
of Migration (IOM), Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari 
Suaka (P2MP2S) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
Republik Indonesia serta Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Direktorat Jenderal 
Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sinkronisasi Hukum Internasional dan Hukum 
Nasional tentang Penanganan Pencari Suaka. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi 
merupakan instrumen utama dalam penangana pencari suaka. Meskipun tercantum 
status pengungsi tetapi hak-hak dan kewajiban pengungsi juga merupakan hak-hak 
dan kewajiban pencari suaka, karena sebelum mendapatkan status pengungsi mereka 
merupakan pencari suaka, tetapi Indonesia hingga saat ini belum mertatifikasi Konvensi 
tersebut.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi 
Dari Luar Negeri saat ini menjadi instrumen nasional terbaru bagi pemerintah Indonesia 
dalam menghadapi pencari suaka dan pengungsi. Perpres ini disusun untuk memperjelas 
dan mempermudah tugas serta fungsi masing-masing lembaga atau kementerian terkait 
dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi.
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Pendidikan berkualitas adalah jawaban atas tuntutan perubahan sebagai dampak 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dikembangkan dalam 
kerangka memperkuat dan mempercepat upaya pencapaian pendidikan berkualitas pada 
skala sekolah. Penelitian ditujukan untuk; (1) menganalisis dan merumuskan kebutuhan 
terapan jabatan fungsional PTP dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah; (2) 
merumuskan deskripsi komprehensif (uraian) tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional 
PTP di sekolah; (3) mengembangkan sistem dan mekanisme pembinaan karir jabatan 
fungsional PTP di sekolah, dan (4) menguji validitas terapan jabatan fungsional PTP 
dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Penelitian dan pengembangan sistem 
implementasi jabatan fungsional PTP diancang untuk dilaksanakan dalam tiga tahap. 
Tahap I tahun 2017 dengan penelitian susrvei untuk melakukan kajian empiris tentang 
kebutuhan terapan jabatan fungsional PTP dalam peningkatan kualitas pendidikan 
di sekolah dengan target capaian berupa draf naskah akademik dan draf deskripsi 
komprehensif tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional PTP di sekolah. Tahap II tahun 
2018 penelitian difokuskan pada uji kelayakan naskah akademik dan fisibilitas deskripsi 
komprehensif tugas pokok fungsi jabatan PTP di sekolah dengan target capaian naskah 
akademik terapan jabatan fungsional PTP di sekolah, deskripsi komprehensif tugas pokok 
dan fungsi jabatan fungsional PTP di sekolah, dan draf sistem pembinaan karir jabatan 
fungsional di PTP di sekolah. Tahap III tahun 2019 merupakan penelitian uji produk untuk 
menguji validitas terapan jabatan fungsional PTP dalam peningkatan kualitas pendidikan 
di sekolah. Pada Tahap I tahun 2017, penelitian survei dilakukan di lima provinsi yaitu Jawa 
Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Bengkulu dengan populasi target 
guru dari SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK baik negeri maupun swasta. Pengumpulan data 
dilakukan melalui instrumen skala kebutuhan kompetensi teknolog pendidikan, dan secara 
teknis operasional memanfaatkan fasilitas google.form. Data yang terkumpul selanjutnya 
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa; (1) Kompetensi 
teknolog pendidikan secara empirik dibutuhkan oleh sekolah dalam kerangka pencapaian 
mutu pendidikan yang lebih baik. Kompetensi yang dimaksud mencakup kompetensi 
untuk melakukan fungsi penjaminan mutu pembelajaran di sekolah, pengembangan dan 
pengelolaan infrastruktur pembelajaran di sekolah, pengembangan kapasitas sumber 
daya pendidikan sekolah (guru dan tenaga kependidikan), dan fasilitasi guru dalam 
peningkatan kinerja pembelajaran di sekolah. (2) Kompetensi teknolog pendidikan untuk 
melakukan fungsi pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan yaitu peningkatan 
kompetensi guru dan tenaga kependidikan, merupakan kompetensi yang paling dibutuhkan 
oleh sekolah. (3) SMA/MA merupakan sekolah yang memiliki skor (indeks) kebutuhan 
terhadap kompetensi teknolog pendidikan tertinggi dibandingkan dengan SMP/MTs dan 
SMK. Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diajukan sebagai implikasi atas 
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temuan penelitian adalah bahwa perlu direalisasikanya implementasi jabatan fungsional 
PTP di sekolah. Penempat-tugaasan jabatan fungsional PTP di sekolah akan berkontribusi 
dalam percepatan pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik. Untuk kepentingan itu 
langkah strategis yang segera dapat dilakukan adalah; (1) Menterjemahkan kompetensi 
teknolog pendidikan ke dalam deskripsi komprehensif (uraian) tugas pokok jabatan 
fungsional PTP di sekolah, dan (2) kepada ekolah sebagai unit kerja yang membutuhkan 
dukungan sumber daya dengan kompetensi teknolog pendidikan dapat melakukan 
analisis kebutuhan tenaga kependidikan dan kemudian berusaha untuk memenuhinya.

PENGEMBANGAN WAYANG SULUH BERBASIS HISTORICAL FIGURES 
SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Cahyo Budi Utomo, Putri Agus Wijayati, Syaiful Amin
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Hingga saat ini, belum banyak penggunaan media pembelajaran sejarah yang 
berbasis kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Indonesia. Pembelajaran yang dilakukan 
masih menggunakan media yang bersifat konvensional, padahal banyak media yang bisa 
dikembangkan dan sudah ada di sekitar masyarakat salah satunya adalah wayang suluh. 
Penggunaan wayang sebagai media pembelajaran diharapkan akan mengoptimalakan 
hasil pembelajaran serta mengenalkan budaya pada siswa. Dari hal tersebut, peneliti 
akan menganalisa kebutuhan media pembelajaran dan mengembangkan media yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran sejarah. Tujuannya adalah menjadikan media yang 
dikembangkan menjadi media altenatif dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Luaran 
yang dihasilkan dari penelitian ini adalah produk berupa media pembelajaran yang 
berupa media Wayang Suluh berbasis historical figures. Pada tahun ke-1 dilakukan 
analisis kebutuhan media pembelajaran. Peneliti melakukan observasi (pengamatan) 
dan menyebarkan angket analisis kebutuhan dengan pelaku pendidikan yakni guru dan 
peserta didik mengenai kebutuhan media. Setelah itu dilakukan pengumpulan data-data 
analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini digunakan sebagai bahan untuk perencanaan 
media, pada tahun pertama sekaligus juga akan dibuat desain awal media Wayang 
Suluh/prototipe, dan tahap berikutnya dilakukan validasi desain dengan pertimbangan 
tahap awal dan lanjut para ahli tentang media wayang, kemudian dilakukan revisi media 
wayang dan pembuatannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kebutuhan akan 
media alternatif pembelajaran sejarah cukup tinggi (sekitar 87.5%). Kebutuhan media 
alternatif ini dikarenakan adanya kejenuhan terhadap media-media yang selama ini sering 
digunakan, seperti power point dan film. Media yang sering digunakan tersebut dianggap 
tidak bisa mengoptimalkan hasil belajar karena bersifat satu arah, dimana peserta didik 
lebih cenderung mendengar dan melihat materi tanpa ada kesempatan untuk berinteraksi 
kecuali jika guru membuka ruang untuk menyampaikan pendapat atau bertanya. Dengan 
melihat pada realitas diatas, maka sebagian besar responden penelitian (75%) sangat 
antusias dengan konsep media pembelajaran alternatif wayang suluh. Antusiasme 
tersebut terjadi kerena ketertarikan konsep wayang yang membuat pembelajaran lebih 
interaktif karena melibatkan semua peserta kelas untuk berintekasi. Proses pembuatan 
media wayang suluh terdiri dari dua tahap yaitu pengembangan buku pedoman dan 
pembuatan wayang suluh. Buku pedoman disusun untuk mempermudah guru dan siswa 



59Abstrak Hasil Penelitian 2017

Penelitian DRPM Kemenristekdikti

dalam menggunakan wayang suluh sebagai media pembelajaran. Pembuatan wayang 
suluh secara garis besar terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pra produksi yang meliputi 
proses penyiapan alat dan bahan. Tahap produksi yang meliputi pembuatan dan 
pewarnaan wayang, dan tahap akhir yang meliputi pemasangan pegangan (tulangan) 
wayang. Berdasarkan hasil uji kelayakan (validasi) oleh pakar media dna materi, wayang 
suluh sebagai media alternatif pembelajaran sejarah, dikatakan baik atau layak untuk 
digunakan sebagai media pembelajaran. Perolehan prosentase skor dari pakar media 
sebesar 72.1% dan pakar materi sebesar 72.8%.

PENGEMBANGAN MODEL SEKOLAH SCIENTIFICALLY LITERATE SEBAGAI 
STRATEGI REVITALISASI ANAK BANGSA

Siti Alimah, Yustinus Ulung Anggraito, Andreas Priyono Bodi Prasetyo, Sigit Saptono
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Tujuan jangka panjang penelitian dengan judul “Pengembangan Model Sekolah 
Scientifically Literate Sebagai Strategi Revitalisasi Pendidikan Anak Bangsa” adalah 
menghasilkan produk teknologi pembelajaran sebagai bentuk dari inovasi pendidikan 
berupa model sekolah scientifically literate sebagai salah satu strategi revitalisasi 
pendidikan di Indonesia melalui proses pendidikan di sekolah. Tujuan jangka panjang 
tersebut dapat dicapai melalui penelitian yang bersifat multiyears dalam 3 tahun. Tahun 
Pertama penelitian ini mempunyai tujuan khusus yaitu need assesment untuk mencapai 
target khusus tahun pertama berupa tersusunnya desain prototype model empirik sekolah 
scientifically literate sebagai salah satu strategi revitalisasi pendidikan di Indonesia melalui 
proses pendidikan di sekolah. Tahun Kedua penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
desain prototype model sekolah scientifically literate melalui uji alpha dan uji beta untuk 
mencapai target khusus tahun kedua yaitu prototype hipotetik. Tahun Ketiga dalam 
penelitian ini memiliki tujuan khusus melakukan uji lapangan (uji coba I dan II) dalam 
rangka finalisasi model sekolah scientifically literate untuk mencapai target khusus tahun 
ketiga sekaligus merupakan tujuan jangka panjang penelitian ini yaitu dihasilkannya 
model sekolah scientifically literate yang secara aktual dapat digunakan sebagai salah 
satu strategi revitalisasi pendidikan di Indonesia melalui proses pendidikan di sekolah. 
Metode penelitian secara keseluruhan yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka 
panjang dan target khusus pada tiap tahunnya adalah research and development yang 
mengacu pada model Borg and Gall dan Allesi Trolip dengan langkah sebagai berikut: 
need assessment, desain prototype, uji alpha, revisi I, uji beta, revisi II, uji coba lapangan 
I, revisi III, uji coba lapangan II, revisi IV untuk menghasilkan produk final. Penelitian tahun 
pertama menggunakan pendekatan kualitatif . Metode tahun pertama pada kegiatan need 
assessment adalah metode survai, wawancara terstruktur, observasi, dokumentasi, 
dan kuesioner. Triangulasi data dilakukan untuk medapatkan hasil yang akurat. Hasil 
triangulasi data digunakan sebagai dasar untuk menyusun desain prototype model 
sekolah scientifically literate. Penelitian tahun kedua menggunakan pendekatan penelitian 
kulaitatif. Metode tahun kedua pada kegiatan uji alpha dan uji beta adalah terhadap desain 
prototype model adalah expert jugdment, wawancara terstruktur, observasi, dokumentasi, 
dan kuesioner. Triangulasi data dilakukan untuk medapatkan hasil yang akurat. Hasil 
triangulasi data digunakan sebagai dasar untuk menyusun prototype hipotetik model 
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sekolah scientifically literate. Penelitian tahun ketiga menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif. Metode tahun ketiga yang digunakan untuk menyusun produk final adalah 
metode eksperimen dengan quasi experimen design dan teknik samplingnya purposive 
random sampling untuk kegiatan pelaksanaan uji lapangan (uji coba I dan uji coba II) pada 
sekolah piloting di 5 wilayah Propinsi Jawa Tengah. Manfaat ditemukannya model sekolah 
scientifically literate melalui penelitian ini diharapkan pendidikan formal disekolah mampu: 
(1) membentuk peserta didik yang litarate, yaitu anak bangsa yang berkualitas yang 
memiliki penguasaan akademik pada level Higher Order Thinking Skill; (2) memecahkan 
permasalah yang mereka hadapi di masa depan sehingga mereka terhindar dari perilaku 
penggunaan narkoba dan perilaku menyimpang kainnya,; dan (3) memberikan saran 
dan masukan pemerintah propinsi Jawa Tengah untuk merumuskan kebijakan terkait 
dengan innovative support system di sekolah dalam rangka implementasi model sekolah 
scientifically literate sebagai strategi revitasilasi pendidikan melalui proses pendidikan 
di sekolah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pendukung sekolah-sekolah di 
Jawa Tengah memiliki potensi untuk di modelkan bentuk sekolah scientifically literate 
sebagai bentuk strategi revitalisasi anak bangsa melalui pendidikan. Namun demikian 
perlu optimalisasi pada komponen sistenm pendukung pengembangan profesional 
guru melalui pelatihan- pelatihan terkait dengan prose pembelajaran yang menunjang 
pembelajaran IPA untuk me,bentuk anak yang literate dengan mengacu pada kompetensi 
abad 21. Untuk itu maka model sekolah scientifically literate yang dirumuskan secara 
empirik oleh guru- guru di sekolah sampel bekerjasama dengan tim peneliti dapat diuji 
coba di tahun II dalam kegiatan penelitian ini. Dengan demikian, simpulan dalam kegiatan 
penelitian tahap I adalah (1) Jawa Tengah memiliki potensi utuk dikembangkan model 
Sekolah Scientifically Literate dengan daya dukung/sistem pendukung yang dimiliki oleh 
sekolah sebagai strategi revitalisasi anak bangsa; (2) Guru-guru IPA memiliki potensi 
untuk menjadi guru yang lebih baik untuk mendidik dan mengembangkan potensi anak 
didik ke arah pencapaian anal didik yang literate dengan peningkatan prefesionalisme 
mereka: dan (3)Prototipe model empirik sekolah scientifically literate siap diujicoba di 
kegiatan penelitian tahap II.
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Penelitian yang berkait dengan lagu anak-anak ini dilakukan karena dorongan keadaan 
akan mendesaknya kebutuhan lagu anak-anak di masyarakat untuk menyampaikan pesan 
pendidikan kepada anak-anak utamanya jenjang pendidikan Prasekolah. Lagu anak-anak 
menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan anak. Mengapa demikian 
sebab anak belum bisa menerima segala sesuatu yang memerlukan penalaran. Oleh karena 
itulah penelitian ini berusaha mewujudkan ciptaan lagu anak-anak itu yang difokuskan lagu 
anak-anak untuk siswa Prasekolah yang dapat untuk menyampaikan pesan pendidikan 
dengan tema-tema menyesuaikan garis kurikulum sekolah. Masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah bagaimana produk lagu anak-anak untuk Prasekolah dapat diwujudkan. 
Pendekatan pemnelitian yang diterapkan adalah research and development. Lokasi penelitian 
adalah Jawa Tengah. Sasaran kajian dalam penelitian berkait dengan perwujudan produk 
lagu anak-anak yang siap pakai untuk anak-anak Prasekolah. Langkah penelitian dilakukan 
dengan cara mengemas produk lagu lengkap dengan iringan, uji coba keguru dan murid, 
mengamati guru dalam pembelajaran ketika guru menggunakan lagu dalam menyampaikan 
pesan pendidikan untuk anak-anak, mengamati respon para siswa, memperbaiki lagu yang 
berhubungan dengan syair, melodi, nilai nada, dan mewujudkan produk lagu yang siap pakai 
dalam bentuk kemasan. Hasil penelitian menunjukkan, uji coba lagu ke guru dan murid telah 
berhasil dengan baik melalui uji coba beberapa lagu. Guru tidak kesulitan melagukan dan 
mampu memberikan keanak didik. Siswa dapat merespon dengan baik seluruh lagu yang 
diberikan oleh guru yang ditunjukkan seluruh siswa mengikuti nyanyian yang dilagukan 
oleh guru. Pesan lagu dapat ditangkap oleh para siswa dengan mudah terlihat setiap kali 
guru menanyakan isi lagu pada para siswa, siswa dapat menjawab dengan cepat. Berkali-
kali guru hanya memancing menyanyikan lagu di awal selanjutnya diteruskan oleh para 
murid dengan guru selanjutnya terus ikut menyemangati anak-anak dengan ikut bernyanyi. 
Hasil uji coba selanjutnya diwujudkan dengan produk kemasan yang siap pakai untuk para 
siswa Prasekolah yang lebih luas, dan akhirnya lagu dibuat dalam wujud kemasan yang 
siap disebarluaskan. Disarankan pertama, diperlukan penciptaan lagu untuk anak-anak 
yang lebih banyak guna menyampaikan pesan pendidikan yang komunikatif estetik. Kedua, 
tuntutan guru kepada murid bukan kemampuan murid menyanyikan lagu semata tetapi lebih 
kebagaimana lagu dapat direspon murid dengan baik. Ketiga, hendaknya pihak ikatan guru 
Prasekolah bisa lebih memfasilitasi para guru yang memiliki potensi mencipta lagu untuk 
dapat menghasilkan lagu-lagu yang berguna untuk menyampaikan pesan pendidikan untuk 
anak-anak Prasekolah.
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MODEL KONSERVASI MUSIK CALUNG SEBAGAI IDENITAS MASYARAKAT 
BANYUMAS

Suharto, Indriyanto, Siti Aesijah
Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Musik calung di kabupaten Banyumas keberadaannya sudah semakin berkurang. 
Untuk melestarikan dan memasyarakatkan kesenian ini maka diperlukan penelitian. 
Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengidentifikasi calung sebagai identitas budaya bagi 
masyarakat Banyumas dilihat dari struktur musik, jenis instrumen, dan cara bermainnya, (2) 
Bagaimana masyarakat Banyumas memanfaatkan musik calung sebagai sarana ekspresi 
berkesenian, (3) apa fungsi dan makna simbolis dalam pertunjukan calung Banyumasan, 
dan, (4) Bagaimana model konservasi musik calung sebagai identitas budaya masyarakat 
Banyumas. Penelitian ini menyumbang bagi Unnes yang memiliki misi dan kajian bidang 
konservasi terutama konservasi budaya, dan menjadi masukan bagi lembaga pemerintah 
daerah Kabupaten Banyumaskarena hasilpenelitianini merupakan hasil kajianuntuk 
pengembangan koservasi calung Banyumasan di wilayah Banyumas. Penelitian ini 
mengunakan pendekatan etnomusicologi yang menekankan pada 3 level yang dikenal 
dengan tripated model for the study ethnomusicology yaitu konsep-konsep mengenai 
musik, tingkah laku musik baik dari pemain maupun penikmat, dan bunyi musik itu sendiri. 
Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumen kemudian data 
dianalisis dengan analisis content, komposisi musik, dan analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa umumnya lagu-lagu, jenis musik, bagian- bagian pertunjukan 
lengger calung menggambarkan karakter masyarakat Banyumas. Banyak lirik-liriklagu 
menggambarkan local wisdom yang sangat penting untuk dilestarikan. Musikalitas dalam 
pertunjukan lengger calung menggunakan pola-pola musik dan iringan yang turun temurun 
digunakan oleh grup calung maupun kesenian ebleg. Sebagian masyarakat terutama yang 
di pinggiran memanfaatkan musik calung sebagai sarana mengekspresikan rasa estetisnya, 
sebagai simbol status sosial. Sayangnya, banyak permainan khas Banhyumasan semakin 
terkikis oleh perubahan jaman dan sikap pemerintah daerah yang kurang peduli dengan 
kesenian khas Banhyumas ini sehingga gaya khas Banyumas seperti gaya kendangan, 
repertoar lagu banyak dipengaruhi oleh unsur budaya lain seperti gaya Sunda dan seni 
modern sehingga mengancam gaya Banyumas yang sudah diakui oleh para seniman sejak 
lama. Dari seluruh sajian pertunjukan lengger calung Banyumasan menyimbolkan bahwa 
kita sebagai mahluk manusia khususnya masyarakat Banyumas hendaknya selalu eling 
(ingat) kepada Tuhan, mengerti siapa kita manusia yang sebenarnya sama derajatnya 
(cablaka) di mata Tuhan, dan tidak melupakan semua jasa leluhur (pahlawan). Penelitian 
ini masih akan melanjutkan kegiatan sosialisasi hasil- hasil produk proses dengan metode 
FGD. H asil proses ini akan menentukan jenis dan konservasi dan bentuk pelestarian musik 
calung agar musik calung ini tetap lestari dengan bentuk dan gaya yang khas yang terbukti 
sebagai cermin budaya masyarakat Banyumas.
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PENGEMBANGAN KAMUS EKOLEKSIKON TEMATIK BERWAWASAN 
EKOLINGUISTIK SEBAGAI PENGAYAAN MATERI AJAR MATA KULIAH 

PENDIDIKAN KONSERVASI

Tommi Yuniawan, Amin Retnoningsih, Muhammad Badrus Siroj
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
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Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Salah satu wujud dari program Universitas berwawasan konservasi yaitu dengan 
memasukkan mata kuliah Pendidikan Konservasi sebagai mata kuliah umum yang wajib 
diambil oleh mahasiswa UNNES. Penetapan mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib 
merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap mahasiswa, bertujuan meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan kesadaran tentang nilai-nilai lingkungan dan isu 
permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan mahasiswa untuk 
berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan 
generasi sekarang dan yang akan datang. Konsekuensinya, dosen harus mampu memilih 
dan menentukan bahan ajar yang akan digunakan untuk pengayaan materi pembelajaran 
agar mahasiswa mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. Bahan ajar yang akan 
digunakan dalam pembelajaran bisa berupa buku pelajaran ataupun buku pengayaan 
yang dapat memperluas wawasan mahasiswa, bukanlah sembarang bahan ajar. Banyak 
faktor yang perlu dipertimbangkan oleh dosen dalam menggunakan suatu sebuah buku 
yang memuat materi dalam pembelajaran. Pertimbangan matang seorang dosen dalam 
menentukan bahan ajar diharapakan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa yang 
diharapkan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka perlu dilakukan 
suatu penelitian tentang pengembangan materi ajar Pendidikan Konservasi. Pengembangan 
kamus ekoleksikon tematik berwawasan ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar mata 
kuliah Pendidikan Konservasi diasumsikan dapat membantu dosen dan mahasiswa. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan yang 
merupakan metode untuk meneliti, mengembangkan, serta menguji suatu produk sesuai 
kebutuhan khusus dan memiliki spesifikasi tertentu. Atas dasar hasil penelitian tahun 
pertama (2017) disimpulkan: (1) tingkat kebutuhan kamus ekoleksikon tematik berwawasan 
ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar mata kuliah Pendidikan Konservasi diperoleh 
atas dasar masukan mahasiswa dan dosen. Aspek yang dikembangkan antara lain: 
motivasi mahasiswa, materi atau isi kamus tematik, penyajian kamus tematik, bahan dan 
keterbacaan, serta grafika kamus tematik; (2) rancangan prototipe kamus ekoleksikon 
tematik berwawasan ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar mata kuliah Pendidikan 
Konservasi mengacu pada pilar konservasi, yaitu: nilai dan karakter, seni dan budaya, serta 
SDA dan lingkungan; serta (3) hasil uji ahli prototipe kamus ekoleksikon tematik berwawasan 
ekolinguistik sebagai pengayaan materi ajar mata kuliah Pendidikan Konservasi dengan 
responden dosen dan ahli berkategori baik. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 
referensi teoretis dan referensi praktis untuk perkuliahan Pendidikan Konservasi bagi 
mahasiswa mau pun dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah umum 
Pendidikan Konservasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan dan pengembangan 
universitas berwawasan konservasi berbasis riset.
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PENGEMBANGAN MATERI AJAR SENI BUDAYA SUB MATERI MUSIK UNTUK 
SISWA PENDIDIKAN DASAR

Wadiyo, Udi Utomo
Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
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Pendidikan Dasar di Indonesia memberikan mata pelajaran seni budaya yang 
di dalamnya tercakup materi musik. Pendidikan Dasar tingkat Sekolah Dasar pada 
kurikulum 2013 edisi revisi 2016 pembelajarannya diubah dalam bentuk pembelajaran 
tematik namun demikian musik tetap digunakan sebagai alat pendidikan. Untuk tingkatan 
Sekolah Menengah Pertama tetap menggunakan nama mata pelajaran seni budaya 
yang di dalamnya tercakup materi musik. Kebutuhan sekolah akan materi ajar yang 
sesuai dengan tuntutan kurikulum serta pengembangan materi ajar yang dilakukan 
oleh guru selalu mempunyai daya tarik tersendiri untuk diamati dan untuk diberi solusi 
yang terbaik. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebutuhan 
yang dirasakan oleh para guru di sekolah umum jenjang pendidikan dasar SD dan SMP 
akan materi musik sebagai sub materi seni budaya dan bagaimana pula materi ajar itu 
dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Metode penelitian yang diterapkan adalah 
metode penelitian pengembangan yang dikembangkan lagi menggunakan cara-cara 
pengembangan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian, Kota dan Kabupaten Semarang 
dengan subjek utama Sekolah Dasar Negeri Mangunsari, Sekolah Dasar Negeri 1 dan 
2 Sekaran Gunung Pati, Sekolah Dasar 1 Hj. Isriati, Sekolah Menengah Pertama Negeri 
25 Semarang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambarawa, dan Sekolah Menengah 
Pertama Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan 
data menggunakan treangulasi data. Teknik analisis data menggunakan alur analisis 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, materi ajar seni budaya sub materi musik sangat 
dibutuhkan oleh sekolah. Untuk Sekolah Dasar, kebutuhan musik ini secara utama adalah 
untuk menyampaikan pesan pendidikan melalui lagu disamping tentu mengharapkan 
adanya pengalaman estetik yang didapat oleh para siswa melalui kegiatan bermusik atau 
berlagu yang dilakukan. Untuk Sekolah Menengah pertama, kebutuhan itu utamanya 
berkait dengan materi musik pentatonik daerah dan musik umum diatonik yang lebih 
luas, yang digunakan untuk memenuhi tuntutan kurikulum. Pengembangan materi ajar 
Sekolah Dasar, terutama sekali adalah pengembangan nyanyian untuk memasukkan 
materi ajar lewat lagu. Pengembangan materi ajar Sekolah Menengah Pertama, secara 
utama adalah mengubah ideom musik pentatonik kediatonik dan mengenalkan musik 
diatonik melalui bentuk-bentuk nyanyian dan permainan instrumen. Disarankan pertama, 
untuk Sekolah Dasar sebagai upaya tuntutan pemenuhan kebutuhan sekolah untuk 
memasukkan isi pelajaran melalui berbagai pendekatan, perlu dibuat banyak lagu yang 
berhubungan dengan seluruh tema pembelajaran mulai kelas satu sampai kelas enam. 
Untuk tingkatan Sekolah Menegah Pertama, perlu adanya bahan materi yang luas 
serta media ajar musik daerah pentatonik dan diatonik dalam berbagai bentuk. Dengan 
demikian diharapkan segala keterbatasan guru dapat diatasi melalui ketersedian materi 
yan luas dan berbagai bentuk media ajar tersebut.
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PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN KARAKTER BERLOKUS PADEPOKAN KARAKTER
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Nation and Character Building – Pembangunan bangsa dan Pembangunan 
Karakter, adalah slogan awal dekade Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Namun, 
dalam perjalanan dekade berikutnya Pancasila sebagai ideologi nasional dan acuan 
nation and character building meredup. Karakter Pancasila kehilangan roh sejatinya 
apalagi ditunjang oleh arus teknologi dan informasi terbuka vulgar tanpa batas dan 
tak terkendali. Pada dunia pendidikan formal, dosen/guru memegang peran penting 
dalam keikutsertaan menanggulangi perilaku menyimpang pada mahasiswa/siswa. 
LPTK dipandang perlu memberi tambahan kompetensi menyemai nilai-nilai karakter. 
Oleh karena itu, pelatihan para calon guru dan para guru diasumsikan dapat memberi 
kontribusi preventif menyemai nilai-nilai karakter dalam kerangka mengurangi perilaku 
menyimpang para mahasiswa/siswa di persekolahan dan perguruan tinggi khususnya. 
Padepokan karakter FIS Unnes adalah sebuah wadah yang dapat digunakan sebagai 
tempat memberi tambahan strategi penguatan karakter dan penguasaan kompetensi 
nilai- nilai karakter bagi para calon guru dan para guru. Tujuan jangka panjang penelitian 
ini adalah tersedianya sejumlah tenaga akademik, profesi, dan vokasi (calon guru dan 
guru) yang memiliki kompetensi unggul dalam menyebarluaskan karakter luhur bangsa. 
Ketersediaan sejumlah tenaga ahli tersebut penting mengingat bahwa LPTK (Unnes) 
adalah institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kependidikan generasi bangsa. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Researh & 
Development) yang dimodifikasi dari Borg and Gall (1983), yaitu proses yang digunakan 
untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk atau model. Dalam kegiatan 
ini terdapat 3 komponen utama yaitu: (1) model pengembangan, (2) prosedur penelitian 
dan pengembangan, dan (3) uji coba produk. Model Pengembangan merupakan dasar 
untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model factual yang ditemukan di 
lapangan menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan pelatihan 
dan pengembangan pendidikan karakter bagi para guru. Temuan selanjutnya melalui 
kegiatan focus group discussion dengan para guru diperoleh penyempurnaan menuju 
model akhir manajemen pelatihan dan pengembangan pendidikan karakter berlokus 
padepokan karakter. Model akhir ini telah menyempurnakan model factual dan model 
hipotetik sebelumnya. Sejak perencanaan kegiatan, model manajemen ini telah 
memulainya dengan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan penetapan tujuan akan 
manajemen pelatihan dan pengembangan pendidikan karakter, penetapan instruktur, 
materi, dan strategi pelatihan. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya telah disiapkan 
buku panduan pelatihan, buku materi pelatihan, dan media pelatihan yang tepat 
sehingga memudahkan peserta pelatihan untuk menyerap materi kegiatan pelatihan. 
Untuk keperluan evaluasi, model ini pun menawarkan seperangkat instrument penilaian, 
mulai dari perangkat penilaian instruktur, instrument kinerja guru, instrument pelaporan, 
sampai pada instrumen penilaian dampak kegiatan. Perangkat instrumen ini mengacu 
kepada substansi pendidikan karakter secara komprehensif, baik kognitif, afektif, maupun 
psikhomotor. Keunggulan dari model akhir ini adalah adanya dimilikinya kebaruan berupa 
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diintegrasikannya berbagai anasir dalam pendekatan pendidikan karakter, yang disusun 
secara sistematis secjak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan pelatihan.

PENGEMBANGAN PRODUKSI INULIN DAN FOS BERBASIS GEMBILI 
(DIOSCOREA ESCULENTA) SEBAGAI ANTIKANKER DAN ANTIDIABETIK

Ari Yuniastuti, Retno Sri Iswari, Dewi Mustikaningtys, Indah Hartati
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Indonesia, saat ini menghadapi masalah peningkatan prevalensi penyakit 
degeneratif seperti kanker, penyakit jantung koroner dan diabetes melitus, sehingga 
menyebabkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Pola makan kurang serat, 
kurang olahraga dan stres merupakan penyebab timbulnya penyakit degeneratif. 
Kajian studi tentang bahan pangan yang berperan dalam mencegah timbulnya penyakit 
degeneratif telah banya dilakukan. Namun bahan pangan berbasis umbi-umbian inferior 
seperti gembili (Dioscorea esculanta) yang berkhasiat sebagai antikanker dan antidiabetik 
belum secara tuntas dieksplorasi. Gembili memiliki kandungan senyawa bioaktif inulin 
dan FOS yang dapat dimanfatkan sebagai sumber fitofarmaka. Penelitian ini akan 
mengeksplorasi senyawa bioaktif inulin dan FOS pada umbi gembili yang berpotensi 
sebagai antikanker dan antidiabetik serta dikembangkan sebagai produk pangan 
fungsional. Sehingga diharapkan dapat menambah khasanah fitofarmaka di Indonesia. 
Penelitian ini mengacu pada Renstra penelitian unggulan UNNES bidang Sumber Daya 
dan Peningkatan Kualitas Hidup, dengan topik unggulan Peningkatan Status Gizi dan 
Ketahanan Pangan khususnya peningkatan status kesehatan masyarakat. Tujuan jangka 
panjang penelitian ini adalah menghasilkan produk ekstrak inulin dan FOS terstandar 
yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya penderita penyakit degeneratif. 
Target khusus adalah produk kapsul inulin dan FOS berbahan dasar gembili yang 
berguna dalam penatalaksanaan penyakit kanker dan diabetes. Target tersebut akan 
dicapai dalam 3 tahun. Tahun pertama akan dilakukan isolasi dan identifikasi inulin dan 
FOS melalui aktivasi enzim inulinase dari kapang Acremonium sp-CBS3. Hasil ekstrak 
inulin dan FOS selanjuttnya diuji aktivitas antikanker pada sel line kanker kolon (WiDR) 
secara in vitro. Human cancer cell lines ini telah dipakai untuk skrining antikanker di 
National Cancer Institute (NCI), USA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas 
inulinase oleh kultur kapang Acremonium sp-CBS3 sebesar (0,1266U/mL), (2) produksi 
inulin dengan komposisi total padatan sebesar 3,983 %. Gula reduksi 3,3458 mg/mL, 
inulin 19,9098% (berat kering), total gula 2,0667 mg/mL, SDF 13,182% (berat kering) 
dan IDF 5,9019% (berat kering). nilai fisiko-kimia inulin dari gembili, yaitu nilai kelarutan 
sebesar 89,07±1,3%; Daya serap air 34,28±0,8%; Kekuatan gel 0,027±0,02 dan kadar 
air 9,53±0,15.
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KONSERVASI IN VITRO FLORA IDENTITAS KOTA/KABUPATEN DI JAWA 
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Tujuan jangka panjang penelitian adalah menghasilkan inovasi teknologi 
konservasi flora identitas kota/kabupaten di Jawa Tengah dengan menerapkan teknik 
kultur jaringan atau in vitro, dengan target khusus memperoleh 1) deskripsi tentang 
status konservasi flora identitas dari 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, 2) protokol 
multiplikasi tunas, dan 3) protokol konservasi secara in vitro flora identitas yang 
diprioritaskan. Penelitian ini merupakan implementasi salah satu bidang penelitian 
unggulan dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Negeri Semarang, yaitu bidang 
sains dan teknologi. Penelitian dilakukan selama 3 tahun. Pada tahun pertama telah 
dilakukan identifikasi status konservasi flora identitas kota/kabupaten yang dilaksanakan 
di 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah pada beberapa daerah sampel yang diambil secara 
purposif proporsional random sampling. Fokus penelitian adalah karakteristik morfologi, 
cara reproduksi, ukuran populasi, intensitas budidaya, manfaat dan kondisi biofisik 
habitat tanaman identitas. Data dikumpulkan melalui observasi secara langsung ke 
habitat spesies identitas, wawancara dengan masyarakat setempat, dan kajian dokumen 
di Balai Lingkungan Hidup (BLH) kota/kabupaten. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, ditentukan tanaman yang diprioritaskan untuk 
dikonservasi secara in vitro, yaitu spesies yang berstatus langka, tidak dibudidayakan 
secara luas, tidak bereproduksi dengan biji, dan mempunyai habitat yang sangat spesifik. 
Pada akhir tahun pertama dilakukan pula inisiasi pengembangan protokol multiplikasi 
tunas dari spesies-spesies prioritas. Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa 
di antara 35 spesies tanaman flora identitas kota/kabupaten di Jawa Tengah, spesies 
yang perlu dikonservasi secara in vitro adalah rejasa, pohon kendal, widuran, srigading, 
kawista, dan melati gambir. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pada akhir tahun 
pertama ini telah dilakukan inisiasi pengembangan metode sterilisasi tunas secara in vitro 
pada rejasa, srigading, dan kawista. Pada tahun kedua telah dilanjutkan pengembangan 
multiplikasi tunas ketiga tanaman tersebut dan inisiasi untuk ketiga spesies yang lain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap spesies membutuhkan teknik sterilisasi yang 
berbeda-beda.
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DETEKSI ION LOGAM BERAT MENGGUNAKAN CARBON DOTS DARI SAMPAH 
PLASTIK

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
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Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Plastik telah menjadi produk modern yang penting dalam mendukung beragam 
kegiatan manusia karena sifatnya yang unggul seperti ringan, tidak mudah pecah, 
tahan air, kuat dan praktis. Besarnya peranan plastik menjadikan produk ini hampir 
tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan manusia. Jumlah produksi yang sangat besar 
menimbulkan dampak samping pada lingkungan berupa dihasilkannya sampah plastik. 
Beragam cara telah diimplementasi untuk mengurangi penggunaan plastik, namun 
permasalahan sampah plastik masih menjadi permasalahan yang sangat kompleks 
dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada daur ulang sampah plastik. Kandungan 
rantai-rantai karbon pada plastik memberi harapan dalam pemanfaatan limbah plastik 
untuk bahan carbon dots (C-Dots) dengan fungsional baru yaitu deteksi ion logam berat 
di air. Daur ulang limbah sampah plastik polypropylene (PP) telah berhasil dilakukan 
melalui proses pemanasan dengan variasi 200°C, 250°C, dan 300° selama 20 menit. 
Analisis sederhana yang dilakukan untuk mendeteksi terbentuknya C-Dots dilakukan 
dengan memberikan radiasi sinar ultraviolet (UV). Hasil menunjukkan bahwa sampah 
plastik yang telah melalui proses pemanasan berpendar pada rentang cahaya tampak 
dengan warna kuning kehijauan. Hal ini menunjukkan sifat khas C-Dots, yaitu bahan 
dari keluarga karbon yang memiliki sifat fotoluminesensi. Analisis spektrum absorbansi 
C-Dots berbahan dasar sampah plastik jenis PP menunjukkan adanya absorpsi cahaya 
pada rentang panjang gelombang 360-550 nm. Peningkatan temperatur pemanasan 
mempengaruhi besarnya energi gap yaitu sebesar ~2,3 eV (200°C), ~2.1 eV (250°C) 
dan ~2.2 eV (300°C). Sedangkan hasil pengukuran FTIR menunjukkan bahwa struktur 
C-Dots meliputi gugus fungsi C=C, C-O, C-O-C, O-H, dan C-H yang merupakan 
struktur dari permukaan C-Dots. Analisis morfologi C-Dots dengan menggunakan TEM 
menunjukkan bahwa C-Dots yang dihasilkan memiliki ukuran ~ 7 nm (200°C), ~6 nm 
(250°C), dan ~ 5 nm (300°C). C-Dots yang telah disintesis dari sampah plastik memiliki 
potensi untuk dijadikan sebagai bahan fotokatalis dan sensor. Hasil dari penelitiaan ini 
memiliki kontribusi penting dalam upaya konservasi lingkungan dan sebagai salah satu 
jawaban dalam mengatasi masalah sampah plastik.
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PEMANFAATAN SAMPAH DAUN DI KAWASAN KAMPUS UNNES MENJADI 
MATERIAL RINGAN DAN KUAT MELALUI REKAYASA KOMPOSIT SEBAGAI 

PENGUATAN PROGRAM KONSERVASI

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
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Komposit dari limbah daun yang dengan menggunakan polimer polyurethane 
telah difabrikasi dengan metode pencampuran sederhana. Variasi treatment dilakukan 
pada penggunaan polyurethane sebagai matriks dari rentang 0.5-3 gram. Sifat mekanik 
dan sifat fisik telah diujikan pada komposit. Dari hail pengujian menunjukkan kuat 
tekan sampel paling tinggi mencapai 38.5 MPa pada komposisi (15:2). Kuat tekan yang 
dihasilkan 86% lebih tinggi daripada komposit dengan massa polyurethane 0.5 gram. 
Komposit yang dihasilkan memiliki kerapatan 1.261 g/cm3 yang sudah sesuai dengan 
hasil nilai kerapatan pada kayu jati. Sifat fisis dari kompoist juga telah diinvestigasi. Nilai 
daya serap air paling rendah dicapai oleh komposit dengan massa polimer 2 gram yaitu 
1.38 %. Komposit dengan nilai kuat tekan kuat tinggi kemudian dilanjutkan ke proses 
pembuatan kompsoit dengan penguat silika. Perlakuan dilakukan dengan variasi silika 
dari rentang 0-0.5 gram. Hasil kuat tekan komposit dengan penambahan silika didapatkan 
nilai kuat tekan naik hingga 33.25% dibandingkan tanpa penguat silika. Komposit yang 
dihasilkan diharapkan dapat digunakan pada skala industri yang ramah lingkungan 
sebagai pengganti kayu.

MODEL ESTIMASI STOK KARBON IDEAL MANGROVE UNTUK ANTISIPASI 
PERUBAHAN IKLIM DI PESISIR KOTA SEMARANG

Nana Kariada Tri Martuti, Dewi Liesnoor Setyowati, Satya Budi Nugraha 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Kontribusi antropogenik dalam menyumbang GRK merupakan yang terbesar 
sejajar dengan emisi dari bahan bakar fosil.Berbagai strategi pengurangan emisi dilakukan 
untuk menekan laju pemanasan global. Salah satu cara adalah dengan kebijakan REDD 
(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yakni menawarkan 
insentif bagi negara berkembang untuk mengontrol emisi karbon dari lahan hutan. 
Beberapa kawasan pesisir Kota Semarang mempunyai ekosistem mangrove yang masih 
terjaga dengan baik. Hasil observasi awal diketahui setiap jenis ekosistem mangrove 
memiliki perbedaan dari struktur jenis tanaman dan jumlah kerapatan mangrove, 
sehingga mempengaruhi kandungan karbon pada setiap jenis ekosistem.Tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1) memetakan persebaran mangrove pesisir pantai Semarang, 2) 
Menyusun basisdata ekosistem mangrove, 3) menyusun sub model jumlah biomassa, 4) 
mengidentifikasi data sosial kelembagaan, 5) menyusun sub model stok karbon setiap 
ekosistem mangrove, 6) menyusun pemodelan estimasi stok karbon, 7) analisis model 
stok karbon mangrove melalui penguatan kelembagaan kelompok peduli lingkungan 
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pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan deskriptif eksploratif 
untuk menghasilkan model stok karbon ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kota 
Semarang. Hasil penelitian pada tahun pertama dihasilkan luaran berupa: peta sebaran 
mangrove pesisir pantai Semarang, basisdata ekosistem mangrove, sub model jumlah 
biomassa, dan artikel untuk publikasi jurnal dan artikel untuk konferensi internasional. 
Hasil intepretasi dari citra resolusi tinggi, diperoleh enam kelas penggunaan lahan 
berdasarkan type ekosistem, yaitu berupa lahan terbangun, lahan terbuka, ruang terbuka 
hijau, sawah, mangrove dan tambak. Kawasan pesisir Kota Semarangg mempunyai 
luas vegetasi mangrove 94,39 Ha. Sedangkan berdasarkan pengelompokan jenis 
mangrove diketahui terdapat 7 jenis yaitu : (1) Avicennia alba; (2) Avicennia marina; (3) 
Bruguiera cylindrica; (4) Lumnitzera racemosa; (5) Rhizophora apiculata; (6) Rhizophora 
mucronata dan (7) Xylocarpus granatum. Kandungan biomassa pada lokasi penelitian 
di Mangunharjo lebih besar dibadingkan pada Lokasi Trimulyo, hal ini dikarenakan pada 
wilayah Kelurahan Mangunharjo memiliki potensi mangrove yang lebih tebal dan juga 
diameter pohon yang relatif lebih besar dibandingkan dengan diameter pada lokasi 
Trimulyo yang cenderung lebih kecil.

PRODUKSI ALFA PINENA DAN DERIVATNYA DARI MINYAK TERPENTIN 
SEBAGAI BAHAN PARFUM

Nanik Wijayati, Supartono, Ella Kusumastuti
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Minyak terpentin merupakan salah satu minyak atsiri hasil isolasi dari pohon pinus. 
Sebagian besar pohon pinus di Indonesia adalah jenis Pinus merkusii yang menghasilkan 
terpentin dengan komposisi 80% alfa-pinena. Minyak terpentin dimanfaatkan sebagai 
pelarut dalam industri farmasi, pengolahan resin, dan cat. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari minyak terpentin dengan memproduksi 
alfa pinena dan membuat senyawa turunan dari alfa-pinena. Senyawa alfa pinena dan 
turunannya dapat digunakan sebagai bahan flavor dan fragrance. Penelitian ini dilakukan 
dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah produksi alfa pinena dan katalis heterogen zeolit. 
Karakterisasi terhadap katalis dilakukan dengan menganalisis keasaman katalis dengan 
menggunakan NH3; FT-IR untuk menganalisis adanya situs asam Bronsted dan asam 
Lewis; BET untuk mengetahui luas permukaan katalis; SEM untuk mengetahui morfologi 
katalis; XRD untuk mengetahui bentuk dan ukuran kristal dari katalis. Tahap kedua, 
merupakan perlakuan reaksi dengan variasi temperatur, waktu reaksi dan konsentrasi 
katalis dan jenis katalis (ZA, Zr/ZA dan TCA/ZA). Tahap ketiga, analisis hasil reaksi dengan 
FT-IR, GC dan GC-MS. Temuan yang diperoleh dapat menjadi kajian ilmiah tentang 
produksi alfa pinena dan senyawa derivat minyak terpentin. Senyawa a-pinena dapat 
diproduksi dari minyak terpentin dengan kadar 98% melalui distilasi fraksinasi dengan 
pengurangan tekanan. Reaksi Isomerisasi a-pinena dengan katalis ZA, Zr/ZA dan TCA/
ZA dapat menghasilkan senyawa kamfena sebagai produk utama, Produk isomer yang 
lain adalah senyawa limonena, terpinolena, terpinena dan p-simena. Senyawa kamfena 
selektivitas 24,88% dengan konversi 84,97% dihasilkan dari reaksi Isomerisasi a-pinena 
dengan katalis TCA/ZA dengan waktu 60 menit. Senyawa yang diperoleh dari penelitian 
ini akan membuka peluang bagi penelitian baru dan orisinil, khususnya ke arah paten, 
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serta kajian pengembangan senyawa bahan alam dalam skala industri.

KAJIAN ETNOBIOLOGI DALAM UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN 
HAYATI DI GUNUNG UNGARAN JAWA TENGAH

Nur Rahayu Utami, Margareta Rahayuningsih, Tsabit Azinar Ahmad, Muhammad Abdullah
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Fragmentasi habitat dan pembukaan hutan untuk ladang, kebun kopi atau teh di 
Gunung Ungaran merupakan ancaman serius terhadap keberadaan keanekaragaman 
hayati dan juga kearifan lokal. Sebagai Universitas Konservasi dan kaitannya dengan 
renstra penelitian PT yang mengusung Bidang Unggulan Sains dan Teknologi Hijau tema 
“Biodiversitas dan Keanekaragaman hayati” maka Kajian Etnobiologi yang memadukan 
interdisipliner untuk mendokumentasikan, mempelajari dan memberikan nilai terhadap 
sistem pengetahuan lokal masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam 
hayati di lingkungan mereka khususnya di Gunung Ungaran sangat diperlukan. Oleh 
karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji etnobiologi melalui pengetahuan 
lokal dan kearifan lokal masyarakat sekitar dalam mengelola sumberdaya hayati dan 
lingkungannya, dalam konteks pelestarian keanekeragaman hayati secara berkelanjutan. 
Tahun pertama dilakukan pengumpulkan data meliputi cakupan etnozoologi (fauna). 
Dalam pengambilan data etnozoologi dilakukan eksplorasi langsung di kawasan hutan 
Gunung Ungaran dan desa-desa sekitar Gunung Ungaran. Sementara pengetahuan 
masyarakat menggunakan survei eksploratif dan metode Participatory Rural Appraisal 
(PRA). Keterlibatan masyarakat diperoleh melalui wawancara dengan teknik wawancara 
semi struktural yang berpedoman pada daftar pertanyaan seperti: nama lokal tanaman 
dan hewan, bagian yang dimanfaatkan, manfaatnya, cara pemanfaatannya, serta 
status tanaman dan hewan. Disamping itu dilakukan analisis pemanfaatan hewan yang 
digunakan untuk kepentingan budaya. Hasil analisis survei wawancara yang sudah 
dilakukan di 7 (tujuh) desa, secara umum menunjukkan masyarakat di tujuh desa tersebut 
menyatakan bahwa Gunung Ungaran masih merupakan sumber mata pencaharian 
mereka dan mereka sangat tergantung pada Gunung Ungaran. Menurut mereka sumber 
matapencaharian diantaranya adalah pemanfaatan lebah hutan untuk diambil madunya, 
ranting kayu sebagai kayu bakar untuk memasak, memancing dan menjaring ikan, 
memetik kopi, dan berburu babi hutan, burung, landak, musang untuk dijual. Disamping 
itu, menurut mereka sumber air di Gunung Ungaran juga merupakan hal yang sangat 
penting untuk mendukung kehidupan mereka. Masyarakat mengetahui jenis hewan yang 
dilindungi tetapi secara umum mereka tidak mengetahui sejarah fauna, keterkaitan dengan 
masing-masing desa, sistem teknologi, dan dengan Gunung Ungaran. Beberapa desa 
sudah memiliki kelompok masyarakat LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan 
Aguadigugatan yang bertujuan melindungi Gunung Ungaran dari segala jenis kerusakan. 
Hasil diskusi dari forum FGD I dengan tokoh masyarakat dan BKSDA menghasilkan 
rumusan bahwa untuk mengetahui keberadaan keanekaragaman hayati yang dilindungi 
perlu disosialisasikan dan untuk mengetahui batasan kawasan Gunung Ungaran yang 
dilindungi perlu penjelasan dari pihak Perhutani, Perkebunan, dan Dinas Lingkugan 
Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, mereka menyarankan ada FGD ke II untuk tindak 
lanjutnya dengan mengundang beberapa pihak yang terkait dengan Gunung Ungaran. 
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Keterlibatan masyarakat sekitar dalam upaya perlindungan kehati perlu ditingkatkan 
melalui kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.

EKSPLORASI KARAKTER KRITIS DAN KREATIF MATEMATIK MAHASISWA S1 
PENDIDIKAN MATEMATIKA

Rochmad, Arief Agoestanto Muhamad Kharis
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika mahasiswa adalah 
karakteristik berpikirnya. Karakteristik berpikir mahasiswa ini dapat dipandang sebagai 
masukan perilaku (entering behavior). Faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan 
mahasiswa pendidikan matematika antara lain intelegensi dan kinerja mahasiswa. 
Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Jurusan Matematika, FMIPA salah satu tugas 
dan fungsinya menyiapkan calon- calon guru matematika di sekolah berupaya untuk 
mengatasi dan mengantisipasi masalah kesulitan siswa dalam belajar matematika. 
Salah satunya melalui berbagai diskusi bagaimana meningkatkan kemampuan dalam 
ranah kognitif yang berkaitan dengan berpikir kritis dan kreatif matematik. Karena itu, 
perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui karakteristik berpikir kritis 
dan kreatif matematik mahasiswa S1 pendidikan matematika. Dalam rangka menyiapkan 
mahasiswa Program Studi Matematika untuk menjadi guru matematika di sekolah 
yang berkualitas, dijumpai dalam pembelajaran di kelas mahasiswa sering mengalami 
kesulitan dalam memahami konsep-konsep, teorema, dan dalam mengaplikasikannya 
untuk memecahkan masalah. Dosen dalam mengajarkan dan menanamkan pengetahun 
matematika sering berhadapan dengan kendala mahasiswa terhambat dalam hal 
penguasaan konsep dan dan juga dalam mengkoneksikannya dengan berbagai situasi 
matematika. Berkaitan dengan kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep- konsep 
matematika, penelitian ini mengkaji miskonsepsi mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan 
Matematika FMIPA UNNES dalam mempelajari materi analisis dan aljabar pada mata 
kuliah Kalkulus dan Aljabar Linear Elementer. Kedua mata kuliah ini dipandang sebagai 
prasyarat untuk mempelajari materi-materi matematika pada mata kuliah lainnya. Di 
samping itu, hasil dari eksplorasi dari miskonsepsi ini dijadikan arah atau acuan dalam 
membuat buku ajar Kalkulud dam Aljabar Linear Elementer . Dengan mengetahui letak 
dan berbagai jenis miskonsepsi matematika yang sering terjadi pada kedua mata kuliah 
ini diharapkan dosen dapat mengatasinya dan memberikan materi dengan penekanan 
pada meminimalkan kemungkinan mahasiswa mengalami miskonsepsi yang sama pada 
perkuliahan berikutnya. Buku ajar yang disusun dilengkapi dengan beberapa pengalaman 
mahasiswa mengalami miskonsepsi. Contoh-contoh miskonsepsi yang disajikan di awal 
materi diharapkan menjadikan penanda ( warning) agar mahasiswa lebih cermat dan 
teliti dalam menelaah konsep-konsep matematika yang sedang dipelajari. Di samping itu, 
digali penyebab kesalahan berpikir yang melandasinya sehingga buku ajar yang dibuat 
dapat memberi arah dan peringatan awal kemungkinan terjadinya miskonsepsi pada 
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penguasaan materi matematika yang dalam memahaminya memerlukan abstraksi tingkat 
tinggi. Salah satu faktor penting dalam belajar matematika adalah kemampuan berpikir 
mahasiswa. Untuk dapat meningkatkan kecakapan berpikir mahasiswa dalam memerinci 
dan menganalisis materi matematika diperlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 
Kemampuan berpikir kritis matematika mahasiswa yang dalam kategori kurang disebabkan 
berbagai faktor antara lain: (1) penguasaan konsep-konsep dasar yang kurang kuat; (2) 
pemahaman terhadap masalah yang kurang baik, yakni lemah dalam mengidentifikasi 
permasalahan yang terkandung dalam soal; (3) kemampuan mengevaluasi masalah yang 
kurang tajam dan detail; (4) kemampuan mengkoneksikan logikan yang terkandung dalam 
berbagai aspek; dan (5) kemampuan mengusun strategi yang kurang tepat. Kemampuan 
berpikir kreatif matematika dalam kategori kurang disebabkan antara lain: (1) kurang 
mampu dalam menjelaskan atau menguraikan penyelesaian dengan menggunakan 
bahasa mahasiswa sendiri; (2) mahasiswa cenderung menggunakan cara yang telah 
diketahui, dan kurang berinisiatif mencari kemungkinan cara lainnya untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi; dan (3) kurang mampu memerinci atau memperluas masalah 
yang dihadapi. Berkaitan dengan karakter berpikir kritis, dalam mempelajari materi 
matematika atau dalam memecahkan masalah baik pada mata kuliah Aljabar Linear 
Elementer maupun Kalkulus mahasiswa cenderung mengidentifikasi masalah berdasar 
pada faktual yang tertulis dalam soal; mahasiswa cenderung menghapalkan konsep 
secara harfiah dan kurang memikirkan maknawiyahnya. Hal ini menjadi penghambat 
ketika mahasiswa melakukan langkah berikutnya yang lebih penting yaitu mengevaluasi 
permasalahan dengan seksama; misalnya dalam melihat hubungan antar komponen; di 
langkah ini banyak mahasiswa yang “nervous” dan akhirnya tidak mampu menuliskan 
rencana atau strategi pemecahan masalah. Hal ini menjadikan menghambat mahasiswa 
dalam melakukan penyimpulan dan bahkan sama sekali tidak dapat melakukan algoritma 
penyelesaian dikarenakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu temuan 
yang menarik dalam penelitian ini, karakteristik dari berpikir kritis mahasiswa dalam 
memecahkan masalah pada fase evaluasi (assessment). Kegagalan berpikir kritis pada 
aspek ini menyebabkan mahasiswa gagal dalam memecahkan masalah. Meski dalam 
kerja kelompok, melalui diskusi, jika para mahasiswa dalam kelompok tersebut kesulitan 
berpikir dalam aspek ini menyebabkan kegagalan dalam menyusun rencana penyelesaian. 
Dalam mengekplorasi kemampuan berpikir kreatif matematika, secara umum mahasiswa 
lancar dalam menjawab masalah. Kebanyakan mahasiswa memiliki karakter berpikir 
puas dengan hanya menggunakan satu cara yang ditemukan. Karakteristik seperti 
ini mengindikasikan mahasiswa kurang kreatif dalam memecahkan masalah. Temuan 
dalam penelitian mahasiswa dapat mencapai original atau novelty dalam memecahkan 
masalah dengan karakteristik: mahasiswa yang fluency dalam berpikir dapat langsung 
menghasilkan solusi yang original; meskipun mahasiswa ini kurang flexible dalam berpikir 
dan kurang mampu melakukan elaborasi. Mahasiswa yang fleksibel otomatis mahasiswa 
tersebut fluency dalam berpikir, dapat menghasilkan solusi yang original meskipun 
kurang mampu melakukan elaborasi. Dan mahasiswa yang mampu melakukan elaborasi 
ada yang kurang fleksibel; dan karakteristik yang ditemukan dapat menghasilkan solusi 
yang original.
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PEMULIHAN ZAT WARNA DARI LIMBAH CAIR INDUSTRI TEKSTIL DENGAN 
METODE MEMBRAN CAIR EMULSI

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Aplikasi metode membran cair emulsi dalam pemulihan zat warna dari limbah cair 
industri tekstil merupakan topik yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian 
juga dilakukan untuk menghasilkan kondisi emulsi yang optimal sehingga dapat 
digunakan untuk memulihkan zat warna dengan efisiensi yang tinggi. Berdasarkan hasil 
penelitian pada Tahun I diperoleh bahwa TCC yang dikembangkan dapat digunakan untuk 
memulihkan zat warna menggunakan simulasi limbah zat warna methylene blue (MB). 
Hasil ekstraksi mencapai hampir 100% dalam waktu 5 menit. Penerapan TCC aliran lawan 
arah tersebut selain mampu meningkatkan efisiensi ekstraksi, juga dapat mempercepat 
proses ekstraksi. Hal ini akan berimplikasi pada biaya proses yang diharapkan dapat 
menekan biaya operasi secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan konstribusi 
terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang pengelolaan pencemaran dan 
teknologi tepat guna. Keberhasilan penelitian ini akan membantu masyarakat dalam 
menyelesaikan permasalahan pengolahan limbah cair industri tekstil. Selain menciptakan 
lingkungan yang bersih, zat warna yang dipulihkan dapat kembali dimanfaatkan pada 
proses pencelupan selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga mendukung Rencana 
Strategis LP2M Unnes 2015-2019 pada Bidang Konservasi khususnya topik Pengelolaan 
Pencemaran, sub topik Pengelolaan Limbah.

INTEGRASI PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI RISET PERTANIAN DALAM 
RANGKA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN MELALUI 

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN PERTANIAN ( SIPP)

Saratri Wilonoyudho, Sucihatiningsih DWP, Farid Ahmadi
Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 
mengamatkankan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan 
sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, 
penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di 
bidang pangan. Di samping itu, kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang 
produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan 
penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan. Hasil penelitian dan 
kajian mengenai ketahanan pangan menunjukkan bahwa dimensi ketahanan pangan 
sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan 
ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja 
tetapi juga oleh sektor lainnya. Dengan demikian perlu sinergi antar sektor, sinergi 
akademisi, sinergi pelaku usaha pertanian dan sinergi pemerintah serta masyarakat 
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(termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. 
Penelitian ini bertujuan melakukan studi implementatif dalam rangka mengintegrasikan 
perencanaan hasil riset dalam rangka upaya meningkatkan ketahanan pangan secara 
berkelanjutan. Banyak riset dilakukan secara berulang dan banyak pula riset yang 
belum sempat diimplementasikan dikarenakan tidak adanya peta informasi yang cukup 
mudah untuk diakses. Akses data primer yang cenderung mahal dan sulit diperoleh 
menyebabkan pengembangan penelitian bidang pertanian dan pangan menjadi relatif 
lambat dilaksanakan. Oleh karena itu pada kaji tindak penelitian ini adalah integrasi pada 
semua sektor ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui pengembangan Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi (TIK) yakni membuat Sistem informasi penelitian Pertanian 
(SIPP). Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi oleh lembaga penelitian dan pengembangan pertanian untuk di semua lini 
profesional, institusional maupun departemental (2) memformulasikan sistem teknologi 
informasi dan komunikasi (3) Melakukan ujicoba penerapan Teknologi informasi pada 
pengambilan sampel data lapangan dan pengolahan data digital untuk kuantitatif dan 
kualitatif sampel terpilih (4) Mengaplikasikan Teknologi Informasi untuk pengintegrasian 
riset pertanian dan ketahanan pangan

MEMBANGUN JEJARING KEWIRAUSAHAAN MELALUI KEUNGGULAN DAN 
ADAPTABILITAS LINGKUNGAN USAHA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA 

PEMASARAN

Sri EndahWahyuningsih, Murwatiningsih, Nina Oktarina
Jurusan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Keunggulan dan adaptabilitas lingkungan usaha pada era perdagangan bebas 
saat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan kelangsungan hidup suatu 
usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dilaksanakan oleh 
para pengusaha termasuk juga 779 pengelola UMKM konveksi yang berbasis wirausaha 
di Propinsi Jawa Tengah. Kewirausahaan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
pemasaran usahanya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 
Menurut McClelland (1987) suatu negara akan maju jika Negara tersebut memiliki 
wirausahawan (entrepreneur) sedikitnya sebanyak 2% dari jumlah penduduk. Namun 
Global Entrepreneurship Monitor (2010) menyatakan bahwa Indonesia baru memiliki 
wirausahawan sebanyak 0,18% dari jumlah penduduk. UMKM konveksi yang berbasis 
wirausaha (memiliki keunggulan usaha dan mampu melaksanakan adaptabilitas lingkungan) 
dipandang mampu berkompetisi dalam era perdagangan bebas ini. Namun berdasarkan 
riset pendahuluan UMKM konveksi belum optimal dalam menjalankan usahanya. Tujuan 
penelitian ini untuk memformulasikan model penguatan kapasitas kelembagaan UMKM 
konveksi dalam meningkatkan kinerja pemasaran dengan membangun keunggulan 
usaha, adaptabilitas lingkungan, dan jejaring kewirausahaan. Topik penelitian ini sesuai 
dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
tahun 2015 – 2019 pada bidang “Sumber Daya dan Peningkatan Kualitas Hidup”, yang 
meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Data yang 
digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner oleh responden dan 
keyperson. Sebanyak 200 pengelola/pemilik UMKM konveksi diambil sebagai sampel 
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dengan menggunakan teknik purposive random sampling dan focus group discussion 
(FGD). Statistik deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan profil respoden dan 
kelembagaan UMKM konveksi di Propinsi Jawa Tengah. Structural Equation Model (SEM) 
dengan software AMOS versi 18 akan digunakan untuk mengestimasi variabel-variabel 
yang mendukung peningkatan kinerja pemasaran. Dalam mencapai tujuan ini, diawali 
dengan kegiatan penelitian-penelitian yang terdiri dari penelitian tentang pemberdayaan 
bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian berbasis karakter konsumen pada 
pasar tradisional di kota Semarang (Murwatiningsih, dkk., 2011), penelitian tentang 
pengaruh resiko dan harga terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan 
konsumen (Murwatiningsih, dkk., 2012), penelitian tentang para wirausahawaan dalam 
mewujudkan: sentra agribisnis hortikultur sebagai upaya mewujudkan agrowisata di kota 
Semarang (Murwatiningsih, dkk., 2013), dan penelitian tentang meningkatkan kinerja 
pemasaran melalui kapabilitas bisnis unggul dan jejaring kewirausahaan (Murwatiningsih, 
dkk., 2015). Penelitian ini menyumbangkan beberapa output yang sangat membantu 
khususnya bagi pengelola/pemilik UMKM konveksi, pemerintah daerah Provinsi Jawa 
tengah, dan pemerintah Kabupaten/Kota di daerah penelitian, dalam menyusun strategi 
kebijakan berupa pokok-pokok pikiran dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis UMKM 
konveksi, serta menumbuh kembangkan kemampuan, minat dan jiwa berwirausaha 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

ANALISIS MULTIFAKTOR PEMBINAAN ATLET PRESTASI

Nasuka, Imam Santosa CWW, Fitri Indrawati, Anies Setiowati
Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Indonesia memiliki jumlah penduduk besar, wilayah yang luas dan kaya raya, 
prestasi olahraga Indonesia di kancah dunia belum bisa dibanggakan. Kondisi tersebut 
menimbulkan pertanyaan apakah memang secara genetik Indonesia tidak memiliki gen 
(bakat) untuk prestasi dalam bidang olahraga, ataukah pembinaan olahraganya yang 
kurang sesuai, atau karena tidak memiliki mental berkompetisi yang kuat. Diperlukan 
suatu analisis yang menyeluruh tentang atlet berprestasi yang mampu berkompetisi, 
mulai dari tahap seleksi atlet, pembinaan atau latihan , taktik dan strategi pembinaan dan 
bagaimana membentuk mental juara seorang atlet. Penelitian ini penting untuk memberi 
dasar atau menyusun guideline untuk pembinaan atlet menuju prestasi olahraga Indonesia. 
Keolahragaan dan rekreasi merupakan salah satu topik dari bidang Peningkatan Kualitas 
Hidup dan Sumber Daya Manusia yang termasuk dalam Renstra Unnes tahun 2015-
2019. Penelitan inI lebih difokuskan pada Olahraga prestasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan suatu data kondisi dan kriteria atlet yang memiliki bakat dan kemampuan 
tertentu yangberpotensi untuk dibina menjadi atlet berprestasi. Selanjutnya adalah 
mencari model pembinaan dan latihan yang sesuai, baik fisik, teknik, taktik, strategi 
dan mental, untuk memacu bakat yang dimiliki atlet sehingga mampu memenangkan 
kompetisi. Penelitian melibatkan 98 orang, terdiri dari 58 atlet prestasi dan40 bukan 
atlet prestasi untuk mengetahui dan membandingkan genetik, biokimia, antropometrik 
dan motorik. Variabel genetik adalah keberadaan gen ACTN3 yang diperiksa dengan 
PCR pada sampel darah. Variabel biokimia adalah kadar laktat darah dan kadar Creatin 
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Kinase. Variabel motorik adalah ketahanan kardiorespirasi dengan test Running based 
Anaerobic Sprint Test (RAST). Variabel antropometrik meliputi ukuran spesifik cabang 
olahraga. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menyusun guideline 
pembinaan atlet menuju prestasi.

REFORMASI BIROKRASI: EKSPLORASI MODEL REMUNERASI PTN BLU 
BERKINERJA TINGGI

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

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Reformasi birokrasi merupakan cara pemerintah untuk mewujudkan good 
governance. Dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif 
dan efisien, diharapkan akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak 
terhadap pelayanan terhadap masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional. 
Pemberlakuan remunerasi di lingkungan PTN BLU sangat bervariasi sesuai dengan 
karakteristik, model perhitungan, dan kemampuan dari masing- masing PTN BLU. 
Identifikasi implementasi remunerasi pada PTN BLU untuk melihat dasar dan proses 
perhitungan remunerasi, aplikasi yang digunakan untuk menghitung remunerasi pegawai, 
penganggaran, pengelolaan keuangan, manajemen komplain, serta administrasi dalam 
mendukung implementasi remunerasi penting untuk diketahui. Dengan diketahuinya hal-
hal tersebut beserta kendala-kendalanya, nantinya akan dapat dipetakan implementasi 
remunerasi PTN BLU, sehingga akan menjadi database best practice bagi PTN BLU yang 
akan menerapkan remunerasi, dan sekaligus memudahkan pihak PPK BLU Kementerian 
Keuangan untuk memantau, memonitor dan mengarahkan PTN BLU dalam pelaksanaan 
remunerasi. Dengan database berbasis teknologi informasi ini akan sangat mudah untuk 
dilakukan up-dating sesuai dengan keadaan terkini dari masing-masing PTN BLU. Unnes 
berbekal pengalaman dua tahun dalam mengelola remunerasi dan sekaligus menjadi 
rujukan nasional punya potensi besar untuk menginisiasi dan menjadi host proyek ini. 
Keberhasilan proyek “remuneration up- to-date database” ini diharapkan akan semakin 
mengokohkan citra Unnes sebagai pelopor manajemen remunerasi PTN. Database best 
practice implementasi remunerasi PTN BLU dilengkapi juga dengan tingkat pemahaman 
pegawai terhadap remunerasi, dan juga bagaimana implikasi remunerasi pada kinerja 
pegawai PTN BLU. Informasi lengkap implementasi remunerasi di berbagai PTN 
BLU dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi penting 
perumusan kebijakan remunerasi di masa depan, dan sinergitas antar PTN BLU akan 
dapat terbangun.
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RISET ANDALAN PERGURUAN TINGGI DAN 
INDUSTRI

PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
SEKOLAH

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

Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Seiring dengan tuntutan implementasi Kurikulum dengan pendekatan saintifik 
(mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan), 
merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan penelitian pengembangan dan 
pemasaran media pembelajaran matematika sekolah sinergi secara kolaborasi-partisipatif 
antara Universitas Negeri Semarang dengan industri Children Toys. Penelitian ini didesain 
sebagai penelitian Research and Development, dilaksanakan selama 3 tahun. Dengan 
model produksi yang telah dikembangkan pada tahun pertama sebanyak 12 jenis alat peraga 
manipulatif (APM) bangun datar, 24 jenis APM bangun ruang, serta telah dilakukan analisis 
business plan terhadap produk. Hasil ujicoba implementasi produk dalam pembelajaran di 
pendidikan dasar (SD dan SMP) tahun ke-2, diperoleh hasil bahwa penggunaan produk 
APM efektif dan praktis. Hasil respon pengguna (guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas) 
terhadap model pemasaran marketing mix dengan komponen yang diperhatikan product, 
price, place, promotion, people, physical evidence, dan process, responden mengambil 
keputusan membeli sebesar 84%. Sesuai dengan desain besar penelitian multi tahun 
ini, tahapan tahun ketiga merupakan komersialisasi produk RAPID, perluasan pasar, 
dan penguatan networking. Bersamaan dengan kegiatan komersialisasi akan dilakukan 
penelitian untuk mengetahui bagaimana pengguna menerima dan menggunakan produk 
APM sebagai teknologi yang diterapkan dalam industri mitra dengan menerapkan 
konsep Technology Acceptence Model (TAM). Prosedur penelitian: Adapun secara rinci 
tahapan tahun ke-3 adalah sebagaiberikut: penyiapan dan produksi APM (berbahan 
MDF, bijih plastik, dan evafoam); advokasi kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Jawa 
Tengah sebagai penguatan networking promosi; sosialisasi APM kepada pengguna 
(guru dan Kepala Sekolah) dalam bentuk BIMTEK Penguatan Kompetensi Guru SD-SMP 
dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pembelajaran Matematika Berbantuan Media /Alat 
Peraga Manipulatif , didukung media lain leaflet/brocur, booklet, katalog, poster maupun 
MMT, web. Kegiatan dilakukan melalui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), KKG 
(Kelompok Kerja Guru), maupun MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran); pengukuran 
target keterimaan produk APM oleh guru dan pengambil kebijakan (Dinas pendidikan 
dan Kepala Sekolah). Dalam penelitian ini juga dilakukan implementasi pembelajaran 
berbantuan APM produk RAPID dan telah menghasilkan skripsi dan tesis mahasiswa. 
Kegiatan advokasi dan sosialisasi berjalan lancer, mendapat tanggapan postif, dan 
untuk pemesanan akan dilakukan pada penganggaran tahun 2018. Hasil pengukuran 
keterimaan APM oleh guru menunjukkan bahwa bagi pengambil kebijakan konstribusi 
factor-faktor yang mempengaruhi keterimaan APM dari yang terbesar berturut-turut 
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adalah actual use 95%, perceived usefulness 94,9%, attitude 91,1%, perceived ease 
of use 89,2%, dan intention to use 84,7%. Sedangkan bagi guru factor-faktor yang 
memberikan kontribusi terhadap keterimaan APM dari yang terbesar berturut-turut adalah 
intention to use 99,4%, attitude 97,8%, perceived usefulness 82,1%, actual use 74,9%, 
dan perceived ease of use 57,0%. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar kegiatan 
sosialisasi dalam bentuk bimtek masih bisa dilanjutkan untuk kelompok- kelompok guru 
lainnya.
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PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
OPTIMASI PENGENDALIAN HAMA ORYCTES RHINOCEROS MELALUI 

PENGENDALIAN HAMA TERPADU DI JEPARA

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

Penelitian Strategis Nasional 
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  

Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Tahun 2017

Saat ini lebih dari 75% populasi tanaman kelapa di Kecamatan Bangsri Jepara Jawa 
Tengah terserang hama Oryctes rhinoceros, sehingga menurunkan produksi buah kelapa. 
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa populasi hama masih tinggi. Selama ini 
Petani tidak melakukan pengendalian, hanya Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. 
Jepara yang menginstruksikan mengumpulkan larva dari lapangan lalu di musnahkan. 
Populasi O. rhinoceros yang tinggi terbukti tidak dapat diatasi dengan hanya satu 
teknik pengendalian saja. Peran aktif masyarakat dan Stakeholder sangat diperlukan. 
Oleh sebab itu dilakukan penelitian hama terpadu (PHT). Metode yang dilakukan untuk 
kegiatan tahun pertama yaitu dengan cara memadukan berbagai teknik pegendalian 
hama yaitu: 1) fisik/mekanik dengan menggumpulkan larva dalam jumlah banyak yang 
berasal dari sarang aktif kemudian dikendalikan, 2) pengendalian biologis dengan cara 
mengendalikan larva yang masih berada di sarang dengan menggunakan cendawan 
dan nematoda parasit, 3) pengendalian kimiawi dengan menggunakan perangkap berisi 
feromon agregasi untuk mengurangi populasi imago. Pengendalian dilakukan serempak 
di tiga lokasi tertinggi serangan hama di Kecamatan Bangsri, Jepara, dengan melibatkan 
kelompok masyarakat tani, Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. Jepara dan Balai 
Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan. Indikator kinerja keberhasilan 
penelitian untuk tahun pertama diukur dari jumlah larva yang dikumpulkan, larva 
selanjutnya dilakukan pengendalian dengan jamur dan nematode, serta jumlah imago 
tertangkap perangkap feromon. Hasil sementara sudah diperoleh imago O. Rhinoceros 
yang tertangkap kurang lebih 300 ekor dan 2000 ekor uret. Pengendalian masih terus 
dilakukan. Rencana selajutnya pembuatan laporan, dan pembuatan naskah publikasi.
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PENELITIAN KELEMBAGAAN
KAJIAN ANAK TIDAK SEKOLAH USIA 7-18 TAHUN DALAM ASPEK EKONOMI 

DAN SOSIAL BUDAYA DI DESA PAREREJA KECAMATAN BANJARHARJO 
KABUPATEN BREBES

Lita Latiana, Isti Hidayah, Rosidah
Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Kependidikan,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi 
desa terhadap pembangunan dalam bidang pendidikan, maka perencanaan program harus 
dilakukan berdasarkan data yang valid dan riil. Desa Parereja Kecamatan Banjarharjo 
Kabupaten Brebes merupakan salah satu desa pilot dari 4 desa di Kabupaten Brebes yang 
pada tahun 2017 telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis 
Masyarakat (SIPBM). Melalui SIPBM akan didapatkan data pendidikan, kesehatan, 
perumahan, dan kependudukan. Selanjutnya dari data yang diperoleh diharapkan dapat 
digunakan oleh desa khususnya dalam menyusun RPJMDes setempat. Keberadaan 
data yang valid dan riil tidak akan efektif dan efisien terhadap program desa bila data 
yang digunakan adalah data mentah, tanpa dilakukan analisis dan interpretasinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan hasil analisis data anak tidak sekolah usia 
7-18 tahun di Desa Parereja Kecamatan Bandarharjo Kabupaten Brebes. Data diperoleh 
dengan melakukan konfirmasi data SIPBM sebagai data riil dan lengkap. Salah satu 
manfaat hasil penelitian adalah membantu penyusunan program desa secara optimal 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Subjek penelitian adalah anak tidak sekolah pada 
usia sekolah di Desa Parereja yang didapat dari data hasil implementasi SIPBM 2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. 
Deskripsi kuantitatif dengan menggunakan statistik sederhana dan penyajian data secara 
statistik (seperti diagram, tabel). Sedangkan deskripsi kualitatif dengan mendiskripsikan 
hasil analisis data secara naratif. Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan 
bahwa faktor ekonomi menjadi faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Parereja 
Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes sebesar 63,78%. Faktor ekonomi tersebut 
adalah beban ekonomi keluarga sehingga membuat anggapan anak bahwa bekerja lebih 
baik dari pada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 64,80%. Selain itu 
penyebab anak putus sekolah dari aspek sosial budaya dimana lingkungan sosial atau 
pergaulan masyarakat mempengaruhi sebesar 55,33%.
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IMPLEMENTASI PILAR KONSERVASI UNNES SEBAGAI SPIRIT RUMAH ILMU 
PENGEMBANG PERADABAN

Ahmad Syaifudin, Hardi Suyitno, Tommi Yuniawan
Jurusan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Spirit konservasi ini ditopang oleh tiga pilar yaitu: (1) nilai dan karakter, (2) seni 
dan budaya, serta (3) sumber daya alam dan lingkungan. Karena itu, implementasi pilar 
nilai dan karakter sebagai spirit rumah ilmu pengembang peradaban perlu dilakukan. 
Tujuan penelitian ini adalah menguraikan implementasi pilar UNNES konservasi sebagai 
spirit rumah ilmu pengembang peradaban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kualitatif. Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa dan dosen se-UNNES. 
Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa implementasi pilar UNNES 
konservasi sebagai spirit rumah ilmu pengembang peradaban. Data sekunder adalah data 
yang menguatkan data primer. Proses analisis tersebut digunakan analisis model interaktif 
(interactive model). Penelitian ini ditemukan bahwa implementasi pilar nilai dan karekter 
sebagai spirit rumah ilmu pengembang peradaban unggul diejawantahkan oleh setiap 
individu warga UNNES dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 
Implementasi pilar seni dan budaya sebagai spirit rumah ilmu pengembang peradaban 
unggul diejawantahkan dalam seluruh kegiatan-kegiatan dari universitas hingga program 
studi. Pelaksanaannya ada yang rutin dan ada yang insidental. Fakultas yang diserahi 
untuk mengembangkan konservasi seni dan budaya adalah Fakultas Bahasa dan Seni. 
Implementasi implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan sebagai spirit rumah 
ilmu pengembang peradaban diejawantahkan dalam keanekagaman hayati, arsitek dan 
trasporasi hijau, pengelolaan sampah, nirkertas, dan energi bersih.

PENGUATAN BRANDING LOGO, VISI DAN KEUNGGULAN UNNES MELALUI 
MEDIA SOSIAL, AUDIO, VIDEO DAN VISUAL CETAK

Hendi Pratama, Fathur Rokhman, Ratih Widyastuti, Sari Madaningtyas, Surahmat, Lintang Hakim 
Nugraha, Setyo Yuwono

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

Penelitian Kelembagaan 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Penelitian yang berjudul “Penguatan Branding Logo, Visi dan Keunggulan UNNES 
melalui Media Sosial, Audio, Video dan Visual Cetak” ini bertujuan untuk meningkatkan 
awareness warga UNNES dan warga di luar UNNES mengai logo, visi dan keunggulan 
UNNES. Walaupun logo, visi dan keunggulan UNNES kemungkinan besar sudah dikenal 
oleh warga UNNES sendiri maupun warga luar UNNES namun kesadaran akan tiga 
item tersebut belum pernah diukur secara empiris. Pada pengamatan awal tim peneliti, 
ditemukan adanya beberapa aspek yang perlu dibenahi pada tiga item tersebut. Logo 
UNNES sudah banyak digunakan oleh warga internal UNNES namun warna, rasio dan 
konsistensi masih sering tidak terstandardisasi. Logo UNNES walaupun sudah dikenal 
oleh mitra eksternal UNNES namun masih sering terjadi pada beberapa acara eksternal 
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mencantumkan logo UNNES yang sebelumnya. Visi UNNES juga sudah dikenal oleh 
warga UNNES dan bahkan warga UNNES hafal visi UNNES ‘menjadi universitas 
berwawasan konservasi dan bereputasi internasional’ namun begitu banyak warga UNNES 
yang kemudian belum mampu menjabarkan apa makna dari visi tersebut. Keunggulan 
UNNES juga masih sering belum mampu diartikulasikan oleh warga UNNES maupun 
mitra eksternal UNNES. Penelitian-penelitian unggulan UNNES sudah banyak tercipta 
namun belum banyak dikenal oleh khalayak. Produk inovasi dan produk wirausaha yang 
diproduksi oleh mahasiswa, dosen maupun tendik UNNES sudah berlimpah namun 
masih perlu disosialisasikan kepada khalayak. Melalui penelitian ini, tim bermaksud untuk 
menjawab dua pertanyaan pokok. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana tingkat 
kesadaran dan familiaritas warga dan mitra UNNES terhadap logo, visi dan keunggulan 
UNNES. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan 
familiaritas warga dan mitra UNNES terhadap logo, visi, dan keunggulan UNNES melalui 
pengembangan media sosial, audio, video dan cetak. Pertanyaan tersebut dapat terjawab 
menggunakan metode developmental research. Hasil penelitian ini akan menghasilkan 
buku panduan pembuatan media untuk penguatan branding UNNES, produk promosi 
video, produk promosi audio, produk promosi cetak dan artikel penelitian pada jurnal 
internasional terindeks DOAJ.

IMPLEMENTASI WAWASAN KONSERVASI DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA 
PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Rustono, Ahmad Syaifudin
Jurusan Bahasa, Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Tujuan utama penelitian ini adalah teridentifikasinya implementasi wawasan 
konservasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri 
Semarang. Target khusus yang hendak dicapai adalah teridentifikasinya realisasi 
implementasi wawasan konservasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat di Universitas Negeri Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berupa 
hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil telaah dokumen tentang wawasan konsertasi 
dan implementasinya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas 
Negeri Semarang. Sumber data penelitian ini adalah informan pemangku kepentingan 
internal dan pemangku kepentingan eksternal Universitas Negeri Semarang dengan 
kualifikasi memahami wawasan konservasi dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 
di Universitas Negeri Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 
teknik wawancara, dan teknik telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, implementasi wawasan 
konservasi dalam pelaksanaan dharma pendidikan di Universitas Negeri Semarang 
sudah berjalan seperti yang ditargetkan. Hal ini dapat dibuktikan pada pengintegrasiaan 
nilai-nilai konservasi pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kedua, 
Implementasi wawasan konservasi dalam pelaksanaan dharma penelitian di Universitas 
Negeri Semarang dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
radmap rencana induk penelitian yang dikembangkan oleh LP2M. Meskipun demikian, 
pelaksaaan penelitian yang berwawasan konservasi hanya berkutat pada konservasi 
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tentu. Ketiga, implemenasi wawasan konservasi dalam pelaksanaan dharma pengabdian 
kepada masyarakat di Universitas Negeri Semarang juga dikatakan sama kondisinya 
dengan penelitian. Artinya, penerapan wawasan konservasi pada dharma pengabdian 
kepada masyarakat sejalan dengan kondisi yang ada di penelitian. Banyak pengabdaian 
kepada masyarakat yang dilakukan fokus pada pilar tertntu saja.

ENKULTURASI DAN STRATEGI ADAPTASI SENI PERTUNJUKKAN PESISIRAN 
JAWA TENGAH DALAM MENDUKUNG KONSERVASI DAN REVITALISASI 

KAMPUNG BUDAYA UNNES

Totok Sumaryanto F, Bintang Hanggoro Putro, Martanto Setyo Husodo
Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik bentuk 
seni pertunjukan pesisiran Jawa Tengah sehingga masih tetap ada sampai sekarang, 
(2) Memahami dan menjelaskan proses kreatif dan ekspresi estetis seni pertunjukan 
pesisiran Jawa Tengah dilihat sebagai perwujudan perilaku berkesenian, (3) Memahami 
dan menjelaskan proses dan sistem enkulturasi seni pertunjukan pesisiran dilangsungkan 
dalam kehidupan masyarakat sebagai strategi adaptasi dalam mempertahankan 
dan memberlanjutkan seni pertunjukkan pesisiran Jawa Tengah dalam mendukung 
konservasi budaya di UNNES. Desain penelitian dengan metode Kualitatif tipe pencarian 
keteraturan (Rohidi, 2011) dimana penelitian jenis ini perhatian utamanya ditujukan 
pada bentuk pencarian atau penemuan keteraturan yang mencakupi pengidentifikasian 
dan pengkategorian unsur-unsur dan penelusuran keterkaitan antara satu sama lain 
serta pengamatan terhadap pola-pola. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik 
wawancara, observasi dan studi dokumen. Keabsahan data diperiksa dengan kriteria 
derajad kepercayaan data dan dengan teknik triangulasi sumber data dan metode. Analisis 
data dengan model interaktif dari Miles & Huberman(1992) dengan langkah-langkah: 
(1) Deskripsi Data, (2) Reduksi Data, (3) Display data dan (4) simpulan/verifikasi teori. 
Hasil penlitian menunjukkan bahwa Pertunjukan seni kuda lumping, yang pemainnya 
adalah para petani warga desa setempat, menjadi refleksi berkesenian khas bagi warga 
untuk menunjukkan kemahiran menari sebagai tanda syukur atas selesai musim tanam 
padi.Menurut tokoh seniman dan tari tradisional kuda lumping di Limbangan, Slamet, 
pertunjukan grup kuda lumping ini menjadi sarana pelestarian kesenian daerah yang 
berkembang di wilayah Kendal bagian selatan. Para penari, yang semuanya warga yang 
sehari-hari adalah petani padi, itu sangat antusias menunjukkan kebolehannya menari 
di hadapan tak kurang dari 400 penonton yang tiada lain adalah warga di desa- desa 
sekitar perkebunan Biting. Kepala Desa Kedungboto, Limbangan, Kendal, Turkemun, 
mengatakan, banyak petani juga warga desa yang punya hobi berkesenian. Seni itu 
lebih pada menekuni kegiatan tari kuda lumping atau jaran kepang. Kehidupan kesenian 
para warga ini merupakan tradisi turun-temurun sejak zaman dahulu, yang berasal 
dari kesenian para nenek moyang warga di daerah sekitar perkebunan karet. Tujuan 
berkesenian, bagi warga daerah ini, menurut Turkemun, tidak hanya menyalurkan hobi 
menari lewat grup-grup kuda lumping, tetapi juga kesenian kuda lumping ini sebagai 
sarana warga untuk belajar disiplin, saling menghargai, serta membangun sikap toleransi 
yang implikasinya berdampak pada kehidupan desa yang nyaman dan aman, jauh dari 
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tindak kegiatan yang tidak diinginkan warga lain.

PENGEMBANGAN KELAS INTERNASIONAL DI UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG

Eko Handoyo, Intan Permata Hapsari, Tutik Wijayanti
Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini tidak bisa lepas dari pengaruh 
global dan berlakunya rezim MEA pada akhir tahun 2015 menjadi tantangan sekaligus 
memberi peluang kepada negara di Asia Tenggara untuk berpartisipasi di dalamnya, 
baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak 
lulusan turut terlibat dan dipengaruhi oleh perkembangan global dan regional tersebut. 
Globalisasi dan rezim MEA memiliki standar tertentu dalam bidang ketenagakerjaan, di 
mana tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak qualified akan tersingkir dan hanya bisa 
menjadi penonton dari kemajuan global. Demikian pula, daya saing suatu bangsa yang 
salah satunya diukur dari kualitas higher education, mau tidak mau harus direspons oleh 
perguruan tinggi untuk menyiapkan sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan 
berdaya saing tinggi. Salah satunya adalah dengan menyiapkan kelas internasional. 
UNNES sebagai universitas terdepan di antara universitas yang mengemban fungsi LPTK 
turut mengambil bagian dengan menyelenggarakan kelas internasional. Sesuai dengan 
permasalahan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengevaluasi dan 
menganalisis pelaksanaan rombel internasional yang diselenggarakan oleh 8 program 
studi di UNNES, (2) mengkaji dan menganalisis respons dosen dan mahasiswa terhadap 
pelaksanaan kelas internasional di 8 program studi dalam upaya penyempurnaan 
pelaksanaan kelas internasional, (3) mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan kelas 
internasional di Universitas Indonesia, (4) menghasilkan model penyelenggaraan kelas 
internasional yang efektif yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. 
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya yang berkaitan dengan manajemen pendidikan dalam pengelolaan kelas 
internasional yang memiliki daya saing internasional. Bagi institusi, diharapkan penelitian 
ini dapat menghasilkan data evaluasi pelaksanaan kelas internasional di UNNES dan 
menghasilkan output berupa model penyelenggaraan kelas internasional yang efektif yang 
mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Dalam jangka pendek, memberi 
pedoman bagi perbaikan penyelenggaraan kelas internasional di 8 program studi, dan 
dalam jangka panjang dapat menghasilkan lulusan yang berprestasi, komunikatif, dan 
berdaya saing setidaknya pada level Asia. Dampak bagi bangsa Indonesia, penelitian 
ini secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyiapkan lulusan perguruan 
tinggi yang berkualitas, memiliki daya saing tinggi dan meningkatkan peringkat daya 
saing Indonesia pada level Asia. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, karena 
dilakukan untuk mendukung kebijakan universitas yang pada tahun 2017 memasang 
target sebagai tahun reputasi, khususnya untuk mewujudkan pilar pengembangan 
reputasi akademik internasional dan pada tahun depan UNNES harus siap melakukan 
internasionalisasi. Sebagian besar data penelitian bersifat kualitatif, maka data 
penelitian juga dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan research and 
development (R&D) dengan langkah- langkah (1) mengenali potensi dan masalah dengan 
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melakukan studi literatur dan lapangan yang terkait dengan penyelenggaraan rombel 
internasional, (2) mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan 
rombel internasional, (3) mendesain produk, berupa rancangan model penyelenggaraan 
kelas internasional yang efektif, (4) memvalidasi produk, yakni melakukan penilaian atas 
rancangan produk yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan kelas internasional, (5) 
perbaikan desain, dalam arti desain produk yang sudah divalidasi oleh para ahli, pakar, 
dan pengguna diperbaiki, dan (6) produk akhir berupa model penyelenggaraan kelas 
internasional yang disusun dalam bentuk buku panduan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pertama, penyelenggaraan rombel internasional di 8 prodi di UNNES sudah 
berjalan dengan baik meskipun masih dijumpai kendala dan sejumlah keterbatasan, 
seperti masih ada sebagian kecil dosen yang mampu berkomunikasi dengan baik 
dalam bahasa Inggris, sebagian mahasiswa belum memiliki penguasaan bahasa Inggris 
yang baik, dan fasilitas dan laboratorium bahasa yang masih kurang untuk menunjang 
keberhasilan penyelenggaraan. Kedua, respons dosen dan mahasiswa terhadap 
rombel internasional termasuk positif, dalam arti mereka mengharapkan rombel ini 
tetap ditersukan untuk memelihara reputasi akademik UNNES pada level internasional. 
Ketiga, penyelenggaraan kelas internasional di KKI FEB UI dapat dijadikan best practice 
untuk penyelenggaraan rombel internasional di UNNES, terutama mencontoh sistem 
penerimaan mahasiswa kelas internasional, fasilitas ruang kuliah, ruang praktik, ruang 
diskusi, dan kantor KKI yang representatif, serta jalinan kerjasama yang telah dibangun 
dan dikembangkan oleh FEB UI. Keempat, dihasilkan panduan penyelenggaraan kelas 
internasional yang dapat digunakan program studi penyelenggara untuk meningkatkan 
mutu penyelenggaraan kelas internasional.

PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI MODEL MANAJEMEN MUTU BERBASIS 
AUN-QA MENUJU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BEREPUTASI

Suwito Eko Pramono, Rahayu Fery Anitasari, Luthfi Fathan D
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan salah satu tugas dan tanggung 
jawab perguruan tinggi yang harus direalisasikan. Untuk itu, seiring dengan penetapan 
tahun 2017 sebagai tahun reputasi, Universitas Negeri Semarang terus berusaha untuk 
meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan 
tinggi dengan mengikuti program akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) dan 
akreditasi program studi (APS), baik pada tingkat nasional maupun tingkat regional. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses manajemen mutu program studi, 
mendeskripsikan hasil kinerja manajemen mutu program studi, dan menghasilkan 
integrasi model manajemen mutu berbasis AUN-QA yang dapat dimanfaatkan oleh 
setiap program studi di Universitas Negeri Semarang. Penelitian dilaksanakan dengan 
pendekatan kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah informan; proses, kejadian, 
perilaku, dan tempat; serta dokumen. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode 
wawancara, observasi, dan studi dokumen. Uji objektivitas data dilaksanakan dengan 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan dengan interactive 
analysis model berdasarkan teori perilaku organisasi dan teori perilaku dari Bourdue. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program studi telah melaksanakan 
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manajemen mutu di bidang akademik, kemahasiswaan, dan administrasi. Hal ini 
tercermin dari hasil survaillance ISO 9001: 2008, audit mutu internal, akreditasi program 
studi, masa studi mahasiswa makin pendek, maupun kepuasan mahasiswa. Meskipun 
demikian, masih ada beberapa standar pendidikan tinggi yang belum dapat direalisasikan 
seperti tercermin dari budaya akademik, budaya mutu, orientasi, dan komitmen yang 
masih di bawah standar UNNES. Penerapan berbagai sistem informasi akademik dan 
non akademik diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan 
pengelolaan program studi. Untuk itu, integrasi manajemen mutu berbasis AUN-QA dapat 
memberikan perspektif dan memperkuat komitmen para pengelola program studi dalam 
menyelenggarakan dan memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu melalui 
penataan pola pikir serta penguatan tata kelola, sumber daya manusia, organisasi, 
pengawasan, dan pelaksanaan regulasi. Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik 
simpulan bahwa integrasi manajemen mutu berbasis AUN-QA dapat meningkatkan 
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Untuk itu, 
penelitian ini merekomendasikan bahwa setiap pengelola program studi dan unit kerja 
wajib memahami standar atau kriteria yang ditetapkan dalam manajemen mutu AUN- QA 
dan melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen.

NILAI KONSERVASI TINGGI EKOSISTEM MANGROVE PESISIR KOTA 
SEMARANG

Sri Mulyani E.S, Nana Kariada Tri M, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Konversi kawasan mangrove menjadi lahan tambak ikan atau udang merupakan 
penyebab utama rusaknya ekosistem mangrove. Terjadinya/adanya eksploitasi kawasan 
mangrove yang terus menerus dilakukan, akan berpotensi mereduksi keanekaragaman 
spesies tumbuhan yang memiliki peran dan fungsi utama secara ekologis dan potensial 
untuk dimanfaatkan secara sosial ekonomi. Penelitian ini akan mengkaji Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT) ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang. Asumsinya bahwa adanya 
konversi lahan pesisir untuk berbagai kepentingan akan mempengaruhi kualitas 
ekosistem mangrove di pesisir yang dampaknya juga akan mempengaruhi kualitas 
lingkungan serta sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kajian ini diperlukan 
sebagai upaya dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini mengunakan deskriptif eksploratif untuk menghasilkan 
Nilai Konservasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kota Semarang. Pelaksanaan 
penelitian mencakup beberapa hal yang akan menjadi data dasar penelitian, yang 
meliputi: Lokasi dan ukuran kawasan yang akan diteliti, keanekaragaman hayari jenis 
tumbuhan mangrove yang terdapat pada lokasi penelitian. dari hasil penelitian diperoleh 
hasil, pola penanaman mangrove di pesisir Kota Semarang bukan lagi hutan alami, 
tetapi akibat dari upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat dan instnasi terkait. 
Dalam proses rehabilitasi mangrove di pesisir Kota Semarang, terdapat 5 orang aktor 
yang berperan dalam mengkoordinir pembibitan dan penanaman mangrove, pembibitan 
dan penanaman cemara laut, ekowisata mangrove, serta pembuatan APO di Kelurahan 
Mangunharjo dan Tugurejo. Masyarakat melakukan rehabilitasi pesisir melalui kelompok-
kelompok lingkungan dan Pokdarwis yang dibentuk di wilyahnya. Kelompok tersebut 
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berpartisipasi melakukan rehabilitasi melalui pembibitan dan penanaman mangrove, 
pembibitan dan penanaman cemara laut, ekowisata angrove serta pembuatan APO 
untuk mengurangi abrasi di pesisir. Dalam pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir 
Kota Semarang, diperlukan pelibatan masyarakat bersama-sama dengan Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD). Melalui pelibatan pemerintah daerah, masyarakat dan 
pemangku kepentingan lainnya, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak 
lanjutan terutama dalam pengembangan ekonomi di wilayah pesisir.

PENGEMBANGAN LABORATORIUM TERPADU UNTUK MENDUKUNG PROGRAM 
REVITALISASI LPTK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Abdurrahman, Isnarto, Sugianto
Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Mendapatkan gambaran 
tentang kemampuan berbahasa inggris mahasiswa berdasarkan skor TOEFL; (2) 
menghasilkan modul pelatihan media yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder; (3) 
menghasilkan dokumen standar layanan LP3. Penelitian ini bersifat deskriptif-kuantitatif 
dengan desain research and development. Hasil akhir yang akan dicapai dalam penelitian 
ini adalah rekomendasi kebijakan revitalisasi LPTK yang mengembangkan produk Modul 
pelatihan Powerpoint dan Android, Dokumen Standar Layanan Laboratorium Terpadu 
LPTK, dan Modul pengembangan pelatihan TOEFL

RANCANG BANGUN MESIN PENGOLAH SAMPAH HEMAT ENERGI

Sunyoto, Danang Dwi Saputro, Pramono
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Rektor Unnes No. 27 Tahun 2012 tentang tata kelola 
kampus berbasis Konservasi di Unnes mengamanatkan untuk dapat mengolah sampah 
melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Di dalam Renstra LP2M Unnes 2015-
2019 juga telah disebutkan tentang bidang unggulan Sains dan Teknologi dimana salah 
satu topiknya adalah tentang rekayasa mesin pengolah limbah. Atas dasar Renstra inilah 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menghasilkan teknologi pengolah 
sampah organik dan anorganik yang murah dan hemat energi. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan menggunakan metode perancangan CADCAM dan metode eksperimen. Metode 
perancangan CADCAM digunakan untuk merancang mesin pengolah sampah dan 
mensimulasikan pengujian kekuatan hasil rancangan, sedangkan metode eksperimen 
digunakan untuk menguji performansi mesin pengolah sampah. Dalam penelitian ini 
telah berhasil dirancang dan dibuat mesin pengolah sampah, dengan spesifikasi teknis: 
panjang 880 mm, lebar 650 mm, dan tinggi 900 mm, sumber penggerak motor bensin 4 
tak, daya 6.5 HP, output kecepatan putar 1400 RPM. Kapasitas produksi 36,20 kg/jam 
sampah daun basah/hijau. Konsumsi bahan bakar 1 liter bensin akan dihasilkan sampah 
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daun basah sebanyak 45,45 kg.

KAJIAN PENERAPAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI HIJAU DI KAMPUS 
SEKARAN UNNES

Untoro Nugroho, Samsudin Anis, Rini Kusumawardhani, Muhammad Faizal A A, Ahmad Mustamil 
Khoiron

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  
Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Universitas Negeri Semarang merupakan universitas konservasi. Visi UNNES 
adalah menjadi universitas konservasi, bertaraf internasional, yang sehat, unggul, dan 
sejahtera pada tahun 2020. Dalam mendukung misi UNNES dalam mengembangkan, 
menciptakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
olahraga, yang bermakna dan bermanfaat perlu dikembangkannya suatu sarana 
transportasi hijau yang ramah lingkungan. Transportasi hijauyang ramah lingkungan 
adalah pentaan transportasi dari ruang parkir hingga moda transportasi yang digunakan.

PROFIL UMUM STATUS KESEHATAN KERJA PEMBATIK DI DESA MALON KOTA 
SEMARANG

Evi Widowati, Widya Hary Cahyati, Zuhrian Ivan Arvianto
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Pembuatan batik di Desa Malon menggunakan bahan pewarna alami yang 
berasal dari: kulit pohon, kulit buah, daun mangga, buah jenitri, indigo, jlawe, dan kulit 
jengkol. Proses pembuatan batik melalui 7 tahapan proses yaitu memola, ngeblak, 
nyanting, mewarna, fiksasi, nembok dan plorodan. Semua proses dilakukan dengan 
posisi yang tidak ergonomis dan berpotensi dapat mengakibatkan luka atau cidera. 6 dari 
7 (86%) prosesnya berpotensi mengakibatkan iritasi kulit, iritasi mata, dan iritasi saluran 
pernapasan. Terdapat 11 alat kerja yang terdidentifikasi digunakan oleh para pembatik 
di Desa Malon yaitu: bantal, kursi, gawangan, taplak, krenteng, jlawe, canting, kuas, 
wajan, kompor dan gas. 5 dari 11 alat kerja (45,5%) tidak ergonomis dan/atau mendorong 
pekerja untuk memiliki posisi kerja yang tidak ergonomis. Jika dilihat dari bahan kimia 
tambahan, pembatik di Desa Malon menggunakan 4 bahan kimia iritan yaitu: lilin, tawas, 
soda ash dan kapur yang mana 100% berpotensi mengakibatkan gangguan kesehatan 
berupa iritasi kulit, iritasi mata, dan iritasi saluran pernapasan. Dari penelitian ini juga 
diketahui status gizi pembatik dari 36 responden yang IMT-nya “kurus” sebanyak 8%, yang 
“normal” sebanyak 39% dan yang “gemuk” 53%. Sementara untuk gambaran keluhan 
subyektif pada mata, sebanyak 61% pembatik mengeluh matanya pedih, 28% mengeluh 
matanya berair dan 11% matanya memerah saat bekerja dan berinteraksi dengan warna. 
Sementara keluhan yang muncul pada kulit yaitu 22% pembatik mengeluh kulitnya gatal, 
6% kulitnya memerah dan 6% kulitnya sakit/pedih saat bekerja dan berinteraksi dengan 
warna. Gambaran KVP pembatik diketahui bahwa 18 reponden (50 %) dalam kategori 
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normal, 17 responden (47 %) restriksi ringan dan 1 responden (3 %) restriksi berat. 
Sementara gambaran penggunaan APD diketahui bahwa 22% responden memakai Alat 
Pelindung Diri (APD) yaitu berupa memakai masker kain biasa dan menutup hidungnya 
dengan menggunakan kain biasa. Dimana seluruh APD tersebut tidak memenuhi standar 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

STRATEGI PENYIAPAN PEMERINGKATAN QS-STAR MENUJU UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG BEREPUTASI INTERNASIONAL

Agung Yulianto, Muhammad Azinar, Heri Ardiyanto
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Prestasi UNNES dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Prestasi yang membanggakan seluruh civitas akademika UNNES 
adalah diraihnya akreditasi institusi A pada Desember 2016. Beberapa pemeringkatan 
internasional juga telah diikuti UNNES dan menempatkan UNNES pada posisi yang cukup 
baik. Pemeringkatan tersebut adalah webometric dan 4ICU. Namun demikian, UNNES 
belum terdaftar dalam QS Star rangking maupun QS rating. Penelitian ini dilakukan untuk 
(1) mempersiapkan aspek yang dinilai dalam pemeringkatan QS Star; (2) mengidentifikasi 
kendala dan faktor-faktor penunjang pemeringkatan QS Star; (3) merekomendasikan 
solusi guna percepatan pemeringkatan QS Star; dan (4) memetakan strategi persiapan 
dalam pemeringkatan QS Star.Untuk mencapai tujuan di atas, maka dalam penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan riset aksi (action research).Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancarapihak terkait, kuesionair, Focus Group Discussion (FGD), analisis 
dokumen, dan pengamatan. Validitas data menggunakan model triangulasi, dimana data 
dikatakan valid jika ketiga sumber data menghasilkan temuan yang sama. Data yang 
valid di analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa UNNES memiliki sumber daya yang berpotensi untuk ikut serta dalam rangking 
di QS Star Rating.

EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION (EHE) PROGRAM: PENDEKATAN 
TERINTEGRASI MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BERBASIS 

IMPROVEMENT PROCESS MANAJEMEN ORGANISASI

Nury Ariani Wulansari, S Martono, Siti Ridloah
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kelembagaan 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan tata 
kelola yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang 
berkualitas. Dalam hal ini, peran Unnes dalam mendukung keberhasilan reformasi 
sangatlah strategis. Salah satu peran konkrit Unnes dalam mendukung reformasi 
dibuktikan dengan komitmen Rencana Strategi Bisnis Unnes 2015-2019 adalah 
menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola kelembagaan dengan mengikuti 
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prinsip good university governance. Unnes sebagai Satuan Kerja Badan Layanan 
Umum, harus mampu mewujudkan manajemen organisasi yang profesional dan produktif 
sehingga mampu mendukung visi Unnes menjadi universitas bertaraf internasional. 
Excellence in Higher Education (EHE) adalah sebuah program yang terintegrasi untuk 
penilaian, perencanaan, dan perbaikan proses bisnis sebuah universitas (terdiri dari 
proses akademik, kemahasiswaan, administrasi, pelayanan) yang ditujukan untuk 
menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal dalam dunia pendidikan 
tinggi. Di satu sisi, keberhasilan Unnes mendapatkan akreditasi A membawa konsekuensi 
dan tuntutan panjang untuk terus melakukan improvement process (proses perbaikan) 
pada tujuh elemen penting organisasi yang berperan sebagai pilar kekuatan sebuah 
lembaga. Ketujuh fungsi tersebut meliputi kepemimpinan (leadership), perencanaan 
strategik (strategic planning), fokus eksternal pemangku kepentingan (external focus), 
informasi dan analisis (information and analysis), fokus SDM dan tempat kerja yang 
memadai (faculty staff and workplace focus), efektivitas proses (process effectiveness), 
luaran dan capaian prestasi (outcomes and achievements). Hasil penelitian penulis dan 
tim (Martono et al., 2016) menemukan bahwa sistem remunerasi yang diterapkan Unnes 
selama dua tahun ini telah menjadi bagian dalam mendukung reformasi birokrasi, namun 
demikian hingga saat ini masih terdapat beberapa gap tantangan dalam pengelolaan 
proses bisnis universitas. Diantara gap tersebut adalah proses Unnes menjadi PTN-
BH membawa iklim perubahan dalam pengelolaan manajemennya, pengembangan 
spesifikasi penelitian unggulan menuntut luaran penelitian yang berpenciri khusus, peran 
Unnes dalam mendorong kemajuan IPTEK masih butuh pengakuan nasional, dan peran 
meningkatkan daya saing bangsa membawa konsekuensi panjang pada improvement 
process yang berkelanjutan. Selain itu, perbedaan budaya akademik dan administratif 
menambah tantangan tersendiri yang harus dihadapi universitas dalam mewujudkan 
reformasi birokrasi. Di satu sisi, studi mengenai reformasi birokrasi pada perguruan 
tinggi masih jarang dilakukan, belum terjelaskan secara empiris faktor yang mendukung 
kesuksesan reformasi birokrasi pada konteks manajemen organisasi universitas. 
Program Excellence in Higher Education (EHE) sudah mulai diterapkan di beberapa 
universitas di luar negeri. Penelitian kelembagaan ini perlu dan penting dilakukan 
dalam rangka untuk mendapatkan informasi empiris implikasi program EHE terhadap 
capaian kinerja Unnes dan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
manajemen terkait dengan penyempurnaan kebijakan strategis Unnes ke depan. Kata 
Kunci: kepemimpinan (leadership), perencanaan strategik (strategic planning), fokus 
eksternal (external focus), informasi dan analisis (information and analysis), fokus SDM 
dan tempat kerja yang memadai (faculty staff and workplace focus), efektivitas proses 
(process effectiveness), luaran dan capaian prestasi (outcomes and achievements) Seiring 
dengan meningkatnya minat para peneliti untuk mempublikasi artikel ilmiahnya dalam 
Jurnal Internasional, pengetahuan akan pentingnya memilih jurnal yang baik dan bisa 
dipertangungjawabkan harus ditingkatkan. Masih cukup banyak dari para peneliti yang 
mempublikasi artikel mereka pada jurnal-jurnal Internasional yang digolongkan dalam 
predatory journal. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena jurnal-jurnal tersebut tidak 
diakui sebagi jurnal yang valid sebagai bukti kinerja peneliti. Ada beberapa sebab kenapa 
mereka mempublikasikan di Jurnal-jurnal tersebut, salah satunya adalah ketidak tahuan 
meraka akan pengetahuan per-jurnalan. Sebenarnya sudah ada bebrapa website yang 
bisa digunakan untuk melakukan pengecekan kategori dari jurnal-jurnal Internasional. 
Namun, untuk mengakses website tersebut masih dibutuhkan pengetahuan yang cukup 
merepotkan. Sebagai solusi, untuk mengatasi ketidaktahuan para peneliti, pada penelitian 
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ini aka dikembangkan software yang akan mevalidasi jurnal-jurnal internasional. Sistem 
yang dikembangkan dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami dan 
tentunya mudah digunakan. Dengan software sistem validasi ini diharapkan para peneliti 
bisa lebih mudah mengecek kategori dari jurnal mereka dengan hanya memasukan ISSN 
nya saja. Diharapkan sistem ini bisa disambungkan dengan Sistem Informasi Penelitian 
dan Pengabdian (SIPP) LP2M Unnes yang sudah ada. Dengan tambahan sistem tersebut 
maka SIPP menjadi lebih lengkap dalam tujuan untuk memberi pelayanan ke pada para 
peneliti/pengabdi untuk proses validasi luaran kegiatan penelitian terutama yang dalam 
bentuk artikel di Jurnal Internasional.

NORMALISASI DATABASE TERINTEGRASI UNTUK EFISIENSI LAYANAN 
SISTEM INFORMASI PENDUKUNG DECISION SUPPORT SYSTEM DI 

PERGURUAN TINGGI

Mona Subagja, Trisnawan Putra, Permana
UPT TIK, Universitas Negeri Semarang

Penelitian Kelembagaan 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Decision Support System (DSS) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) memiliki 
urgensi yang sangat tinggi. Realisasi DSS di UNNES masih memiliki berbagai kendala 
teknis, salah satu diantaranya adalah tidak tersedianya struktur database yang normal 
dan bersifat time series yang dapat diambil dengan cepat. Lengkap dan kompleksnya 
data yang dimiliki UNNES tidak menjamin kecepatan pengambilan informasi yang 
dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme normalisasi terhadap 
database terintegrasi yang telah dimiliki UNNES. Dengan adanya normalisasi database 
ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan data UNNES dalam rangka 
mewujudkan DSS yang dapat membantu pimpinan UNNES dalam mengambil berbagai 
keputusan penting.
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PENELITIAN KERJASMA LUAR NEGERI
CHARACTER BUILDING IN ARTS EDUCATION (ART AND POEM): PARADIGM 

REFLECTION IN THE CULTURAL CONTEXT (COLLABORATION RESEARCH OF 
SEMARANG STATE UNIVERSITY AND UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 

MALAYSIA)

Tjetjep Rohendi Rohidi, Fathur Rokhman, Md.Abdul Halim bin Husein, Eko Sugiarto
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

In the context of people’s lives, especially in the fields of education, public or 
developing countries (ASEAN) faced major challenges that must be faced: the issue of 
national character building. Development of a national character actually has been a 
discourse since Sukarno era (first President of the Republic of Indonesia), and now Joko 
Widodo often throws and confirms the importance of character building of the nation. The 
study aims to explain: the role of art education as a foundation for character education, 
empirically through visual art and poem in Indonesia and Malaysia as a representation 
of the ASEAN Economic Community (AEC). The discussion will be done by putting the 
problem in the context of culture, using a qualitative approach with the multicase design 
in some schools in Semarang (Indonesia) and Tanjung Malim (Malaysia). Data will be 
collected by observation nonparticipant, interviews, and document. Data will be analyzed 
using flow model. This study has found empirical and paradigmatic on the implementation 
of arts education in the form of art and poem, also its role in integrating the nation’s 
character education in the context of the culture in Indonesia and Malaysia.

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

END OF NINETEENTH TO THE TWENTIETH CENTURY

Wasino, Nawiyanto, Cahyo Budi Utomo
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

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

ANALYSIS TO DEVELOP OF MATH TEXTBOOK OF JHS BASED ON COASTAL 
CULTURE AS SPIRIT BOOSTER OF FISHERMEN’S CHILDREN THROUGH 

ACTIVITY OF VISITING LECTURERS

Hardi Suyitno, Zaenuri, Totok Sumaryanto F
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Many School-age children in the fishing village drop-outs due to lack of parents 
motivation and the environment was less supportive. The problems: (1) How to find the 
strategy for integration of coastal culture in teaching-learning process of mathematics 
in JHS? (2) How to generate the Mathematics Textbook for grade 7 of JHS that based 
on coastal culture, that has an ISBN, international level, applicable, and in accordance 
with the current curriculum? The purposes of this research: (1) To obtain the strategy 
for integration of coastal culture in teaching-learning process of mathematics in JHS. 
(2) To obtain the experts validation from overseas and domestic toward the draft of 
the Mathematics Textbook for grade 7 of JHS that based on coastal culture. (3) By the 
program of Visiting Lecturers to UKM, carrying out of FGD in UKM that involving lecturers 
from Unnes and UKM. (4) Produces Mathematics Textbook for grade 7 SMP which based 
on coastal culture and has an ISBN, international, applicable, and in accordance with the 
curriculum. This research activity is a qualitative research. The main activities: (1) Be 
able to revealed the exploration of coastal culture which related to mathematics of JHS. 
(2) Reviewing the contents of the Curriculum 2013 related to mathematics of JHS. (3) 
Undertaking a study of strategies that can be applied in order for children from fishing 
families to increase their interest to continue their studies. (4) Doing designing and 
making the draft of Mathematics Textbook of Grade 7 which based on coastal culture. (5) 
Preparing to conduct of FGD and visiting lecturer to UKM. (6) Preparing for International 
Publication. The first results of research. At Indonesia: (1) Through the first FGD at 
UNNES was obtained the strategy for integration of coastal culture in teaching-learning 
process of mathematics in JHS. (2) Had obtained data about coastal culture and can be 
integrated in learning of mathematics in JHS. (3) Had obtained the draft of Mathematics 
Textbook for grade 7 of JHS that based on coastal culture. The content of the book was 
tailored to the curriculum content of 2013. At Malaysia/UKM: (1) Through the second 
FGD at Fakulti Pendidikan UKM was obtained the strategy for integration of coastal 
culture in teaching-learning process of mathematics in JHS. (2) To review the contents 
of the book, the study results of the draft of Mathematics Textbook for grade 7 of JHS 
based on coastal culture. The final results of research are as follows. (1) Getting the 
Finalization of Mathematics Textbook. (2) Registering for ISBN of Mathematics Textbook 
of grade 7 which based on coastal culture. (3) Preparing a final report of research results, 
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complete with its logbook. (4) Publication in International Seminar of ICMSE 2017 which 
its Proceeding indexed Scopus. (5) Submitting an articles to be published in International 
Journal which Indexed by Scopus.

INTEGRATION OF CHARACTER EDUCATION INTO SUBJECTS IN TEACHING 
LEARNING PROCESS: A CASE STUDY OF SCHOOLS IN INDONESIA AND 

DENMARK

YL. Sukestiyarno, Abdurrachman Faridi, Erik Juul, Loa Bjӧrk Joelsdottir
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Generally, character education in Indonesia has not described its success in 
building the character of the students as what happened in oversease, like in Denmark. 
According to Sukestiyarno/Supartono/Lestari (2015), the changing of each character 
program which is focused on 4 until 5 meetings of students’ class activities can be 
reached. In addition, Sukestiyarno/Waluya (2016) states that every points of character 
building taught continuously in different level with different depth of materials are called 
as spiral system. This success needs dissemination of activities to teachers as the 
executor. In the other, the researcher has observed that Denmark school system includes 
character building integration which has successfully made the students has tolerance, 
independence, and responsibility in the desired level from the teachers (Bohlin, 2001). 
Somehow, students’ manner like friendliness, helpful, and humility are still lower than 
Indonesians. Among the weaknesses and the strengths of Indonesian’s and Denmark’s 
education are influenced by each country’s culture. This difference of culture becomes 
the focus of this research. The purposes of this research in macro level is the discoveries 
of sharing resources of knowledge regarding character education which is influenced 
by culture, thus; it can make a collaborative guidance for character education in tiered 
education. Besides, the specific purposes of this research are resulting; (1) Ideas of 
integrating character education in cultural subjects of Indonesia-Denmark which can 
shape students’ behavior and be admitted in international journals, (2) Guidance book of 
integrated character education in school’ subjects. The method used in this research was 
research and development (Borg & Gall, 1987), for the development 1) design model of 
character education integrated with subjects 2) guide book for teaching learning character 
education. This model is designed as a blend of Indonesian and Danish systems. The 
scope of research focuses on validation of both items. Data is taken through observation, 
interview and questionnaire. The activities were conducted with FGD. The data was 
processed descriptively. Report of this research are 1) The model design is built from the 
integration of each character item in 3 or 4 meetings. Furthermore it is repeated at the next 
level with different material depth levels. It is called a spiral system. The idea of learning 
is set forth in the form of guidebooks learning character education.Validation model and 
guidebook integrating character education has been done in Indonesia (Semarang) and 
Denmark (Aarhus) the result is valid depand on the expert. We will conduct FGD and 
validation in both institutions. Discussion results are used as a study material to refine the 
integration model and manual. The results of this discussion have produced of integration 
models and guidance book which is based on the fact in the schools. This research is 
programmed for 2 years. The second year will be the product dissemination through 
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teachers training (in Indonesia and Denmark) in order to bear the training handout for 
teachers in integrating character education in school subjects. The target of the training 
will results the success of building students’ character.

CULTUREPRENEURSHIP AT EDUCATIONAL SYSTEM: A COMPARATIVE 
STUDY AMONG INDONESIA AND MALAYSIA STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL 

INTENTION IN FACING ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Wahyono, Heri yanto, Lesta Karolina Br. Sebayang, Fam Soo Fen, Mohammed Hariri Bakri
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Unemployment is one of the problems faced by developing countries. It is caused 
by the number of workforce which is higher than that of the work opportunities offered for 
all levels of education graduates (Saiman, 2009). In the last few years, both Indonesia 
and Malaysia have faced increased unemployed intellectuals. As two rapidly developing 
countries, Indonesia and Malaysia have to experience the rise of their unemployement 
while those graduates have to compete with other international graduates all over the world. 
Culturepreneurship is basically derived from the word ‘culture’ and ‘entrepreneuership’. 
Literally, culture is “the way of life, especially the general customs and beliefs, of a 
particular group of people at a particular time” (Cambridge Advance Learner’s Dictionary). 
It means that it is a common habbitual actions done by certain community or group in a 
period of time. Thus, culture entreprenurship as a common perspective, belief, or custom 
behold by a certain community in a period of time in seeing their ability to discover, 
create, or invent opportunities and exploit them to the benefit of the society involved 
leading to better welfare or life quality. This paper will use the term culturepreneurship 
to ease the discussion in the upcoming sessions by having its phylosophical meaning 
in developing entrepreneurship culture to encourage someone to make entrepreneurs 
as one of the career options. Having said the unemployed intellectuals, this research 
aims to identify the Indonesia and Malaysia students’ behaviour on entrepreneurship, 
and measure variables of students’ culturepreneurship. Primary and secondary data 
will be used. The primary data are obtained with a method of survey and questionnaire 
directly from the sources/respondents. In this research, the primary data are mainly 
gathered from respondents (college students). There will be 100 university students in 
Universitas Negeri Semarang and 100 UTEM students who have completed the practical 
entrepreneurship courses through entrepreneurship program sponsored by government 
or private companies. Using a propotional random sampling, questionanaires will then 
be distributed to these 200 sample targets from economics study program ini UNNES 
Semarang, Indonesia and UTeM Malaysia, or those an students who have ever involved 
or joined any course related to entrepreneurship. Meanwhile, the secondary data 
are data and information of documents/ publications/ research reports obtained from 
departments/ institutions as well as other supporting data sources. The instruments used 
in this study are in the form of a questionnaire with both open and closed questions. 
Open questions are used as guidelines for researchers in conducting interview processes 
with respondents. To achieve all of those objectives, all data are collected through 
interviews and questionnaires, followed by a qualitative and quantitative analysis that 
the research results are obtained to answer the research questions. Structural Equation 
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Modeling (SEM) analysis device with an software application of AMOS 21 is conducted to 
answer those research questions. The output from measuring the variables of students’ 
culturepreneurship is a model student culturpreneurship in Malaysia and also Indonesia. 
Thus, from the factors of student culturepreneurship, model of student entrepreneurship 
in Malaysia and Indonesia, we can later propose a deveopment policy.
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OPTIMALISASI TEKNOLOGI WEB BASED

Kurniana Bektiningsih, Farid Ahmadi, Elok Fariha Sari, Faris Nur Khulafa
Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Kependidikan,  
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Teknolgi Informasi yang menjadi tranding topic saat ini menjadi sebuah 
keharusan seluruh komponen masyarakat memanfaatkannya. Seluruh bidang berusaha 
meningkatkan eksistensi, managerial, administrasi, pemasraan dan brandingnya 
melalui optimalisasi teknologi informasi. Perkembangan saat ini masyarakat cenderung 
menggunakan teknologi internet dalam kesehariannya melalui gadget ataupun media 
device apapun. Saat ini hampir sebagian besar kelompok masyarakat baik formal 
maupun non formal telah mendayagunakan teknologi internet dalam melakukan strategi 
branding. Kampung wisata sebagai bagian dari srategi optimalisasi peran desa dengan 
seluruh komponen masyarakatnya. Dengan managemen yang baik sebuah desa yang 
memiliki banyak keunggulan akan menjadi sebuah pilar utama dalam rangka peningkatan 
peranan desa dalam proses pembangunan bangsa. Saat ini kampong wisata menjadi 
sasaran utama pariwisata daerah yang layak menjadikan komoditas unggul di tingkat 
desa sehingga dapat meningkatkan pula devisa pemerintah daerah. Pada dasawarsa 
terakhir ini penggunaan Teknologi Informasi menyentuh pada ranah bidang apapun. Pun 
juga kampung wisata, akan dikembangkan sebuah website yang mampu mengakomodir 
segala kebutuhan publikasi dan marketing kampong wisata tersebut. Dengan mekanisme 
online para penikmat kampung wisata dan investor akan mudah mendapatkan informasi 
apapun baik managemen kampung wisata, produk yang dihasilkan, kekayaan alam 
yang dimiliki dan potensi- potensi yang dimiliki untuk dapat diketahui dan dinikmati oleh 
masyarakat luas.

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA JAWA 
PADA ANAK USIA DINI DI KOTA SEMARANG

Suripto, DYP Sugiharto, Kustiono
Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Kependidikan,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Pendidikan karakter akan lebih bermakna jika dilaksanakan sejak anak usia dini. 
Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi pembentukan karakter 
anak. Pada pelaksanaan pendidikan karakter anak usia dini setiap sekolah disesuaikan 
dengan karakteristik dan penekanan dari masing-masing lembaga penyelenggarakan 
pendidikan anak usia dini berbasis budaya Jawa. Budaya Jawa perlu diperkenalkan 
sejak dini agar tidak hilang tergerus budaya luar yang masuk seiring era globalisasi. 
Selain itu, budaya Jawa sangat mengedepankan sopan santun dan tata krama sangat 
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sesuai untuk pembentukan karakter anak-anak usia dini. Penelitian ini bermaksud untuk 
mencari model pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis budaya Jawa. Sesuai 
dengan fokus penelitian, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui penelitian 
ini adalah menemukan sekaligus mendeskripsikan pengembangan model pendidikan 
karakter pada anak usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang yang kemudian 
diterapkan di seluruh lembaga pendidikan anak usia dini di Jawa Tengah. Tujuan khusus 
penelitian adalah : Mendeskripsikan model dan pengelolaan pendidikan karakter pada 
anak usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang. Manfaat dalam penelitian ini 
adalah ; Memberikan gambaran model dan mendeskripsikan pengelolaan pendidikan 
karakter pada anak usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang. Mengacu 
pada tujuan yang ingin dicapai, program penelitian ini dirancang dengan pendekatan 
“Penelitian dan Pengembangan”, artinya suatu program penelitian ditindaklanjuti dengan 
program pengembangan untuk perbaikan atau penyempurnaan (Arikunto, 1996:9). Untuk 
menghasilkan suatu prototype model pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis 
budaya Jawa di Kota Semarang, ditempuh langkah-langkah sistematis dalam bentuk 
proses aksi, refleksi, evaluasi dan inovasi dengan mengaplikasikan metode penelitian 
kualitatif, deskriptif, pengembangan, eksperimen, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai model pendidikan karakter pada anak 
usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang. Alasan digunakannya digunakannya 
metode kualitatif karena sepengetahuan peneliti, tidak ada hasil pengkajian dan penelitian 
empiris yang secara khusus berkenaan dengan model pendidikan karakter pada anak 
usia dini berbasis budaya Jawa di Kota Semarang. Hasil penelitian : Penanaman karakter 
berbasis budaha Jawa ditekankan pada dua hal yaitu percaya diri dan sopan santuk (tata 
krama). Untuk penanaman karakter memiliki tata krama ada pada sikap, bahasa dan 
perilaku terhadap orang tua dan orang yang lebih tua. Dimana dalam budaya Jawa ada 
strata (tingkatan) bahasa yang digunakan meliputi bahasa Jawa Ngoko untuk berbicara 
dengan teman sebaya, Bahasa Jawa Kromo untuk berbicara dengan orang yang lebih 
tua dan Bahasa Jawa Kromo Inggil untuk berbicara dengan Orang Tua dan Guru. Untuk 
memudahkan proses pembelajaran pendidikan karakter berbasis budaya Jawa ini harus 
dikembangkan perangkat pembelajaran.

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERMUATAN BUDAYA 
LOKAL DALAM PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA JEPANG

Dyah Prasetiani, Dies Oktavia Dwi Astuti, Novia Andriyastuti
Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Hasil observasi dan wawancara pada mahasiswa semester II Prodi Pendidikan 
Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang yang mengikuti perkuliahan kaiwa 
(berbicara), menunjukkan hasil bahwa mahasiswa mengalami kesulitan ketika 
memulai percakapan yang konteksnya sesuai dengan situasi di Indonesia. Disamping 
itu pembelajaran yang dilakukan hanya menggunakan media dan kertas kerja yang 
disediakan oleh dosen. Masih jarang melakukan kegiatan belajar yang berbasis proyek. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, melalui penelitian dengan judul “Pengembangan 
Media Pembelajaran Bermuatan Budaya Lokal Dalam Project Based Learning Untuk 
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Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang”, peneliti mengembangkan 
media pembelajaran kaiwa (berbicara) yang bermuatan budaya lokal (Indonesia) untuk 
memudahkan mahasiswa membayangkan situasi pemakaian dan konteks budaya dalam 
percakapan bahasa Jepang. Media tersebut akan dikembangkan dalam pembelajaran 
project based learning. Penelitian ini dilakukan dengan metode Research and 
Development dengan prosedur pengembangan analisis kebutuhan, desain media, dan 
uji ahli. Hasil validasi uji ahli bahasa Jepang yaitu media ini cukup baik dengan rata-rata 
skor 2,9 pada aspek bentuk, kualitas, kelemahan dan kekuatan. Produk yang dihasilkan 
berupa media pembelajaran kaiwa bermuatan budaya Indonesia (dalam bentuk poster 
dan video), artikel jurnal, dan artikel seminar internasional.

PENGEMBANGAN MATERI AJAR BAHASA JAWA SD DENGAN PENDEKATAN 
EKOLINGUISTIK SEBAGAI PENGUNGKAP KEARIFAN LOKAL UNTUK 

PELESTARIAN BAHASA DAN LINGKUNGANNYA

Endang Kurniati, Hardyanto
Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
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Siswa SD di Jawa Tengah ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa 
mengalami kesulitan, bahkan mereka banyak yang tidak mengetahui kosa kata bahasa 
Jawa yang ada di lingkungannya. Keadaan seperti ini akan berpengaruh terhadap 
ketahanan hidup bahasa Jawa. Oleh karena itu, perlu dicari model pelestarian bahasa 
Jawa yang tepat. Salah satu usaha yang ditempuh melalui pendidikan. Namun, hasilnya 
belum memuaskan, karena siswa kurang diberi kesempatan untuk berlatih berbahasa Jawa 
sesuai konteksnya. Meskipun kurikulum yang digunakan berpendekatan kontekstual dan 
komunikatif, tetapi dalam pembelajaran bahasa Jawa SD belum komunikatif, siswa hanya 
mengerjakan LKS, kurang diberi latihan berbahasa lisan, dan kurang memperhatikan 
penggunaan bahasa di lingkungan siswa. Oleh karena itu, perlu dirancang materi ajar 
bahasa Jawa dialek di lingkungan siswa yang memanfaatkan kearifan lokal untuk 
pelestarian bahasa dan lingkungan, baik lingkungan budaya, sosial, maupun alam. Materi 
ajar tersebut disusun menggunakan pendekatan ekolinguistik. Ekolinguistik merupakan 
kajian tentang interaksi bahasa dan lingkungannya, baik lingkungan sosial, budaya, 
maupun lingkungan alam. Penelitian tahap pertama telah menghasilkan materi ajar 
pembelajaran bahasa Jawa SD dengan pendekatan ekolinguistik. Model materi ajar yang 
dihasilkan berupa wacana berbahasa tulis dan lisan dengan dua dialek bahasa Jawa, 
yaitu dialek [כ] dan dialek [a]. Wacana yang dikembangkan berupa cerita pengalaman, 
kegiatan sehari-hari, kegiatan budaya, dan dongeng yang ada di lingkungan siswa. 
Materi ajar bahasa tulis dikemas dalam bentuk buku bergambar, sedangkan materi ajar 
bahasa lisan berupa film animasi dan video scribe. Materi ajar ini dinyatakan valid oleh 
ahli materi, ahli media pembelajaran, dan guru sebagai pengguna. Penelitian tahap 
kedua ini dilakukan untuk menguji keefektifan materi ajar pembelajaran bahasa Jawa SD 
dengan pendekatan ekolinguistik yang telah dihasilkan pada penelitian tahap pertama, 
dilanjutkan desiminasi materi ajar tersebut dalam pembelajaran bahasa Jawa di dua 
wilayah bahasa yang berbeda dialek, yaitu di Semarang yang berbahasa Jawa dialek [כ] 
dan di Banyumas yang berbahasa dialek [a]. Untuk menguji keefektifan materi ajar dalam 
pembelajaran bahasa Jawa SD, penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian 
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eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi ajar yang diujicobakan dalam 
pembelajaran bahasa Jawa di Semarang dan Banyumas efektif ditinjau dari segi hasil 
dan proses pembelajaran. Setelah dilakukan sosialisasi kepada guru SD di Semarang 
dan Banyumas dilanjutkan uji coba materi ajar dalam pembelajaran bahasa Jawa di 
wilayah tersebut. Hasil uji coba menunjukkan bahwa keterampilan berbahasa Jawa siswa 
SD mengalami peningkatan dan adanya perbedaan yang signifikan antara keterampilan 
berbahasa Jawa siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di samping itu, pembelajaran 
kelas eksperimen sangat kondusif dan kinerja siswa selama pembelajaran lebih aktif, 
antusias, dan kreatif.

ANALISIS PENYERAPAN EMISI CARBON OLEH POHON-POHON DARI 
TRANSPORTASI DAN KONSUMSI LISTRIK DI KAMPUS UNNES

Dewi Liesnoor Setyowati, Andi Irwan Benardi, Tukidi, Puji Hardati, Abdul Chamid
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Basisdata konservasi di kampus UNNES masih sangat sedikit, apalagi data 
tentang emisi karbon di kampus UNNES belum ada. Data tentang jumlah kendaraan 
dan pengukuran kualitas udara di kampus belum dilakukan secara rutin tiap tahun. 
Hasil penelitian ini sangat mendukung salah satu pilar konservasi yaitu Clean Energy 
atau energi bersih. Sebagai Universitas konservasi, UNNES harus memiliki database 
pendukung konservasi, data tersebut ditindaklanjuti untuk mendukung kemajuan 
konservasi kampus UNNES. Kontribusi yang paling penting akan dapat meningkatkan 
peringkat UI greenmetrik. Peringkat UNNES terus menurun yang tadinya peringkat ke-3 
turun menjadi 4, sekarang menurun lagi menjadi peringkat ke-7. Tujuan penelitian ini 
adalah: 1) mengidentifikasi dan menganalisis sebaran pohon dan proporsi lahan hijau 
kampus UNNES, 2) menghitung jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan 
bermotor, 3) menghitung konsumsi listrik pada setiap unit, dan 4) menganalisis 
kemampuan pohon dalam menyerap emisi karbon dan mengevaluasi jumlah kebutuhan 
pohon yang optimal di kampus UNNES. Kegiatan penelitian dilaksanakan di kampus 
UNNES, dengan obyek penelitian jumlah dan jenis pohon, kualitas udara, jumlah 
kendaraan bermotor dan mobil, dan konsumsi listrik untuk menghitung emisi karbon. 
Lokasi penelitian pada setiap unit fakultas, gedung H, Unit LP3, dan unit LP2M, ada 
11 unit penelitian. Pengumpulan dilakukan dengan cara observasi (pengamatan pada 
setiap unit penelitian), dokumentasi (data-data yang ada di UPT konservasi), wawancara 
(dengan narasumber dan pimpinan pada setiap unit), dan pengukuran (kualitas udara, 
jumlah pohon, jumlah kendaraan, dan konsumsi listrik). Analisis data dilakukan dengan 
deskriptif, analisis komparasi, dan perhitungan-perhitungan. Hasil utama kegiatan ada 
terkumpulnya basis data terkait konservasi energi khususnya energi bersih di kampus 
UNNES. Hasil sesuai tujuan berupa: 1) basisdata sebaran pohon dan proporsi lahan 
hijau kampus UNNES, 2) basisdata jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan 
bermotor, 3) data konsumsi listrik pada setiap unit, 4) analisis kemampuan pohon dalam 
menyerap emisi karbon dan evaluasi jumlah kebutuhan pohon optimal. Hasil penelitian 
terkait publikasi berupa: draf buku tentang emisi karbon di kampus UNNES, artikel untuk 
seminar internasional dan untuk jurnal internasional, dan rekayasa sosial terkait energi 
bersih.
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI BERBASIS FILM 
ANIMASI PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI JURUSAN PKN 

FIS UNNES
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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model pembelajaran 
antikorupsi berbasis film animasi pada mata kuliah Pendidikan Antikorupsi Jurusan 
Politik dan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri 
Semarang (UNNES). Selain itu juga untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 
antikorupsi berbasis film pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi jurusan PKn FIS 
UNNES dan menganalisis perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan 
menggunakan film animasi dengan pembelajaran konvensional. Manfaat dari penelitian 
ini antara lain sebagai berikut. Pertama , memberikan kontribusi bagi pengembangan 
institusi pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pemberantasan korupsi di 
Indonesia. Kedua, memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan model 
pembelajaran yang menarik sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan 
pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Ketiga, memberikan alternatif pencegahan 
korupsi di Indonesia melalui model pembelajaran pendidikan antikorupsi berbasis film 
animasi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di jurusan PKN FIS UNNES. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 
(research and development). Menurut Borg dan Gall maksud penggunaan istilah produk 
pendidikan (educational products) dijelaskan lebih jauh, tidak hanya wujud material 
seperti buku teks, modul pembelajaran, tetapi juga berhubungan dengan pengembangan 
proses dan prosedur, seperti pengembangan media pembelajaran dan pengembangan 
evaluasi pembelajaran. Untuk keperluan itu, dua rombel peserta mata kuliah Pendidikan 
Antikorupsi diambil sebagai subjek penelitian. Hasil yang dicapai adalah terkait proses 
pembuatan (produksi) film animasi sebagai model pembelajaran antikorupsi di jurusan 
PKn FIS Unnes. Proses produksi tersebut meliputi pra produksi, produksi, dan pasca 
produksi. Selain itu peneliti dalam penelitian ini juga telah membuat desain penelitian 
dan sintaks pembelajaran.

ANTIOXIDATIVE POTENTIAL OF CHITOSAN AND VITAMIN C TO LEAD 
INTOXICATION

A Marianti, F W Mahatmanti
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Internal accumulation of Pb2+ increases reactive oxygen species (ROS) 
production, which later causes oxidative stress in cells. The purpose of this research 
is to examine the antioxidative potential of chitosan and vitamin C combination in lead 
acetate-induced rats. MDA level is used as the main indicator of antioxidant activity. This 
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experimental laboratory research used 30 male rats. All rats , except five rats for control 
group, was induced using lead acetate (Pb(CH3COOH)2). 30 rats were divided into six 
different groups, in which each group was consisted of five rats. Group 1 is control group, 
meanwhile group 2 is the negative control group treated with lead acetate. Group 3 was 
treated with 64 mg/kg BW of chitosan/ day. Group 4, 5, and 6 were treated with chitosan 
and vitamin C combination in dose of 100, 200, and 300 mg/kg BW respectively. Each 
treatment was given once a day for 40 days. In the 41st day, blood was collected for lead 
level and MDA analysis. Result showed that there is a significant difference in blood lead 
level (sig 0.01) and MDA level (sig 0.00) among all treatment groups. It is shown in dose-
dependent manner. As the dose gets higher, the blood lead and MDA level get lower. 
According to Pearson correlation analysis, there is a positive correlation between blood 
lead level and MDA, as much as 0.65 (sig 2 tailed) = 0. Conclusion of this research is 
combination of chitosan and vitamin C has antioxidative potential to decrease negative 
effects of lead intoxication.

TRANSFORMASI KATALITIK 1,8-SINEOL DARI MINYAK KAYUPUTIH MENJADI 
P-SIMENA SEBAGAI ANTINOSISEPTIF DAN ANTIINFLAMASI DALAM 

MIKROKAPSUL Β-SIKLODEKSTRIN

Edy Cahyono, Willy Tirza Eden
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku dan obat antinosiseptif dan 
antiinflamasi impor masih sangat tinggi, diperlukan upaya sintesis obat dengan bahan 
baku lokal yang memiliki khasiat teruji. 1,8-Sineol merupakan komponen utama minyak 
kayuputih (Melaleuca leucadendron L.) yang banyak dihasilkan dari industri atsiri 
Indonesia yang dikelola Perhutani maupun masyarakat. Senyewa eter siklis ini dapat 
mengalami reaksi aromatisasi menjadi p-simena dengan katalis asam. p-Simena diketahui 
memiliki efek antinoniseptif dan antiinflamasi. Permasalahan utama adalah pilihan katalis 
yang efektif dan selektif serta kondisi reaksi yang ramah lingkungan untuk transformasi 
1,8-sineol menjadi p-simena dan bagaimana meningkatkan aktivitas p-simena sebagai 
annosiseptif dan antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan transformasi 
yang berhasilguna 1,8-sineol menjadi p-simena dengan katalis asam padat yang selektif 
dan menguji aktifitas antinoniseptif dan antiinflamasi p-simena dalam mikrokapsul β- 
siklodekstrin. Penelitian dirancang dalam 2 tahun. Tahun pertama dilakukan isolasi 1,8- 
sineol dari minyak kayuputih dengan distilasi fraksinasi pengurangan tekanan, preparasi 
dan karakterisasi katalis Fe3+-Zeolit alam dan Fe3+-Zeolit beta, dilanjutkan reaksi katalitik 
aromatisasi 1,8-sineol dengan anhidrida asam asetat hingga diperoleh kondisi optimal 
dengan variasi temperatur, waktu reaksi dan rasio mol pereaksi. Kemurnian 1,8- sineol 
hasil isolasi dari minyak kayu putih menggunakan distilasi fraksinasi pengurangan 
tekanan yaitu sebesar 84,81%. Aktivitas total katalis Fe3+-zeolit beta terbaik dalam reaksi 
aromatisasi-asetilatif 1,8-sineol diberikan oleh perbandingan molar [SIN]/[AA] 1:4 atau 
A1 pada durasi reaksi 720 menit sebesar 69,66%. Selektivitas p- simena terbaik juga 
diberikan oleh perbandingan molar [SIN]/[AA] 1:4 atau A1 pada durasi reaksi 720 menit 
yaitu sebesar 20,47%. Diketahui bahwa katalis Fe3+-zeolit beta memiliki aktivitas total 
yang baik tetapi selektivitas p-simena yang kurang baik terhadap reaksi aromatisasi-
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asetilatif 1,8-sineol. Hasil uji aktivitas menunjukkan bahwa produk reaksi terkatalis Ni2+-
ZB memiliki efek antiinflamasi dengan persentase daya antiinflamasi terbesar yaitu 
86,05% lebih besar dibandingkan natrium diklofenak sebagai kontrol positif, Tahun 
kedua akan dilakukan enkapsulasi p-simena dengan enkapsulat β-siklodekstrin dan 
karakterisasinya. Mikrokapsul yang dihasilkan diuji antinonsiseptif dan antiinflamasi 
dengan hewan coba tikus putih. Luaran yang diperoleh dari penelitian ini adalah publikasi 
di jurnal internasional bereputasi dan draft paten proses transformasi katalitik 1,8-sineol 
menjadi p-simena, produk katalis dan p-simena hasil reaksi terkarakterisasi.

PRECLINICAL TRIAL EKSTRAK DAUN SINGKONG DAN DAUN PEPAYA 
SEBAGAI ANTIHIPOTENSI KATEGORI OBAT HERBAL TERSTANDAR

Nugrahaningsih Wh, Ely Rudyatmi
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Hipotensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah berada di bawah tekanan 
darah normal. Sebagai akibat dari menurunnya tekanan darah tersebut maka distribusi 
nutrisi dan oksigen ke jaringan menjadi turun. Hipotensi dapat menimbulkan gejala 
mulai dari yang ringan sampai berat. Gejala yang ringan dapat berupa sakit kepala, 
berkunang-kunang, mengantuk dan lemah. Hipotensi yang berat dapat menimbulkan 
shock. Hipotensi dapat disebabkan akibat penyakit atau kondisi lain seperti perdarahan, 
kegagalan jantung maupun penggunaan obat-obat antihipertensi. Hipotensi dapat juga 
disebabkan oleh posisi tubuh yang disebut hipotensi postural, an dapat juga terjadi 
setelah makan yang disebut hipotensi post prandial.Obat anti hipotensi dalam dunia 
kedokteran merupakan obat-obat yang bersifat mengatasi hipotensi sekunder akibat 
penyakit atau kondisi lain seperti perdarahan, kegagalan jantung maupun penggunaan 
obat-obat antihipertensi. Obat-obat anti hipotensi sebagian besar dalam sediaan injeksi 
sehingga pemakaian obat harus di rumah sakit dan dalam pengawasan ketat dari dokter. 
Obat untuk mengatasi hipotensi postural atau hipotensi post prandial sampai saat ini 
belum tersedia. Daun singkong (Manihot utilissima) dan daun pepaya (Carica papaya) 
merupakan jenis tanaman yang biasa dikonsumsi masyarakat untuk menaikkan tekanan 
darah. Potensi antihipotensi tersebut memerlukan kajian secara ilmiah sehingga dapat 
dikembangkan atau dinaikkan kategorinya menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) 
atau bahkan fitofarmaka Bahan tanaman dapat menjadi Obat Herbal Terstandar bila 
memenuhi syarat uji pra klinis (preclinical trial) yang meliputi uji toksisitas (keamanan), 
farmakokinetik, efektifitas (kemanfaatan), dan uji teratogenik. Selain itu juga diperlukan 
uji untuk menentukan dosis terapi. Obat herbal terstandar harus dalam bentuk sediaan 
berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi. Penelitian 
farmakokinetik menggunakan hewan coba dengan desain time series untuk mengukur 
kecepatan absorbsi dan ekskresi ekstrak dengan mengukur kadar flavonoid dalam darah 
dan urin menggunakan HPLC dengan larutan standar quercetine dan rutin. Pengujian 
toksisitas akut dilakukan dengan uji BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) menggunakan larva 
Artemia salina Leach. Penelitian ini bebasis pada Renstra Universitas Negeri Semarang 
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bidang Sumber daya dan Peningkatan Kualitas Hidup Sub Bidang Kesehatan dengan 
fokus pada Penyakit tropis dan non Menular. Penelitian dengan dana DIPA direncanakan 
selama 1 tahun dari peta jalan 5 tahun dengan target akhir dihasilkannya Obat Herbal 
Terstandar untuk antihipotensi. Luaran penelitian adalah diperoleh data farmakokinetik 
dan toksisitas akut ekstrak daun singkong dan pepaya sebagai antihipotensi yang 
dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional, atau dalam seminar 
internasional. Penelitian ini ke depan juga ditargetkan untuk mendapatkan paten.

KERAGAMAN GENETIK ITIK BERDASARKAN MIKROSATELIT

R Susanti, Ari Yuniastuti
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Unggas air merupakan kelompok unggas yang sebagian hidupnya memerlukan 
habitat air. Termasuk unggas air domestik adalah itik, angsa dan entok. Saat ini informasi 
karakteristik genetik itik lokal belum terdokumentasi secara lengkap, sehingga upaya 
penelaahan karakteristik genetik itik lokal menjadi sangat penting dan mendasar dalam 
rangka menunjang program konservasi sumber daya genetik di Indonesia. Penggunaan 
DNA sebagai penanda genetik, memberikan data yang lebih akurat dan langsung 
dapat mendeteksi adanya variasi pada materi genetik. Gen merupakan satuan dasar 
dalam seleksi alam dan variasi gen berhubungan langsung dengan fitness atau daya 
adaptasi individu terhadap kondisi lingkungan, sehingga konsep konservasi dewasa 
ini diarahkan kepada konservasi gen. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah 
terkarakterisasikannya karakteristik genetik itik lokal secara lengkap. Tujuan khusus 
penelitian ini adalah terkarakterisasikannya gen-gen spesifik yang berhubungan 
langsung dengan penanda keragaman antarspesies dan interspesies itik lokal. Pada 
tahun 2017 akan dilakukan analisis keragaman itik lokal dengan penanda mikrosatelit. 
Capaian secara keseluruhan adalah terkarakterisasikannya keragaman genetik itik 
lokal di Indonesia berdasarkan marka molekuler mikrosatelit. Penelitian diawali dengan 
pengambilan sampel itik lokal dan diambil bulunya untuk diisolasi DNAnya. DNA 
selanjutnya diamplifikasi menggunakan 7 pasang primer mikrosatelit spesifik itik. Hasil 
amplifikasi untuk setiap pasang primer selanjutnya divisualisasikan dengan elektroforesis 
gel poliakrilamid. Data dianalisis berdasarkan profil DNA. Pita-pita fragmen hasil PCR 
dari masing-masing primer mikrosatelit dianalisis ukurannya. Genotip setiap individu 
ditentukan dengan melihat perbedaan migrasi alel. Alel yang muncul pada setiap lokus 
diidentifikasi dan dianalisis expected heterozygocytes (He), polymorphism information 
content (PIC), jarak genetik dan dendogram Secara keseluruhan teridentifikasi 50 alel 
dari 9 lokus mikrosatelit polimorfik, dengan rerata 5,5 alel per lokus. Jumlah alel tertinggi 
ditemukan pada lokus CAUD013, yaitu 10 alel. Terdapat 11 alel khas itik Jawa Tengah 
dari 5 lokus (CAUD001, CAUD016, CAUD022, CAUD031 dan CAUD032). Polymorphism 
information content (PIC) dari 9 lokus polimorfik, memiliki rerata 0,685. Persentase lokus 
dengan PIC lebih dari 0,5 adalah 88,8% (8 dari 9 lokus).
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KAJIAN PENURUNAN MUKA AIR TANAH DAN AMBLESAN DI KAWASAN BISNIS 
SIMPANG LIMA SEMARANG DENGAN PENDEKATAN GEOPHYSICS

Supriyadi, Nila Prasetya Aryani
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA,  

Universitas Negeri Semarang
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi di kawasan bisnis 
Simpang Lima Semarang yang meningkat dalam kurun waktu 20 tahun ini dengan ditandai 
bertumbuhnya mall dan hotel di kawasan tersebut. Akivitas tersebut bidang dibayang 
untuk waktu yang lama tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, 
yaitu rusaknya sisiem akuifer akibat pengambilan air yang berlebihan, dampak yang 
lainnya adalah amblesan sebagai akibat penurunan muka air tanah. Masalah yang akan 
diselesaikan pada penelitian ini adalah (1) Apakah di kawasan Simpang lima mengalami 
penurunan muka air tanah (2) Jika terjadi penurunan muka air tanah, berapa meter 
penurunan yang terjadi selama periode penelitian, (3) Apakah kawasan Simpang Lima 
mengalami amblesan pada periode penelitian, (4) Jika terjadi amblesan berapa cm yang 
terjadi tiap tahun. Roadmap penelitian ini selama 5 tahun (2017-2021) yang secara 
umum bertujuan untuk mamantau penurunan muka air tanah dan amblesan di kawasan 
tersebut. Diharapkan selama 5 tahun perubahan alam yang terjadi bisa diamati. Tujuan 
penelitian ini pada tahun pertama melakukan pengukuran gaya berat dan kedalaman 
muka air tanah air untuk mengetahui perubahan kedalaman muka air tanah dan 
perubahan nilai gaya berat (anomali) sebagai indikator awal terjadi amablesan. Metode 
yang digunakan pada tahun pertama ini adalah metode Gaya berat mikro antar waktu 
dengan (1) Melakukan pengukuran gaya berat di titik secara berulang pada waktu yang 
berbebeda mengacu pada musim penghujan dan kemarau, (2) Melakukan pengukuran 
kedalaman muka air tanah di sumur pantau yang ada di kawasan Simpang Lima dengan 
menggunakan alat Depth meter, dan (3) Melakukan pengukuran geolistrik di beberapa 
titik yang telah ditentukan. Sebagai kelengkapan akan digunakan data sekunder 
penurunan muka air tanah yang terjadi berapa tahun yang lalu di daerah penelitian. Data 
ini diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral propinsi Jawa Tengah. Hasil 
penelitian pengukuran geolistrik menunjukkan bahwa pada lokasi pengukuran terdapat 
potensi air tanah yang ditemukan berturut-turut pada kedalaman rata rata 15 meter di 
bawah permukaan tanah. Pengukuran gaya berat ah timur dan timur laut Simpang Lima 
menjukkan nilai gaya berat yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Nilai gradien 
vertikal gaya berat mikro menunjukkan nilai rendah di rumah susun pekunden. Hal ini 
disebabkan oleh pemanfaatan air tanah untuk keperluan sehari hari makin meningkat di 
lokasi tersebut.
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SCALE UP TANGKI BERPENGADUK DAN PEMODELAN PERPINDAHAN MASSA 
VOLUMETRISNYA PADA PROSES EKSTRAKSI SENYAWA FENOL DARI LIMBAH 

INDUSTRI BATUBARA DALAM UPAYA KONSERVASI LINGKUNGAN

Astrilia Damayanti, Dewi Selvia Fardhyanti, Dhoni Hartanto
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik,  
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Produksi batu bara di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 368,9 juta ton. Biasanya 
pemanfaatan batu bara menggunakan proses pirolisis yang dapat menghasilkan tir batu 
bara. Tir yang dihasilkan dari proses pirolisis batu bara jumlahnya bervariasi namun 
dapat mencapai 15,8% berat bergantung pada suhu operasi pirolisis dan jenis batu bara, 
jumlah ini cukup signifikan mengingat produksi dan penggunaan batu bara di Indonesia 
sangatlah besar. Penelitian-penelitian terhadap batu bara telah banyak dilakukan, tetapi 
khusus terhadap tirnya masih sangat sedikit dan penelitian-penelitian tersebut belum 
mempelajari fenomena dan pemodelan perpindahan massa serta belum banyak yang 
mengambil senyawa fenol dari tir batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
kondisi optimum ekstraksi senyawa fenol dari tir batu bara dan nilai koefisien perpindahan 
massa pada ekstraksi senyawa fenol dari tir batu bara. Penelitian ini menggunakan 
metode ekstraksi cair-cair dengan suhu (30oC dan 40oC), waktu ekstraksi (5 menit, 10 
menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit), diameter pengaduk (3,5 cm dan 4 
cm), diameter tangki (9 cm dan 10 cm), kecepatan pengaduk (210 rpm, 230 rpm, 250 
rpm). Hasil percobaan menunjukkan, konsentrasi fenol yang terekstrak paling tinggi pada 
suhu 40oC, diameter tangki 9 cm, diameter pengaduk 3,5 cm, kecepatan pengadukan 
250 rpm, dan pada waktu ekstraksi 20 menit dengan rendemen yang didapat 2,77%. Nilai 
koefisien perpindahan massa fasa dispersi dari hasil percobaan sebesar 2,8391 x 10-14.

EFISIENSI ENERGI LISTRIK MELALUI PENGEMBANGAN MACHINE TO 
MACHINE (M2M) COMMUNICATION PADA PENERANGAN JALAN UMUM 

CERDAS (SMART-PJU)

Djoko Adi Widodo, Alfa Faridh Suni, Banu Nur Affan
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan pada penggunaan 
listrik PJU yang terus mengalami peningkatan. Upaya untuk mengurangi besarnya 
pemborosan penggunaan listrik ini dapat dilakukan melalui otomasi yang memungkinkan 
adanya sistem pengontrol dan pemonit or kebutuhan listrik. Pada penelitian ini akan 
dikembangkan sistem penerangan jalan umum cerdas dengan kontrol otomatis. Sistem 
PJU cerdas yang dikembangkan menggunakan beberapa sensor, aktuator dan protokol 
komunikasi Zigbee. Sistem monitoring dan controling energi pada smart PJU sangat 
tergantung pada gateway dengan tujuan untuk mentransferdata dari berbagai jenis sensor 
dan aktuator kepada pengguna. Komunikasi data antara pengguna dan terminal remote 
tidak langsung dicapai melalui perangkat perantara - gateway. Untuk mengatasi masalah 
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yang disebabkan oleh kemacetan di tingkat gateway, penelitian ini memperkenalkan 
teknologi M2M sebagai solusi yang layak untuk komunikasi langsung antara perangkat 
dan pengguna dalam sistem manajemen energi berbasis Cloud. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat membantu pengguna dalam melakukan pengontrolan dan pemonitoran 
sistem PJU secara otomatis. Pengguna akan terbantu dalam penggunaan penerangan 
jalan, karena secara otomatis beroperasi dengan menyesuaikan keberadaan objek serta 
kondisi lingkungan sekitar, sehingga penggunaan penerangan jalan umum menjadi lebih 
efisien. Semakin banyak listrik yang dihemat, semakin sedikit menghabiskan tagihan. 
Penghematan diharapan dapat mencapai 18-20%. Angka tersebut akan memberikan 
dampak positif, selain kepada pengguna juga berdampak pada pemerintah dan 
lingkungan. Pemerintah dapat menghemat subsidi yang dikeluarkan untuk penyediaan 
bahan bakar dalam pembangkitan listrik. Dampak pada lingkungan,dapat mengurangi 
emisi CO2 di udara.

PEMBUATAN BUBUK ZAT WARNA BRACHIARIA MUTICA SEBAGAI PEWARNA 
TEKSTIL RAMAH LINGKUNGAN

Rodia Syamwil, Adhi Kusumastuti, Siti Nurrohmah
Jurusan Tata Busana, Fakultas Teknik,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Zat warna alam telah dimanfaatkan manusia sejak abad ke-26 SM. Ditemukannya 
zat warna sintetis pada sekitar abad ke 19 menyebabkan penurunan penggunaan zat 
warna alam. Hal tersebut didorong oleh praktisnya penggunaan zat warna sintetis, dengan 
pilihan warna yang lebih beragam dan kualitas yang sudah teruji. Timbulnya kesadaran 
mengenai keamanan zat warna sintetis mendorong pemakaian kembali zat warna alam. 
Namun demikian panjang dan lamanya proses pewarnaan dengan zat warna alam 
serta sulitnya memperoleh warna yang seragam mendorong perlunya kajian mengenai 
pembuatan bubuk zat warna. Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental yang 
akan dilakukan dalam 4 tahap yaitu tahap studi literatur, desain dan fabrikasi ekstraktor/
spray dryer, studi ekstraksi, dan pembuatan bubuk zat warna. Ekstraksi diawali dengan 
mengecilkan ukuran bahan baku menggunakan chopper dan kemudian dijemur untuk 
mengurangi kadar air. Selanjutnya ukuran partikel diperkecil lagi menggunakan grinder. 
Setelah itu, sejumlah bahan baku tersebut dicampur dengan etanol sebagai pelarut 
untuk diekstraksi dalam ekstraktor. Penelitian dilakukan pada berbagai rasio air-etanol, 
temperatur, dan waktu ekstraksi. Konsentrasi zat warna sebelum dan sesudah ekstraksi 
diukur menggunakan UV Vis Spectrophotometre untuk mengetahui efisiensi ekstraksi. 
Setelah proses ekstraksi, zat warna dan pelarut dipisahkan menggunakan pemanas, 
selanjutnya dikeringkan menggunakan spray dryer. Penelitian pembuatan bubuk zat 
warna ini akan dilakukan pada berbagai temperatur dan kecepatan aliran fluida. Kadar air 
dan perolehan bubuk zat warna sebelum dan sesudah proses diukur untuk mengetahui 
efisiensi proses dan karakteristik fisik bubuk zat warna. Kadar air diukur menggunakan 
Karl Fischer Titrator.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pembelajaran program 
adaptif dalam pengembangan sikap kewirausahaan siswa SMK di kota Semarang. Target 
khusus yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah: (1) deskripsi keterlaksanaan 
pembelajaran program adaptif di SMK kota Semarang; (2) deskripsi tentang keefektifan 
pembelajaran program adaptif dalam pengembangan sikap kewirausahaan siswa SMK di 
kota Semarang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah expost facto, dengan 
desain deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah pembelajaran program adaptif SMK 
di kota Semarang bidang keahlian Pariwisata, Bisnis dan Manajemen, dan Teknologi 
dan Rekayasa. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan dan 
menganalisis pelaksanaan pembelajaran program adaptif di SMK kota Semarang; (2) 
menganlisi keefektifan pembelajaran program adaptif dalam pengembangan sikap 
kewirausahaan siswa SMK di kota Semarang. Hasil penelitian: pertama, keterlaksanaan 
pembelajaran program adaptif di SMK Kota Semarang direpresentasikan oleh 
pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, yang mancakup 6 (enam) komponen/
aspek pembelajaran, yakni: (1) isi/materi pembelajaran; (2) isi/konten pembimbingan 
yang dilakukan oleh guru; (3) metode yang diterapkan oleh guru; (4) penanaman sikap 
dan perilaku kewirausahaan; (5) ranah/aspek evaluasi hasil belajar; dan (6) isi evaluasi 
sikap dan perilaku kewirausahaan. Dari 6 (enam) komponen tersebut, 3 (tiga) komponen 
sudah berjalan sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), 
yakni: ranah/aspek evaluasi hasil belajar; penanaman sikap dan perilaku kewirausahaan; 
dan isi evaluasi sikap dan perilaku kewirausahaan. Tiga komponen yang lain yakni: isi/
materi pembelajaran; isi/konten pembimbingan yang dilakukan oleh guru; dan metode 
yang diterapkan oleh guru, belum berjalan sesuai tujuan dan SK/KD. Kedua, keefektifan 
pembelajaran program adaptif dalam pengembangan sikap kewirausahaan siswa SMK di 
kota Semarang diukur dari dampak yang dirasakan oleh siswa terhadap pengembagan 10 
sikap kewirausahaan. Ke 10 sikap kewirausahaan yang berkembang setelah pembelajaran 
kewirausahaan di SMK, berdasarkan peringkat sbb: bekerjasama, gotong royong, kreatif, 
bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, disiplin, jujur, bertoleransi, dan inovatif. Saran: 
1). Guru yang mengampu mata pelajaran kewirausahaan di SMK perlu lebih menyiapkan 
isi/materi pembelajaran; mengembangkan isi/konten pembimbingan yang dilakukan; dan 
menerapkan metode secara variatif; 2). Perlu diberikan pengembangan keahlian guru 
kewirausahaan di SMK, khususnya untuk meningkatkan kemampuan dalam menyiapkan 
isi/materi pembelajaran; mengembangkan isi/konten pembimbingan yang dilakukan; dan 
menerapkan metode secara variatif.
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Kasus DBD di kabupaten Demak selalu mengalami peningkatan. Setahun terakhir, 
75% wilayah di Demak endemis DBD. Salah satu wilayah endemis DBD adalah kecamatan 
Demak. Satu tahun terakhir, terjadi 74 kasus, 3 kasus di antaranya meninggal (CFR 0,07). 
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah, namun belum berhasil menurunkan kasus 
tersebut. Pemberdayaan masyarakat dengan mengaktifkan kembali potensi yang ada di 
masyarakat perlu dilakukan secara intensif, salah satunya dengan model “Ronda Jentik” 
oleh Ibu-Ibu Kelompok Dasawisma. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk 
melihat pengaruh pengembangan model “Ronda Jentik” dalam peningkatan perilaku 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Angka Bebas Jentik (ABJ). Penelitian ini 
adalah penelitian research and development pada tahun pertama dan dilanjutkan dengan 
pre experimental research dengan one group pretest-posttest design pada tahun kedua. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga (IRT) di kelurahan Mangunjiwan 
kecamatan Demak karena wilayah tersebut endemis DBD dengan insiden rate tertinggi. 
Penelitian ini menggunakan cluster sampling. Sampel penelitian dibagi menjadi kelompok-
kelompok kecil (sepuluh orang per kelompok) untuk melaksanakan tugas “Ronda Jentik”. 
Analisis pengaruh penerapan “Ronda Jentik” terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, 
praktik PSN dan jumlah rumah bebas jentik dengan uji Mc Nemar. Sedangkan gambaran 
praktik PSN yang dilakukan oleh masyarakat dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
diketahui bahwa: 1) terjadi peningkatan rumah bebas jentik yaitu dari 40,96% menjadi 
87,35%, 2) terjadi peningkatan pengetahuan ibu-ibu mengenai penyakit Demam Berdarah 
Dengue, penyebabnya, penularannya, serta bagaimana praktik pemberantasan sarang 
nyamuk (PSN) yang benar, 3) sikap ibu-ibu terhadap PSN menjadi lebih baik, dan 4) 
praktik kegiatan PSN secara teratur oleh masyarakat menjadi meningkat. Model ini dapat 
diadopsi sebagai strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan 
penyakit Demam Berdarah Dengue di masyarakat.
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MODEL OF INTEGRATED ACADEMIC SERVICES MELALUI ADVOKASI 
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KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
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Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah skripsi karena skripsi digunakan 
sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana, umumnya, 
mahasiswa diberikan waktu untuk menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu sekitar 6 
bulan (1 semester). Namun di FIK Unnes rata-rata mahasiswa berstatus sebagai atlet, 
pelatih dan wasit baik lokal maupun nasional yang tersebar di tiga jurusan keolahragaan 
yaitu PJKR, IKOR dan PKLO. Tidak semua mahasiswa yang berlatarbelakang sebagai 
atlet memiliki kemampuan akademik seperti tuntutan sebagai mahasiswa pada umumnya. 
Ditemukan fakta banyak mahasiswa mengalami kendala dalam menyelesaikan skripsi, 
rata-rata lama penulisan skripsi mahasiswa FIK Unnes yaitu sekitar 286 hari (9,5 
bulan) dapat disimpulkan bahwa progres skripsi mahasiswa FIK Unnes masih jauh 
di kategori normal. Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi mahasiswa FIK Unnes melakukan tindakan prokrastinasi akademiknya 
dalam menyelesaikan skripsi, 2) Mengidentifikasi pola-pola mahasiswa FIK Unnes saat 
melakukan tindakan prokrastinasi akademiknya dalam menyelesaikan skripsi, dan 3) 
Menemukan model pelayanan akademik terpadu sebagai pengentasan prokrastinasi 
akademik dalam menyelesaikan skripsi bagi mahasiswa FIK Unnes. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain etnografis dan fenomenology. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FIK Unnes angkatan 2010-2012 yang 
sedang dan belum menyusun skripsi berjumlah 1.003 orang. Fokus dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa yang keolahragaan, metode penarikan sampel menggunakan 
purposive random sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
kriteria sampel yang dipilih adalah 1) mahasiswa Jurusan PJKR, IKOR, dan PKLO 
angkatan 2010-2012 dan 2) Mahasiswa yang sedang dan belum menyusun skripsi, maka 
jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah 112 orang. Metode pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara dan angket terbuka. Teknik analisis data 
dilakukan dengan cara semua data/informasi yang diperoleh dianalisa secara induktif 
dengan menggunakan siklus interaktif Miles dan Huberman, dan reduksi data. Hasil 
penelitian ini adalah 1) Faktor utama yang mepengaruhi prokrastinasi mahasiswa dalam 
menyusun skripsi adalah adanya faktor internal dan eksternal, pada faktor internal yaitu 
faktor fisik dan faktor psikis, sedangkan pada faktor ekternal adalah faktor lingkungan 
disekitar mahasiswa yang kurang mendukung dan memotivasi. Selain itu juga terdapat 
faktor lain yaitu faktor dosen pembimbing yang killer, baik dan kurang tegas, 2) Pola-pola 
mahasiswa yang melakukan prokrastinasi dalam penyusunan skripsi. Ada 6 pola yang 
terekam dalam data yaitu a) Suka traveling, b) Hanya tiduran dan nonton tv di kos, c) 
Membicarkan hal yang tidak penting (membicarakan dosen dan mahasiswa lainya dan 
membayangkan pekerjaan setelah lulus), d) Pulang ke kampung halaman, e) Melakukan 
aktivitas fisik, serta f) Mengambil job pelatih dan wasit, dan 3) Penemuan model pelayanan 
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akademik terpadu dinilai baik dan sangat komprehensif, hal ini didasarkan atas pemikiran 
beberapa ahli sehingga hasil dari model tersebut jauh lebih optimal. Selain itu program 
pada masing- masing aspek tersebut sangat detail dan dapat diaplikasikan. Perilaku 
prokrastinasi ini membentuk pola-pola tersendiri sesuai pengalaman dan latar belakang 
dari subyek penelitian. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam mencari ide topik 
skripsi, para mahasiswa sebaiknya benar-benar melihat masalah yang terjadi sehingga 
mudah untuk melanjutkan bagaimana pemecahan kedepannya. Jika mahasiswa kurang 
bisa menangkap masalah, maka pemecahan masalah yang digunakan menjadi tidak 
kuat. Bagi para mahasiswa yang berstatus atlet, pelatih atau wasit jangan terlalu banyak 
kegiatan latihan atau job sebagai wasit atau pelatih sebaiknya dikurangi, karena jika 
terlalu banyak maka biasanya prioritas untuk mengerjakan skripsi menjadi berkurang.

MODEL PENGAWASAN KOPERASI MELALUI PENINGKATAN PUBLIKASI DAN 
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Muhammad Khafid, Hasan Mukhibad, Atiyah Nima Faradisa
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Indonesia memiliki keberlangsungan usaha koperasi yang rendah. Beberapa 
pihak menilai bahwa rendahnya keberlangsungan usaha koperasi karena lemahnya 
pengawasan, baik dari pemerintah maupun pengawasan dari pihak lain. Salah satu 
media pengawasan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan 
untuk menguji pengaruh mekanisme GCG, volatilitas pendapatan, ROA, ROE, ukuran 
perusahaan, liabilitas dan leverage terhadap kualitas laporan keuangan. Data yang 
digunakan berupa data primer dan sekunder. Data sekunder berasal dari laporan 
keuangan, sedangkan data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner. Obyek penelitian 
ini adalah koperasi simpan pinjam di kota Semarang sebanyak 176 koperasi. Sampel 
ditentukan dengan purposive sampling. Analisis penerimaan hipotesis yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda dengan tingkat signifikasi 10%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang diukur dengan latar belakang pendidikan 
dewan pengawas memiki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
Selain itu, volatilitas laporan keuangan, ROA, ROE, ukuran koperasi dan leverage memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, tingkat 
likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menambah variabel terkait mekanisme GCG 
yang dikembangkan dari teori GCG serta cocok di implementasikan pada koperasi yang 
memiliki keunikan tersendiri daripada lembaga keuangan lain.
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DETERMINAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KOPERASI
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan tingkat implementasi 
akuntabilitas koperasi; 2) menganalisis pengaruh ukuran koperasi terhadap tingkat 
implementasi akuntabilitas koperasi; 3) menganalisis pengaruh umur koperasi terhadap 
tingkat implementasi akuntabilitas koperasi; 4) menganalisis pengaruh leverage terhadap 
tingkat implementasi akuntabilitas koperasi. Populasi penelitian ini adalah Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Semarang berjumlah 52 koperasi. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik purposive sampling. Seluruh KPRI yang mememuhi 
persyaratan akan dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 
sampel penelitian sebanyak 31 KPRI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik 
inferensial untuk uji hipotesis dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat implementasi akuntabilitas koperasi 
sebesar 46,13. Angka ini dapat dimaknai bahwa tingkat implementasi akuntabilitas 
KPRI di Kota Semarang termasuk dalam kategori cukup/sedang. Dilihat dari indikator 
aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen, diperoleh nilai rata-rata sebesar 
49,19 (kategori cukup/sedang. Dilihat dari indikator aspek akuntabilitas usaha dan 
pelayanan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 52,90 (kategori cukup/sedang). Dilihat 
dari indikator aspek akuntabilitas keuangan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 37,79 
(kategori rendah). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran koperasi dan umur 
koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas koperasi. Sedangkan 
leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas koperasi. Oleh 
karena itu, disarankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Semarang untuk melakukan 
upaya pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut. Hal 
yang bisa dilakukan di antaranya dengan cara bekerjasama dengan perguruan tinggi 
untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyusunan laporan 
tahunan koperasi yang sesuai dengan ketentuan akuntabilitas koperasi.

IMPLEMENTASI STANDARDISASI PRODUK USAHA PENGOLAHAN IKAN 
BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM 

MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA

Pujiono, Laga Sugiarto, Muhammad Ilham Abdillah Amin
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Implementasi standardisasi produk perikanan menjadi salah satu kunci dalam 
menghadapi persaingan usaha pengolahan produk perikanan di Indonesia. Implementasi 
standardisasi dilakukan karena peningkatan kualitas produk, khususnya produk 
perikanan akan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. 
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Disamping itu pangsa pasar dari produk hasil perikanan dan produk olahan perikanan 
Indonesia adalah negara-negara maju dengan tingkat kepekaan yang tinggi mengenai 
mutu dan keamanan pangan seperti negara Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara 
di kawasan Eropa. Implementasi standardisasi terhadap produk perikanan dan produk 
olahan perikanan dalam prakteknya mengalami hambatan dan tantangan dari para 
pelaku usaha perikanan dan produkolahan perikanan,khususnya pelaku usaha yang 
tergolong usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM). Tantangan utama yang dihadapi 
oleh para pelaku usaha perikanan dan produk olahan perikanan yaitu besarnya biaya 
yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan guna memperoleh 
Sertifikasi Kalyakan Pengolahan (SKP). Sedangkan hmbatan yang dihadapi oleh para 
pelaku usaha adalah masih digunakannya teknik dan alat pengolahan hasil perikanan 
dan produk olahan perikanan yang sangat sederhana. Adanya tantangan dan hambatan 
yang dihadapi pelaku usaha hasil perikanan dan rpduk olahan perikanan memunculkan 
persoalan sebagai berikut : (1) bagaimana implementasi standardisasi produk pada usaha 
pengolahan produk ikan di Jawa Tengah ? (2) bagaimana dampak dari implementasi 
standardisasi produk pada usaha pengolahan produk ikan bagi Usaha Mikro,Kecil dan 
Menengah (UMKM) di Jawa Tengah ? Penelitian ini secara khusus berupaya untuk 
mengungkapkan implikasi dari implementasi standardisasi terhadap produk olahan hasil 
perikanan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam menghadapi 
persaingan usaha di era globalisasi. Disampingitu,penelitian ini juga membahas dampak 
yang muncul sebagai akibat dari implementasi standardisasi terhadap produk olahan 
hasil perikanan bagi UMUM.

KAJIAN SOSIO YURIDIS PERLINDUNGAN KAWASAN RESAPAN AIR DI KOTA 
SEMARANG

Sudijono Sastroatmodjo
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  

Universitas Negeri Semarang
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Kawasan resapan air adalah kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi 
daerah yang berada di bawahnya. Kawasan ini telah ditetapkan dalam perencanaan 
penataan ruang. Penggunaan ruang dalam hal ini kawasan resapan air harus sesuai 
dengan pola pemanfaatan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan yang 
berdampak pada semakin berkurangnya kawasan resapan air, maka perlu dilakukan suatu 
kajian yang mendalam mengenai perlindungan kawasan resapan air di Kota Semarang 
terutama pada tahap pemanfaatan dan pengendaliannya. Melalui kajian ini maka akan 
dapat diketahui dan dipetakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan 
kawasan resapan air dan model perlindunganny, sehingga penataan ruang khususnya 
untuk kawasan resapan air sesuai dengan tujuan idealnya yaitu aman, nyaman, produktif 
dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan 
lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Studi ini 
dimaksudkan untuk menghasilkan kajian sosio yuridis perlindungan kawasan resapan 
air di Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah regulasi 
yang mengatur tentang kawasan resapan air telah cukup memadai untuk melindungi 
kawasan resapan air di Kota Semarang? (2) bagaimanakah realitas perlindungan kawasan 
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resapan air di Kota Semarang selama ini? Dan (3) bagaimanakah model perlindungan 
hukum yang dapat melindungi kawasan resapan air di Kota Semarang? Penelitan ini 
dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui metode pengumpulan data 
melalui studi literatur / kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan data primer diperoleh 
melalui wawancara dan pengamatan. Analisa data dilakukan secara interkatif.
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penggunaan zat kimia. Zat kimia dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Hingga 
saat ini Laboratorium Jurusan Kimia belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), 
hal ini tentunya belum sejalan dengan visi UNNES yaitu menjadi Universitas Berwawasan 
Konservasi Bereputasi Internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
efektivitas pengembangan praktikum Kimia Fisik dalam upaya mewujudkan universitas 
konservasi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui efektivitas pengembangan 
praktikum Kimia Fisik dalam upaya mewujudkan universitas konservasi. Pengembangan 
praktikum Kimia Fisik dilakukan dalam berbagai segi, antar lain: (1) Jumlah praktikan lebih 
sedikit, sehingga praktikan lebih menguasai materi praktikum, serta pembagian tugas jelas; 
(2) Adanya perencanaan yang matang yang dilakukan oleh praktikan (piket mandiri); (3) 
Meminimalisir jumlah bahan sisa praktikum; (4) Dalam pelaksanaan praktikum, praktikan 
diawasi oleh observer ditiap kelompok, sehingga praktikan lebih berhati-hati; (5) Laporan 
dalam bentuk softfile dan di upload ke web dengan program PBLAAMS, hal ini dilakukan untuk 
mengurangi penggunaan kertas. Tahapan penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 
pra praktikum, praktikum, dan pasca praktikum. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 
Kimia Fisik, Gedung D8 Lantai 2, Kampus Sekaran FMIPA UNNES dengan lama waktu 
penelitian 6 bulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
observasi yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 
seluruh alat indra seperti penglihatan, penciuman, peraba. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa penelitian pengembangan praktikum Kimia Fisik dalam upaya mewujudkan 
universitas konservasi dikatakan efektif karena: (1) Rerata tingkat kemampuan PLP sebesar 
3,2 sehingga tingkat kemampuan PLP dapat dikatakan baik; (2) Rerata aktifitas piket mandiri 
mahasiswa sebesar 90% dikategorikan baik; (3) Ketuntasan hasil belajar mahasiswa mata 
praktikum Kimia Fisik sebesar 93% maka dikatakan tuntas secara klasikal; dan (4) Respon 
mahasiswa terhadap piket mandiri dan PBLAAMS dalam upaya implementasi wawasan 
konservasi sebesar 93% sehingga respon mahasiswa dikatakan positif.

OPTIMASI PENGUKURAN SPEKTRUM VIBRASI SAMPEL PROTEIN 
MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER FOURIER TRANSFORM INFRA RED 

(FTIR)

Martin Sulistyani, Nuril Huda
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Peralatan analisis yang ada di laboratorium kimia FMIPA UNNES merupakan 
alat keluaran dari pabrikan di luar negeri, salah satunya adalah spektrofotometer Fourier 
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Transform Infra Red merk Perkin Elmer FT-IR Model : Frontier S/N : 96772, yang termasuk 
jenis peralatan laboratorium kategori 3 yaitu peralatan yang cara pengoperasian dan 
perawatannya sulit, resiko penggunaan tinggi, akurasi / kecermatan pengukurannya 
tinggi, serta sistem kerja rumit sehingga pengoperasiannya memerlukan keahlian skill 
laboratorium yang baik. Spektrofotometer FTIR merupakan salah satu instrumen yang 
banyak digunakan untuk mengetahui spektrum vibrasi molekul yang dapat digunakan 
untuk memprediksi struktur senyawa kimia. Pengujian analisis protein dapat dilakukan 
dengan teknik spektroskopi. Teknik spektroskopi adalah metode yang menggunakan 
spektrofotometer. Protein adalah salah satu unsur dalam makanan yang terdiri dari asam 
asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. 
Dalam penelitian ini akan dilakukan optimasi pengukuran spektrum vibrasi sampel protein 
menggunakan spektroskopi Fourier Transform Infra Red mode transmisi FTIR dengan 
melakukan variasi komposisi pada pembuatan pellet sampel-KBr spektroskopi, variasi 
ketebalan yang dibutuhkan untuk pembuatan pellet, dan waktu penekanan sehingga 
dihasilkan spektrum vibrasi sampel protein yang optimal. Hasil pembacaan spektrum vibrasi 
sampel protein mode transmisi FTIR digunakan untuk menentukan puncak protein dan gugus 
fungsi senyawa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimasi pengukuran spektrum 
vibrasi sampel protein menggunakan spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR) 
dengan melakukan variasi perbandingan komposisi pellet sampel protein-KBr, ketebalan 
pellet dan waktu penekanan terhadap spektrum vibrasi yang dihasilkan menggunakan 
spektrofotometri FTIR, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi untuk 
metode pembuatan pellet sampel-KBr dari bahan padat supaya mendapatkan spektra yang 
baik pada pengukuran FT-IR mode transmisi untuk karakterisasi produk penelitian, dan 
sebagai materi pengayaan bahan ajar yakni untuk mata kuliah kimia analisis dan kimia 
instrumen. Metode yang digunakan teknik analisis vibrasi molekul untuk menentukan gugus 
fungsi menggunakan spektrofotometer FTIR mode transmisi, dengan membandingkan 
spektrum pembacaan pellet sampel protein-KBr dan mengeinterpretasi spektra yang 
dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa perbandingan 
komposisi pellet sampel protein-KBr optimal pada perbandingan 2:10 dengan nilai persen 
transmitansi pada jenis senyawa amida A: 9,94, amida B: 14,25, amida I: 12,20, amida II: 
9,0, dan amida III: 15,48, ketebalan pellet sampel protein-KBr yang optimal 2 mm dengan 
nilai persen transmitansi pada jenis senyawa amida A: 21,26, amida B: 28,65, amida I: 
24,26, amida II: 21,45, dan amida III: 29,80 dan waktu pengepresan yang optimal adalah 4 
menit dengan nilai persen transmitansi pada jenis senyawa amida A: 15,98, amida B: 21,73, 
amida I: 19,69, amida II: 17,62, amida III: 24,06

PENGARUH ARUS DAN WAKTU COATING TERHADAP HASIL KARAKTERISASI 
BAHAN KOMPOSIT ALAM MENGGUNAKAN SCANNING ELECTRON 

MICROSCOPY (SEM) – ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY (EDX)

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

Penelitian bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Kebijakan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi seperti 
tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas negeri semarang No. 27 tahun 2012 tentang 
tata kelola kampus berbasis konservasi di Universitas Negeri Semarang, di mana dalam 
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pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang 
mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan 
secara lestari) baik konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, seni dan budaya. 
Pemanfaatan sampah daun jati di sekitar Universitas Negeri Semarang dapat digunakan 
sebagai bahan komposit alam, sehingga mengurangi volume sampah di sekitar Unnes. 
Komposit merupakan kombinasi antara dua material atau lebih yang berbeda bentuknya, 
komposisi kimianya, dan tidak saling melarutkan antara materialnya dimana material yang 
satu berfungsi sebagai penguat dan material yang lainnya berfungsi sebagai pengikat untuk 
menjaga kesatuan unsur- unsurnya. Bahan komposit tersebut bersifat non conductive, 
apabila ingin mengetahui morfologi dari bahan komposit tersebut menggunakan SEM 
(Scanning Electron Microscopy) maka perlu dilakukan pelapisan atau coating menggunakan 
bahan-bahan conductive seperti Au (emas) dan Pd (palladium). Selain itu untuk mengetahui 
partikel-partikel penyusun bahan komposit tersebut dapat menggunakan Energy Dispersive 
X- ray Spectroscopy (EDX). Akan muncul persentase partikel-partikel penyusun bahan 
komposit tersebut termasuk persentase bahan pelapis yaitu Au dan Pd. Jika persentase Au 
dan Pd terlalu banyak maka akan berpengaruh terhadap tertutupnya kemunculan partikel 
lain yang dimiliki bahan komposit tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui parameter arus 
dan waktu coating yang tepat sehingga memperoleh gambar morfologi yang optimal tanpa 
menutup kemunculan partikel lain yang terkandung dalam bahan komposit tersebut. Hasil 
penelitian yang ditampilkan, menggambarkan bahwa pada waktu coating 90 detik nampak 
morfologi sampel yang sudah optimal dan jika dilihat komposisi partikelnya , keberadaan Au 
dan Pd tidak menutup munculnya partikel lain yang terkandung dalam sampel, begitu pula 
pada arus 12 mA. Sehingga jika sampel komposit daun jati di coating pada waktu 90 detik 
dengan arus 18 mA atau dengan waktu 120 detik dan arus 12 mA akan memperoleh gambar 
morfologi yang optimal, dengan demikian dapat dilakukan penghematan bahan pendukung 
coating yaitu Au, Pd, dan gas Argon.

MENGKAJI PENGELOLAAN PERALATAN DI LABORATORIUM BIOLOGI FMIPA 
UNNES

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

Penelitian bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Manajemen pengelolaan laboratorium sangatlah penting demi mendukung 
tercapainya pelayanan prima dalam sebuah laboratorium. Salah satu poin dalam manajemen 
pengelolaan laboratorium adalah manjemen fasilitas laboratorium. Peralatan merupakan 
salah satu bagian fasilitas laboratorium, jadi perlu dilakukan manajemen terhadap peralatan 
laboratorium. Sebagai pondasi sebelum melakukan kebijakanpengelolaa peralatan perlu 
dilakukan pengukuran sejauh mana peralatan laboratorium ini menurut pengguna layanan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengelolaan peralatan yang ada di laboratorium 
biologi FMIPA UNNES.Ruang lingkup pengelolaan peralatan laboratorium yaitu pengadan, 
installing, calibration, dan performance test, pengoperasian rutin, pemeliharaan rutin, 
pengecekan kinerja antar waktu, perbaikan dan penggantian komponen, rekalibrasi, 
dokumentasi dan perekaman. Metode yang digunakan adalah metode survey dan 
menyebarkan kuesioner terhadap 207 mahasiswa peserta mata kuliah praktikum, 20 dosen 
pengampu mata praktikum dan 3 orang PLP di Laboratorium Biologisebagai responden 
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penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik proportionate 
stratified random sampling.Instrument penelitian menggunakan skala likert, yang dipakai 
untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial. Setlah semua data dikumpulkan, dilakukan uji Validitas dan Reabilitas 
untuk mengetahui kelayakan pertanyaan yang dibuat. Dilanjutkan dengan menganalisa dari 
data skala likert. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan peralatan yang ada di 
laboratorium Biologi FMIPA UNNES berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 
75,84%. Hal ini merata pada delapan indikator yang digunakan dalam acuan pengukuran 
analisis pengelolaan peralatan.

RANCANG BANGUN ROTATION CONTROLLED SAMPLE HOLDER PADA X-RAY 
DIFFRACTOMETER BERBASIS ARDUINO

Rodhotul Muttaqin, David Mubarok
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Penelitian ini didasari oleh perkembangan penelitian di Jurusan Fisika telah 
berkembang dengan sangat pesat terutama dalam bidang fisika material. Karakterisasi 
material menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam penyelidikan material untuk 
dapat menyimpulkan pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Teknik difraksi 
sinar -X (XRD) merupakan salah satu teknik karakterisasi mikrostruktur yang digunakan 
untuk menentukan struktur kristal serta derajat kristalinitas suatu material. Perbedaan 
posisi sampel dalam teknik difaksi sinar-X sangat mempengaruhi hasil dalam menentukan 
orientasi bidang kristal suatu material. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan membuat rancang bangun rotation controlled sample holder yang dikendalikan 
oleh mikrokontroller Arduino. Putaran dari sampel holder digerakkan dengan menggunakan 
motor servo dengan kenaikan 5o dan 10o setiap penekanan tombol pushbutton. Terdapat pula 
tombol -5o dan -10o yang disediakan untuk menyesuaikan sudut yang diinginkan. Perubahan 
sudut putarannya ditampilkan melalui layar LCD. Sumber daya dari sistem digunakan 
sebuah powerbank sehingga dapat dicharge ulang bila daya listrik telah habis. Sampel 
yang akan diteliti untuk mengetahui pengaruh posisi sampel terhadap orientasi bidang 
kristal adalah material Copper ferrite (CuFe2O4) yang dikembangkan di Unit Laboratorium 
Kemagnetan Bahan, Laboratorium Fisika Unnes. Penelitian telah berhasil membuat desain 
rancang bangun rotation controlled sampel holder yang dapat diaplikasikan secara langsung 
pada pesawat difraksi sinar-X di Laboratorium Fisika. Hasil karakterisasi alat menghasilkan 
putaran motor servo sangat stabil dan memiliki nilai yang sesuai dengan tampilan yang 
muncul pada LCD. Hubungan tegangan motor dengan sudut putaran menghasilkan nilai 
tegangan 0,0025 volt/sudut putaran. Pengujian pengareuh sudut putaran dilakukan dengan 
menggunakan material Copper ferrite (CuFe2O4). Sampel material copper ferrite di scan 
dengan menggunakan variasi sudut mulai dari 0o s.d 90o dengan penambahan sudut sebesar 
10o . Analisis difraktogram dilakukan dengan menggunakan software Highscore Plus untuk 
menentukan fasa dan struktur kristal dari sampel. Hasil analisis difraktogram menunjukkan 
material copper ferrite yang dipakai memiliki struktur kristal kubus pada fasa cuprospinel. 
Pada struktur kubus material memiliki yang relatif sama untuk berbagai sudut datang proses 
pengujian dengan teknik difraksi sinar-X.
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KOMPOSISI JENIS SPESIMEN INVERTEBRATA DI LABORATORIUM TAKSONOMI 
HEWAN JURUSAN BIOLOGI FMIPA UNNES

Sriyadi, Suwarti
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang
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Berbagai Spesimen hewan invertebrata dipergunakan untuk kegiatan praktikum 
mata kuliah Taksonomi Hewan. Permasalahannya adalah belum tersedianya database 
jenis spesimen apa saja yang ada di laboratorium. Sehingga dilakukannya penelitian ini 
dengan tujuan untuk mengetahui jeni-jenis specimen Invertebrata apa saja yang ada di 
Laboratorium Taksonomi Hewan Jurusan Biologi FMIPA Unnes. Hasil penelitian ini berupa 
Data-base komposisi Jenis spesimen invertebrate, dan dapat dikembangkan menjadi buku 
panduan untuk beberapa materi praktikum perkuliahan. Metode yang digunakan adalah 
metode observasi melalui setiap spesimen yang ditemukan di laboratorium, difoto dan 
diberi label, yang ditempelkan pada specimen untuk memudahkan pengamatan. Setelah 
data terkumpul, jenis invertebrata diindentifikasi secara deskriptif yaitu mencatat hal-hal 
yang berhubungan dengan morfologi dengan menggunakan buku-buku yang relevan serta 
dokumentasi berupa foto spesimen yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 148 
jenis Spesimen yang terbagi dalam 25 kelas Invertebrata, diantanya: Calcarea, Demospongia, 
Anthozoa, Hidrozoa, Cestoda, Trematoda, Turbelaria, Secermentea, Hirudinea, Oligochaeta, 
polychaeta, Bivalvia, Cephalopoda, Gastropoda, Polyplacopora, Arachnida, chilopoda, 
diplopoda, Insecta, Malacostraca, Maxillopoda, Asteriodea, Echinoidea, Holoturoidea, 
Ophiuroidea. Filum Molusca, Arthropoda dan Coelenterata merupakan filum dengan 
jumlah jenis spesies terbanyak, sedangkan kelas Gastropoda, Anthozoa dan Malacostraca 
merupakan kelas dengan Jumlah jenis Spesies terbanyak. Dengan demikian komposisi 
Spesimen invertebrata di laboratorium Taksonomi Hewan terdiri dari 148 jenis Spesimen 
Invertebrata dengan jumlah jenis yang bervariasi.

OPTIMASI METODE KROMATOGRAFI GAS UNTUK ANALISIS KADAR ETANOL 
PADA OBAT BATUK ANAK

Yuan Maylia Rosanti, M. Kholid Baror Abadi
Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2017

Obat batuk yang beredar di pasaran saat ini cukup beraneka ragam, baik obat 
batuk berbahan kimia maupun obat batuk berbahan alami atau herbal. Jenisnya obat batuk 
bermacam-macam mulai dari sirup, tablet, kapsul hingga serbuk (jamu). Persamaan pada 
semua jenis obat batuk tersebut, yaitu mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai 
pereda batuk, sedangkan perbedaannya yaitu pada penggunaan bahan campuran/
penolong. Salah satu zat yang sering terdapat dalam obat batuk jenis sirup adalah alkohol. 
Temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat batuk sirup mengandung kadar 
alkohol. Sebagian besar produsen obat batuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri 
menggunakan bahan ini dalam produknya. Beberapa produk memiliki kandungan alkohol 
lebih dari 1 persen dalam setiap volume kemasannya. Etanol merupakan salah satu spesies 
dari alkohol. Analisis kadar etanol telah banyak dilakukan menggunakan kromatografi gas. 
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Metode yang digunakan sangat beragam. Perbedaan metode analisis akan berpengaruh 
pada hasil kromatogram. Dalam penelitian ini akan mengoptimalisasi metode yang 
digunakan untuk analisis kadar etanol dalam sampel, sehingga didapatkan metode yang 
tepat untuk menentukan kadar etanol pada suatu sampel. Hasil yang diperoleh, metode 
pengujian etanol pada suatu sampel menggunakan alat kromatografi gas adalah dengan 
menggunakan pelarut sampel berupa n-butanol. Penambahan pelarut ini di maksudkan agar 
dalam pengujian obat batuk kekentalan dari sampel dapat di kurangi sehingga dalam proses 
pengujian sampel tidak menyumbat kolom. Pengujian dilakukan dengan mengatur initial 
temperature oven 800C, maximum temperature 3000C, initial time 10 menit, equilibration time 
0,5 menit. Kondisi inlet diatur dengan initial temperature 1100C, kondisi kolom maksimum 
temperature 3000C dan detektor di atur dengan temperature 2500C. Dengan kondisi metode 
ini, peak etanol dan pelarut terpisah jauh yaitu etanol muncul pada waktu retensi 2,995 
menit dan peak n-butanol muncul pada waktu retensi 4,889 menit dan waktu pengujian 
selama 9 menit. Dengan demikian analisis ethanol dalam sampel dapat terdeteksi tanpa 
ada gangguan dari pelarut yang di tambahkan dalam pengujian. Dari hasil pengujian sampel 
obat batuk anak di pasaran, diperoleh hasil analisis kadar etanol dalam sampel sebesar 
2,44%.

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN TUNGKU PELEBURAN ALUMINIUM 
DENGAN PEMANAS BERBAHAN BAKAR CAMPURAN OLI BEKAS

Imam Sukoco, R. Ambar KMG.
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Penelitian bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
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Pengecoran logam adalah proses pendaur ulangan logam, dan pengecoran 
aluminium termasuk ke dalam pengecoran logam non-ferro. Aluminium yang digunakan 
adalah sisa hasil produksi, seperti : piston atau skrap aluminium. Proses peleburan umumnya 
menggunakan pemanas dengan bahan bakar minyak tanah. Melonjaknya harga minyak 
tanah mendorong industri kecil dan lembaga pendidikan mengganti menggunakan pemanas 
berbahan bakar bakar gas atau bahan bakar alternatif seperti oli bekas. Tujuan penelitian 
ini adalah merancang dan membuat tungku peleburan dengan pemanas berbahan bakar 
campuran oli bekas untuk peleburan aluminium. Penelitian ini adalah penelitian terapan, 
dimana objek penelitian berupa tungku peleburan dan pemanas berbahan bakar campuran 
oli bekas. Penelitian dimulai dari membuat desain tungku dan pemanas, kemudian dilakukan 
uji coba dan mengkaji kinerjanya dengan variasi parameter; 1. Perbandingan prosentase 
campuran oli bekas dan solar (100:0, 50:50, 0:100), kemudian di ukur temperatur nyala 
api yang dihasilkan pada pemanas dan ruang bakar. 2. Waktu peleburan dan konsumsi 
bahan bakar. Pengujian dilakukan selama 90 menit, temperatur yang dihasilkan pemanas 
adalah 7500C (solar), 8150C (campuran), dan 13000C (oli bekas). Temperatur pada ruang 
bakar adalah : 8000C (solar), 10750C (campuran), dan ≥ 13000C (oli bekas). Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa tungku peleburan mampu menahan panas sampai temperatur tinggi. 
Pemanas dengan bahan bakar oli bekas dapat digunakan untuk meleburkan logam non 
ferro selain aluminium. Untuk penyalaan selama 90 menit, konsumsi bahan bakar dengan 
solar lebih sedikit dibandingkan menggunakan bahan bakar campuran (solar-oli bekas) dan 
100 % oli bekas. Tetapi temperatur yang dihasilkan lebih tinggi menggunakan oli bekas 
dibandingkan menggunakan bahan bakar campuran atau solar saja.
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SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMINJAMAN DAN PEMELIHARAAN 
(SIMPIPA) DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES
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Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis TIK dengan web / online 
pada setiap layanan di UNNES merupakan suatu bentuk implementasi teknologi yang 
mendukung visi UNNES dalam pencapaian tahun. Tujuan penelitian ini adalah: (1) membuat 
desain Sistem Informasi Manajemen Peminjaman (pinjam) dan Pemeliharaan (SIMPIPA) 
menggunakan basis web; (2) mengetahui besar tingkat kepuasan pengguna dari desain 
SIMPIPA yang dihasilkan. Metode dalam penelitian ini menggunakan prosedur penelitian 
terapan, sedangkan tahapan perancangan SIM basis data adalah: (1) merumuskan 
spesifikasi SIM peminjaman dan pemeliharaan: (2) Perancangan website Sistem Informasi 
Manajemen; (3) Pembuatan basis data; (4) Pengujian website SIMPIPA; (5) Pengolahan 
dan analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah dihasilkan SIMPIPA yang telah sesuai 
kebutuhan pengguna dan berfungsi untuk mengelola data peminjaman dan pemeliharaan 
peralatan, mesin dan laboratorium. Hasil uji verifikasi menunjukkan bahwa sistem berfungsi 
dan berjalan dengan baik. Hasil validasi Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) telah 
dihasilkan SIMPIPA basis web sehingga memudahkan dalam peminjaman dan pemeliharaan 
peralatan, mesin dan laboratorium; (2) nilai tingkat kepuasan pengguna SIMPIPA mencapai 
100% dari seluruh responden, karena program sesuai dengan kebutuhan pengguna.

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN LIMBAH PRAKTEK LABORATORIUM 
PENDIDIKAN TATA BOGA JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Romiyatun Mijiling Astuti, Noer Hayati Lestari
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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Setiap kegiatan mahluk hidup selalu menghasilkan sampah atau limbah. Sampah 
berasal dari berbagai tempat seperti dari kantor, industri, pasar, kota, pedesaan, rumah 
tangga, sekolah/kampus. Sampah yang dihasilkan ada sampah organik dan nonorganik. 
Sampah ini semakin hari semakin bertambah banyak menjadi permasalah yang semakin 
rumit dan besar. Pola pikir buanglah sampah pada tempatnya ternyata tidak menyelesaikan 
permasalahan sampah hanya memindahkan sampah dari tempat satu ke tempat yang 
lain. Aktivitas di kampus terutama kegiatan praktek dilaboratoriun juga menghasilkan 
sampah yang cukup banyak dan beragam. Sampah bisa berasal dari halaman kampus 
juga dari dalam laboratorium limbah/sampah praktek. Kegiatan praktek laboratorium Tata 
boga banyak menghasilkan sampah basah atau sampah hijau yang banyak mengandung 
nitrogen (N), sedangkan sampah halaman termasuk sampah kering/ coklat yang banyak 
mengandung carbon (C). Selama ini sampah dibuang begitu saja ketempat sampah. Penaliti 
ingin memanfaatkan Sampah ini menjadi barang yang lebih bermanfaat. Sampah organik 
dari halaman dan sampah praktek tata boga menjadi kompos. Tujuan dari penelitian ini ingin 
mengetahuai: kualitas kompos dari limbah praktek tata boga dan sampah halaman; berapa 
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lama proses pengomposan limbah praktek tata boga dan sampah halaman; berapa kadar N 
(nitrogen) dan C ( carbon) dari kompos hasil limbah praktek dan sampah halaman. Penalitian 
ini termasuk penelitian eksperimen laboratorium, bertempat di laboratoriun Penedidikan 
Tata Boga jurusan PKK Fakultas Teknik UNNES, dengan bahan penelitian sampah praktek 
tata boga dan halaman E7. Prosedur penelitian pembuatan kompos yaitu X1 bahan sampah 
campuran coklat dan hijau dengan perbandingan 3:1 , X2 bahan sampah coklat, dan X3 
bahan sampah hijau dengan perbandingan 3:1. Perubahan yang diamati yaitu; suhu, lama 
waktu pengomposan, warna, bau, kadar N dan kadar C. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan pengamatan perubahan selama proses pengomposan dan uji kimia kadar 
C dan N. Hasil penelitian menunjukkan suhu pengomposan berkisar antara 28oC – 40oC. 
Waktu yang digunakan untuk pengomposan sampah coklat lebih lama bila dibandingkan 
sampah hijau dan sampah campuran. Bau sampah hijau menimbulkan bau busuk/amoniak, 
sampah campuran agak bau dan sampah coklat tidak menimbulkan bau busuk. Kadar 
nitrogen (N) kompos sampah campuran 0,14%, kompos sampah coklat 0,23% dan kompos 
sampah hijau 0,27%. Kadar carbon (C) kompos sampah campuran 1,43%, kompos sampah 
coklat 8,72%, dan kompos sampah hijau 7,72%.
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Generator adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik 
menjadi tenaga listrik. Cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat suatu 
generator arus bolak-balik adalah dengan me mutar sebuah belitan dalam suatu medan 
magnet, atau sebaliknya dapat pula dibuat kutubnya yang berputar sedangkan belitannya 
tidak bergerak sehingga timbul energi lis trik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
motor induksi 3 fasa yang difungsikan sebagai generator 3 fasa, mengetahui alat dan bahan 
yang merubahnya dan mengetahui karakteristik tegangan motor induksi tiga fasa yang 
dioperasikan sebagai generator induksi 3 fasa. Manfaat yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah adanya informasi besaran nilai kapasitansi yang cocok untuk diterapkan pada 
motor induksi yang difungsikan sebagai generator serta karakteristiknya. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk perancangan pembangkit listrik tenaga 
mikrohidro skala kecil yang menggunakan motor induksi sebagai generatornya. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian eksploratif, yang berarti hanya bermaksud menemukan 
gejala-gejala atau data yang diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada penelitian ini informasi yang diperoleh 
adalah: 1). nilai kapasitansi kapasitor yang dipasang pada generator induksi. 2). karakteristik 
tegangan pada variasi pembebanan generator induksi. Sedangkan desain penelitian yang 
digunakan adalah one shot case study yaitu pola eksperimen yang dilakukan tanpa adanya 
kelompok pembanding atau tes awal.




