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• Prakata

PRAKATA

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan 
rakhmat dan karunia-Nya, Buku Kumpulan Ringkasan Hasil-hasil Pengabdian kepada 
Masyarakat Tahun 2017. Penyusunan buku ini merupakan salah satu tugas Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Iniversitas Negeri Semarang (UNNES) dalam 
menyediakan informasi dan pelayanan informasi tentang pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat oleh dosen-dosen UNNES, baik pengadian yang dilaksanakan dengan 
sumber dana PNBP UNNES maupun pengabdian yang dilaksanakan dengan sumber 
dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi.

Ringkasan hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan hasil penyuntingan dari 
seluruh laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UNNES, baik pengabdian 
yang dikoordinasikan oleh PL2M, Fakultas, maupun unit kerja lainnya. Namun demikian, 
tidak semua hasil pengabdian kepada masyarakat UNNES tahun 2017 dapat disajikan 
dalam buku ini karena beberapa pertimbangan teknis, seperti kualitas hasil pengabdian 
yang tidak sesuai dengan standar, hasil pengabdian yang kurang aktual, hasil pengabdian 
kurang sesuai dengan kebutuhan dan masalah masyarakat.
Penyusunan dan penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi media informasi 
tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UNNES tahun 2017. Selain itu, 
informasi dalam buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan mendorong 
para dosen maupun tenaga kependidikan untuk melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat yang berkelanjutan. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih 
banyak kekurangannya, terutama karena keterbatasan kami dalam melaksanakan proses 
penyuntingan. Meskipun demikian, kami memandang penyusunan dan penerbitan buku 
ini sangat penting.

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu/Sdr dan seluruh pemangku kepentingan untuk 
memberikan saran dan masukan, demi penyempurnaan penyusuan buku semacam ini 
di masa yang akan datang. Akhirnya, kami hanya dapat berharap semoga maksud dan 
tujuan penyusunan buku ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi Bapak/Ibu 
dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.

         Tim Penyunting
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PENGABDIAN DOSEN DRPM
IBPE TAS KULIT KOMBINASI KAIN TRADISIONAL JAWA TENGAH DI KABUPATEN KUDUS 

DAN MAGELANG JAWA TENGAH

Eka Yuli Astuti, Etty Soesilowati, Muh Fakhrihun Na’am

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

Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Usaha Kecil Mikro (UKM) yang bergerak di bidang pembuatan kerajinan kain batik dan 
kulit menjadi Tas dan aksesories fashion lainnya. Dua UKM tersebut adalah CV. Kinara Pandya 
Adyota (CV. KPA) di Kabupaten Magelang dan UD Renando Sport (UD. RS) di Kabupaten Kudus. 
Omzet kedua UKM tersebut berkisar 50-100 juta setiap bulannya, akan tetapi, produk- produknya 
dipasarkan sebatas lingkup Provinsi Jawa Tengah padahal kedua UKM tersebut memiliki potensi 
dan peluang besar untuk dapat melakukan ekpor kerajinan tas keluar negeri. Permasalahan teknis 
dan administratif kedua mitra antara lain : 1). terbatasnya bahan baku berupa kulit berkualitas 
tinggi; 2). peralatan untuk membuat tas-tas kualitas premium dibutuhan alat potong kulit laser 
(laser cutting); 3). pengelolaan SDM perusahaan, penempatan personil, serta pembuatan job 
desk, Standar Operasional Prosedur (SOP); 4). Distribusi dan Pemasaran 5). penjahit ahli dan 
finishing produk kulit. Tujuan kegiatan program IbPE antara lain : 1). Memberikan bekal wawasan 
pengetahuan UKM tentang produksi tas etnik kombinasi menjadi produk berorientasi ekspor; 2). 
Memberikan wawasan tentang pentingnya pengembangan SDM pengelola UKM; 3). Memberikan 
wawasan tentang pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Metode dan tahapan 
yang diggunakan untuk diseminasi teknologi kepada UKM mitra melalui proses interaktif 
mengkomunikasikan pengetahuan kepada khalayak target, sehingga dapat digunakan untuk 
melakukan perubahan yang mudah dipahami oleh pengguna (pengguna antara dan pengguna 
akhir) tentang suatu informasi baru. UKM Mitra terlibat langsung dalam proses produksi melalui 
pelatihan, latih kunjung, demontrasi dan contoh produk. Evaluasi pelaksanaan program dan 
keberlanjutan program terus dilakukan oleh Tim UNNES pada kegiatan IbPE dilapangan agar 
teknologi yang telah disampaikan tetap dan terus berdaya guna. Monitoring dan Evaluasi antara 
lain dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara periodik pada tiap 1 bulan sekali 
untuk megetahui perkembangan teknologi diseminasi. Capaian Luaran UKM Mitra dan Capaian 
Tahunan Program IbPE hingga bulan Juli 2017 pada pelaksanaan kegiatan tahun I sebesar 100%. 
Adapun capain tersebut antara lain : 1). Perusahaan telah memiliki Visi Misi Tujuan Usaha; 2). 
Perusahaan telah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Usaha; 2). Memiliki Alur Kerja Pra 
Produksi, Produksi, Pasca Produksi dan Pemasaran ; 3). Memiliki Standar Operasional Prosesdur 
(SOP); 4). Keahlian SDM mitra meningkat; 5). Mitra UKM melaksanakan manajemen perusahaan 
dengan baik; 6). Kualitas produksi Mitra UKM memenuhi syarat produk Ekspor; 7). Meningkatnya 
kapasitas produksi dan varian barang; 8). Tersedianya mesin jahit cangklong 2 (dua) unit; 9). Mesin 
potong laser 1 (satu) unit; 10). UKM memiliki Jaringan Pemasaran Nasional– Rintisan Ekspor; 11). 
UKM mitra telah terekpos di Surat Kabar; 12). UKM mitra telah memiliki Web Site, Face Book, Istagram, 
Twitter; 13). Draf hasil kegiatan/ program siap dipublikasikan Jurnal Nasional terakreditasi; 14). 
UKM mitra memiliki merk dagang (Draf Pendaftaran). Rencana Tahapan pada bulan berikutnya di 
tahun pertama ini antara lain : 1). Peningkatan keterampilan pembuatan desain produk kerajinan 
tas etnik sesuai dengan trend pasar; 2). Pelatihan menjahit lanjutan bahan kulit dan teknologi 
finishing kulit; 3). Pelatihan manajemen perusahaan lanjutan; 4). Membantu mitra UKM mencari 
link penyedia bahan baku kulit kualitas ekspor dan aksesoris; 5). Pemeliharaan W=E_Marketing 
untuk promosi dan pemasaran on-line.
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PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN AKSARA JAWA BAGI GURU BAHASA 
JAWA SMA DI KABUPATEN REMBANG

Ermi Dyah Kurnia, Yusro Edy Nugroho

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Dari hasil pengamatan teridentifikasi beberapa kelemahan guru bahasa Jawa dalam 
mengelola pembelajaran siswa SMA/SMK/MA/MA di Kabupaten Rembang, antara lain guru bahasa 
Jawa masih kesulitan untuk mengembangkan media pembelajaran aksara Jawa. Salah satu upaya 
untuk mengatasi kesulitan itu adalah dengan memberikan pendampingan berupa pelatihan 
pembuatan media pembelajaran aksara Jawa bagi Guru Bahasa Jawa SMA di Kabupaten Rembang 
agar guru memiliki tambahan pengetahuan tentang media pembelajaran aksara Jawa. Hasil dari 
kegiatan ini adalah peserta kegiatan mempunyai pengetahuan dan keterampilan pengenalan, 
pembuatan, dan penerapan media pembelajaran aksara Jawa. Berdasarkan pengamatan dan 
evaluasi tim pengabdian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kegiatan pengabdian 
diselenggarakan sesuai rencana dan dapat memberikan wawasan terhadap peserta tentang media 
pembelajaran aksara Jawa. (2) Antusias peserta pengabdian mengikuti kegiatan sangat tinggi. 
(3) Peserta kegiatan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan 
media aksara Jawa dalam pembelajaran.

THE DEVELOPMENT OF KAIWA LESSON BOOK WITH THE CONTENT OF INDONESIAN 
CULTURE TO IMPROVE THE SPEAKING SKILL IN JAPANESE LANGUAGE

Lispridona Diner, Dyah Prasetiani

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

The background of the development research was the presence of potentials and problems. 
The potential was that the lesson book of kaiwa (conversation) used today was in the content of 
Japanese culture. However, many students have no chance to travel to Japan so that they cannot 
imagine the location and cultural contexts in the lesson books and found the difficulties in speaking 
skill. Therefore, the development of the lesson book with the content of Indonesian culture is 
necessary to improve the speaking skill in Japanese language. The research tried to find how the 
development of the lesson book with the content of Indonesian culture improves the speaking 
skill in Japanese language for the students of Japanese Education of Semarang State University 
(UNNES). The research used the research methodology of Research and Development (R&D) with 
the model development procedure of ADDIE (Analysis , Design, Development, Implementation, 
Evaluation). The validation results of media experts from the validations 1 and 2 show the mean 
of the ideal percentage by 57% and 92.25% respectively. The assessment of material experts from 
validations 1 and 2 show the mean of the ideal percentage of 65% and 92% respectively. Then, the 
validation results of the lesson book experts of lecturers show the mean of the ideal percentage 
by 83.3%, and that of the material experts of lecturers show the mean of the ideal percentage 
by 93.75%. The results of the trials conducted to the small groups of 10 and 12 students and the 
entire students of the first grade from the study program of Japanese Education (UNNES) show 
the results of 88.54%, 93.23%, and 92.20% respectively. The conclusion of the research is that the 
lesson book with the content of Indonesian culture is appropriate to use as the lesson book in the 
lectures of speaking skill for the students of the first grade of Japanese Education at UNNES.
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IBM SD PATEMON 01 DAN SD SEKARAN 01 KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Widodo, Joko Sukoyo

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Pembelajaran bahasa Jawa sudah berlangsung sejak lama, tetapi masih saja terjadi 
permasalahan di lapangan. Permasalah pembelajaran bahasa Jawa yang terjadi di SD Patemon 
01 dan SD Sekaran 01, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang adalah (1) rendahnya kemampuan 
guru dalam hal pembuatan media pembelajaran berbasis komputer, (2) masih rendahnya 
keterampilan berbahasa Jawa ragam krama, dan (3) sering terjadinya kesalahan dalam penilaian 
pembelajaran bahasa Jawa. Berkaitan dengan kondisi tersebut tim pengabdi berupaya untuk 
menjadi fasilitator terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di SD Patemon 01 dan 
Sekaran 01 dengan mengadakan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM). Pelaksanaan program IbM 
menggunakan model workshop dengan berbagai macam metode, diantaranya adalah ceramah, 
demonstrasi, praktik langsung, tanya jawab dan penugasan. Hasil dari program IbM ini adalah 
peningkatan kemampuan guru dalam pembuatan media pembelajaran bahasa Jawa berbasis 
komputer, peningkatan kompetensi guru dalam hal keterampilan berbahasa Jawa krama, dan 
peningkatan pemahaman tentang penilaian pembelajaran bahasa Jawa. Peningkatan tersebut 
terlihat dari perbedaan kemampuan sebelum dilakukan program IbM dan sesudah dilakukan 
program IbM . Kemampuan guru dalam hal pembuatan media pembelajaran berbasis komputer 
meningkat cukup signifikan yaitu 16,9%. Kemampuan guru dalam hal unggah-ungguh basa Jawa 
khususnya keterampilan berbicara bahasa Jawa krama meningkat 6,3%. Kemampuan guru dalam 
hal pemahaman tentang penilaian pembelajaran bahasa Jawa meningkat 9,7% .

PENDIDIKAN KEBENCANAAN UNTUK ANAK USIA DINI DENGAN WAHANA BERMAIN 
TAMAN ELING-WASPADA-SIAGA (EWS)

Juhadi, Isti Hidayah, Satya Budi Nugraha

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi bencana yang mengakibatkan banyak 
kerugian baik jiwa maupun materi. Mengingat 83% kawasan Indonesia rawan bencana dan 
dari 250 juta jiwa penduduk, 98% warga negara Indonesia berada dalam tingkat tidak siap 
menghadapi ancaman bahaya. Korban dari bencana alam ini yang paling rentan adalah anak-
anak dan masyarakat di daerah rawan bencana. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
tentang model pendidikan kebencanaan untuk anak usia dini; adapun model pendidikan 
yang diterapkan adalah model pendidikan bermain sambil belajar di taman EWS (Eling-
Waspada-Siaga). Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Taman EWS Kabupaten Klaten 
Jawa Tengah, dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat, yakni BPBD Kabupaten 
Klaten, Damkar, Sarlak Resque, guru-guru PAUD, dan siswa PAUD. Pendekatan yang digunakan 
adalah partisipatif kolaboratif, dimana sejumlah perwakilan elemen masyarakat dilibatkan 
secara bersama-sama untuk melakukan pembelajaan dan simulasi berkenaan dengan mitigasi 
bencana. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat: proses kegiatan pembelajaran berlangsung 
dengan suasana yang menyenangkan, peserta dengan antusias menerima setiap materi 
yang disajikan oleh instruktur. Materi terdiri dari mitigasi bencana banjir, angin ribut, erupsi 
gunungapi dan gempa bumi. Peserta mencoba mempraktikkan/simulasi dengan menggunakan 
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media yang telah disediakan di Taman EWS. Simulasi dilakukan secara kelompok dan individu 
dengan sangat antusias.

IBM KELOMPOK PENGRAJIN MINYAK DAUN CENGKEH 

Edy Cahyono, Dante Alighiri

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Desa Musuk dan Ringinlarik merupakan desa yang berada di Kecamatan Musuk, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Salah satu tanaman perkebunan di desa Musuk dan 
Ringinlarik adalah cengkeh. Tanaman cengkeh yang dimanfaatkan oleh penduduk desa ini 
dalah bunga cengkehnya yang secara langsung dapat dipasarkan. Cengkeh digunakan sebagai 
bahan campuran rokok dan penyedap masakan. Selain bunganya, penduduk di kedua desa ini 
juga memanfaatkan daun-daun kering cengkeh untuk diambil minyaknya. Berdasarkan hasil 
wawancara langsung dengan kedua mitra di desa Musuk dan Ringinlarik, pengambilan minyak 
daun cengkeh dengan cara penyulingan sederhana diperoleh bahwa setiap proses destilasi 
1 ton daun cengkeh kering akan menghasilkan minyak daun cengkeh sebanyak 10 – 20 Kg 
(1 – 2% dari bahan baku). Kualitas minyak yang dihasilkan kurang bagus, warnanya minyak 
daun cengkeh yang dihasilkan berupa cairan berwarna kuning sampai coklat, mempunyai 
rasa yang pedas, keras, dan berbau aroma khas cengkeh. Warnanya akan berubah menjadi 
coklat, merah sampai berwarna ungu kehitaman jika terjadi kontak dengan besi atau akibat 
penyimpanan. Untuk minyak daun cengkeh kualitas tinggi mempunyai warna kuning jernih 
sampai tidak berwarna (colorless). Akibatnya, pengrajin minyak cengkeh di kedua desa tersebut 
sering mendapatkan harga di bawah standar, sehingga secara keseluruhan penghasilannya 
berkurang karena produk dinyatakan kurang memenuhi kriteria standar. Oleh karena itu para 
pengrajin perlu dibekali pengetahuan pengolahan pembuatan minyak daun cengkeh yang 
benar sesuai dengan standar pasar sehingga diharapkan pengrajin memperoleh harga minyak 
daun cengkeh sesuai dengan harga pasar. Tim pengusul, akan memberikan pelatihan dan 
pendampingan teknologi tepat guna dalam melakukan peningkatan kualitas warna minyak 
daun cengkeh dari mula-mula berwarna kehitaman menjadi berwarna kuning jernih sampai 
tidak berwarna melalui reaktor rectification yang digunakan sebagai reaktor pemurnian 
crude minyak daun cengkeh menjadi minyak daun cengkeh kualitas ekspor. Diharapkan dari 
kegiatan ini para pengrajin mampu menghasilkan minyak daun cengkeh yang berkualitas. Jika 
para perajin minyak daun cengkeh dapat berkembang dengan pesat maka akan membuka 
lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar dan diharapkan mampu mendorong lahirnya 
pengrajin minyak daun cengkeh baru. Hal ini disebabkan karena peluang usaha minyak daun 
cengkeh yang termasuk dalam golongan minyak atsiri dunia saat ini sangat menjanjikan. Pada 
akhirnya dari kegiatan ini diharapkan dapat ikut serta meningkatkan taraf hidup keluarga 
dan penduduk di desa Musuk dan Ringinlarik Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali secara 
keseluruhan.
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MENGOPTIMALKAN PEMBELAJARAN BIOTEKNOLOGI MODERN DI SMA MELALUI 
SEMINAR DAN PELATIHAN KULTUR JARINGAN TANAMAN

Enni Suwarsi Rahayu, Margareta Rahayuningsih, Vitradesie Noekent

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

Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Pada sebagian besar SMA di Kota Semarang dan sekitarnya materi bioteknologi modern 
dalam mata pelajaran Biologi belum dibelajarkan secara optimal. Pembelajaran berlangsung 
teoritis tanpa disertai praktikum. Oleh karena itu dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengoptimalkan pembelajaran bioteknologi modern di SMA melalui pengembangan 
laboratorium kultur jaringan untuk melaksanakan praktikum. Kegiatan dilakukan dengan 
metode seminar interaktif, kunjungan ke laboratorium, dan pelatihan teknik kultur jaringan 
tanaman. Sasaran kegiatan ini adalah guru anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
Biologi SMA. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman prinsip dasar kultur jaringan 
para guru termasuk kategori baik. Respon yang diberikan pada saat kunjungan sangat positif, 
dan sebagian telah diimplementasikan dalam pengembangan laboratorium dan proses 
pembelajaran di sekolah masing-masing. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa 
dengan seminar interaktif, kunjungan ke laboratorium dan pelatihan teknik kultur jaringan 
pembelajaran materi bioteknologi modern dapat berlangsung lengkap dengan praktikum 
sehingga lebih optimal.

ANALISIS KEMAMPUAN PENYUSUNANLEMBAR KERJA SISWA

Sri Haryani, Sri Wardani, dan Agung Tri Prasetya

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Telah dilakukan pendampingan parsipatorisditujukan untuk meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran melalui penyusunanRPP danLKS-kontruktivis berbasis model PBL 
(Pembelajaran berbasis masalah) dan PjBL (Pembelajaran Berbasis Projek).Penelitian deskriptif 
ini diikuti 12guru kimia SMA/MAbaik negeri maupun swastasebagai responden yang mewakili 
146 guru kimia MGMP kota Semarang. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, 
dan pendampingan praktek penyusunan RPP dan LKS-kontruktivis.Para guru telah berusaha 
mengintegrasikan modelPBL dan PjBL ke dalam RPP meskipun membutuhkan pendampingan 
dengan seksama. Di pihak lain, untuk penyusunan LKS kontruktivispara guru masih kesulitan 
menggabungkan konten materi secara mendalam dengan model PBL dan PjBL, sehingga 
membutuhkan pendampingan lebih seksama dengan waktu cukup lama karena setiap meteri 
memiliki karakteristik masing-masing. Kesulitan utama untuk LKS berbasis PjBL terletak pada 
penulisan pertanyaan mendasar, diikuti langkah memasukkan materi secara konstruktivis 
sebelum pelaksanaan proyek. Hasil yang hampir sama untuk PBL adalah penulisan fase 1 
yaitu mengorientasi siswa pada masalah, dan fase 2 mengarahkan siswa untuk memecahkan 
masalah melalui pertanyaan pengarah. Untuk kedua model tersebut pada para gurumengalami 
kesulitan dalam memfasilitasi agar siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Hasil LKS 
diterapkan melalui lesson study yang diikuti 5-7 orang guru dari SMA yang berbeda untuk 
setiap kali lesson study. Tahap refleksi pada setiap lesson studymenunjukkan antusiasme 
para guru untuk bisa mengintegrasikan aspek konstruktivis ke dalam model PBL dan PjBL. 
Di samping dianalisis langsung dari hasil LKS dan lesson study, juga dari wawancara tampak 
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bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan kemauan para guru dalam menuliskan RPP dan 
LKS konstruktivis berbasis PBL dan PjBL.

PEMBUATAN PUPUK KANDANG MENGGUNAKAN BAKTERI STARTER BERBAHAN DASAR 
LIMBAH ALKOHOL

Triastuti Sulistyaningsih, Nuni Widiarti

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Limbah cair industri alkohol/bioetanol telah berhasil diolah sebagai media tumbuh 
bakteri yang dapat digunakan sebagai bakteri starter pembuatan pupuk organik. Bakteri starter 
memiliki banyak manfaat diantaranya dapat digunakan langsung ke tanah sebagai pembenah 
tanah ataupun digunakan untuk mempercepat pematangan pupuk organik. Metode kegiatan 
diawali dengan sosialisasi mengenai manfaat limbah alkohol, bakteri starter dan pupuk organik 
kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pengembangbiakan bakteri dan pembuatan pupuk 
organik dengan memanfaatkan limbah peternakan kambing mitra. Hasil pelaksanaan kegiatan 
tersebut dapat peningkatan pengetahuan kelompok peternak mengenai bakteri pembenah 
tanah dan pupuk kandang serta menambah pendapatan mitra. Hasil analisis pupuk organik 
menunjukkan kadar bahan organik sebesar 43,42 %, nitrogen 3,05%, fosfat 0,40% dan kalium 
1,23%..

IBK DI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Wiyanto, M. Khafid, Arif Widiyatmoko

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

Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Pelaksanaan Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) di Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang bertujuan untuk membina mahasiswa dalam 
merintis wirausaha berbasis ilmu pengetahuan yang sedang ditekuninya, yaitu matematika dan 
ilmu pengetahuan alam. Target khusus dari program IbK tahun pertama ini adalah menghasilkan 
minimal 5 mahasiswa yang mampu menjalankan usaha yang dirintisnya. Untuk mencapai 
tujuan dan target tersebut, IbK di Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang dilaksanakan 
melalui rangkaian kegiatan dengan model mengacu pada manajemen mutu dengan tahapan 
Plan-Do- Ceck-Act, atau lebih umum disebut dengan tahapan Input-Proses-Output. Kegiatan 
IbK ini meliputi: (1) seleksi, (2)workshop dan field study, (3) magang, (4) pemantapan bussines 
plan, (5) start-up dengan pendampingan, (6) evaluasi, dan (7) penyusunan rencana tindak 
lanjut (RTL). Hasil seleksi ditetapkan 20 mahasiswa sebagai peserta kegiatan IbK, yang 
kemudian disebut dengan istilah tenant. Selanjutnya, tenant mengikuti tujuh tahap kegiatan, 
yang dievaluasi pada setiap akhir tahapnya, sehingga setiap tahap dapat dilaksanakan dengan 
mutu yang terjaga secara berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanakaan setiap 
tahap diantaranya adalah penjadwalan yang sering berubah menyesuaikan jadwal kuliah 
mahasiswa.
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IBM USAHA TERNAK BEBEK PETELUR DAN PRODUSEN TELUR ASIN KECAMATAN 
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Kriswanto, Ria Wulansarie

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

The purpose of science and technology for society (IbM) is to solve the problems faced 
by the partners IbM, namely Mr. Arif (laying duck breeder) and FAHARA household industry. 
There are two aspects of the problems to be addressed, namely the aspects of production and 
management aspects. The implementation method uses several methods that support each 
other, among others with lectures / extension for the delivery of material that is theoretical 
and motivational, demonstration / demonstration to deliver practice materials / directly by 
partners, and assistance activities. the implementation team involves lecturers with areas 
of expertise appropriate to the needs of the field. The activities of IbM have achieved the 
outcome and output targets, namely: (1) the production aspect of partner I has obtained the 
production auxiliary equipment, and partner II got the Under Presure Salted Egg (UPSE) tool 
so as to increase the quantity and quality of salted eggs; (2) on partner management aspects 
I and partner II already have an excel format financial report to report business finance and 
have online marketing media using website, instagram, facebook, and whatssapp; (3) Mitra II 
already has attractive packaging and brochures and business cards.

PEMBERDAYAAN PERAJIN JAMU TRADISIONAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM DESA 
WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Rosidah, Adhi Kusumastuti, Rahmat Doni Widodo

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
 Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
ini bertujuan untuk memberdayakan perajin jamu tradisional yang berlokasi di Wonolopo, 
Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang ditetapkan sebagai Desa Wisata dan Kampung Tematik 
Jamu oleh pemerintah Kota Semarang. Secara garis besar pelaksanaan KKN-PPM ini melalaui 
tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Jumlah mahasiswa peserta KKN-
PPM dipilih sebanyak 30 orang, berasal dari berbagai program studi yang sesuai dengan bidang 
keahlian yang dibutuhkan di lapangan. Demikian pula dosen pembimbing lapangan (DPL) 
dipilih dari dosen yang sesuai dengan bidang keahlian yang relevan. Waktu pelaksanaan KKN-
PPM di lapangan selama tiga bulan, yang dalam teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan 
Pusat Pengembangan KKN LP2M unnes. Kegiatan KKN-PPM ini diterjunkan dua tahap. Tahap 
pertama sebanyak 15 mahasiswa telah diterjunkan mulai 3 Agustus dan sampai tanggal 20 
September 2017, dan tahap kedua telah diterjunkan pada tanggal 21 Oktober 2017. Beberapa 
luaran atau kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 1) Peningkatan aspek produksi, dengan 
memberikan bantuan mesin penggiling empon-empon, 2) Pengembangan desain kemasan 
(ada 9 jenis jamu) sehingga lebih menarik, 3) Peningkatan higienitas dan kesehatan, dengan 
mendatangkan nara sumber dari Dinas Kesehatan sekaligus untuk mendapatkan P- IRT, 4) 
Perluasan pemasaran produk dengan memperkenalkan ke berbagai kalangan masyarakat, 
5) Pendaftaran merek jamu “Sumber Husodo” ke Ditjen KI Kemenkumhan RI, 6) Pembuatan 
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buku Buku Tamu dan Profil Perajin Jamu di Wonolopo, 7) Permintaan lahan kepada Pemkot 
Semarang seluas 3.000 m2 untuk wisata edukasi kampong jamu Wonolopo, 8) Melakukan 
inisiasi kerjasama dan studi banding ke industri jamu modern PT. Sido Muncul di Bergas, yang 
dilaksanakan pada 28 September 2017.

IBM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN ANEKA KACANG DI KOTA SEMARANG

Samsudin Anis, Rosidah

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Di antara berbagai jenis makanan ringan, olahan kacang merupakan makanan ringan 
yang sangat populer bagi segala lapisan masyarakat. Mengingat peluang bisnis aneka snack 
bahan kacang ini, munculah banyak pelaku usaha yang menekuninya. Dalam kegiatan ini 
dipilih dua Mita IbM yang menghadapi permasalahan terkait aspek produksi dan manajemen 
usaha. Tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen, teknisi, dan mahasiswa dengan bidang 
keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan diterapkan 
beberapa metode yang saling mendukung, antara lain dengan ceramah/penyuluhan untuk 
materi yang bersifat teori dan motivasi, demonstrasi untuk menyampaikan materi praktik/
keterampilan, praktik langsung oleh mitra dan pendampingan kegiatan. Berdasarkan hasil dan 
luaran yang dicapai, program IbM ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang 
telah ditentukan, antara lain: 1) Dapur produksi telah ditata dan dipasang keramik sehingga 
kelihatan bersih dan tidak becek lagi, 2) Telah dibuatkan dudukan kompor dan wajan sehingga 
lebih ergonomis, pengoperasian lebih mudah, 3) Telah diberikan bantuan mesin spinner 
(peniris minyak) sehingga kadar minyak dalam kacang goreng berkurang dan hal ini lebih 
menyehatkan, 4) Telah dibuatkan rak tempat meletakkan bahan baku maupun hasl produksi, 
5) Telah dilakukan pelatihan manajemen usaha dan pemasaran melalui media internet dan 
media sosial, 6) Telah dilakukan pendampingan promosi dan pemasaran melalui berbagai 
acara pameran produk UKM (di Java Mall Semarang, dan di Jateng Fair), 7) Telah dilakukan uji 
proksimat untuk mengetahui kadar gizi produk kacang goreng.

PENERAPAN IPTEK UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK OLAHAN IKAN 
MENUJU PASAR EKSPOR

Sunyoto, Atiek Zahrulianingdyah, Indah Anisykurlillah

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UKM 
Mitra yang bergerak di bidang usaha pengolahan ikan sehingg dapat bersaing di pasar ekspor, 
terutatama di kawasan Asean. Terdapat dua mitra kegiatan, yaitu CV. Home Industri Milkfish 
New Istichomah (UKM 1) dengan produk utama bandeng presto dan UD. Ananda Jaya Industry 
(UKM 2) dengan produk utama ikan crispy. Permasalahan yang akan ditangani mencakup 
beberapa aspek, antara lain produksi/kuantitas, kualitas, kontinuitas, manajemen usaha, dan 
pemasaran. Pada tahun pertama kegiatan IbPE telah dihasilkan beberapa luaran terutama 
terkait aspek produksi, seperti panci presto LTHPC, tungku penggorengan, renovasi dapur/
tempat produksi, pelatihan HACCP, pengembangan resep baru, dan analisis proksimat. Selain 
aspek produksi juga ditingkatkan aspek manajemen usaha dan pemasaran, antara lain melalui 
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pelatihan ekspor, pendampingan manajemen usaha, mengikuti pameran, dan pembuatan 
web site. Melalui beberapa luaran pada tahun I diharapkan dapat dijadikan pondasi dalam 
pengembangan usaha dengan titik berat pemasaran produk ekspor pada tahun kedua.

UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGADUK 
OTOMATIS PADA USAHA DONAT KENTANG DI SEMARANG

Ulfah Mediaty Arief, Dyah Nurani Setyaningsih, Sugeng Purbawanto

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Donat merupakan suatu jenis olahan bahan makanan yang terbuat dari bahan dasar 
terigu dan bentuknya bulat, olahan makanan ini sangat dikenal dimasyarakat baik untuk 
dikomsumsi anak-anak maupun dewasa. Salah satu kreatifitas dalam mengolah donat yang 
bahan dasarnya dari terigu dapat dikembangkan pengolahannya dengan menggunakan 
bahan dasar kentang. Donat Kentang bukan hanya dijual di toko-toko tetapi juga banyak 
dijual di rumahan (UKM). Harga jual donat kentang di UKM relatif murah dibanding dengan 
di toko- toko modern. Donat Kentang yang dijual di toko modern harganya di atas Rp 3000,-/
per buah dan di UKM relatif murah ± Rp 1.000,-/per buah. Permasalahan pada UKM donat 
disebabkan oleh beberapa aspek yaitu aspek produksi, teknologi, aspek kualitas produk, 
kemasan, manajemen pemasaran. Pada pelaksanaan program IbM ini akan memberikan solusi 
permasalahan yang ada, yaitu meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produk donat 
kentang dengan memberikan alat pencampur adonan yang otomatis. Metode atau tahapan 
yang dilakukan pada kegiatan IbM ini adalah melakukan sosialisasi ke UKM tentang kegiatan 
IbM, mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan untuk alat mekanisasi yang akan 
dirancang sesuai kebutuhan UKM , dan melakukan uji coba peralatan yang akan diberikan. 
Alat mekanisasi yang diberikan ini, membutuhkan daya listrik 450 watt yang sesuai dengan 
data kebutuhan UKM tersebut. Alat ini mampu mengaduk adonan donat kentang sebanyak 2 
kg sekali. Waktu yang dibutuhkan untuk mencampur adonan yaitu selama 20 menit. Adanya 
alat pengaduk otomatis ini, maka UKM dapat meningkatkan kapasitas produksinya dari 4 kg 
sehari menjadi 15 kg dan hasil kualitas produk adonan donat kentang lebih homogen, tekstur 
yang lembut dan higienisitas.

ANALYSIS OF POTENTIAL SAFETY HAZARD ON THE METAL HOLDER INDUSTRIES IN 
CEPOGO VILLAGES AT BOYOLALI REGENCY

Evi Widowati, Anik Setyo Wahyuningsih, Widya Hary Cahyati

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

56% of the population on Cepogo working as metal craftsmen The process of making 
metal crafts through several stages; First:pattern making is drawing or printing pattern on 
aluminum plate. Then pattern is cut according to mold using welding, at this stage generated a 
lot of metal dust. The next is:forming a texture by beating on the aluminum plate continuously, 
that produced high impulsive noise around 105 dBA or exceeds the Threshold Limit Value. 
Third stage:grafting, to be the desired form of craft. The last is finishing, to perfect the 
shape and coloring of handicrafts using H2SO4 and HNO3 which is irritative so that cause 
the dermatitis contact cases amongs the workers. This activity is a combination of research 
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activities as the first step to analysis the potential hazard then followed by implementation 
steps through community service activities. The type of research is descriptive with 
observational and participatory approach. While the data collection techniques is observation 
of the work environment and FGD. Based on the results can be seen that the workplaces 
have serious safety problems include: high impulsive noise, metal dust, the yuge number of 
irritant chemicals used, doing jobs at risk such as: welding and grinding. Besides, neither the 
entrepreneur nor the worker has understood the importance of safety program, They have 
not identified the hazards in the workplace or controlled the work environment appropriately. 
Furthermore the Cepogo’s Health Center does not have health surveillance system yet, so that 
the working health status of the workers in the Cepogo metal industry is not well monitored. 
Suggestion given include administrative and personal control approach like: make the Safe 
Work Permit, conduct the OSH training program, arrange the OSH management booklet to 
conduct induction, provide Personal Protective Equipment, establish the manual handling of 
irritative chemicals and establish the health surveillance system.

MOTIVATOR ASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN ASI EKSKLUSIF

Mardiana, Lukman Fauzi, Irwan Budiono

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

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Desa Ngabean merupakan salah satu desa di daerah urban yang sangat membutuhkan 
intervensi kesehatan, seperti IMD, ASI eksklusif, dan MP-ASI, terutama kepada masyarakat yang 
sebagian besar masih berpendapatan rendah. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah 
adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan motivator ASI tentang pemberian IMD, 
ASI eksklusif, dan MP-ASI. Metode pelaksanaan kegiatan adalah pembentukan motivator ASI, 
pelatihan motivator ASI, pembuatan media bagi motivator ASI, penyusunan buku panduan 
bagi motivator ASI, dan simulasi motivator ASI dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita. 
Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya motivator ASI disetiap dusun Desa Ngabean. 
Motivator ASI tersebut dilatih tentang pemberian makanan Bayi dan Anak (PMBA) kerjasama 
Tim pemngabdi dengan AIMI Jateng. Selain itu telah disusun media booklet dan buku panduan 
bagi motivator ASI. Simulasi peran motivator ASI untuk memotivasi ibu hamil dan ibu menyusui 
dalam memberikan ASI Ekslusif dan MP-ASI sesuai usia anak serta ASI sampai 2 tahun.

MODEL FOR EMPOWERING FARMERS AT DRY LAND THROUGH QUADRUPLE HELIX 
APPROACH

Etty Soesilowati, Nana Kariada, Margunani

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Ipteks bagi Wilayah (IbW) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

There are many potentials in the sector of silvoagriculture, silvopastura and 
silvoagrofishery at Kandri and Cepoko district as “green belt” areas of Semarang. Unfortunately, 
these potentials do not give a significant impact on society yet. This is due to the lack of 
farmer’s institution system, limited human resource, and infrastructure. The Triple Helix 
approach involving academician, businessman, and government is found to be less optimal. 
The study aims to assess the effectiveness of the model used for empowering the farmers at 
dry land area through the Quadruple Helix approach as the development of Triple Helix one 
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involving academician, businessman, civil society, and government. The locus of the research 
area is Kandri and Cepoko district at Gunungpati subdistrict in Semarang City of Central Java 
Province, Indonesia. This research employed qualitative and quantitative approaches. In the 
qualitative approach, the data are analyzed using an interactive model. While the quantitative 
approach, Human Development Index (HDI) analysis is employed. The results find that farmers’ 
empowerment program is conducted through the Quadruple Helix approach by involving 
academicians, businessmen, local governments and civil society groups at the villages. Then, 
the HDI calculation results show that the index of human development in Kandri has decreased 
0.09444. Before the program, it was amounted from 0.82367 to 0.72923. Whereas, the human 
development index of farmers in Cepoko before the program has increased from 0.83142 to 
0.84085. Its increase reaches 0.09425. This indicates that the farmer group at Cepoko district is 
more resistant to national economic issues such as the weak exchange rate than the farmers 
in Kandri disctrict. Therefore, this study makes recommendation that farmers should organize 
integrated farming by establishing integrated economic region so that they can make use of 
existing resources efficiently and effectively.

PENGOLAHAN JAMBU (GETAS) BIJI MERAH MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI 
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

Margunani, Nana Kariada Tri Martuti, Karnowo

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Ipteks bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD) Sumber Dana DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017

Jambu (Getas) Biji Merah merupakan salah satu produk unggulan pertanian di 
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Budidaya Jambu biji merah tersebar di 20 (dua puluh) 
kecamatan di Kabupaten Kendal, dan kebun terluas berada di Kecamatan Sukorejo. Luas lahan 
mencapai 257 ha dengan jumlah pohon sebanyak 280.000 pohon (Hasriyanto, 2013). Data 
yang dihimpun dari Potret Wilayah Kecamatan Sukorejo tahun 2015 diketahui produksi jambu 
biji merah mencapai 10.027,10 ton. Ketersediaan Jambu Biji merah sebagai bahan baku sangat 
melimpah dan cenderung stabil. Bila ditangani dan dikelola dengan maksimal maka potensi 
tersebut dapat dijadikan salah satu produk unggulan Kabupaten Kendal di Bidang Pangan. 
Permasalahan utama pertanian seperti budidaya jambu biji merah, yakni fluktuasi harga yang 
mengikuti pasar. Masa kejayaan Jambu Biji Merah pada tahun 2004-2010 dimana harga jual 
dapat mencapai Rp.5.000-Rp.8.000. Namun sejak tahun 2010 harga jual Jambu Biji Merah terus 
menurun bahkan pernah hingga level Rp.1.000,-.per Kg. Terlebih ketika masa panen raya Jambu 
Biji Merah berbarengan dengan komoditas buah lainnya, seperti mangga dan duku. Harga jual 
Jambu Biji Merah dapat merosot pada harga Rp.250.-/kg. Kondisi tersebut sangat merugikan 
petani sehingga buah yang sudah matang tidak dipetik karena akan menambah beban biaya 
operasional. Akibatnya buah Jambu Biji Merah terbengkalai dan tidak termanfaatkan menjadi 
tumpukkan sampah di pinggir sungai dan ladang. Berdasarkan kondisi petani tersebut di atas 
maka melalui program Kemenristekdikti (IbPUD) dilakukan pemberdayaan masyarakat yang 
diarahkan pada optimalisasi diversifikasi produk olahan Jambu Biji Merah untuk mendorong 
masyarakat berwirausaha produk unggulan Kabupaten Kendal. Pemberdayaan masyarakat 
melalui pengembangan diverisifikasi produk berbahan baku Jambu Biji Merah. Penanganan 
pasca panen Jambu Biji Merah didiversifikasi menjadi tepung dan serbuk kristal yang bertujuan 
untuk meningkatkan value added dan mendorong pertumbuhan produk Jambu Biji Merah 
sebagai produk unggulan Daerah Kabupaten Kendal. Solusi dan metode yang digunakan untuk 
mengani permasalahan petani mitra melalui penerapan program kegiatan aspek kelembagaan, 
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aspek produksi, aspek manajemen usaha, aspek pemasaran dan aspek lingkungan. Manakala 
harga jual Jambu Biji Merah dipasaran rendah (di bawah BEP) maka diversifikasi pengolahan 
dimaksimalkan. Program Kemenristekdikti (IbPUD) ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 
tiga tahun (2017-2019). Fokus kegiatan pada tahun pertama adalah peningkatan kelembagaan, 
peningkatan kompetensi, penyediaan sarana prasarana (TTG) pembuatan tepung jambu, 
dan melakukan rintisan kerjasama/jejaring dalam upaya pemasaran produk. Tahun kedua, 
diarahkan pada pengembangan kelembagaan melalui pendampingan, pengembangan 
diversifikasi produk, fasilitasi peralatan (TTG) untuk membuat serbuk memakai Alat Kristalisasi 
yang telah dikembangkan program PPBT UNNES 2017, melakukan pelatihan pembukuan, 
pembuatan website dan menjalin kerjasama rintisan pemasaran produk. Tahun ketiga, kegiatan 
lebih diutamakan pada aspek pemasaran melalui implementasi pendampingan pengelolaan 
usaha dan peningkatan produksi tepung dan serbuk Jambu Biji Merah, pendaftaran merek 
dagang, sertifikasi P-IRT dan BPPOM, serta menjalin kerjasama pemasaran. Melalui program 
Kemerintekdikti ini dapat membahagiakan petani dengan pembelajaran kewirausahaan dan 
mengatasi limbah jambu yang ditolak pasar melalui pengolahan Jambu Biji Merah menjadi 
serbuk kristalisasi yang laku dijual.
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PENGABDIAN DOSEN FIP
GURU PINTAR TIK: PROGRAM PELATIHAN UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI 
PEDAGOGIK DAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU PAUD DI KOTA 

SEMARANG

Akaat Hasjiandito, Edi Waluyo, R. Agustinus Arum Eka N

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Guru pintar TIK merupakan salah satu program kegiatan pemerintah dengan 
memberikan bekal pelatihan kepada guru. Saat ini guru perlu meningkatkan kemampuannya 
dalam bidang TIK. Sesuai dengan yang diamanatkan pemerintah dalam Permendiknas No 
16 Tahun 2007 pada kompetensi pedagogik guru PAUD dapat memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan 
yang mendidik. Selain hal tersebut guru juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saat ini banyak guru PAUD yang 
kurang memanfaatkan TIK baik dalam kegiatan pembelajaran maupun untuk mendukung 
keprofesian berkelanjutan. Pada kompetensi pedagogik guru kurang memanfaatkan TIK dalam 
pengembangan media pembelajaran serta kurang memanfaatkan TIK sebagai sumber belajar. 
Pada keprofesian berkelanjutan guru PAUD masih kurang dalam pemanfaatan teknologi dan 
perlu mendapatkan pelatihan TIK untuk mendukung pencapaian standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah yaitu mencakup kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. 
Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah guru PAUD di Kota Semarang memiliki keterampilan 
dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung kompetensi pedagogik yaitu keterampilan dalam 
pengembangan media pembelajaran dan keterampilan pemanfaatan TIK sebagai sumber 
belajar, serta memiliki keterampilan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu 
keterampilan dalam pemanfaatan TIK untuk pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya 
inovatif.

EXPLORING SELF-CONCEPT ON YOUNG PRISONERS USING AN APPRECIATIVE INQUIRY 
APPROACH

Andromeda, Yogi Swaraswati, Woro Apriliana Sari

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Based on the importance of young inmates’ self-concept for the success of the 
reintegration process, this study aims to explore self-concept with other approaches. A 
qualitative descriptive method was employed using the four-stage Appreciative Inquiry 
approach. 9 young prisoners participated in 2 focus groups. Thematic analysis was employed 
to identify empirical codes and examine relationships within and across the data. The findings 
in this study are themes that appear in four stage. The “Discovery” stage is the most difficult 
stage of the other four stages. Getting participants to believe in researchers is not easy. The 
Appreciative Inquiry process can not be applied in a formal format to young prisoners. They like 
something that relaxes, flows, and does not make them feel intimidated. Different educational 
and social backgrounds among them are a bit of a constraint in the implementation of this 
process. The differences are what caused the gap among the participants.
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MEMADUPADANKAN ANTARA KOMPETENSI KONSELOR ASPEK ASESMEN BK DENGAN 
PENGEMBANGAN LITERASI SISWA DI SEKOLAH

Catharina Tri Anni, Ninik Setyowani, Kusnarto Kurniawan

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

The global development of the 21st century demanding students ability to be more 
critical, analytical and creative, so the school have a role as an instrument to shape that 
personality. School literacy movement is one effort to answer the demands. Through literacy 
students are conditioned to intelligently analyze, construct mindsets, which ultimately 
generate critical and dignified behaviors in the deal with the times changing. Student behavior 
is formed through the conditioning of school environments involving multiple parties, 
including guidance and counseling teachers. The guidance and counseling teacher should 
be able to translate the needs of the students to develop literacy skills through programs 
designed for students. Guidance and counseling teachers are able to integrated student 
literacy development procedures in classroom learning with services provided to students, 
so that the development of this literacy is integrated with guidance and counseling services.

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PELATIHAN INOVASI 
PEMBELAJARAN: PROGRAM RINTISAN BAGI GURU DI KABUPATEN SEMARANG

Haryono, Sugiyarta Stanislaus, Budiyono

Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Memperkuat kerangka profesionalisasi guru terutama dalam praksis pembelajaran di 
kelas, diperlukan program pelatihan bagi guru yang relevan dengan kebutuhan dan sekaligus 
dapat diimplementasikan untuk memberikan dampak langsung pada perolehan belajar siswa. 
Metode pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan dalam hal ini adalah pendidikan 
masyarakat (yang dalam hal ini guru di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang) dalam 
upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran inovatif. Secara umum 
program pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan 
tentang berbagai inovasi pembelajaran baik yang bersifat konsep maupun yang bersifat praktik 
dalam kerangka meningkatkan profesionalisme guru dan perolehan hasil belajar siswa. Luaran 
dari program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah model profesionalisasi guru 
dalam praktik pembelajaran di kelas/sekolah guna memperbaiki kualitas perolehan hasil 
belajar siswa.



17Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2017

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL KONSELOR MELALUI PELATIHAN MIND-
SKILLS DALAM PROSES KONSELING

Mulawarman, Muslikah, Sigit Hariyadi

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Tujuan dari kegiataan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kinerja 
konselor atau guru bimbingan dan Konseling (BK) melalui pelatihan mind-skills dalam 
proses konseling sebagai perwujudan keprofesionalan guru BK atau konselor dalam layanan 
bimbingan dan konseling kepada siswa. Hal ini sejalan dengan tuntutan kompetensi 
profesional yang perlu dimiliki oleh konselor serta amanah dalam Permendiknas no.27 tahun 
2008 mengenai standar kualifikasi dan kompetensi konselor. Hal ini dilatarbelakangi temuan 
bahwa pendidikan prajabatan konselor belum sampai pada pengembangan mind-skills, tetapi 
baru sampai pada area transfer pengetahuan. Metode pelatihan peer konselor digunakan 
dalam mengimplementasikan mind-skills dengan jumlah jam pelatihan (JP) sebanyak 31 JP. 
Khalayak sasaran dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah para guru BK atau konselor 
di MGBK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Semarang. Angket mind-skills Hasil kegiatan 
pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan pengembangan 
kompetensi guru BK secara signifikan yang ditunjukkan dengan hasil rerata nilai beda pre-tes 
(M=6.27, SD=1.38) dan pos-tes (M=7.47, SD= 1.35). Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pelatihan mind-skills memberikan efek peningkatan pemahaman dan keterampilan 
pada diri guru BK atau konselor khususnya di lingkup SMK kota Semarang.

MENINGKATKAN SUSTAINABILITAS ORGANISASI NIRLABA DENGAN MODEL 
MANAJEMEN DUAL-CORE

Stanislaus Sugiyarta, Abdul Haris Fitri Anto, Amri Hana Muhammad

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Organisasi nirlaba sebagai penggerak terbesar ke-3 perekonomian nasional, bukan 
tanpa masalah. Tim pengabdi menganalisis akar dari problem organisasi nirlaba: 1) Terbatasnya 
sumber finansial organisasi. 2) Manajemen organisasi yang tidak efektif. 3) Kurangnya 
keterampilan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu menanggulangi 
problem tersebut dan menjadikan organiasi nirlaba lebih sustainable menggunakan model 
manajemen “Dual-Core” yang merepresentasikan dua core (inti): core kewirausahaan, dan 
core perencanaan organisasi. Penelitian ini termasuk jenis research and development. Metode 
pengamatan pra-pelatihan dan paska-pelatihan, dengan alat bantu checklist dipergunakan 
untuk mengumpulkan data. Dua organisasi nirlaba menjadi organisasi mitra pengembangan 
ini. Berdasarkan program penelitian dan pengembangan tersebut, tim peneliti mendapatkan 
hasil bahwa kedua organisasi menunjukkan progres pada “core kewirausahaan” yang 
ditunjukkan dengan adanya berbagai aktivitas wirausaha dalam organisasi tersebut. Pada 
“core perencanaan organisasi”, kedua organisasi tersebut tampak belum merestrukturisasi 
manajemen dan belum menempatkan wirausaha sebagai divisi strategisnya. Hal itu akibat dari 
pengamatan paska-pelatihan yang dilakukan hanya satu bulan setelah pelatihan manajemen 
Dual-Core untuk organisasi nirlaba.
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PENGEMBANGAN KEPROFESIONALAN GURU UNTUK MENCIPTAKAN SEKOLAH EFEKTIF 
DI SMAN BOJA DAN SMAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

Sugiyo, Mungin Eddy Wibowo, Fahkruddin

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Menciptakan sekolah efektif bukanlah hal yang mudah bagi setiap kepala sekolah, 
namun juga bukan hal yang mustahil, artinya bila kepala sekolah dan semua guru dan tenaga 
kependidikan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi maka terciptanya sekolah 
yang efektif bukanlah isapan jempol belaka.Salah satu faktor yang sangat penting untuk 
diperhatikan dalam menciptakan sekolah efektif adalah peran guru dan tenaga kependidikan. 
Oleh karena itu dalam pengabdian masyarakat ini mencoba memahamkan dan menyadarkan 
kembali tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dan guru maupun guru pembimbing di sekolah. 
Melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, Fokus Group Discustion 
tentang materi bagaimana menciptakan sekolah efektif serta pelatihan penyusunan proposal 
tindakan kelas/bimbingan bagi guru dan pembimbing diharapkan para kepala sekolah dan 
guru semakin profesional. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Pengabdian Pada 
Masyyarakat dilakukan observasi terstruktur dan penilaian produk tentang proposal. Hasil 
pengabdian pada masyarakat dapat dinyatakan bahwa tingkat kehadiran peserta untuk SMAN 
Boja 90 % dan untuk SMAN Kaliwungu sebesar 100 %., sedangkan tingkat partisipasi peserta 
dalam mengikuti pelatihan sangat antusias dan aktif, untuk lingkup materi menurut persepsi 
peserta sangat sesuai seperti yang diharapkan dan selanjutunya ditinjau dari produk dapat 
diketahui sekitar 50 % peserta dapat menyusun proposal peneltian tindakan kelas/bimbingan. 
Dan 50 % guru mampu membuat artikel hasil penelitian yang pernah dilakukan.

 “PEKAN KEBUDAYAAN” BAGI SISWA SD INKLUSI KOTA TEGAL DALAM RANGKA 
MEMUPUK SOLIDARITAS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DAN ANAK TANPA 

KEBUTUHAN KHUSUS (ATBK)

Tri Astuti, Sri Ismi Rahayu, Akhmad Junaedi

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

ABK di Kota Tegal seringkali mendapat perlakuan yang tidak semestinya oleh 
masyarakat sekitar. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggapi fenomena ini adalah 
membentuk dan mengembangkan sekolah inklusi. Di sekolah ini, ABK diharapkan mampu 
belajar tanpa diskriminasi. Mereka diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan ATBK, 
harapannya ATBK mampu mengajak mereka untuk optimis menghadapi dan menjalani 
kehidupan. Fakta yang terjadi, SD Inklusi di Kota Tegal, hubungan sosial antara ABK dan ATBK 
kurang layak. Hal ini karena belum adanya kegiatan bersama yang diselenggarakan sekolah 
untuk keduanya. Sekolah juga belum memberikan pemahaman budaya Jawa. Penguasaan dan 
penerapan nilai luhur budaya Jawa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat ketika ATBK tidak 
mampu menghargai ABK, padahal usia ABK lebih tua. Bahasa yang digunakan mereka juga 
kasar, tidak mencerminkan bahwa mereka orang Jawa. Selain itu, solidaritas sosial diantara 
mereka juga belum mampu dibangun di sekolah. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, maka 
tim pengabdian kepada masyarakat berupaya menerapakan “Pekan Kebudayaan”. Kegiatan ini 
bertujuan memberikan pemahaman tentang budaya Jawa pada ABK dan ATBK agar mereka 
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dapat membangun solidaritas sosial. Selain itu, ABK juga diharapkan mampu memiliki 
semangat baru dan tidak minder di masyarakat. “Pekan Kebudayaan” dilaksanakan setiap hari 
sabtu atau akhir pekan. Kegiatan ini dikemas semacam kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada 
persoalan budaya. Misalnya bahasa, kesenian dan nilai luhur. Kegiatan ini dilaksanakan selama 
6 kali pertemuan. Setiap pertemuan diawali dengan materi yang sederhana. Pada pertemuan 
berikutnya menyesuaikan level pemahaman siswa. Target tersebut mampu dilihat hasilnya 
pada akhir pertemuan pada kegiatan ini. Tim menggunakan teknik observasi dan penilaian 
langsung saat akhir kegiatan. Pada akhir kegiatan, ABK dan ATBK diberi kesempatan untuk 
berkompetisi secara berkelompok agar mereka dapat bekerjasama. Selain itu, ABK juga dapat 
membuktikan bahwa mereka berguna bagi orang lain. ABK mampu berkarya dan berprestasi. 
Kompetisi ini dilaksanakan secara berkelompok yaitu melalui permainan tradisional gopak 
sodor. Kompetisi secara individu adalah lomba menggambar rumah khas Tegal.

IBM GURU SD/MI KECAMATAN BERGAS

Trimurtini, Wahyuningsih, Elok Fariha Sari

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam KKG Gugus Pengeran Diponegoro 
bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Peningkatan pembelajaan 
dilakukan dengan bersama-sama menangani perasalahan yang timbul dalam pembelajaran. 
Permasalahan yang cukup penting untuk segera ditangani adalah tentang kesulitan para guru 
dalam pembelajaran geometri di kelas rendah dan kelas tinggi. Kebanyakan materi geometri 
disampaikan secara verbal, jarang menggunakan media karena kurangnya ketersediaan media 
dalam materi geometri.Dan guru kurang mempunyai waktu luang untuk membuat sendiri 
media pembelajaran geometri tersebut. Tujuan pengabdian ini adalah untuk membantu 
guru SD/MI di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam mengembangkan media 
pembelajaran di kelas khususnya meteri geometri. Media Tangram Interactive Game (TIG ) 
merupakan hasil penelitian pada tahun 2016 diharapkan dapat mengispirasi guru dalam 
memodifikasi pembelajaran geometri di SD. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian 
ini adalah metode ceramah dan diskusi dilanjutkan dengan workshop pengembangan LJKS dan 
media pembelajaran untuk meteri geometri berbasis media Tangram Interactive Game (TIG). 
Pendampingan oleh Tim Pengabdi dilakukan sampai dengan tahap simulasi LKS dan media 
yang di kembangkan. Kegiatan pengabdian ini telah berlangsung selama tiga hari. Dengan 
sub materi kebijakan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran, geometri datar, tangram 
dan pembelajaran di SD, Pengukuran bangun datar, lingkaran, geometri ruang, jarring-jaring 
bangun ruang, pengukuran bangun ruang, bilangan bulat, dan pecahan. Diawali dengan 
pre tes dan post tes untuk melihat tingkat efektifitas pelatihan ini. Luaran hasil pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah publikasi kegiatan di koran Lingkar Jateng, LKS hasil guru SD/MI 
di Kecamatan Bergas dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.
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IBM: PELATIHAN PEMBUATAN BUKU AJAR BERBASIS LIMBAH DI GUGUS LARASATI 
GUNUNGPATI SEMARANG

Umar Samadhy, Jaino, Mujiyono

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan secara umum untuk memberikan 
pelatihan mengelola limbah kertas koran, majalah, dan buku ajar lama, menjadi sebuah bahan 
ajar baru dengan teknik montase. Keterampilan yang akan didapatkan oleh guru adalah 
memadukan dan membuat bahan ajar dengan teknik montase. Teknik montase merupakan 
penggunaan dan pemanfaatan gambar jadi (bersumber dari limbah) yang dikomposisikan 
dengan media gambar (pewarna), ditempelkan di atas kertas, dan diberikan keterangan 
atau materi ajar yang disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah dasar. Target khusus 
yang ingin dicapai, menghasilkan guru yang berbakat dan terampil menghasilkan buku ajar 
dengan mengelola limbah kertas. Dengan pengelolaan limbah kertas dengan baik, menekan 
elemen perusak bumi, sebagai wujud konservasi dan peduli lingkungan yang diprogramkan 
oleh Universitas Negeri Semarang. Selain itu, bahan ajar dengan tampilan visual (gambar), 
memberikan efektifitas tersampainya materi pembelajaran lebih tinggi pada para peserta didik. 
Diharapkan, pengabdian ini memberikan dampak terhadap peningkatan bahan ajar di kelas, 
dan berkorelasi positif atas hasil belajar peserta didik. Metode yang digunakan adalah pelatihan, 
praktik, dan pendampingan membuat buku ajar dengan mengelola limbah kertas. Pertemuan 
akan diselenggarakan sebanyak 15 kali, di dalamnya terdapat 3 pertemuan dilakukan untuk 
memberikan pengantar dan evaluasi kegiatan, serta penguatan keterampilan dengan ilmu 
pengetahuan pendukung. Sebanyak 12 pertemuan, peserta pelatihan didampingi mengelola 
limbah kertas dengan teknik montase untuk dijadikan sebagai bahan ajar, sesuai dengan 
materi pembelajaran di sekolah dasar. Evaluasi ketercapaian materi dengan cara penilaian 
buku ajar yang dihasilkan oleh peserta pelatihan. Pelaksaan pengabdian di hari Sabtu, dalam 
acara rutin KKG yang diselenggarakan oleh Gugus Larasati di Gunungpati Semarang. Seluruh 
kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 8 bulan, menghasilkan luaran, yaitu: peningkatan 
keterampilan guru membuat bahan ajar, jurnal, dan publikasi di media massa.
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PENGABDIAN DOSEN FBS
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PENELITIAN TINDAKAN KELAS DAN 

PENULISAN ARTIKEL ILMIAH UNTUK GURU-GURU DI SMP N 2 DEMAK

Amir Sisbiyanto, Isnarto, Mohamad Ikhwan Rosyidi

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan 
kompetensi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas dan Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Guru-
Guru di SMP N 2 Demak yang berbasis karateristik kekhususan mata pelajaran. Kegiatan ini 
akan dilaksanakan ini menargetkan guru-guru di SMP Negeri 2 Demak yang berjumlah 40 guru 
mata pelajaran. Luaran yang akan dicapai adalah publikasi artikel di jurnal/proseding seminar. 
Metode yang digunakan adalah metode ceramah, workshop, dan presentation. Hasil yang akan 
dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatnya guru-guru mata pelajaran di SMP Negeri 2 
Demak dalam pengembangan profesi dan jenjang jabatan fungsional dengan menulis laporan 
hasil Penelitian Tindakan Kelas dan artikel penelitiannya.

PELATIHAN PENGGUNAAN ACTION SONGS UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER BAGI KKG 
BAHASA INGGRIS DI KECAMATAN BANYUMANIK

C. Murni Wahyanti, Seful Bahri

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melatih guru bahasa Inggris SD 
di kecamatan Banyumanik untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 
melalui action songs. Peserta program ini adalah guru bahasa Inggris SD negeri di kecamatan 
Banyumanik, seluruhnya berjumlah 25 orang. Pelatihan diadakan di SD Tinjomoyo 01, 
Semarang. Langkah-langkah yang digunakan dalam pelatihan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) 
identifikasi masalah, yang dilakukan sebelum program pengabdian, (2) perencanaan tindakan, 
dan (3) pelaksanaan tindakan, yaitu dengan memberi pelatihan. Dalam pelatihan metoda 
yang digunakan adalah pemberian informasi, penyajian model, kerja kelompok, dan peer 
teaching. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kemampuan 
guru peserta dalam mengelola pembelajaran bahasa Inggris dan mengembangkan karakter 
siswa, melalui penggunaan action songs.
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PELATIHAN MENGAJAR SENI RUPA BERBASIS KONSERVASI LINGKUNGAN BAGI PARA 
GURU SEKOLAH DASAR

PC.S.Ismiyanto, Muh. Ibnan Syarif

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang (1) konsep pendidikan dan 
pembelajaran seni rupa, (2) memilih jenis seni rupa dan media berkarya berdasarkan Kurikulum 
2013, (3) berkarya seni rupa sesuai dengan prosedur, dan (4) membuat RPP dan penerapannya 
di kelas kepada Guru SD. Penataran dengan metode ceramah, tanya-jawab dan brainstorming 
dilakukan sebagai bentuk pemberian pemahaman tentang konsep pendidikan dan pembelajaran 
seni rupa di SD. Workshop untuk menganalisis kurikulum terkait dengan berbagai istilah, jenis 
dan media seni rupa di SD. Peserta terdiri dari empat SD Negeri di Kecamatan Ungaran Timur. 
Oleh karena keterbatasan waktu dari pihak mitra, maka kegiatan pelatihan dilangsungkan mulai 
29 April sampai dengan 22 Juli 2017; dilaksanakan setiap hari Sabtu, dari pukul 08.00-12.30, 
dan penyusunan rancangan pembelajaran berikut penerapannya dilakukan mandiri dengan 
monitoring Tim.

PENYUSUNAN MODUL DAN PELATIHAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK MGMP 
BAHASA INGGRIS SMP SUB RAYON I UNGARAN: PENGEMBANGAN KOMPETENSI SIKAP, 

PENGETAHUAN, DAN KETERAMPILAN PESERTA DIDIK

Puji Astuti, Prayudias Margawati, Anjar Pangestu
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Permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru MGMP bahasa Inggris SMP Sub Rayon 
1 Ungaran (mitra) adalah bahwa mereka membutuhkan hal-hal berikut: 1) panduan praktis 
dalam melaksanakan Kurikulum 2013 (Kurtilas), khususnya dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran, 2) pelatihan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan dan dapat 
mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, dan 3) pelatihan 
tentang kegiatan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan 
kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, tujuan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru-guru MGMP 
mitra dalam Kurtilas. Lebih spesifik, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan guru-guru dalam MGMP tersebut dalam menerapkan pembelajaran kooperatif. 
Metode pengajaran yang dimandatkan oleh Kurtilas ini dapat mengembangkan kompetensi 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik serta meningkatkan kompetensi 
komunikatif mereka dalam bahasa Inggris. Kegiatan pengabdian ini juga bertujuan agar 
pengalaman guru-guru MGMP mitra bertambah terutama dalam melihat, menerapkan, dan 
memberikan balikan tentang proses berjalannya pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran 
bahasa Inggris. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim pengabdi melaksanakan kegiatan-kegiatan 
berikut: 1) penyusunan modul pembelajaran kooperatif, 2) pelatihan pembelajaran kooperatif, 
dan 3) pendampingan penerapan pembelajaran kooperatif di sekolah. Semua kegiatan telah 
terlaksana dengan baik dan peserta pelatihan mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan 
ketrampilan tentang penerapan pembelajaran kooperatif untuk pengembangan kompetensi 
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap peserta didik.
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PRAKTIK YANG BAIK PAKEM UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEPROFESIONALAN 
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Artikel ini bertujuan meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan 
keprofesionalan dan mengelola pembelajaran bermakna tentang Praktik yang Baik PAKEM. 
Dalam pelaksanaan penerapan IPTEKS ini digunakan dua metode, yaitu metode pelatihan 
dan metode pembimbingan/pendampingan. Keberhasilan program pengabdian kepada 
masyarakat yang bersasaran guru Bahasa Indonesia SMP ini dapat dilihat (1) pelatihan ini 
telah dapat meningkatkan pengetahuan guru Bahasa Indonesia SMP tentang kemampuan 
keprofesionalan dan mengelola pembelajaran bermakna dengan Praktik yang baik PAKEM 
yang menjadi khalayak sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa 
penerapan IPTEKS, (2) pemahaman guru Bahasa Indonesia SMP tentang kemampuan 
keprofesionalan dan mengelola pembelajaran bermakna dengan Praktik yang baik PAKEM ini 
yang berupa penerapan IPTEKS juga telah meningkat, (3) pelatihan praktik yang baik PAKEM ini 
juga telah dapat meningkatkan kemampuan guru Bahasa Indonesia SMP tentang kemampuan 
keprofesionalan dan mengelola pembelajaran bermakna yang menjadi khalayak sasaran 
program pengabdian kepada masyakat ini yang berupa penerapan IPTEKS.

PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN DESAIN KEMASAN PRODUK UNGGULAN UMKM 
CENTER JAWA TENGAH

Rahina Nugrahani, Wandah Wibawanto, Silvia Nurhayati
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Jumlah pelaku UMKM kota Semarang pada tahun 2015 sampai 2016 yang terkait dengan 
industri pengolahan berada di angka 3119 unit. Dari angka tersebut 15% UMKM telah menjadi 
mitra binaan pemerintah (LPPJ, 2016). Meskipun demikian terdapat beberapa kelemahan pada 
UMKM yang mengakibatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih kurang 
optimal. Salah satu kelemahan tersebut adalah kurangnya strategi pemasaran terutama di 
bidang desain kemasan, sedangkanlabel dan kemasan merupakan kunci bagi UMKM untuk lebih 
meningkatkan daya jual dan memiliki nilai tambah produk. Mitra dalam kegiatan pengabdian 
ini adalah UMKM Center Jawa Tengah. UMKM Center merupakan fasilitas yang disediakan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah pengelolaan Dinas Koperasi dan UMKM. UMKM 
Center menyediakan informasi bisnis, pendampingan usaha, fasilitas pembiayaan, pusat promosi, 
galeri pemasaran dan pengembangan jaringan usaha pada UMKM Binaannya. Permasalahan 
yang muncul UMKM Center terfokus pada display produk dan belum secara khusus menyentuh 
aspek desain kemasan bagi produk binaannya. Selain itu tenaga konsultan yang ada belum 
memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan pelatihan yang mengkhususkan pada 
desain kemasan dan optimalisasi desain dalam pemasaran terpadu. Pengabdian yang dilakukan 
meliputi 3 kegiatan, yaitu :(1) Pelatihan dan workshop pengembangan desain, (2) Pendampingan 
dalam proses produksi kemasan produk, dan (3) Pendampingan pemasaran terpadu (integrated 
marketing) bagi mitra binaan UMKM Center. Diharapkan pengabdian ini dapat meningkatkan 
daya jual bagi produk binaan, dan meningkatkan kompetensi tenaga konsultan UMKM Center 
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dalam bidang desain kemasan. Pelatihan ini menghasilkan redesain kemasan bagi beberapa 
produk UMKM di sektor kuliner dan handycraft.

KOMPETENSI GURU DALAM SPEAKING ENGLISH FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES UNTUK 
PENGAJARAN BILINGUAL DI SD ISLAM AL AZHAR 29 BSB SEMARANG

Sri Wuli Fitriati, Farida
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Pengabdian yang dilaksanakan di SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang berbentuk 
pelatihan bahasa Inggris, Speaking English for Instructional Purposes, (in-house English training). 
Pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan guru-guru di sekolah mitra menyelenggarakan 
kelas bilingual, yaitu mengajar pelajaran non-bahasa Inggris (Matematika dan IPA) dengan 
dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pelatihan dilaksanakan dalam lima 
kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama 2 – 2,5 jam. Teknik kegiatan meliputi: 
pronunciation drills, group and class discussions, modelling, penyusunan skenario pengajaran 
(teaching scenario), dan microteaching. Setiap sesi microteaching dilakukan refleksi. Feedback 
dari peserta lain terhadap guru yang melakukan microteaching sangat supportif dan konstruktif. 
Pada akhir pelatihan, terdapat peningkatan kompetensi guru-guru peserta pelatihan dalam 
menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris untuk tujuan pengajaran. Mereka tampak 
lebih percaya diri dan lebih lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Peserta selalu antusias 
dalam setiap kegiatan. Pelatihan ini sangat bermanfaat. Pihak sekolah mengharapkan pelatihan 
bahasa Inggris berkelanjutan untuk menyukseskan program pengajaran bilingual di sekolah.

PELATIHAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI PROFESI PENDIDIK SMA/SMK DI KOTA 
SEMARANG

Tjetjep Rohendi Rohidi, Agus Nuryatin, Soesanto

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kompetensi profesi merupakan isu penting di Abad 21 yang menjadi wacana di 
berbagai pihak, termasuk di bidang pendidikan seniuntuk menumbuhkan kesadaran menggali 
dan merekonstruksi serta merevitalisasi kompetensi pendidik seni dalam aspek akademik, 
paedagogik, sosial, dan kepribadiaan. Dalam bidang pendidikan seni di sekolah menengah 
(SMA/SMK), terutama bidang pendidikan menengah, kompetensi seni perlu diakomodasi 
menjadi modal dasar pendidik dalam membelajarkan belajar atau materi pembelajaran di 
sekolah. Oleh sebab itu, dalam merancang, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi 
hasil belajar seni di sekolah perlu menggali nilai sumberdaya lokal, termasuk di Semarang. 
Pelatihan pelatihan dan pembinaan bagi guru seni budaya di kota semarang bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi keilmuan sekaligus kompetensi mengajar sehingga dapat 
memberikan sumbangsih positif dalam implementasi pembelajaran di sekolah. Hal ini diyakini 
dapat berdampak pada pembelajaran seni budaya di sekolah dapat berkembang. Metode 
yang digunakan yaitu prakegiatan, kegiatan pelatihan, dan evaluasi kegiatan.
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Tujuan Pengabdian Iptek bagi masyarakat Guru SMA/SMK ini diharapkan menghasilkan 
luaran sebagai berikut; (1) Model pemecahan masalah dengan Workshop dan pendampingan 
terprogram untuk memberdayakan kompetensi guru dalam menulis Karya Tulis Ilmiah dan 
penilaian kelas, mulai dari menyusun proposal PTK, melaksanakan PTK, menyusun laporan PTK, 
menulis artikel hasil penelitian dari hasil PTK untuk dimuat di Jurnal, dan (2) Publikasi karya 
ilmiah hasil PTK melalui jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal Penelitian Pendidikan 
Unnes. Solusi yang dilaksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh guru 
sekaligus melakukan perbaikan dalam bentuk pengembangan dalam melaksanakan tugas 
utama yaitu mengajar, kegiatan perbaikan mutu dapat dilakukan melalui strategi Lesson study, 
pendampingan, dan ber-PTK dengan metode workshop dan pendampingan terprogram. 
Model yang akan diterapkan sebagai bentuk pemberdayaan guru dalam melaksanakan 
tugasnya adalah model peningkatan mutu berbasis sekolah.

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN LITERASI SEBAGAI PENGUATAN 
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 BAGI GURU TK/SD KELAS RENDAH MUTIARA HATI 

SEMARANG

U’um Qomariyah, Imam Baehaqie1
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Kemampuan membaca dan menulis di kelas awal merupakan fondasi dasar 
keberhasilan belajar anak di masa depan. Berangkat dari permasalahan dan kondisi nyata Bp/
Ibu Guru SD Mutiara Hati tentang pembelajaran literasi dalam upaya penguatan implementasi 
Kurikulum 2013, maka perlu dilakukan upaya nyata dalam memberikan solusi melalui 
pelatihan,pendampingan, dan pembimbingan yang terstruktur dan komprehensif. Kegiatan 
tersebut dilakukan guna memberikan bekal pengetahuan dan praktik yang tepat tentang 
pembelajaran literasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yang bervariasi 
antara lain observasi, diskusi, pemecah masalah, latihan, tugas, praktik di lapangan, dan curah 
pendapat.
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Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan karir guru antara lain dapat 
dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam penulisan 
karya ilmiah. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dialami para guru pengabdian 
kepada masyarakat ini akan memfokuskan pada pemberdayaan para guru dalam penulisan 
artikel ilmiah. Kegiatan pemberdayaan ini ditujukan bagi para guru di SMK Negeri 1 Pringapus, 
Kabupaten Semarang. Penentuan khalayak sasaran ini berdasarkan pada permintaan salah 
seorang guru yang mewakili pihak sekolah untuk menjalin kerja sama dengan tim pengabdian 
kepada masyarakat dari Program Studi Pendidikan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan permasalahan yang ada serta mempertimbangkan 
karakteristik tujuan kegiatan, maka metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian 
masyarakat ini adalah pelatihan. Melalui kegiatan ini para guru memperoleh materi 
pengetahuan yang terkait dengan ragam jenis karya ilmiah dan secara langsung dibimbing 
dalam mempraktikan penulisan artikel ilmiah untuk kepentingan publikasi pada jurnal ilmiah.

IBM KKG SD GUGUS DIPAYUDA BANJARNEGARA

Wadiyo, Slamet Haryono
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KKG SD gugus Dipayuda merupakan salah gugus yang ada di Banjarnegara. KKG SD untuk 
setiap gugus di Kabupaten Banjarnegara semuanya aktif menjalankan tugas kegugusannya, 
termasuk gugus Dipayuda. Banyak hal yang dilakukakan dalam upaya meningkatkan 
keprofesionalan guru itu termasuk keinginan untuk dapat menciptakan lagu- lagu yang bertema 
pendidikan. Permasalahan yang muncul dalam pengabdian ini adalah “bagaimana para guru 
gugus Dipayuda dapat membuahkan karya cipta lagu yang sesuai dengan tema pembelajaran?”. 
Metode kegiatan pada pengabdian kepada masyarakat dijalankan dengan cara pelatihan 
pembuatan lagu secara klasikal. Hasil pengabdian kepada masyarakat menujukkan, keantosiasan 
para peserta pengabdian sebagai insan gugus Diayuda untuk dapat mencipta lagu sesuai tema 
pembelajaran sangat tinggi terlihat dari usaha-usaha mereka dalam proses pelatihan. Sekalipun 
demikian para peserta masih perlu belajar keras agar karya ciptanya dapat mudah diterima oleh 
para murid dengan sekali dinyanyikan merangsang siswa untuk menirukan.
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Nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran di sekolah perlu diperhatikan. 
Nilai yang harus dimiliki siswa telah dituangkan dalam standar isi kurikulum. Nilai sosial 
selayaknya dapat terintegrasi dalam materi pembelajaran, khususnya sastra. Menulis teks 
drama dianggap genre sastra yang paling sulit, khususnya dalam mengembangkan gagasan 
melalui ilustrasi dan dialog dalam naskah/teks drama tersebut. Teks drama menuntut adanya 
pencitraan yang lebih luas dan jelas. Teks drama juga memiliki tujuan akhir untuk dipentaskan 
sehingga saat menulis teks drama, siswa harus memiliki imajinasi terhadap keberlangsungan 
pementasan teks drama tersebut. Kesulitan menulis teks drama tersebut dapat diatasi melalui 
kegiatan apresiasi cerpen. Proses kegiatan bersastra dimulai dengan kegiatan apresiasi yang 
kemudian ke tahap ekspresi atau re-kreasi. Teknik re-kreasi sastra dimaksudkan dengan 
mengkreasikan kembali (menulis) sebuah teks drama melalui apresiasi cerpen. Tema dan alur 
cerpen yang telah dibaca dapat menjadi dasar ide untuk menulis teks drama. Siswa dapat 
terbantu dalam mengembangkan teks drama dari cerpen tersebut yang sesuai dengan jenjang 
kelas mereka. Dengan demikian, keterampilan menulis teks drama siswa dapat meningkat dan 
pembelajaran bersastra berjalan dengan efektif.

PENGUATAN BUDAYA LITERASI DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
MELALUI PENULISAN ARTIKEL ILMIAH BAGI GURU

Zuliyanti
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Pentingnya peran guru dalam pencapaian visi pendidikan menjadikan guru dituntut 
untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Tuntutan tersebut telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permenpan dan RB No. 16/2009 
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dengan memperhatikan kebijakan 
tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa guru harus dapat mengembangkan profesionalismenya 
melalui publikasi ilmiah yang dapat dilakukan dalam bentuk penulisan artikel ilmiah. Proses 
tersebut merupakan proses akademik yang sangat menunjang kemampuan guru dalam 
menguatkan budaya literasinya sehingga dapat berkorelasi terhadap kualitas pembelajaran. 
Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma pendidikan yang tidak hanya menekankan 
pada aspek kognitif dan hanya berkutat dengan angka- angka rapor saja. Penguatan budaya 
literasi melalui penulisan artikel ilmiah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis guru. 
Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, 
pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Artinya, berpikir kritis 
guru menjadi faktor yang krusial dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.
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PENGABDIAN DOSEN FIS
PENDAMPINGAN LESSON STUDY KKG SD NEGERI 2 WINONG BERBASIS BUDAYA LOKAL 

BANJARNEGARA SEBAGAI WUJUD KONSERVASI SOSIAL
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Target pengabdian ini adalah mentrasfer pengetahuan supaya KKG SD Negeri 2 Winong 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengangkat budaya lokal Banjarnegara 
supaya terjaga lestari den berkembang, yaitu melalui pendampingan lesson study KKG SD Negeri 
2 Winong berbasis keunggulan lokal Banjarnegara sebagai wujud konservasisosial. Metode 
pengabdian ini terdiri dari empat tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
dan follow-up. Sedangkan langkah-langkah kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga kegiatan 
inti materi pelatihan yaitu pelatihan materi tentang budaya lokal Banjarnegara, pelatihan 
materi tentang lesson study dan strategi pembelajaran berbasis budaya lokal Banjarnegara, dan 
pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran berbasis budaya lokal Banjarnegara kemudian 
praktik mengajar di dalam kelas. Hasil pengabdian didapatkan KKG SD Negeri 2 Winong bisa 
mengerti dan mamahami bahwa lesson study bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, dan 
melalui lesson study ini juga dapat terangkatlah budaya lokal Banjarnegara dalam sebuah 
pembelajaran.

PENDAMPINGAN KONSERVASI TANAH DAN AIR PADA SEKOLAH BINAAN ADIWIYATA 
MANDIRI

Dewi Liesnoor Setyowati, Tukidi, Puji Hardati, Rini Iswari
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ADIWIYATA merupakan program untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya 
lingkungan. Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip edukatif, partisipatif dan 
berkelanjutan. SMAN 1 Pringsurat memperoleh predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional 
pada tahun 2016. Sekolah ini berusaha untuk meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, 
berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain membina minimal 10 sekolah untuk menjadi 
sekolah adiwiyata nasional, ini bukan merupakan hal yang mudah. Banyak kendala yang 
dihadapi terutama dalam melakukan pembinaan pada sekolahan, diperlukan tenaga dan biaya 
untuk melakukan suatu pembinaan, apalagi menjadi sekolah adiwiyata nasional. Tujuan umum 
kegiatan melakukan pendampingan pada SMAN 1 Pringsurat untuk meningkatkan predikat 
dari predikat adiwiyata nasional menjadi sekolah adiwiyata mandiri melalui pembinaan 
pada 10 sekolah yang lain, khususnya pada pengelolaan konservasi tanah dan air. Tujuan 
khusus kegiatan adalah: 1) melakukan pembinaan pada sekolah lain untuk menjadi sekolah 
adiwiyata nasional; 2) melakukan kegiatan FGD pengelolaan sarana konservasi tanah & air; 3) 
menganalisis keberlanjutan dalam mewujudkan sarana pendukung ramah lingkungan secara 
mandiri dengan swadana dari sekolah. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan bersama 
sekolah mitra yaitu SMAN 1 Pringsurat dalam melakukan pendampingan dan pembinaan pada 
sekolah binaan dari sekolah mitra untuk mewujudkan sarana konservasi tanah dan air. Untuk 
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membantu mewujudkan pembinaan pada sekolah adiwiyata, maka solusi yang ditawarkan 
Perguruan Tinggi untuk mengatasi permasalahan adalah: 1) melakukan transfer IPTEK 
dengan menyelenggarakan workshop konservasi tanah dan air, 2) implementasi berkreasi 
dan berinovasi melalui disain sarana konservasi tanah dan air yang tepatguna untuk sekolah, 
3) implementasi teknologi melalui demonstrasi maupun pembuatan prototype, 4) strategi 
keberlanjutan dalam mengelola konservasi tanah dan air. Hasil utama kegiatan ini dapat 
meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meIalui kegiatan 
konservasi tanah dan air yang sesuai untuk lingkungan dan kebutuhan sekolah. Wujud 
sarana konservasi tanah dan air yang akan dibuat antara lain berupa: biopori, sumur resapan, 
pengelolaan limbah air, pengaturan terasering, pemupukan dan penanaman. Sekolah SMAN 1 
Pringsurat sudah memperoleh sekolah binaan yang akan dapat mengantarkan menuju pada 
sekolah adiwiyata mandiri.

PELATIHAN PENULISAN PUBLIKASI JURNAL ILMIAH TERAKREDITASI NASIONAL BAGI 
GURU DI MGMP GEOGRAFI SMA KOTA SEMARANG

Hariyanto, Sunarko

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Dalam kegiatan pengembangan publikasi ilmiah, salah satu kegiatan yang bisa 
dikonversi menjadi angka kredit adalah Penelitian . Melalui kegiatan Penelitian , guru bisa 
memperoleh beberapa angka kredit yang berupa Laporan hasil Penelitian berupa proceding 
atau jurnal ilmiah. Namun permasalahan yang dihadapi oleh para guru adalah laporan 
Penelitian tersebut seringkali hanya berakhir dalam bentuk laporan Penelitian saja, dan tidak 
dimanfaatkan kembali melalui pengolahan menjadi bentuk karya tulis ilmiah lainnya seperti 
artiel dikirim ke jurnal nasional. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan 
para guru dalam mengonversi laporan Penelitian menjadi bentuk karya tulis ilmiah lainnya 
tersebut. Pengabdian ini akan mengambil lokasi di MGMP Geografi SMA Kota Semarang. 
Metode pelaksanaan yang dipakai dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
sosialisasi, pelatihan, dan workshop. Luaran yang diharapkan dalam Penelitian ini adalah draft 
publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh guru. Dengan program ini, kualitas guru-guru di MGMP 
Geografi SMA Kota Semarang dapat meningkat sehingga bisa menjadi guru yang profesional.

PENINGKATAN PEMAHAMAN MATERI KARTOGRAFI-PENGINDERAAN JAUH-SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS GURU GEOGRAFI SMA SE KABUPATEN KENDAL

Juhadi, Fahrudin Hanafi, Ghanis Putra Widhanarto

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Guru SMA mata pelajaran geografi masih banyak kesulitan memahami materi Kartografi-
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) sedangkan tuntutan abad 21 adalah 
pembuatan media pembelajaran dari ketiga materi tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk 
(1) meningkatkan pengetahuan materi kartografi, penginderaan jauh dan sistem informasi 
geografis; (2) Meningkatkan kualitas pembelajaran geografi di sekolah melalui pembuatan 
media pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode tindakan yaitu memberikan 
perlakukan kepada subjek dan mencatat apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan 
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kegiatan ini adalah pendekatan experimental yaitu melakukan pembelajaran terhadap subjek. 
Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah guru SMA/MA baik sekolah negeri maupun swasta 
yang berada di Kabupaten Kendal. Hasil menunjukan bahwa adanya pelatihan bagi guru-
guru geografi sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman materi. Selanjutnya media 
pembelajaran geografi lebih berkualitas dengan adanya peningkatan pemahaman materi dari 
guru-guru geografi. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perkembangan 
experimen dalam peningkatan kinerja dan kualitas media.

IBM PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN GURU BERWAWASAN NASIONALISME DI SMA N 
DEMPET DAN SMK N 2 DEMAK

Masrukhi, Maman Rachman, Suyahmo

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu: 
(1) Guru-Guru SMAN Dempet dan SMKN 2 Demak memahami pengetahuan mengenai 
kompetensi kepribadian guru berwawasan nasionalisme; (2) diperoleh odel atau program-
program dalam mengembangkan konsep kepribadian guru berwawasan nasionalisme 
berdasarkan rekomendasi hasil urun rembug informasi antara pemateri dan guru-guru SMAN 
Dempet dan SMKN 2 Demak; dan (3) pendampingan pelaksanaan model pengembangan 
kepribadian guru berwawasan nasionalisme. Manfaat bagi khalayak sasaran kegiatan yaitu 
sebagai berikut : (1) Kegiatan pengabdian masyarakat ini berorientasi pada pengembangan 
kompetensi kepribadian guru berwawasan nasioalisme melalui sosialisasi dan pelatihan pada 
guru-guru SMAN Dempet dan SMKN 2 Demak; (2) guru-guru SMAN Dempet dan SMKN 2 
Demak akan mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan kompetensi kepribadian 
guru berwawasan nasionalisme; (3) guru -guru SMAN Dempet dan SMKN 2 Demak akan 
mendapatkan keterampilan internalisasi nilai - nilai nasionalisme; dan (4) dosen pendamping 
memperoleh pengetahuan kebutuhan pengembangan kompetensi kepribadian guru 
berwawasan nasionalisme pada guru - guru SMAN Dempet dan SMKN 2 Demak. Kegiatan 
dilaksanakan melalui tahapan, yaitu: (1) Sosialisasi dan pelatihan kegiatan pengembangan 
disampaikan oleh fasilitator dari perguruan tinggi. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan 
antara lain latar belakang pentingnya pengembangan kompetensi guru berwawasan 
nasionalisme, dampak, mekanisme, teknis, dan perencanaan pelaksanaan. (2) Rapat koordinasi 
untuk membahas kegiatan pengembangan kompetensi kepribadian guru berwawasan 
nasionalisme, observer, moderator, fasilitator, dan notulen. Selain itu dibicarakan juga persiapan 
teknis seperti pemilihan aula sebagai tempat pelaksanaan kegiata n. (3) Penyusunan jadwal 
detail pelaksanaan pengembangan kompetensi kepribadian guru berwawasan nasionalisme 
terhadap guru-guru yang meliputi waktu pelaksanaan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
refleksi hasil kegiatan, personel yang terlibat, dan tempat pelaksanaan. (4) Tahap evaluasi 
dibicarakan permasalahan yang muncul baik masalah yang bersifat prinsip, maupun teknis, 
dan solusi perbaikan untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi 
kepribadian guru berwawasan nasionalisme berikutnya.
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PEMANFAATAN PEKARANGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN 
RUMAHTANGGA DI DUSUN NGALIYAN DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR 

KABUPATEN SEMARANG

Puji Hardati, Dewi Liesnoor Setyowati, Sri Ngabekti, Murbangun Nuswowati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjuudul “Pemanfaatan Lahan 
Pekarangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan di Dusun Ngaliyan Desa Kalongan, 
Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang” menjawab permasalahan: (1) Bagaimana 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan lahan 
pekarangan; (2) Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha 
memanfaatkan lahan pekarangan melalui menanam tanaman sayuran, cara memilah sampah 
rumah tangga, dan mengetahui cara membuat lubang biopori. Kegiatan ini diharapkan 
memiliki manfaat sebagai tambahan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam 
memanfaatkan lahan pekarangan melalui menanam tanaman sayuran; cara memilah sampah 
rumah tangga, dan lubang resapan biopori. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
menjadi motivasi warga di lingkungan Dusun Ngaliyan Desa Kalongan dalam memanfaatkan 
lahan pekarangan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari libur, karena beberapa warga 
ada yang bekerja menjadi buruh industri. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. 
Warga yang diundang semua hadir. Warga yang ikut kegiatan, belum semua menanam sayuran 
di halaman pekarangannya. Semua bersedia menanam tanaman sayuran yang diberikan pada 
saat kegiatan. Berbagai jenis tanaman sayuran yang dapat ditanam di pekarangan adalah 
cabe, tomat, terong, sawi, jeruk, dan pepaya. Warga mengharapkan ada kegiatan serupa, untuk 
meningkatkan cakupan sasaran. Antusias warga dalam mengikuti kegiatan menjadi motivasi 
tim pengabdi untuk melanjutkan kegiatan serupa dalam tahun depan.

PEMANFAATAN AIR SISA WUDHU UNTUK BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA 
LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN SGJB MALON, GUNUNGPATI, SEMARANG

Satya Budi Nugraha, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, Nana Kariada Tri Martuti

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Abstrak. Permasalahan umum yang terjadi di lingkungan Ponpes adalah belum 
terkelolanya sumberdaya air secara optimal. Hal ini terutama dalam upaya pengelolaan air 
limbah dari hasil aktivitas santri, seperti yang terjadi di wilayah Ponpes SGJB dimana air sisa 
wudhu (bekas wudhu) yang dipergunakan oleh santri dan relatif masih bersih terbuang 
dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu perlu upaya pemanfataan air sisa wudhu 
tersebut, diantaranya digunakan untuk budidaya ikan air tawar. Metode yang digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi, diskusi, 
pelatihan dan pembuatan media budidaya ikan air tawar kepada santri di Ponpes SGJB Malon. 
Program ini mendapat tanggapan positif dari Mitra yang secara mandiri sedang membangun 
program pengembangan “pertanian terpadu” untuk mendukung kemandirian Ponpes dalam 
menyediakan bahan-bahan alam untuk kepentingan konsumsi dan pembelajaran bagi santri. 
Kata Kunci: air sisa wudhu, budidaya ikan air tawar, pondok pesantren
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MORFODYNAMICS MODEL OF COMAL DELTA IN COAST OF NORTH CENTRAL JAVA

Tjaturahono Budi Sanjoto, Wahyu Setyaningsih, Saptono Putro, Sriyanto

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
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North Coastal Region of Central Java there are many river deltas that grow and develop 
relatively quickly. This study aims to analyze the morphodynamic model of the Delta region 
on the north coast of Central Java with remote multi-temporal remote sensing techniques 
in 1972, 1992, 2002 and 2017 This research is descriptive-explanatory, which is trying to find 
the widest possible data for example in order to study the dynamics of Delta, and trying to 
explain the relationship between the factors that influence it. In support of the study, Landsat 
satellite imagery, Bumi Bumi Indonesia Map, ER Mapper 7.0 software, GIS Arc, GPS, and other 
field equipments were used. The results showed that the development of Delta Comal tend 
to be shaped (cuspate) and narrowed. This narrowing is not due to abrasion factor but due to 
wave and current factors that distribute the sedimentary material of the river to the west side 
as well as to the east side of the Delta.

PROGRAM GURU PENGGERAK KONSERVASI SEJARAH DI SEMARANG

Tsabit Azinar Ahmad, Ufi Saraswati, Santi Muji Utami

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Semarang memiliki berbagai peninggalan sejarah dan cagar budaya yang membentang 
dari periode Hindu-Budha hingga masa kontemporer. Cagar budaya tersebut memiliki arti 
strategis dalam membentuk jati diri kota dan masyarakat di Semarang. Dengan keberadaan 
cagar budaya, masyarakat diharapkan mampu untuk menyerap nilai-nilai dan makna yang 
tersirat di dalamnya. Nilai tersebut adalah nilai kepedulian terhadap lingkungan dan budaya 
yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, pengetahuan masyarakat tentang cagar budaya yang ada 
di Semarang menjadi terkendala manakala informasi tentang berbagai peninggalan sejarah 
masih belum tersaji secara sistematis, komprehensif, dan mudah diakses. Untuk itu, perlu ada 
program tentang konservasi sejarah untuk melestarikan berbagai peninggalan tersebut. Salah 
satu pihak yang memiliki posisi strategis sebagai penggerak konservasi sejarah adalah guru. 
Posisi guru sangatlah strategis karena berperan dalam menransimiskan nilai-nilai dari peristiwa 
sejarah kepada peserta didik. Oleh karena itu, pengetahuan guru tentang peninggalan sejarah 
yang ada di Semarang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini agar peserta didik dapat memiliki 
keterikatan emosional terhadap peristiwa sejarah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian 
ini bermaksud memberikan pelatihan bagi guru sejarah agar memiliki keterampilan dalam 
menggali berbagai informasi tentang peninggalan sejarah yang ada di Semarang. Melalui 
kegiatan ini diharapkan guru mampu menjadi agen konservasi sejarah yang berperan menjaga 
kelestarian peninggalan-peninggalan dan cagar budaya melalui pembelajaran di sekolah.





35Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2017

PENGABDIAN DOSEN FMIPA
GERAKAN MENUJU SEKOLAH HIJAU BERWAWASAN KONSERVASI DI SD PLEBURAN 03 

DAN SD PLEBURAN O4 SEMARANG

Aditya Marianti, Sigit Saptono, Muhammad Abdullah

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
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Permasalahan lingkungan yang terjadi di sekolah kawasan perkotaan adalah lahan 
sempit. pengelolaan sampah, perilaku bersih, sehat serta cinta lingkungan belum optimal 
dilakukan Permasalahan ini juga ditemui di SD Pleburan 03 dan SD Pleburan 04 kota Semarang. 
Salah satu program untuk membuat warga sekolah lebih peduli lingkungan adalah sekolah 
hijau. UNNES sebagai universitas berwawasan konservasi memiliki tanggungjawab moral 
maupun akademis untuk mewujudkan sekolah hijau. Untuk itu tim PPM UNNES melaksanakan 
kegiatan pengabdian masyarakat dengan tujuan terbentuknya sekolah hijau yang berwawasan 
konservasi. Metode yang digunakan disusun dalam berbagai tahap kegiatan yaitu sosialisasi, 
integrasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Hasil yang telah dicapai yaitu kepala 
sekolah dan guru-guru mampu mengembangkan perangkat pembelajaran berwawasan 
lingkungan, guru-guru mampu mempraktekkan pembelajaran berwawasan lingkungan., 
peserta didik mampu mempraktekkan teknik hidroponik, serta terbentuknya sistem 
pendukung yang ramah lingkungan di sekolah. Simpulan dari kegiatan ini adalah SD Pleburan 
03 dan SD Pleburan 04 telah bergerak menuju sekolah hijau berwawasan konservasi

PERANCANGAN STRUKTUR BASIS DATA APLIKASI ASESMEN ONLINE (E-UJIAN)

Anggyi Trisnawan Putra1, Alamsyah2

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Pelaksanaan asesmen pilihan ganda menggunakan kertas secara manual merepotkan 
karena proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasinya sangat menyita waktu. Ujian Nasional 
Berbasis Komputer (UNBK) merupakan salah satu contoh asesmen nasional yang sudah beralih ke 
media komputer karena dinilai lebih mudah dan praktis. Senada dengan itu, penelitian ini bertujuan 
untuk merancang struktur basis data aplikasi (e-ujian) yang mempermudah penyelenggaraan 
asesmen dalam bentuk pilihan ganda yang dapat diakses oleh seluruh pengajar dan siswa secara 
online. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh adalah struktur basis data yang mampu menyimpan data 
untuk keperluan aplikasi e-ujian. Aplikasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan asesmen 
pilihan ganda secara online sekaligus analisisnya.
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SEKOLAH MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG MENUJU GREENSCHOOL

Margareta Rahayuningsih, Nur Rahayu Utami
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Salah satu misi Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah adalah mengembangkan 
pendidikan lingkungan hidup guna membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di 
seluruh tingkatan dan lini organisasi sehingga Muhammadiyah menjadi pioner dalam gerakan 
lingkungan. Tim pengabdian UNNES bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan 
Muhammadiyah Kota Semarang melakukan kegiatan pengabdian untuk meningkatkan 
kesadaran dan karakter cinta lingkungan di sekolah Muhammadiyah Kota Semarang melalui 
sosialisasi dan pendampingan kiat-kiat dan strategi menuju sekolah hijau. Tujuan kegiatan 
pengabdian ini adalah mengoptimalkan peran sekolah Muhammadiyah dalam penyelamatan 
lingkungan menuju sekolah hijau melalui sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan ini diawali 
dengan persiapan anggotan tim, melakukan koordinasi dengan pihak Majelis Lingkungan 
Hidup PP Muhammadiyah Kota Semarang dan Dikdasmen Muhammadiyah Kota Semarang, 
perijinan. Disepakati sekolah yang dilibatkan adalah SD 15, SMP 9, SMA 2, dan SMK 2. Dalam 
pelaksanaan workshop sebagai narasumber adalah tim pengabdian UNNES, dari Majelis 
LH PP Muhhamadiyah Bapak Ir. Agus Hadiarto, MT, dan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan 
Propinsi Jateng Drs. Sentot Widodo, M.Si. Pada hari pertama workshop diisi materi mengenai 
Materi Umum Lingkungan Hidup dan kiat-kiat menjadi sekolah hijau, hari kedua diisi materi 
Bagaimana menyiapkan Sekolah Adiwiyata, dan visitasi langsung ke SD Muhammadiyah 
Pedurungan sebagai sekolah percontohan, untuk memberikan saran dan masukkan apabila 
akan mengajukan diri menjadi sekolah Adiwiyata. SD Muhammadiyah sudah menyatakan 
diri untuk siap menjadi percontohan sekolah hijau dan sudah mulai berbenah. Disamping 
itu Majelis Lingkungan Hidup dan Drs. Sentot Widodo, MT yang berpengalaman sebagai 
juri Adiwiyata tingkat Propinsi juga siap untuk melakukan pendampingan. Dari kegiatan ini 
beberapa sekolah Muhammadiyah sangat antusias untuk mempersiapkan sekolahnya, hal ini 
diitunjukkan dari pertanyaan yang muncul dan diskusi dalam kegiatan tersebut.

PENANGGULANGAN SAMPAH BONGGOL JAGUNG MENJADI BRIKET SEBAGAI SUMBER 
ENERGI TERBARUKAN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN 

DEMAK

Masturi dan Nila Prasetya Aryani

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kelurahan Sumberejo merupakan kelurahan yang 492,40 Ha luas wilayahnya 
merupakan tegalan/kebun. Tegalan/kebun tersebut sebagian besar ditanami jagung. Tanaman 
jagung merupakan komoditas utama masyarakat Sumberejo, bahkan hasil panen jagung 
lebih besar daripada hasil panen padi sebagai makanan pokok. Permasalahan yang muncul 
kemudian adalah limbah jangung (bonggol) belum termanfaatkan dengan baik. Salah satu 
usaha yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan itu adalah melalui pengolahan 
sampah produksi pertanian tersebut menjadi briket. Penelitian briket dari bonggol jagung 
telah dilakukan oleh pengusul pada tahun 2016 yang didanai DIPA FMIPA. Dari penelitian 
tersebut didapatkan bahwa nilai kapasitas panas briket bonggol jagung mencapai 9.454 kal/g 
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dan merupakan angka yang cukup baik jika digunakan sebagai sumber panas. Ibu- ibu yang 
tidak bekerja di luar rumah (mitra) di Kelurahan Sumberejo mendekati 70% dari total kaum 
perempuan yang sudah menikah dan tergabung dalam berbagai pertemuan dan kegiatan 
pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) baik pada tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga 
(RW) maupun kelurahan. Mitra akan dilatih untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan 
dalam memanfaatkan bonggol jagung menjadi briket yang nantinya bisa diimplementasikan 
sebagai sumber energi alternatif pengganti LPG serta mampu meningkatkan perekonomian 
melalui usaha mikro. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan 
mitra adalah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan baik pada aspek produksi, aplikasi 
penggunaan briket maupun manajemen industri pemasaran produk. Penyelesaian masalah 
mitra meliputi pemecahan masalah pada aspek-aspek tersebut.

UPAYA PENGEMBANGAN KEPROFESIONALAN BERKELANJUTAN MGMP IPA KABUPATEN 
BATANG MELALUI PEDAMPINGAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)

Muhamad Taufiq, Wiyanto

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Dalam rangka pembinaan untuk menjadi guru yang profesional, diperlukan 
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB).Pengembangan keprofesian 
berkelanjutan merupakan salah satu dari unsur utama yang kegiatannya dapat diberikan 
angka kredit. Sementara masih sering dialami kendala yang terjadi disaat guru membuat 
proposal maupun laporan penelitian dalam pembuatan latar belakang, landasan teori, teknik 
pengumpulan data, analisis data bahkan dalam kaidah dan lain-lain, seperti halnya yang 
dialami oleh guru-guru anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA Kabupaten 
Batang. Guru-guru masih mengalami kendala membuat rancangan maupun pelaksanaan PTK 
karena keterbatasan kemampuan guru maupun pembimbing yang berasal dari Guru Pemandu.
Kegiatan di MGMP IPA SMP Kabupaten Batang, sebagai wadah pengembangan kompetensi 
guru, khususnya dalam pembuatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) masih belum maksimal.
Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru IPA 
dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta mempublikasikan hasil PTK pada 
jurnal ilmiah.Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu 
pelatihan dan pendampingan penyusunan PTK bagi guru-guru anggota MGMP IPA Kabupaten 
Batang.Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui tahap analisis masalah, 
paparan materi, diskusi dan pada akhir sesi dilakukan pendampingan dalam merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan PTK.Pada akhir kegiatan pengabdian guru 
sasaran telah menghasilkan proposal PTK dan telah memiliki wawasan pengetahuan cara 
mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang akan dituju.
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VISUALISASI KONSEP MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 
GEOGEBRA

Muhammad Zuhair Zahid, Ary Woro Kurniasih, Dian Tri Wiyanti

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Berdasarkan diskusi dengan beberapa guru matematika di beberapa SMP di 
wilayah sub rayon 7 kota Semarang, pemanfaatan komputer yang sering diberikan dalam 
pembelajaran matematika hanyalah penggunaan powerpoint. Namun tak jarang mereka lebih 
nyaman menggunakan papan tulis, terutama terkait dengan pembelajaran yang memerlukan 
ilustrasi grafik, guru jarang menggunakan komputer. Oleh karena itu perlu adanya suatu 
kegiatan pelatihan program aplikasi yang dapat membantu guru dalam memvisualisasikan 
konsep- konsep matematis. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 
matematika adalah GeoGebra. Dengan beragam fasiltas yang dimiliki, GeoGebra dapat 
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk mendemonstrasikan atau 
memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi 
konsep-konsep matematis. Sehingga pembelajaran matematika menjadi eksploratif dimana 
siswa pun dapat melihat secara langsung keterkaitan antara representasi analitik dan visual 
suatu konsep maupun keterkaitan antar konsep-konsep matematika. Kegiatan pengabdian 
diawali dengan tutorial pemanfaatan geogebra dalam pembelajaran matematika kelas 7 
dan 8. Selanjutnya, guru diminta mengembangkan bahan ajar matematika kelas 7 atau 8 
yang memanfaatkan geogebra. Tahap akhir adalah kunjungan ke 4 sekolah untuk melihat 
pemanfaatan geogebra dalam pembelajaran matematika.

YOGER ANEKA RASA: UPAYA PENINGKATAN NILAI TAMBAH SUSU SAPI DI KELURAHAN 
NONGKOSAWIT GUNUNGPATI SEMARANG

Nanik Wijayati, Supartono, Ersanghono K.

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Susu sapi yang dihasilkan para peternak sapi di RT 03 RW 02 Kelurahan Nongkosawit 
Kecamatan Gunungpati hanya dijual ke pasar dalam keadaan susu segar dan selebihnya 
untuk kebutuhan sendiri sehari-hari tanpa ada upaya untuk membuat produk lain yang 
lebih bervariasi. Tujuan spesifik kegiatan ini adalah agar masyarakat melalui kelompok ibu-
ibu PKK RT 03 RW 02 dapat memanfaatkan potensi yang ada didaerahnya, kecuali itu juga 
meningkatkan gizi pada balitanya mengingat susu merupakan makanan yang bergizi cukup 
tinggi dan harganya relatif murah. Metode kegiatan yang digunakan adalah metode ceramah 
mengenai seluk beluk susu, metode praktek tentang cara pengolahan susu sapi segar menjadi 
youghurt aneka rasa dan yang berhubungan dengan pasca pengolahan, metode tanya jawab 
untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta mampu menerima atau terlibat dalam kegiatan 
ini dan evaluasi untuk memperoleh gambaran dalam rangka penafsiran dan analisis untuk 
memperoleh simpulan dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hasil dari kegiatan ini 
menunjukkan masyarakat sangat antusias untuk mengolah susu sapi segar menjadi youghurt 
dengan berbagai macam rasa. Perlu dilakukan inovasi dan kreativitas dalam proses pengolahan 
susu sapi segar agar produk yang dihasilkan bisa lebih baik dan bermutu.
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PENDIDIKAN KONSERVASI BERBASIS JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) DI SEKOLAH DASAR 
SE-KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Nugroho Edi K., Margareta R., Muhammad Abdullah

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kesadaran dan kepedulian lingkungan harus ditanamkan ke masyarakat sejak usia 
dini, salah satunya melalui pendidikan konservasi. Anak usia dini masih sangat sensitif secara 
psikologi, sehingga pembentukan sikap dan karakter sangat tepat dimulai pada usia ini. 
Dalam pembelajaran pendidikan konservasi, sumber belajar yang dapat digunakan sebagai 
alternatif adalah lingkungan di sekitar sekolah atau lingkungan di sekitar tempat tinggal 
siswa. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dengan melakukan jelajah alam 
sekitar (JAS) diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang konkret karena 
dapat mengamati langsung objek yang dipelajari. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan 
dalam kegiatan pengabdian ini adalah pengenalan materi pendidikan konservasi kepada 
guru dan siswa, pembelajaran pendidikan konservasi dengan memanfaatkan lingkungan 
sekolah menggunakan pendekatan JAS, pendampingan dan penyusunan modul pendidikan 
konservasi “Eksplorasi Alam: Panduan Lapangan bagi Penjelajah Alam Sekitar”. Rencana 
selanjutnya adalah pendampingan secara berkelanjutan terhadap SD di Kelurahan Sekaran 
dan sekolah lain dalam skala yang lebih luas.

IBM PENGRAJIN BATIK ALAM MALON

Nur Kusuma Dewi, Siti Nurrohmah, Nana Kariada T.M

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Batik merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Indonesia yang saat ini sedang 
berkembang secara dinamis. Selama ini pewarnaan batik umumnya menggunakan pewarna 
kimia yang kurang ramah lingkungan. Adanya limbah batik yang dibuang begitu saja ke 
lingkungan, dapat mencemari sekitarnya. Pencemaran limbah batik tersebut dapat berdampak 
saat ini atau di masa yang akan datang. Kampung Malon ini terdapat beberapa pengrajin 
batik yang saat ini menjadi daya tarik pengunjung dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. 
Hingga saat ini terdapat 2 pengrajin batik yang sudah dikenal, yaitu Batik Zie dan Batik Salma. 
Disamping itu terdapat pula empat kelompok pengrajin batik yang beranggotakan 20 orang 
ibu-ibu rumah tangga lingkungan Malon yang tergabung dalam “Kelompok Batik Alam Malon”. 
Selama ini pengrajin batik belum mempunyai pengetahuan tentang manajemen pengelolaan 
IPAL batik. Oleh karena itu diperlukan pendampingan tentang manajemen pengelolaan IPAL 
batik bagi pengrajin Batik Malon. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode 
berbasis kelompok, secara komprehensif yaitu program ini akan mendampingi seluruh aspek 
mulai dari menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan berbagai keterampilan SDM 
melalui pelatihan, serta menguatkan kelompok melalui potensi lokal, artinya pengembangan 
pengolahan limbah batik yang ramah lingkungan. Selama kegiatan akan dilakukan 
pendampingan dan monev untuk mengukur ketercapaian target dan luaran. Pengrajin batik 
di Malon mempunyai pengetahuan dan ketrampilan tentang pengolahan limbah batik yang 
dihasilkan. Batik Zie yang merupakan salah satu pengrajin batik di Malon mempunyai IPAL 
batik yang dapat dijadikan sebagai model pengolahan limbah batik bagi pengrajin batik yang 
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lainnya. Adanya IPAL batik tersebut, menjadikan kualitas air limbah batik lebih baik dan layak 
untuk dibuang ke perairan umum sekitarnya (sungai). Pengrajin batik Malon mempunyai 
manajemen yang baik dalam pengolahan limbah batik yang dihasilkan

EVALUASI SIFAT FISIK NATA DE COCO DENGAN EKSTRAK KECAMBAH SEBAGAI SUMBER 
NITROGEN

Priyantini Widiyaningrum1), Dewi Mustikaningtyas2), Bambang Priyono3)

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Ammonium sulfate (ZA) has a role as nitrogen sources for the growth of bacteria 
acetobacter xylinum in making nata de coco. In fact, ZA food grade is expensive and rarely 
sold in the market. One of the potential ZA substitutes is mung bean sprout extract. This study 
aimed to compare the physically character of nata which was processed using two different 
nitrogen sources, namely mung bean sprout extract and ammonium sulfate (ZA) food grade. 
This research was conducted by simple experimental using one-way classification design. 
The raw materials were coconut water, acetic acid, sugar and Acetobacter xylinum, as well as 
mung bean sprout and ZA food grade as treatment. Nata is harvested after 10 days incubation. 
Physical characteristics is measured include thickness, wet weight, yield, moisture content 
and fiber content. The result of the observation was analyzed using unpaired two sample test 
of Student’s t-test. The results showed no differences in average thickness, yield, wet weight, 
moisture content, and fiber content in both groups of nata products (t test α> 5%). Utilization 
of 1% mung bean sprout extract can replacing 0.25% ZA food grade in this study. In conclusion, 
the physically character of nata with mung bean sprout is not different than ZA food grade.

IBM BAGI GURU-GURU MATEMATIKA SMP YANG MENGALAMI KESULITAN PEMECAHAN 
MASALAH MELALUI VISUALISASI GEOMETRI ANALITIK BIDANG CARTESIUS 

BERBANTUAN SOFTWARE GEOMETER’S SKETCHPAD

Scolastika Mariani, Wardono

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Komunikasi tulis matematika sangat penting karena tidak banyak siswa yang dapat 
memahami teks matematika maupun mengkomunikasikan ide-ide dalam benak mereka 
dengan baik, benar dan runtut. Geometri Analitik membutuhkan kemampuan daya tilik 
keruangan, termasuk Geometri Analitik (representasi Aljabar dari bangun- bangun Geometri 
Analitik), dengan bantuan software komputer Geometer’s Sketchpad visualisasi Geometri 
Analitik dari representasi Aljabarnya dan sebaliknya akan lebih jelas, guru maupun siswa dapat 
mengkomunikasikan konsep-konsep dengan lebih jelas. Pembelajaran Geometri Analitik Datar 
dengan ceramah dan bahan ajar cetakan mengakibatkan ketrampilan proses pembelajaran 
Geometri Analitik Datar peserta didik masih jauh dari harapan, perlu dilakukan pembelajaran 
yang inovatif dan bahan ajar yang sesuai untuk Geometri Analitik datar. Terlebih jika dibantu 
dengan software yang memang untuk Geometri Analitik datar diharapkan akan meningkatkan 
aktifitas dan ketrampilan proses memecahkan masalah untuk soal-soal materi Geometri Analitik 
datar lebih meningkat. Metode proyek digunakan untuk menjembatani bahan ajar soal-soal 
pemecahan masalah berbantuan software Geometer’s Sketchpad dengan pembelajaran 
di kelas. Geometer’s Sketchpad adalah software yang dapat digunakan untuk membantu 
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abstraksi siswa dalam mempelajari atau mengerjakan permasalahan materi Geometri Analitik 
datar khususnya dalam bidang Cartesius. Pelatihan dan workshop “ IbM Bagi Guru-Guru 
Matematika SMP Yang Mengalami Kesulitan Pemecahan Masalah Melalui Visualisasi Geometri 
Analitik dari representasi Aljabarnya dan sebaliknya Bidang Cartesius Berbantuan Software 
Geometer’s Sketchpad” perlu dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan dan visualisasi 
bangun-bangun Geometri Analitik datar dengan Geometer’s Sketchpad dan integrasinya 
dalam pembelajaran pemecahan matematika di kelas. Pelatihan ini diterapkan pada Guru-
guru Matematika MGMP Sub Rayon 2 di kota Semarang, diamati dan dianalisis peningkatan 
penguasaan konsep Geometri Analitik, ketrampilan menggambarkan representasi Aljabar ke 
dalam benda Geometri Analitik maupun sebaliknya dan peningkatan kemampuan komunikasi 
matematik terutama Geometri Analitik dalam pemecahan masalah. Pelatihan (Teori Geometri 
Analitik dan Praktek Geometer’s Sketchpad) dilaksanakan selama 4x8 jam (4 hari), yaitu : 
Rabu tanggal 12 Agustus 2017, Kamis, tanggal 13 Agustus 2017, Rabu, tanggal 19 Agustus 
2017, dan Kamis, 20 Agustus 2017. Pelatihan dilaksanakan di Aula gedung Serba Guna SMP 
Negeri 15 Semarang. Dilakukan tes awal dan tes akhir untuk melihat apakah ada peningkatan 
kemampuan penguasaan Geometri Analitik , dengan hasil : Rata-rata Nilai Pre-tes = 76,25, 
Rata-rata Nilai Pos-tes = 81, dianalisis peningkatannya dengan menggunakan Pairs Sample 
t-test, diperoleh nilai sig = 0.000, sehingga ditolak dan diterima dan dapat disimpulkan Nilai 
Rata-rata Pos-tes lebih baik dari Nilai Rata-rata Pre-tes, jadi ada peningkatan pemahaman 
dan ketrampilan Geometri Analitik dan Praktek Geometer’s Sketchpad setelah dilaksanakan 
Pelatihan. Hasil pembuatan gambar-gambar menggunakan Geometer’s Sketchpad sangat 
bagus dan menarik, dan peserta puas dengan pelatihan ini.

TRAINING OF ECO-GREEN MEDIA (EGM) AS LEARNING SOURCES OF SCIENCES IN 
ELEMENTARY SCHOOL

SitiAlimah, Sri Sukaesih, LutfiaNurHadiyanti

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

The thematic learning for elementary school level in 2013 currriculum demands the use 
of contextual learning media to help students’ abstraction. The need of media development 
urges to be supported. So that we conducted training of learning media for elementary teachers 
to courage them holding the expected learning. This is a kind of civil service activity which is 
aimed to train teachers to develop EGM as learning sources of sciences. The training was done 
by Focus Group Discussion (FGD) which involved elementary teachers in Mijen, Semarang. 
It was found that there are more EGM available to be used as learning media at each school 
participant after training.

WORKSHOP PENELITIAN TINDAKAN KELAS GENERIK DAN PENDAMPINGAN 
KETRAMPILAN PEMBUATAN ARTIKEL PUBLIKASI BAGI GURU BIDANG SAINS

Supriyadi, Zaenuri Mastur, Sudarmin

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Hasil wawancara beberapa guru pada saat kegiatan MGMP diketahui bahwa guru 
IPA dan guru Kimia (guru bidang sains) di Kota Semarang belum banyak secara mandiri 
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terampil melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan publikasi ilmiah. Permasalahan yang 
dialami guru pada umumnya dimulai dari hakekat PTKdan penerapannya di kelas, identifikasi 
masalah dan mengemukakan ide gagasan kreatif dan inovatif untukmenyelesaikannya masih 
mengalami kesulitan. Permasalahan lain dari guru bidang sains adalah keterampilan dalam 
pembautan manuskrip artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional dari hasil PTK. Tujuan 
kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah (a) mengatasi permasalahan terkait pemahaman 
(soft skill) mengenai PTK, dalam hal ini PTK generik yaitu suatu penelitian tindakan terintegrasi 
case study, lesson study, dan action research; dan (b) keterampilan (hard sklls) pembuatan 
proposal dan pelaksanaan PTK generik, serta (c) keterampilan pembuatan manuskrip artikel 
publikasi ilmiah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa guru-guru yang mengukuti kegiatan 
workshop penulisan manuskrip belum sepenuhnya mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan 
ini. Hal ini terlihat hanya beberapa guru yang telah mempersiapkan proposal PTK. Selain 
itu, bagi yang sudah menyelesaikan penelitian PTK merasa kesulitan menyusun paper dan 
mempublikasikan paper pada jurnal ilmiah. Kegiatan lainnya adalah memberi motivasi yang 
terkait dengan peluang berkarier di masa datang untuk bidang aplikasi kimia, kebumian dan 
matematka untuk siswa kelas 1 dan kelas 3.

PELATIHAN PEMANFAATAN SCRATCH SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

Sutikno, Susilo, Wahyu Hardiyanto

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Perkembangan teknologi komputer semakin pesat, hal ini mendorong para guru untuk 
lebih memilih media yang berhubungan dengan komputer. Pembelajaran mata pelajaran 
(mapel) menggunakan media online Scratch belum banyak dilakukan, karena program 
Scratch termasuk program baru yang belum banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. 
Media Interaktif Berbasis Scratch Materi mapel merupakan media yang dibuat menggunakan 
program Scratch dengan pokok bahasan materi mapel SMA. Mapel merupakan salah satu 
materi dalam pelajaran mapel di SMA yang masih membutuhkan pemikiran yang abstrak. 
Beberapa tahun belakangan ini berkembang perangkat lunak (software) Scratch yang dapat 
menghasilkan model animasi untuk menjadi salah satu alternatif media pembelajaran bagi 
siswa. Pengembangan media ini mengikuti model 4D yang terdiri dari 4 tahap pengembangan 
yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Uji coba program 
dilakukan pada guru SMA yang dilaksanakan di SMAN 1 Mranggen dan SMA Negeri 1 Karang 
Tengah – Kab. Demak. Metode pengumpulan data menggunakan data penyebaran angket 
dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data maka dalam pengabdian ini berharap dapat 
dilaksanakan bahwa Media Pembelajaran Online berbasis Scratch dapat dijadikan sebagai 
alternatif media pembelajaran.
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PENGABDIAN DOSEN FT
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN THE SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISE

Agus Nugroho, Agus Suharmanto, Masugino

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
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To win the global competition and sustain the business, small and medium enterprise 
shall implement a reliable information technology application to support their customer 
data base, production and sales as well as marketing management. This paper addresses the 
implementation of Customer Relationship Management (CRM) in small and medium enterprise, 
CV. Densuko Jaya. It is a small and medium enterprises in Semarang, Central Java, Republic of 
Indonesia deal with rubber processing industry supply chain. ADDIE model utilized in study 
to setup the CRM functionality at these enterprises. The aim of the authors is to present the 
benefits resulting from the application of CRM technologies at these enterprises to solve 
their chronicle issues in the field of integrated customer data base, production management 
process and sales automation in order to boost their business in the near future. Training and 
coaching have been delivered to the enterprises staffs and management to ensure that they 
can execute the system.

PENGUATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SMAN1 TENGARAN DAN SMKN1 BAWEN 
KABUPATEN SEMARANG

Bambang Haryadi, Samsudi & Sudarman

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Guru yang profesional perlu melihat dan menilai sendiri secara kritis terhadap praktek 
pembelajarannya di kelas. Dengan melihat unjuk kerjanya sendiri, kemudian direfleksikan, 
dan lalu diperbaiki, guru pada akhirnya akan mendapat otonomi secara profesional. Konsep 
penting dalam pendidikan ialah selalu adanya upaya perbaikan dari waktu ke waktu pada 
proses pembelajaran. Perbaikan pembelajaran yang dapat dilakukan akibat dari diadakannya 
penelitian tindakan akan memungkinkan bagi guru, sebagai peneliti dalam penelitian tindakan, 
untuk meningkatkan profesionalismenya secara sistematik dan sistemik. Di Kabupaten 
Semarang, banyak guru menginginkan adanya pendampingan intensif guna melakukan 
penelitian tindakan, yang bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada. SMA N 
1 Tengaran dan SMK N 1 Bawen adalah sekolah – sekolah yang secara spesifik mengajukan 
permintaan pendampingan untuk masalah penelitian tindakan. Pendampingan penelitian 
tindakan ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian, menyususn instrumen penelitian, 
mengolah dan menganalisis data hasil penelitian sampai pada pelaporan penelitian tindakan. 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan selama 4 (empat) bulan 
dari bulan Juli s.d. Oktober 2017 oleh 3 (tiga) orang tim pengabdi dengan pokok bahasan 
yang disampaikan mengenai: 1) Pengantar guru profesional dan sertifikasi guru, 2) Menyusun 
judul PTK, 3) Merumuskan masalah PTK, 4) Teori dan kajian pustaka PTK, 5) Metodologi PTK, 
6) Proposal PTK, dan 7) Instrumen PTK. Kegiatan ini diikuti oleh 78 orang peserta, yang terdiri 
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33 orang peserta dari SMK Negeri 1 Bawen dan 45 orang peserta dari SMA Negeri 1 Tengaran. 
Secara keseluruhan kegiatan pendampingan penyusunan proposal penelitian ini dapat 
dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari empat kriteria: peserta, tujuan, materi 
dan penguasaan, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat 
yang diperoleh guru adalah dapat menyusun dan mengembangkan proposal penelitian 
dengan kualitas yang lebih baik dan diharapkan kualitas tersebut sudah mengikuti standar 
untuk dapat dipakai sebagai poin dalam menunjang karier guru secara berkelanjutan.

IBM PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA TERMODIFIKASI ASAM (MALTODEKSTRIN) BAGI 
KELOMPOK TANI SINGKONG

Dhoni Hartanto, Dewi Selvia Fardhyanti, Radenrara Dewi Artanti Putri

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Desa Branjang adalah salah satu desa penghasil ketela pohon di Kecamatan Ungaran Barat 
Kabupaten Semarang. Setelah terbentuknya beberapa Kelompok Tani Singkong (KTS) di desa ini, 
singkong bisa diproduksi menjadi tepung tapioka. Namun usaha ini masih sangat sederhana 
dan tersendat-sendat karena teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan bersifat 
manual. Untuk itu dibutuhkan pengolahan tapioka full otomated dengan modifikasi asam yang 
memiliki efisiensi tinggi, karena proses produksi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, waktu 
lebih pendek dan menghasilkan tapioka lebih berkualitas (lebih putih, lebih mudah larut dalam 
air, dan lebih halus). Tepung tapioka termodifikasi asam biasa disebut dengan maltodekstrin 
yang mempunyai nilai jual jauh lebih tinggi dibandingkan singkong maupun tepung tapioka. 
Kegiatan pengabdian ini mempunyi beberapa target yaitu (1) ketersediaan peralatan yang sangat 
dibutuhkan masyarakat untuk diversifikasi produk unggulan yang akan dikembangkan, misalnya 
mesin penggerak/generator, mesin parut, mesin pompa, dan mesin ayakan. (2) Pelatihan dan 
praktik pembuatan tepung tapioka termodifikasi asam. (3) Melalui program diversifikasi produk, 
singkong dapat menghasilkan produk yang bervariasi dan potensial untuk pengembangan 
potensi industri olahan rumah tangga, sehingga diharapkan memiliki jiwa enterpreneurship yang 
meningkat dan bisa mengolah singkong menjadi produk industri rumah tangga yang kreatif dan 
inovatif. (4)Menghasilkan desain kemasan sehingga menarik konsumen, ditunjang pelaksanaan 
strategi pemasaran dan promosi yang akan dipilih oleh peserta KTS bersama tim pendamping. 
(5) Penciptaan struktur organisasi yang bisa memisahkan tugas dan tanggung jawab secara 
tegas antar masing- masing anggota organisasi. (5) Menjalin pola kemitraan antara KTS dengan 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ungaran untuk menciptakan iklim usaha yang 
kondusif, menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah di Desa Branjang. (6) Pengemasan 
produk juga menjadi aspek yang menjadi satu paket konsep produk luaran kami. Hasil yang telah 
diperoleh dalam kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani Singkong desa 
Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang potensial untuk dilibatkan dalam 
program pengabdian kepada masyarakat ini dapat melakukan teknik produksi tepung tapioka 
termodifikasi asam (maltodekstrin) sebagai produk diversifikasi singkong terfermentasi dengan 
baik.
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PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TELUR ASIN 
DI KELURAHAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

Hadromi, Winarno

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Telur asin merupakan masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara 
diasinkan (diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak). Kebanyakan 
telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur 
yang lain. Telur asin baik dikonsumsi dalam waktu satu bulan (30 hari). Masalah yang terjadi 
pada produksi telur asin antara lain telur asin memiliki sifat mudah rusak, baik kerusakan alami, 
kimiawi maupun kerusakan akibat serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Tujuan 
dari kegiatan ini adalah untuk: meningkatkan kualitas produk telur asin melalui perbaikan (1) 
aspek produksi, dan (2) manajemen pemasaran produk industri mitra, (3) manajemen keuangan 
industri mitra. Luaran yang dihasilkan dari pencapaian tujuan kegiatan ini adalah adanya 
peningkatan (1) kualitas produksi telur asin, (2) Peningkatan pemahaman mitra tentang konsep-
konsep manajemen pemasaran, teknik kemasan telur asin yang marketable, (3) adanya rancang 
bangun oven bersuhu rendah (40-600C) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produksi 
telur asin, (4) adanya tulisan yang dikirim pada jurnal internasional tentang produksi telur asin 
di kelurahan Susukan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah 
metode penyuluhan,. Metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang 
bagaimana cara peningkatan mutu telur asin. Selanjutnya metode pelatihan dilaksanakan 
ceramah tentang Sedangkan kegiatan. Hasil pengabdian telah dilakukan pelatihan dan praktek 
serta metode pendampingan, manajemen pemasaran (pembuatan website, serta pelatihan 
membuat blog), dan teknik kemasan yang marketable serta manajemen keuangan industri 
mitra, praktek dalam memproduksi teur asin dengan memanfaatkan oven hasil rekayasa tim. 
Kegiatan pendampingan dan komunikasi berkelanjutan dilakukan oleh Tim dengan Mitra 
sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan dilakuan pelayanan pasca kegiatan.

IBM DESA MUNDING DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA KECAMATAN BERGAS 
KABUPATEN SEMARANG

M. Burhan Rubai Wijaya

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Tujuan IbM Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang adalah (1) 
pemberdayaan potensi wisata unggulan daerah berdasarkan potensi wisata yang ada di Desa 
untuk wisatawan dalam dan luar negeri; (2) memetakan potensi wisata religi, alam dan fasilitas 
pendukung sarana, seperti produk kuliner yang diharapkan dapat dijadikan ikon kuliner 
Desa Munding guna menunjang potensi destinasi wisata yang ada pada daerah tersebut, (3) 
Mempercepat tereksposnya potensi wisata alam dan religi serta produk kuliner masyarakat 
atau industri kecil rumah tangga (UKM/IRT) melalui visualisasi kawasan wisata Desa Munding; 
dan (4) Mengembangkan proses kerjasama dengan mitra pemerintah, perguruan tinggi, 
industry (UKM), dan masyarakat luas. Pencapian tujuan tersebut dilakukan melalui kegiatan 
pengabdian yang diawali dengan sosial mapping di Desa Munding, sehingga ditemukan profil 
potensi wisata yang dipetakan sesuai dengan karakteristik spesifikasi wisata.dan penelusuran 
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destinasi wisata menggunakan rekam jejak melalui tokoh masyarakat dan aparat desa. 
Untuk memudahkan dan mempercepat visualisasi potensi destinasi wisata yang ada dapat 
di promosikan melalui sistem informasi desa melalui informasi teknologi sebagai upaya 
publikasi ilmiah di Jurnal/preseding, publikasi dimedia masa/cetak/elektronik sebagai luaran. 
Disamping itu untuk mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata diperlukan pembentukan 
Kelompok sadar wisata dan mengoptimalisasikan jejaring kerjasama pemerintah daerah 
dengan perguruan tinggi. POKDARWIS dibekali keterampilan dan pemahaman terhadap 
masyarakat, akan ketentraman/kenyamanan dan kemandirian dalam mengelola sumberdaya 
yang ada di Desa Munding Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan kegiatan 
ini melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pelatihan, pendampingan 
dan evaluasi. Tim pelaksana pengabdi dipilih dari berbagai bidang ilmu yang relevan sehingga 
dapat menunjang terlaksananya program dan sudah memiliki pengalan dibidang penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat sehingga program yang didukung dapat berjalan lancar 
dan sesuai target yang diharapkan.

INDEPENDENT CLOUD STORAGE SECARA TERDISTRIBUSI

Nur Iksan, Djuniadi

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Berdasarkan hasil observasi pada SMK Negeri 5 Semarang, pengelolaan administrasi 
masih bersifat manual dan beberapa arsip digital disimpan dalam komputer yang tidak 
terkelola dengan baik serta sangat terbatas pada aksesnya. Beberapa aplikasi pengelolaan 
administrasi yang digunakan sudah dapat diakses melalui media internet, seperti Google 
Drive, Icloud, Dropbox dan SkyDrive. Bagaimanapun, layanan pada aplikasi tersebut masih 
menggunakan infrastruktur yang sangat bergantung pada provider sehingga pengguna 
memiliki beberapa keterbatasan seperti kendali akses penuh, kebijakan keamanan data, 
keberlanjutan layanan dan pemulihan data. Jika pengelolaan administrasi dilakukan pada 
sekolah maka perlu dipertimbangkan penggunaan sistem yang tidak bergantung pada suatu 
provider. Pengembangan sistem pengelolaan administrasi yang mandiri sangat diperlukan 
sehingga dokumen/arsip yang sangat penting dan bersifat rahasia dapat terjaga ketersediaan 
dan keamanannya. Untuk itu, diperlukan infrastruktur yang memadai dalam membangun 
independent cloud storage atau penyimpanan mandiri serta aplikasi pengelolanya. Pada 
proses bisnisnya, sistem ini dilakukan secara terdistribusi sehingga pengelolaan administrasi 
tidak lagi terpusat pada satu pengguna (staf tata usaha) melainkan semua entitas/pengguna 
(guru, kepala sekolah, staf tata usaha, bagian akademik, bagian kesiswaan, dan lain-lain). Untuk 
itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan meliputi pengembangan sistem 
pengelolaan administrasi menggunakan independent cloud storage secara terdistribusi. 
Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi pada permasalahan 
pengelolaan administrasi dan selanjutnya juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di 
SMK Negeri 5 Semarang
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PEMBUATAN MESIN PENGADUK ADONAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PADA 
USAHA KECIL PENJUAL MARTABAK

Rahmat Doni Widodo, Murdani

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

This devotion activity carried out with the aim to help problems that were being faced 
by small business sellerof martabak “Bangka”. Activity specific target of this devotion is to 
generate the external aspects of production such as: making dough mixer machine of sweet 
martabak that is rotated with electric motor. The methods used for the implementation of 
this activity was done in various ways that support each other, namely: coordination, machine 
building, training of machine operating, accompanying partners during the activities in 
progress and evaluating activity results. The result of this devotion activity is dough stirring 
machine with ¼ PK that time of the stirring becomes five times faster, stirring dough results 
become smoother, production increases, as well as income and increasing its profits.

PENERAPAN IPTEK PADA INDUSTRI KECIL KERAJINAN KAYU DI KECAMATAN MIJEN

Sri Handayani, Aris Widodo, Suwahyo

Jurusan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi oleh mitra kegiatan di bidang industri kreatif, dalam hal ini kerajinan kayu berupa 
rak sepatu khusus yang diekspor ke Eropa. Lokasi mitra terletak di Kel. Wonolopo, Kecamatan 
Mijen, Kota Semarang. Terdapat dua aspek permasalahan yang akan ditangani, yaitu aspek 
produksi dan aspek manajemen. Pada aspek produksi antara lain akan dibuat mesin mesin 
dowel dan penataan tempat produksi. Sebagai tim pelaksana kegiatan ini melibatkan 
dosen dan mahasiswa dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. 
Dalam pelaksanaan dipakai beberapa metode yang saling mendukung, antara lain dengan 
ceramah untuk materi yang bersifat teori, demonstrasi menyampaikan materi praktik, praktik 
langsung oleh mitra, dan pendampingan kegiatan. Dalam kegiatan ini telah berhasil dibuat 
dan diterapkan satu unit mesin dowel yang mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas 
produk kerajinan kayu. Selain itu dengan penerapan mesin dowel ongkos produksi lebih 
murah daripada menggunakan jasa pihak lain, sehingga keuntungan perajin meningkat.

PENERAPAN IPTEK PADA USAHA ANEKA SNACK DI KECAMATAN BANDUNGAN, 
KABUPATEN SEMARANG

Suwahyo, Titin Agustina

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, 
yaitu industri kecil pembuatan aneka snack, dengan alamat di Dsn Clowok, Ds. Kenteng, 
Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah dalam aspek 
produksi dan manajemen. Dalam aspek produksi, permasalahan utama adalah dalam proses 
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pengadukan adonan bahan kue/snack masih dilakukan secara manual dan membutuhkan 
waktu lama. Dalam aspek manajemen, mitra belum melakukan pembukuan usaha, promosi 
dan pemasaran produk masih dilakukan secara tradisional. Melalui kegiatan ini akan ditangani 
aspek produksi dan manajemen usaha sehingga omzet dan keuntungan mitra meningkat. 
Tim pelaksana kegiatan adalah dosen, teknisi, dan mahasiswa dengan bidang keahlian yang 
sesuai dengan kebutuhan lapangan untuk menjamin tercapainya target luaran kegiatan. 
Dalam pelaksanaan dipakai beberapa metode yang saling mendukung, antara lain dengan 
ceramah untuk materi yang bersifat teori dan motivasi, demonstrasi untuk menyampaikan 
materi prakik/keterampilan, praktik langsung oleh mitra, dan pendampingan kegiatan. Dalam 
kegiatan ini telah dihasilkan teknologi tepat guna berupa mesin pengaduk adonan kue bahan 
baku gandum yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

PENGOLAHAN KERUPUK KULIT IKAN DI KELURAHAN BULU LOR KOTA SEMARANG

Titin Agustina, Danang Dwi Saputro Fakultas

Jurusan PKK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Di antara berbagai jenis makanan ringan, kerupuk merupakan makanan ringan yang 
sangat populer bagi segala lapisan masyarakat. Mengingat peluang bisnis kerupuki, munculah 
banyak pelaku usaha yang menekuninya. Dalam kegiatan ini dipilih mitra usaha kecil yang 
menghadapi permasalahan terkait aspek produksi, yaitu produk masih mengandung minyak 
goreng terlalu banyak karena belum ada proses penirisan minyak. Hal ini dapat berakibat daya 
tahan kerupuk kulit ikan menjadi berkurang karena menjadi mudah rusak/berbau tengik. 
Alamat mitra di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara. Untuk mencapai target yang 
diinginkan, tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen, teknisi, dan mahasiswa dengan bidang 
keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan diterapkan 
beberapa metode yang saling mendukung, antara lain dengan ceramah/penyuluhan untuk 
materi yang bersifat teori dan motivasi, demonstrasi untuk menyampaikan materi praktik/
keterampilan, praktik langsung oleh mitra dan pendampingan kegiatan. Dalam kegiatan ini 
dihasilkan teknologi tepat guna berupa mesin peniris minyak goreng (spinner) yang mampu 
meningkatkan produktivitas usaha dan kualitas produk.

KONSERVASI KOTORAN SAPI UNTUK PEMANFAATAN BIOGAS DAN PUPUK ALAM

Wara Dyah Pita Rengga, Ria Wulansarie

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

In Nongkosawit village, district Gunungpati, Semarang, the availability of livestock are 
very abundant in the presence of 60 cows. Cowshed has been allocated respectively integrated 
with cattle owners in accordance with its cows. The work program carried out by Tim IbM is the 
extension of energy conservation from cow manure into biogas energy and fertilizer plants, 
an environmental sanitation in the cowshed construction of biogas digester installation and 
provision of water pumps and packing of organic fertilizer in the tourist village. Biogas energy 
can be used for lighting and cooking while its by-products can be used as fertilizer. Gain on 
sale of fertilizers is four times the price than cow dung. The fertilizer contains elements N, P, 
and K atoms that can nourish plants in sufficient quantities.



49Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2017

PENGABDIAN DOSEN FIK
PEMBENTUKAN KADER KONSERVASI DI SEKOLAH SEKITAR KAMPUS UNNES MELALUI 

PEMBERDAYAAN KELOMPOK ILMIAH REMAJA

Bambang Budi Raharjo, Parmin

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk membentuk kader 
konservasi pada siswa SMA Negeri 13 Semarang melalui kegiatan pembimbingan dan 
pendampingan penelitian dalam bidang Sains Dasar, Sains Terapan dan Humaniora. 
Pembentukan kader konservasi dilakukan melalui pendampingan kolaboratif antara dosen 
dan guru. Pendampingan yang telah dilakukan menghasilkan laporan karya ilmiah siswa 
sesuai dengan prinsip konservasi dan memenuhi kriteria penilaian Olimpiade Peneliti Siswa 
Indonesia (OPSI). Berdasarkan hasil pendampingan, dapat disimpulkan; pembentukan kader 
konservasi baru bagi siswa SMA dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekstrakurikuler KIR 
melalui penelitian yang berkaitan dengan konservasi.

IBM PENGEMBANGAN DESA WISATA GOGIK KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG

Cahyo Yuwono, Dwijanto

Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Potensi wisata yang begitu besar belum bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar 
karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wisata yang dimilikinya. Selain 
itu,kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam mengembangkan 
potensi wisata yang ada. Masyarakat cenderung lebih memilih bekerja di pabrik daripada 
mengembangkan potensi wisata yang dinilai belum tentu keuntungannya. Tujuan 
pengabdian ini adalah memberdayaan potensi wisata di Desa Gogik Kecamatan Ungaran 
Barat Kabupaten Semarang, antara lain (1) Pengembangan potensi wisata alam unggulan 
daerah Kabupaten Semarang yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara 
ke Desa Gogik kecamatan Ungaran Barat(2) pemetaan potensi wisata dan fasilitas pendukung 
seperti papan informasi, petunjuk arah, pusat kuliner serta factor lainnya., (3) publikasi wisata 
yang ada di gogik melalui pengembangan objek wisata dan media social. (4) Pembentukan 
kelompok sadar wisata (POKDARWIS); (5) Menjalin kemitraan dengan pemerintah, perguruan 
tinggi, industry (UKM), dan masyarakat luas. Berdasarkan Permasalahan dan solusi yang 
ditawarkan, Kegiatan pengabdian ini memiliki luaran sebagai berikut: Publikasi ilmiah di 
Jurnal/preseding, publikasi di media masa/cetak/elektronik, peningkatan omset dibidang 
ekonomi, peningkatan keterampilan dan pemahaman masyarakat, peningkatan ketentraman/
kenyamanan masyarakat. dan masyarakat dapat mandiri mengelola sumberdaya yang ada di 
Desa Gogik kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan kegiatan melalui 
beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pelatihan, pendampingan dan 
evaluasi. Tim pelaksana pengabdi dipilih dari berbagai bidang ilmu yang relevan sehingga 
dapat menunjang terlaksananya program dan sudah memiliki pengalan dibidang penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat sehingga program yang didudun dapat berjalan lancer 
dan sesuai target yang diharapkan.
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PENINGKATAN SIKAP MAWAS DIRI DAN TANGGUNG JAWAB MELALUI PENDAMPINGAN 
PERTAHANAN DIRI BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GUNUNGPATI 

SEMARANG

Ipang Setiawan, Moch Fahmi Abdulaziz, Bhayu Billiandri, Dhimas Bagus Dharmawan, Vivi Septiana Parista

Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Fenomena kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan wanita yang dilakukan oleh 
pria dewasa bahkan teman sebayanya sendiri memang sungguh cukup meresahkan. Kejadian 
tersebut memungkinan berdampak buruk yaitu terhadap perkembangan psikologi sikap 
anak, seperti kurangnya rasa percaya diri, tanggungjawab dan percaya diri. Berdasarkan 
permasalahan tersebut tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan 
pertahanan diri pada anak sekolah dasar yang berbasiskan pada nilai-nilai karakter. Metode 
pelaksanaan kegiatan berupa 1) Sosialisasi bahaya pelecehan dan kekerasan seksual dan 2) 
Pendampingan pertahanan diri anak melalui pelatihan beladiri pencak silat yang kegiatannya 
diberi penugasan rutin melakukan kegiatan yang mengarah seperti tuntutan butir karakter 
(seperti kemandirian, mawas diri, tanggungjawab, kepedulian, dan lain- lain). Hasil dari kegiatan 
pengabdian masyarakat ini adalah siswa mengetahui dan memahami bahaya pelecehan dan 
kekerasan seksual, peningkatan kemampuan sikap mawas diri serta tanggung jawab dengan 
adanya penguasaan keterampilan teknik dasar pencak silat pada siswa-siswi, siswa mampu 
melakukan teknik pukulan, hindaran, tangkisan, dan tendangan (samping, sabit, dan depan) 
untuk menghadapi bahaya tersebut.

PERAN POS INFORMASI LEPTOSPIROSIS DALAM UPAYA PENINGKATAN PERILAKU 
PENCEGAHAN DI KAWASAN TERDAMPAK AIR ROB

Mahalul Azam, Muhammad Azinar, Sugiharto, Oktia Woro Kasmini Handayani

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

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kasus Leptospirosis di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan. Puskesmas 
Bandarharjo adalah Puskesmas yang wilayahnya merupakan zona rawan Leptospirosis. Tahun 
2015, di wilayah Puskesmas Bandarharjo ditemukan 22 kasus Leptospirosis, meningkat dari 
tahun sebelumnya yaitu 14 kasus pada tahun 2014. Kasus Leptospirosis tersebut paling banyak 
terjadi di Kelurahan Tanjung Mas. Fakta ini menempatkan Puskesmas Bandarharjo tertinggi 
kasus Leptospirosis di kota Semarang. Wilayah ini termasuk endemis, karena wilayah ini 
merupakan daerah rawan banjir dan merupakan daerah yang sering terdampak rob (kawasan 
rob). Banyak genangan air pada musim penghujan maupun akibat rob menyebabkan banyak 
selokan-selokan yang menggenang, sampah-sampah menumpuk yang menjadi tempat 
berkembangbiaknya tikus. Studi awal oleh tim pengabdi, diketahui bahwa tingginya kasus 
penyakit Leptospirosis di wilayah tersebut selain karena faktor lingkungan yang rawan banjir 
dan rob, juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang belum menerapkan pola hidup bersih 
dan sehat. Pengetahuan masyarakat yang kurang tentang penyakit Leptospirosis. Penyakit ini 
penting untuk diketahui secara lengkap oleh masyarakat serta harus mendapatkan prioritas 
dalam pengendalian dan pemberantasannya terutama menjelang musim hujan tiba dan 
khususnya pada wilayah-wilayah rawan terjadi banjir. Pembentukan pos informasi Leptospirosis 
di kawasan terdampak air rob dipilih sebagai bentuk inovasi pola pemberian informasi kepada 
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masyarakat. Pos Informasi Leptospirosis ini sebagai wadah komunikasi dan informasi kesehatan 
dengan konsep pengembangan masyarakat dalam rangka penanggulangan Leptospirosis di 
kawasan rawan banjir dan kawasan terdampak air rob. Pos Informasi Leptospirosis menjadi 
pusat kegiatan penyebaran informasi penyakit Leptospirosis di masyarakat. Hasil evaluasi 
kegiatan Pos Informasi Leptospirosis telah mampu meningkatkan peran Kader Kesehatan 
dalam edukasi masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan, serta kesadaran masyarakat 
dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta dapat meningkatkan kewaspadaan 
terhadap bahaya penyakit Leptospirosis.

POS KELUARGA SIAGA UNTUK RISK MAPPING DAN MICRO COUNSELING KEHAMILAN 
RISIKO TINGGI DI DAERAH PEDESAAN

Muhammad Azinar, Anik Setyo Wahyuningsih

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Target penurunan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup 
belum tercapai belum tercapai sampai berakhirnya MDGs tahun 2015. Dalam dua tahun 
terakhir, kasus kematian ibu di kabupaten Kendal meningkat. Pada tahun 2015 terjadi 23 
kasus, naik dari tahun sebelumnya yaitu 19 kasus. Wilayah Singorojo merupakan wilayah 
yang belum bisa menekan kasus kematian ibu secara signifikan. Dua tahun terakhir terjadi 2 
kasus kematian ibu. Penyebab utamanya adalah perdarahan, hipertensi dan anemia. Faktor 
“3 terlambat” dan “4 terlalu” menjadi faktor risiko yang memperberat terjadinya kematian ibu. 
Kondisi geografis, sosiokultural, letak serta wilayah yang masih pedesaan dan jauh dari pusat 
layanan kesehatan rujukan turut berpengaruh terhadap kejadian kematian ibu. Pemetaan 
awal oleh Tim Pengabdi diketahui bahwa faktor risiko gangguan kehamilan dan komplikasi 
persalinan banyak terjadi di desa Singorojo kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Deteksi 
dini terhadap faktor risiko gangguan kehamilan menjadi informasi yang wajib diketahui 
oleh setiap ibu hamil dan masyarakat sejak sedini mungkin untuk menurunkan jumlah kasus 
kematian ibu khususnya di wilayah pedesaan. Pemerintah telah melakukan upaya menurunkan 
kematian ibu melalui peran Bidan Desa. Namun, keterbatasan jumlah Bidan dan cakupan 
wilayah yang cukup luas menjadi kendala dalam memberikan informasi secara komprehensif 
kepada ibu hamil. Pos Keluarga Siaga menjadi alternatif solusi permasalahan tersebut. Melalui 
peningkatan peran serta masyarakat khususnya Kader Posyandu, Pos Keluarga Siaga ini dapat 
menjadi wadah edukasi, pemetaan kehamilan berisiko (risk mapping) sekaligus menjadi media 
untuk melakukan konseling (micro counseling) terhadap ibu hamil berisiko. Melalui kegiatan 
Pos Keluarga Siaga di wilayah pedesaan ini, Kader telah mampu melakukan kegiatan pemetaan 
kehamilan berisiko, terampil menggunakan instrumen surveilans factor risiko kehamilan, 
serta memahami seluruh isian yang ada dalam instrumen tersebut. Kader juga telah mampu 
melakukan interpretasi hasil pemetaan menurut skor risiko kehamilan. Berdasarkan hasil 
pemetaa n yang dilakukan oleh Kader di masing-masing wilayah di desa Singorojo, diketahui 
hasil bahwa dari 69 ibu hamil yang telah diidentifikasi melalui kegiatan surveilans kehamilan 
berisiko 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.



52 Kumpulan Ringkasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2017

PENERAPAN STRATEGI PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI PAINTBALL DI KAWASAN 
WISATA PERBUKITAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nanang Indardi, Hadi Setyo Subiyono, Sahri
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Kegiatan yang dilakukan pada pengabdian pada masyarakat ini adalah pelatihan 
kepada seluruh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang ada di Kabupaten Pekalongan 
dalam mengembangkan olahraga rekreasi Paintball Kabupaten Pekalongan yang nantinya bisa 
digunakan bekal dalam upaya pengelolaan dan pengembangan olahraga rekreasi paintball. 
Pelatihan ini untuk memberi pemahaman mengenai pengembangan olahraga rekreasi paintball 
dengan bentuk kegiatannya adalah pelatihan tentang penerapan strategi pengembangan 
olahraga rekreasi paintball di Kawasan Wisata Perbukitan Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat 
mengembangkan olahraga rekreasi paintball Kabupaten Pekalongan dan menggerakkan ekonomi 
masyarakat yang didasarkan pada potensi kelompok dan wilayah untuk memperkenalkan 
olahraga rekreasi paintball di Kawasan Wisata Perbukitan Kabupaten Pekalongan. Langkah-
langkah dalam rangka mencapai tujuan ditempuh dengan berkoordinasi dengan Pemerintah 
Daerah setempat yakni Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 
dan seluruh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk 
mendiskusikan topik yang hendak diabdikan dan mencari data jumlah desa wisata maupun 
POKDARWIS sebagai calon peserta pelatihan. Pengabdian dilaksanakan dalam 6 bulan dengan 
meliputi survei, seminar awal dan persiapan, pelatihan (teori dan praktek), seminar akhir dan 
pelaporan. Pelatihan yang diselenggarakan dengan materi teori: a) Olahraga Rekreasi Paintball; 
b) Strategi-strategi Pengembangan Olahraga Rekreasi Paintball. Pelatihan yang diselenggarakan 
dengan materi praktek yakni peningkatan keterampilan, berupa pelatihan dan pengenalan 
olahraga rekreasi paintball.

OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN GURU DAN 
PESERTA DIDIK SMA DAN SMK DI KOTA SALATIGA

Tandiyo Rahayu, Sarwi, Sugiharto

Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang berkewajiban untuk mewujudkan 
cita-cita nasional tersebut terus berupaya untuk dapat merealisasikan peningkatan mutu 
pendidikan melalui berbagai program. Salah satu program yang dicanangkan oleh universitas 
adalah program professor go to school. Program ini bertujuan untuk melakukan pendampingan 
dalam bentuk fasilitasi, pelatihan dan pemodelan yang dilakukan oleh para Profesor di 
Perguruan Tinggi khususnya professor di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES). 
Kegiatan professor go to school direalisasikan dalam bentuk optimalisasi potensi sumber daya 
manusia melalui pelatihan guru dan peserta didik SMA dan SMK di kota Salatiga. Pelatihan 
guru berfokus pada kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah sedangkan pelatihan peserta 
didik berfokus pada pelatihan permainan BAVOS dalam aktivitas jasmani. Kegiatan pengabdian 
dilaksanakan di SMA N 3 Salatiga dan SMK N 3 Salatiga. Sasaran kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat melalui pelatihan guru adalah guru SMA dan SMK yang berjumlah 35 orang. 
Tujuan kegiatan pengabdian yaitu: 1) mendeskripsikan aktivitas peserta pengabdian dalam 
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pembekalan penulisan publikasi ilmiah; dan 2) menghasilkan draf proposal penelitian 
tindakan. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu ekspositori dan tanya jawab serta praktik 
penyusunan proposal penelitian dan penyusunan artikel ilmiah. Materi kegiatan ekspositori 
tentang profesionalisasi dan penulisan karya ilmiah mencakupi hakikat profesionalisasi guru 
dan kiat menyusun proposal dan menulis artikel ilmiah. Permainan BAVOS menjadi salah 
satu materi yang dapat digunakan untuk menggali potensi peserta didik melalui aktivitas 
jasmani. Permainan BAVOS yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat 
mengoptimalkan perkembangan koordinasi gerak peserta didik baik koordinasi mata tangan 
maupun koordinasi mata kaki melalui aktivitas bermain dan dapat sebagai upaya optimalisasi 
potensi sumber daya manusia khususnya peserta didik di SMA N 3 Salatiga dan SMK N 3 
Salatiga.

DASA WISMA BEBAS PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN MELALUI IMPLEMENTASI 
HOME ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HEHS) DI DUKUH BANARAN DAN PERSEN 

KELURAHAN SEKARAN

Yuni Wijayanti, Hasty Widyastari

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Penyakit berbasis lingkungan merupakan penyebab kesehatan masyarakat yang 
serius bahkan penyebab utama kematian. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga 
kebersihan dan kesehatan masih rendah yang mengakibatkan berbagai penyakit mudah muncul 
dan berkembang. Penyakit berbasis lingkungan masih menjadi permasalahan kesehatan 
masyarakat di Indonesia. ISPA dan diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan selalu 
masuk dalam 10 besar penyakit di hampir seluruh Puskesmas di Indonesia, selain malaria. Hasil 
observasi awal dan wawancara tanggal 9 Maret 2017 pengusul dengan ketua RT 07/ RW 05 
(Dukuh Banaran) dan RT 02 RW 06 (Dukuh Persen) Kelurahan Sekaran Gunungpati Semarang 
dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sekitar rumah warga sebagian besar terlihat 
masih kotor tidak sehat, kejadian penyakit berbasis lingkungan masih ada, pengetahuan 
dan sikap tentang Home Environmental Health and Safety (HEHS) masih kurang juga. Dukuh 
Persen pada tahun 2016 mendapat sertifikat “Daerah Kumuh” di Kota Semarang. Solusi yang 
ditawarkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya penyuluhan 
dan pelatihan tentang penyakit berbasis lingkungan dan HEHS, adanya juru pemantauan 
kesehatan lingkungan (JUMANKESLING) yang dapat memantau kesehatan lingkungan sekitar 
rumah warga, dan program hari “Minggu Bersih dan Sehat”. Adapun luaran yang dihasilkan 
adalah berupa modul, leaflet, checklist, dan kartu PLR (pemantauan Lingkungan Rumah). 
Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan 
pelatihan bagi ibu-ibu dasa wisma dan JUMANKESLING. Pada kegiatan ini digunakan metode 
ceramah, demonstrasi dan praktik serta diskusi (problem solving), forum temu warga dasa 
wisma bulanan. Nilai rata-rata pretes dari peserta kegiatan sebesar 6,57 menunjukkan tingkat 
pemahaman/pengetahuan peserta tentang penerapan HEHS masih kurang. Setelah peserta 
mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan metode 
ceramah, demonstrasi, dan pemecahan masalah (problem solving), tingkat pemahaman/
pengetahuan terhadap penerapan perilaku HEHS menjadi meningkat. Hal ini representasikan 
dengan adanya nila rata-rata postes yang lebih tinggi yaitu menjadi 7,80 yang menunjukkan 
adanya peningkatan pemahaman sebesar 18,72%. Untuk lebih meningkatkan kemandirian 
ibu-ibu Dasa Wisma dalam implementasi HEHS diperlukan pelatihan lebih lanjut khususnya 
tentang pengayaan upaya-upaya pencegahan penyakit infeksi berbasis lingkungan secara 
mandiri dan spesifik.
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PENGABDIAN DOSEN FE
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN GREEN VILLAGE DI DESA 

MONTONGSARI KENDAL

Amin Pujiati, Prasetyo Ari Bowo, Nurjannah Rahayu K
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Tujuan pengabdian ini adalah pemberdayaan dan pembentukan kelompok masyarakat 
yang peduli lingkungan yang terdiri dari kelompok Ibu-Ibu PKK , pembuatan sentra vertical 
garden sayur-sayuran dan buah-buahan. Kontribusi dari program pengabdian ini adalah 
membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi 
dengan memperoleh tambahan pendapatan bagi keluarga, menciptakan kenyamanan 
dalam kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Metode yang 
akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan FGD, penyuluhan, pelatihan 
dan praktek pembuatan sentra vertical garden. Seluruh proses tersebut dilakukan pada 
kelompok masyarakat yaitu Kelompok Ibu-Ibu PKK di Desa Montongsari Kecamatan Weleri 
Kabupaten Kendal. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali oleh kondisi 
semakin berkembangnya jumlah penduduk sementara pemilikan lahan semakin menyempit. 
Program ini dirancang untuk membantu masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan 
dimana pemilikan lahan yang sedikit. Kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan masyarakat 
terutama ibu-ibu yang tidak mempunyai kegiatan untuk diberikan pemahama atau diberikan 
penyuluhan tentang bagaimana memanfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar rumah. 
Kemudian dilaksanaka pelatihan dan praktek pembuatan media atau alat yang akan digunakan 
untuk bertanam dengan sistem vertikultur. Setelah itu akan dilaksanakan penyuluhan kembali 
tentang bagaimana pengelolaan dari hasil tanaman tersebut agar dapat memberikan manfaat 
bagi keluarga dan dapat menambah penghasilan keluarga.

UPAYA MENCIPTAKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE MELALUI PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG

Amir Mahmud, Nurdian Susilowati, Jariyah
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Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. 
Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian 
menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Berdasarkan hasil kerjasama dengan 
Kecamatan Jambu maka permasalah mitra yang akan mendapatkan solusi adalah pada 
penatausahaan keuangan desa yang meliputi aspek pemahaman prosedur pencatatan 
penerimaan kas melalui bendahara desa dan melalui bank serta pencatatan pada buku kas 
umum. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan bimbingan teknis. Jumlah bendahara, 
sekretaris, dan kepala desa yang hadir dalam kegiatan pengabdian sejumlah 27 orang. Kegiatan 
berjalan dengan lancar. Setelah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (1) bendahara 
desa dapat melalukan pencatatan transaksi dalam SISKEUDES seperti menginput transaksi 
penerimaan kas melalui bendahara desa, transaksi penerimaan kas melalui baik, dan transaksi 
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dalam buku kas umum; (2) Bendahara desa paham peraturan perpajakan khususnya PPh pasal 
21,22, dan 23; (3) Bendahara desa dapat melalukan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 
21, 22 dan 23; (4) Inisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan terinputnya 
transaksi dengan benar, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Asas 
akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FINTECH VS BANK KONVENSIONAL: SUMBER PENDANAAN ALTERNATIF KOMUNITAS 
UMKM CENTER JATENG

Moh Khoiruddin, Bayu Wiratama, Kris Brantas Abiprayu,.
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sarana penopang perekonomian 
bangsa. Kondisi perekonomian global yang tidak menentu ternyata sangat berpengaruh 
terhadap UMKM di Indonesia. Berdasar penelitian Ardiansari (2014) menunjukan bahwa 
kendala utama pengembangan UMKM terkait dengan masalah akses pendanaan dan pinjaman 
yang persyaratannya yang menurut mereka tidak mudah untuk dipenuhi. Berdasar hal tersebut 
maka tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah menumbuhkan pengetahuan 
manajerial khususnya dalam informasi/syarat yang dibutuhkan dalam penyediaan permodalan 
pada UMKM Center Jateng. Untuk efektivitas kegiatan, maka tim pengabdian mengundang 
perwakilan dari berbagai klaster untuk diberi sosialisasi dan pendampingan dalam hal syarat 
perolehan modal dari bank dan lembaga keuangan Fintech Uangtemanku.com. Harapannya 
perwakilan dari masing-masing klaster tersebut dapat mensosialisasikan pada anggota klaster 
yang lain di lain waktu. Jika kegiatan ini terlaksana dengan baik harapannya masalah kecukupan 
modal yang dialami oleh UMKM dapat terselesaikan dan dapat menjalankan usahanya dengan 
baik dan mencapai competitive advantage di pasar global.

PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK SURAT PENGANTAR RT/
RW ONLINE UNTUK MEWUJUDKAN SEMARANG “SMART CITY”

Muhammad Khafid, Agus Wahyudin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
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Setiap warga masyarakat mengharapkan pelayanan surat pengantar RT/RW dapat 
diperoleh secara cepat dan tepat. Namun demikian, harapan pelayanan publik surat pengantar 
RT/RW yang demikian terkadang tidak bisa terwujud. Seringkali pengurusan surat pengantar 
RT/RW memakan waktu berhari- hari. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 
meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa pelayanan surat pengantar RT/RW bagi 
warga masyarakat yang membutuhkan. Target khusus dari pengabdian kepada masyarakat 
ini adalah: (1) disusunnya sistem pelayanan publik surat pengantar RT/RW secara online, dan 
(2) diimplementasikannya sistem pelayanan publik surat pengantar RT/RW secara online. 
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Berdasarkan hasil kegiatan pengabdiam masyarakat, disimpulkan bahwa sistem aplikasi 
surat pengantar RT RW online merupakan salah satu solusi alternatif pelayanan administrasi 
warga yang efektif, karena sistem ini bisa mengatasi permasalahan kesulitan warga dalam 
memperoleh layanan administrasi tanpa batas dimensi ruang dan waktu. Warga menyambut 
baik keberadaan sistem aplikasi surat pengantar RT RW online ini, terutama bagi warga 
penduduk pendatang (warga kompleks perumahan). Namun demikian, bagi warga penduduk 
kampung asli, keberadaan sistem ini belum begitu dibutuhkan. Mayoritas warga penduduk 
kampung asli belum akan menggunakan sistem online ini. Berdasarkan hasil umpan balik 
tentang kemudahan penggunaan sistem dan tampilan menarik dari sistem ini, disadari sistem 
ini masih banyak kekurangan, sehingga penyempurnaan di masa mendatang masih sangat 
diperlukan.

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN DALAM PEMBUATAN PUBLIKASI 
ILMIAH MELALUI WORKSHOP DAN PENDAMPINGAN BAGI GURU SMA KOTA SEMARANG

Rusdarti, Achmad Slamet, Sucihatiningsih DWP, Dwijanto

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Kualitas tenaga pendidik sebagai agen pembelajaran di satuan pendidikan, guru yang 
profesional diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di 
Indonesia secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses 
yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. 
Dalam rangka peningkatan kualitas SDM peran guru sebagai tenaga pendidik dituntut 
menjadi tenaga profesional. Pentingnya peran guru sangat menentukan berhasilnya usaha 
peningkatan mutu pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Peran guru secara konkrit dijelaskan, bahwa guru lebih tepat memiliki falsafah dan tujuan 
pendidikan, kriteria keberhasilan pendidikan, ilmu dan teori pendidikan yang relevan, struktur 
pendidikan, kurikulum, organisasi dan kepemimpinan pendidikan maupun pembiayaan 
pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui 
pembuatan proposal penelitian tindakan kelas dan guru menjadi terbiasa melakukan karya 
pengembangan profesi melalui budaya meneliti dengn permasalahan di kelas yang dialami 
dan menulis di journal. Dalam upaya meningkatan profesionalisme dan meningkatkan 
budaya akademik, yang merupakan nilai-nilai budaya mutu. Hasil akhir adanya workshop dan 
pendampingan ini adalah guru dapat membuat penelitian tindakan kelas secara berkelanjutan 
dan dapat menulis karya pengembangan profesi untuk pengembangan diri tidak hanya PTK 
saja; Guru menguasai dan dapat memilih model-model pembelajaran sesuai kebutuhan 
dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan antara masyarakat sasaran yaitu para guru 
SMA Kota Semarang dengan pengabdi yang dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam 
karya pengembangan profesi melalui workshop dan pendampingan pembuatan karya ilmiah 
pengembangan profesi dan pengembangan diri dari tim pengabdi merupakan hasil nyata 
oleh para guru yang mengikuti workshop dan pendampingan PKB.
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PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PULAU 
TIBAN, DESA KARTIKAJAYA, PATEBON KENDAL

Widiyanto, Nina Farliana, Raeni

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Pulau Tiban yang merupakan objek wisata baru di Kabupaten Kendal yang terbentuk 
akibat abrasi bertahun-tahun dan mulai disadari masyarakat sekitar lima tahun belakangan 
menjadikan pulau Tiban menarik untuk dikunjungi. Permasalahan yang dihadapi para 
Pokdarwis desa Kartikajaya adalah kurangnya kemampuan di tingkat manajerial yaitu belum 
dimilikinya pengetahuan tentang bagaimana cara pengembangan potensi wisata dengan 
konsep ekowisata, serta pengelolaan objek wisata yang masih sederhana. Tujuan kegiatan ini 
yang pertama adalah untuk memberdayakan wisata Pulau Tiban Desa Kartikajaya, Kecamatan 
Patebon, Kabupaten Kendal melalui konsep ekowisata berbasis masyarakat. Tujuan kedua adalah 
memberikan kontribusi positif dari adanya pemberdayaan ekowisata berbasis masyarakat 
di Pulau Tiban, sehingga mampu memberikan nilai lebih tidak hanya pada lingkungan 
dan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat lokal. Metode pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan dan pengembangan ekowisata pulau 
Tiban berbasis masyarakat yang dilakukan dengan metode pelatihan yang menghasilkan 
keterampilan, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi serta pendampingan. Adapun 
langkah strategis yaitu: (1) Pokdarwis dan masyarakat desa Kartikajaya akan diberikan 
wawasan tentang manfaat mengembangkan potensi daerah, (2) diberikan pengetahuan dan 
pemahaman untuk mengembangkan ekowisata pulau Tiban berbasis masyarakat, (3) Sesi 
diskusi dan tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada Pokdarwis dan masyarakat 
untuk bertanya terkait pengembangan konsep ekowisata untuk pulau Tiban, (4) Memberikan 
gambaran dan simulasi tentang penerapan dan pengembangan ekowisata pulau Tiban dengan 
berbasis masyarakat, (5) Melakukan pendampingan kepada Pokdarwis dan masyarakat dalam 
menerapkan dan mengembangkan konsep ekowisata berbasis masyarakat di pulau Tiban,dan 
(6) Evaluasi hasil dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Hasil kegiatan pengabdian 
pada masyarakat yang telah terlaksana adalah (1) kegiatan kordinasi dan pemetaan potensi 
desa, (2) identifikasi tanaman yang hidup di pulau Tiban sebagai dasar dalam pelaksanaan 
program ekowisata bidang pendidikan, (3) koordinasi potensi desa yang memiliki jual tinggi 
dalam rangka menunjang perekonomian warga sekitar, serta (4) sosialisasi ekowisata kepada 
pokdarwis, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah serta lembaga terkait. Kontribusi 
kegiatan pengabdian pertama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama 
kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan wisata. Kedua, terjalinya kerjasama 
antara praktisi dan akademisi dalam mengembangkan potensi daerah yang ada.
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PENGABDIAN DOSEN FH
IBM PRODUSEN CRIPING SINGKONG DESA TRISOBO, KECAMATAN BOJA, KABUPATEN 

KENDAL

Aprila Niravita

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
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Kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan mengharuskan daerah tersebut 
menggali semua potensi yang dimiliki. Dalam era otonomi daerah memunculkan persaingan 
ekonomi dan peningkatan daya saing daerah menjadi krusial, mengingat keberhasilan 
(kelangsungan hidup) komunitas ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap 
perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar. Oleh karena itu, setiap daerah 
perlu mengidentifikasi dan menganalisis potensinya terutama berbasis keunggulan lokal. 
Identifikasi potensi wilayah merupakan aktivitas mengenal, memahami dan merinci secara 
keseluruhan potensi (SDA & SDM) yang dimiliki sehingga mendukung upaya meningkatkan 
kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Masyarakat Trisobo dalam mengelola 
potensi tersebut belum dijalankan dengan managemen yang baik dan profesional. Sekedar bisa 
laku dan hasilnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Teknologi yang digunakan 
juga masih sangat sederhana. Kondisi demikian dikarenakan tingkat pendidikan yang relatif 
masih rendah dan sifat masyarakat Desa Trisobo apa adanya, sudah merasa cukup dengan 
apa yang dihasilkan sekarang. Criping singkong perlu dikembangkan secara managemen baik 
sebagai produk lokal yang berbasis pada sumberdaya yang ada di Desa Trisobo dan diperlukan 
pengemasan yang sesuai standart dan promosi untuk lebih dikenal. Hal tersebut juga untuk 
mendukung pengembangan pariwisata setempat.

DISEMINASI PENGUATAN NILAI KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA 
BERDASARKAN PP NO. 8 TAHUN 2016 DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN 

KABUPATEN SEMARANG

Arif Hidayat, Indung Wijayanto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

The potential for more funds to be disbursed and managed directly by the villages 
has resulted in indications of irregularities, fraud and corruption, and environmental damage. 
This dissemination activity aims to increase the capacity of village government and village 
institutions in the management of village funds based on the value of conservation in accordance 
PP. 8 Year 2016 in Jetis Village Bandungan District Semarang Regency as best practice for other 
villages in Indonesia to create a good management of village fund management, transparent, 
accountable, and conservation. The method used in the implementation of this activity is 
the method of dissemination, including observation and survey instansional, needs analysis 
(brainstorming), counseling and technical guidance, and mentoring. The assessment result 
(Model Rating Scale), indicates that this activity is “indispensable” for improving participants’ 
understanding in managing village funds based on conservation value. The recommendation 
of this activity is the need for regular, programmed, and continuous dissemination & mentoring.
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PEMBERDAYAAN EKONOMI BERWAWASAN HUKUM DAN KONSERVASI BAGI KELOMPOK 
USAHA KECIL DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Martitah, Arif Hidayat, Slamet Sumarto
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Micro Small Enterprises (SMEs) as business actors that produce various needs of life, 
unwittingly become one of the contributors to the cause of environmental damage. Negative 
impacts caused by SMEs occur from efforts to obtain raw materials, production processes, and 
waste generated either at the time of production or after. The main factors that trigger the 
magnitude of the impact of environmental damage is the low understanding and awareness 
of the community in preserving the environment, and the weak of law enforcement. This 
activity aims to improve the understanding & skill of SME Group “Jahit Mandiri” Jetis Village, 
Bandungan Subdistrict, Semarang Regency in realizing economic empowerment with law 
and conservation, through brainstorming, counseling and evaluation methods. The result 
of the evaluation (Model Rating Scale), indicates that this activity is “indispensable” for the 
improvement of participants’ understanding in the management of small business that is pro 
to the environment. The recommendation of this activity is the need for regular, programmed, 
and continuous dissemination & mentoring.

ACCELERATION MODEL IN OBTAINING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR)ON 
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN SEMARANG CITY CENTRAL JAVA1

Rodiyah, Waspiah

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

SMEs have an important position in IPR and welfare of the people. Ironically, not all 
the SMEs understand and want to apply for a patent. This is caused by many dominantfactors 
which are ignorance and unfamiliarity mechanismof the IPR filing. Therefore, there needs to 
be anaccelerationmodelto obtain IPRs on SMEs. The focus of the research is on the model of 
the acceleration to obtain IPR SMEs in Semarang, especially theLP2MUnnes’Patronage. The 
output target of the research is the creation of a model in the form of a prototype to enrich 
the teaching materials and both national and international accreditation journals publication. 
The methods of the research used a qualitative approach - hermeunitik with socio-juridical 
research. The analysis of the data usedthe analysis of interaction models constructivism in R & 
D analysis techniques. The study was conducted at SMEsLP2MUnnes’ Patronage Gunungpatiin 
Semarang, Central Java. The results showed that the model of accelerated acquisition of IPRs 
on SMEs in Semarang Central Java is to integrate the institutional IPR Center, in the forms 
of facilitating the acquisition of the intellectual property rights through an investigation of 
the potential IPR, IPR awareness of the importance of registration, facilitating by applying the 
registration along with the fulfillment of the IPR document, accelerating the substance of the 
examination process to commercialize the results of IPR and conduct legal assistance in case 
of IPR disputes . In addition, it isin the form of doing a patent investigation in an international 
patent document. The barriers of the accelerated acquisition of IPRs on micro, small and 
medium enterprises (SMEs) inSemarang Central Java is, internallyas ordinary people, they do 
not know, even are apathetic about the findings or product protection for IPR, the difficulty 
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of the process and procedures of IPR that they understand, the limited human resources who 
have willingness to accompany the IPR acquisition, the cost of which has not been able to be 
supported by the SMEs who are still growing. Externally, the government has no goodwill to 
help SMEs obtain the IPR;the lack of the IPR Center institutions that would help the inventor 
or inventor candidates. It is recommended to synergize the existing IPR Center ( for example 
belonging to LP2M Unnes ) with the SMEs in Semarang especially Gunungpati to perform the 
investigation process, dissemination, awareness, application, accelerating the acquisition of 
intellectual property rights to the commercialization together in partnership . At the same 
time,the acceleration obstacles can be overcome by the cooperation of the existing IPR Center 
( Unnes and Balitbang Semarang ) performing a data base of potential IPR, facilitating and 
willingness to conduct a thorough assistance of the IPR acquisition.

IMPLEMENTASI TRADITIONAL OR TRIBA MOOTS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK 
PIDANA RINGAN DI MASYARAKAT SUKU SAMIN KABUPATEN BLORA

Sonny Wicaksono, Anis Widyawati

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada masyarakat Sumber Dana DIPA PNBP Unnes Tahun 2017

Usulan program Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan hasil dari penelitian 
anggota Tim pengusul pada tahun 2014 yang berjudul Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian 
Konflik Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Samin Desa Klopodhuwur Kabupaten Blora. Latar 
belakang budaya ini menjadikan Tim Pengabdi tertarik untuk menerapkan Model Traditional 
Village or Triba Moots sebagai upaya penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat. 
Permasalahan yang coba diatasi dalam kegiatan ini adalah mengenai upaya yang selama ini 
dilakukan oleh masyarakat Suku Samin dalam menangani tindak pidana ringan. Pengabdian 
Masyarakat ini juga mencoba menerapkan Model Traditional Village or Triba Moots dalam 
upaya menyelesaikan tindak tindak pidana ringan. Metode yang digunakan dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat ini adalah participatory rural appraisal (PRA), exploratory, topical, 
evaluation and monitoring. Participatory rural appraisal adalah sekumpulan pendekatan 
dan metode yang mendorong masyarakat desa/kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam 
meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai kondisi kehidupan mereka 
sendiri agar mereka dapat membuat rencana tindakan sesuai dengan permasalahan di 
wilayahnya. Target kegiatan ini adalah (1) menganalisis dan memetakan permasalahan yang 
menyangkut hukum adat di masyarakat Suku Samin; dan (2) mengetahui penerapan Model 
Traditional Village or Triba Moots di masyarakat Suku Samin. Luaran kegiatan ini berupa artikel 
ilmiah untuk publikasi jurnal/prosiding, pemakalah dalam pertemuan ilmiah, buku ajar mata 
kuliah Hukum Pidana dan secara praktis ditujukan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. 
Kegiatan ini bagi pelaku memberikan memberikan efek jera agar tidak melakukan tindak pidana 
ringan, dan sebagai mekanisme sanksi kepada pelaku. Kegiatan ini bagi korban memberikan 
nilai keadilan berupa ganti rugi atau sanksi. Kegiatan ini bagi masyarakat akan meningkatkan 
keterampilan masyarakat dalam menerapkan Model Traditional Village or Triba Moots sebagai 
upaya penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat Suku Samin dan mencetak kader 
tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam mempraktikkan Model Traditional Village 
or Triba Moots.
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PENGABDIAN DOSEN PUSAT-PUSAT LP2M
IBM PERANGKAT DESA MELALUI PENDAMPINGAN PENGUASAAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI KECAMATAN GUNUNGPATI

Farid Ahmadi, Florentina Widihastrini, Bekti Nugroho

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
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Upaya meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) para aparat 
desa di Indonesia mendesak dilakukan. Pasalnya aparat desa di Indonesia belum sepenuhnya 
memahami cara memanfaatkan TIK dalam menunjang pekerjaanya. Belum dapatnya aparat 
desa dalam memaksimalkan penggunaan TIK pastinya berdampak pada kualitas pelayanan 
aparat desa terhadap masyarakat. Akibatnya, pelayanan masyarakat di desa belum dapat 
terpenuhi dengan baik. Program IbM ini secara optimal dilakukan proses pendampingan bagi 
aparatur desa di kecamatan Gunungpati dari yang belum memiliki dasar TIK sampai peserta 
dibekali dengan beberapa materi untuk memperlancar pekerjaan mereka. Dengan pendekatan 
personal dalam setiap pelatihan yang dilakukan diharapkan seluruh aparatur dapat melek IT 
dan pekerjaan yag dilakukan tanpa terkendala hal-hal administratif yang dapat menyelesaikan 
secara cepat dan akurat. Penguasaan TIK yang baik oleh perangkat desa merupakan salah 
satu langkah untuk ikut mensupport pelaksanaan pemerintahan dalam rangka menuju pada 
efisiensi dan efektivitas pelayanan public. Diharapkan, kemampuan TIK yang telah dimiliki 
oleh perangkat desa dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dan ditingkatkan lagi,

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KESELAMATAN HIDUP DASAR BAGI ANAK 
MELALUI PERMAINAN RAMAH ANAK (SAFETY EDUCATION FOR THE BASIC LIFE AMONGS 

THE CHILDREN)

Evi Widowat, Rulita Hendriyani

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
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Anak adalah makhluk yang rentan mengalami dampak negatif dari potensi bahaya 
keselamatan yang ada disekitarnya seperti: potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari 
listrik, api, perkakas/mesin/alat, benda bergerak, benda tajam, benda - benda yang berpotensi 
bahaya, binatang yang berpotensi menimbulkan bahaya, ataupun bencana alam yang 
mungkin muncul. Karena anak adalah individu yang belum matang perkembangan kognitif, 
psikhis dan sosialnya serta terbatasnya pengetahuan yang mereka miliki. Disisi lain pendidikan 
anak disekolah saat ini masih minim dalam memberikan pembekalan konsep nilai keselamatan 
khususnya bagi keselamatan hidup dasar bagi anak baik melalui pendidikan formal ataupun 
pendidikan informal yang dikemas dalam kegiatan ekstrakurikuler. Maka dirasa perlu untuk 
menyusun media pendidikan keselamatan bagi anak yang menyenangkan dimana anak 
dapat belajar melalui proses bermain dengan permainan edukatif. Metode yang digunakan 
adalah dengan menggunakan metode permainan, diskus, tanya jawab dan dievaluasi dengan 
menggunakan pengukuran hasil pre test dan post test. Hasil kegiatan adalah 2 produk 
permainan pendidikan keselamatan hidup dasar bagi anak yaitu permainan gunting batu 
kertas dan ular tangga. Pada permainan gunting batu kertas pendidikan keselamatan pada 
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anak menyajikan gambar sebanyak 42 gambar yang terkait dengan 13 potensi bahaya yang 
ada disekitar anak dan wajib diketahui anak tentang bahayanya sehingga anak dapat menjaga 
keselamatan dirinya. Sementara pada permainan ular tangga pendidikan keselamatan 
menyajikan gambar sebanyak 12 gambar. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa rata-rata 
nilai pre test adalah sebesar 37,9 dan rata-rata nilai post test nya naik menjadi 65,5 atau dapat 
dikatakan telah terjadi kenaikan pada nilai post test sebesar 73,1 %.

PELATIHAN AGROPREUNEUR “USAHA TANI TERNAK TERPADU” BAGI ANGGOTA POLRI 
MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP) DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH

Amidi, Eka Yuli Astuti
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Usia pensiun anggota Polri menurut Pasal 30 ayat 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 58 tahun yang secara psikologis termasuk 
tahapan dewasa menengah (middle adulthood). Masa dewasa menengah ini masih dapat 
dikatakan cukup produktif. Berbagai persiapan perlu dilakukan baik fisik maupun psikologis 
agar tidak menimbulkan gejala post power syndrome yang akan membawa pengaruh negatif 
terhadap diri pribadi, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Masa Persiapan Pensiun (MPP) 
adalah hak anggota Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum diberi kesempatan 
menjalani persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun untuk meningkatkan kemampuan 
dan sebagai persiapan agar masih dapat memiliki kegiatan atau pendapatan setelah pensiun. 
Salah satu alternatif kegiatan yang dapat membantu mempersiapkan purna tugas POLRI 
agar mandiri setelah pensiun adalah melalui program pelatihan pengelolaan kewirausahaan 
agribisnis usaha tani ternak terpadu yang tidak membutuhkan kemampuan yang tinggi 
dan permodalan yang besar. Kegiatan ini merupakan hasil kemitraan Gugus Pengelolaan 
Kerjasama dan Pengembangan Usaha LP2M Unnes dengan Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. 
Materi pelatihan agribisnis yang dapat diimplementasikan pada kegiatan merupakan kegiatan 
usaha tani dalam arti luas, dari hulu, on-farm hingga hilir, yang dikenal dengan sistem dan 
usaha agribisnis terpadu berupa pola usaha yang memadukan pemeliharaan ternak, ikan 
dan budidaya pertanian secara umum dalam satu kawasan. Output kegiatan pengabdian 
ini diharapkan 1) Peserta dapat memanfaatkan dan mengembangkan ilmu sehingga dapat 
memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar 
melalui penciptaan lapangan kerja, 2) Peserta memiliki langkah produktif di masa purnanya 
dapat merencanakan bidang usaha agribisnis yang akan digeluti, 3) Peserta memiliki draf 
rancangan business plan usaha tani terpadu, 5) Peserta dapat terhubung dengan lembaga 
pembiayaan dan stake holder lainnya dalam menunjang usaha tani, 6) Pasca pensiun para 
purnawirawan Polri diharapkan menjadi seorang enterpreneur bidang agribisnis. Dampak 
kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka mempersiapkan diri baik secara 
fisik maupun psikologis bagi para anggota POLRI yang akan memasuki masa purna tugas 
melalui pemberian bekal pelatihan kewirausahaan agribisnis, sehingga siap menyongsong 
masa pensiun dengan penuh percaya diri dan tetap berkarya.
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PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA TUNAS MULYA KAMPONG MALON DALAM 
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Isti Hidayah, Lita Latiana , dan Rosida

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

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pusat-Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Kegiatan pemberdayaan Karang Taruna Kampong Malon yang berada di Kecamatan 
gunungpati Kota Semarang dalam mengimplementasika Sistem Informasi Pembangunan 
Berbasis Masyarakat (SIPBM) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 
kepada karang taruna khalayak sasaran dalam mengimplementasikan SIPBM pada masyarakat 
Kampong Malon. Metode pemberdayaan dilaksanakan dengan metode Focus Group 
Discussion (FGD), Pelatihan Pendataan SIPBM, simulasi, praktik dan pendampingan. Kampung 
Malon khususnya bidang pendidikan dan komponen terkait. Target khusus kegiatan ini 
adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mitra (Karang Taruna Tunas Setya) 
dalam implementasi SIPBM yang ditunjukkan dengan tersedianya data base pendidikan dan 
komponen yang terkait bagi masyarakat. Pendataan dilakukan dengan pembagian kelompok 
untuk pembagian wilayah yang selanjutnya dibuat peta lokasi oleh pendata. Aktivitas rutin 
khalayak sasaran sebagai mitra yang bervariasi dengan latar belakang yang tidak homogen 
(pendidikan, usia, pekerjaan), maka kegiatan pendataan tidak terlaksana sesuai rentang waktu 
yang telah disepakati bersama.

IBM KAMPUNG MALON

Nana Kariada TM, Satya Budi Nugraha, Satsya Yoga Baswara, Martanto Setyo Husodo

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

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pusat-Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Kampung Malon merupakan satu bagian dari wilayah Kelurahan Gunungpati, Kecamatan 
Gunungpati Semarang, yang pada Tahun 2016 ditunjuk menjadi salah satu dari 16 wilayah 
yang menerima program “Kampung Tematik” Kota Semarang. Wilayah Malon mempunyai 
sumber daya alam maupun sumber daya yang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata 
alam yang cukup menarik. Pengembangan wisata alam ini nantinya dapat menjadi alternative 
pilihan bagi pariwisata yang ada di Kota Semarang. untuk pengembangan tersebut perlu 
pendampingan pembuatan profil potensi “Kampung Alam” Malon bagi pengelola Kampung 
Tematik tersebut. Selama ini pengelolaan Kampung Tematik dilakukan oleh “Kelompok 
Kampung Alam” yang diketuai oleh bapak Marheno, untuk selanjutnya kelompok ini yang 
akan menjadi Mitra Binaan kegiatan pengabdian. perlu dilakukan pemetaan dan pembuatan 
profil wisata “Kampung Alam” Malon, yang nantinya dapat menjadi publikasi dan promosi 
bagi perkembangan kawasan wisata Malon. Berdasarkan survei dan wawancara langsung 
terhadap mitra binaan, permasalahan yang dihadapi Mitra dapat dikelompokkan menjadi tiga 
aspek, yaitu: Pemetaan potensi wilayah, sarana prasarana petunjuk wilayah, dan profil wilayah, 
dimana ketiga aspek ini saling terkait. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode 
berbasis kelompok, secara komprehensif yaitu program ini akan mendampingi seluruh aspek 
mulai dari menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan berbagai keterampilan SDM 
melalui pelatihan, serta menguatkan kelompok melalui potensi lokal, artinya pengembangan 
sikap dan perilaku pemandu akan berbasis pada nilai-nilai dan budaya lokal..Selama kegiatan 
akan dilakukan pendampingan dan monev untuk mengukur ketercapaian target dan luaran. 
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Sudah dihasilkan data base tentang potensi wilayah Malon yang dapat menjadi acuan dalam 
pengembangan Kampung Alam Malon sebagai alternative destinasi wisata Kota Semarang. 
Dihasilkan profil, lieflat dan web wilayah Malon sebagai bagian dari promosi wisata Kampung 
Alam Malon, serta telah dihasilkan peta potensi Kampung Alam Malon sebagai petunjuk dan 
papan informasi wilayah Malon

PENERAPAN IPTEK PADA SENTRA PENGOLAHAN BANDENG DI KELURAHAN 
TAMBAKREJO KOTA SEMARANG

Karnowo, Sunyoto, M Burahan Rubai Wijaya

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pusat-Pusat LP2M Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Bandeng duri lunak atau bandeng presto merupakan salah satu produk unggulan Kota 
Semarang. Para pengusaha kecil (tradisional) sebagai produsen bandeng duri lunak (bandeng 
prsto) selama ini masih menemui beberapa permasalahan terutama aspek produksi dan 
kualitas produk. Tujuan kegiatan ini adalah membantu mitra produsen bandeng presto melalui 
penerapan teknologi pengolahan bandeng presto dengan alat yang lebih modern. Mitra 
kegiatan ini adalah KUB “Putri Laut” yang beralamat di Kelurahan Tambakrejo, Kec. Gayamsari, 
Kota Semarang. Untuk mencapai target kegiatan dilakukan dengan berbagai metode yang 
disesuaikan dengan tujuan kegiatan, antara lain ceramah/penyuluhan, demonstrasi, praktik 
langsung, serta pendampingan. Dalam kegiatan ini telah berhasil diterapkan satu unit alat 
pembuat bandeng presto hemat energi dengan kapasitas produksi 50 kg sekali masak dengan 
lama waktu pemasakan 90 menit. Selain meningkatkan kapasitas produksi, alat ini juga mampu 
meningkatkan kualitas bandeng, antara lain bandeng tidak rusak, kandungan protein lebih 
tinggi, dan tekstur bandeng lebih baik.
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PENGABDIAN TENAGA KEPENDIDIKAN
EDUKASI BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA DI DESA NGIJO KECAMATAN 

GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Dian Sri Asmorowati, Retno Ambarwati

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Tumbuh berkembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung pemberian 
nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta benar. Banyaknya asupan makanan 
pada anak sekolah menjadi hal yang utama yang patut diperhatikan. Jajanan sekolah saat ini 
sedang menjadi perbincangan karena diduga adanya kandungan bahan berbahaya. Banyak 
penelitian medis membuktikan kekhawatiran itu, sehingga perlu diwaspadai. Kebanyakan 
jajanan yang bermasalah itu mengandung boraks, formalin, zat pengawet, zat pewarna, 
zat pemanis, dan garam yang digunakan tidak beryodium. Penyalahgunaan pemakaian zat 
kimia yang terkandung dalam jajanan yang dimasukkan berlebihan sangatlah berbahaya. 
Namun demikian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Ngijo Gunungpati Semarang 
akan maraknya peredaran jajanan dengan bahan tambahan pangan berbahaya masih 
sangat rendah. Identifikasi beberapa masalah yang di Desa Ngijo antara lain: (1) Kurangnya 
pengetahuan dan kepedulian warga terhadap peredaran bahan tambahan yang berbahaya 
pada makanan serta jenis yang sering dijumpai; (2) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian 
warga terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan bahan tambahan yang 
berbahaya pada makanan; (3) Belum adanya pengetahuan dan keterampilan warga tentang 
cara sederhana untuk mengidentifikasi adanya bahan tambahan berbahaya pada makanan 
secara kualitatif dan organoleptik. Untuk memecahkan persoalan ini, maka pengusul 
program memberikan wawasan melalui informasi dan diskusi ke mitra program tentang 
bahan tambahan pangan berbahaya. Serta diprogramkan praktik identifikasi adanya bahan 
tambahan pangan berbahaya. Setelah dilakukan penyampaikan informasi dan diskusi, serta 
praktik maka diharapkan peserta mampu menambah pengetahuannya mengenai bahan 
tambahan pangan berbahaya. Sehingga peserta dapat menjadi konsumen yang cerdas dan 
mewujudkan keluarga yang sehat.

INOVASI OLAHAN SOSIS IKAN KAKAP (EUTHYNNUS AFFINIS) SERTA ANALISIS UJI DAYA 
TAHAN TERHADAP MIKROBA

Ida Iryani Kristanti, Danang Subarkah Hadikawuryan(2)

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Sosis adalah salah satu makanan cepat saji dari olahan daging giling dicetak dalam 
bentuk bulat panjang. Sosis ini banyak dijumpai di kalangan masyarakat Semarang. Masyarakat 
Semarang Kelurahan Sukorejo rata-rata mengkonsumsi sehari sekali sebanyak 3 buah sosis. 
Biasanya sosis dibeli dan disimpan dalam bentuk sosis kemasan. Sebagian pengusaha sosis 
menghendaki sosis yang diproduksi mempunyai daya tahan terhadap mikroba sehingga produk 
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sosis tersebut lebih tahan disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama. Ikan kakap (Euthynnus 
affinis) merupakan jenis ikan yang memiliki produksi tinggi yaitu dengan produksi sebesar 
1.601.190 ton/tahun. Namun, dalam hal pengolahan dan pemasarannya hanya mencapai 
580.814 ton/tahun. Pemanfaatan ikan kakap belum dikonsumsi secara optimal di masyarakat 
Indonesia bahkan ikan tersebut hanya digunakan sebagai umpan dalam penangkapan 
ikan-ikan pelagis besar. Pengolahan sosis ikan kakap bermanfaat untuk meningkatkan nilai 
ekonomis, nilai gizi sebagai salah satu diversifikasi pangan. Penggunaan ikan kakap pada 
produk sosis sebagai salah satu alternatif untuk pemenuhan zat gizi masyarakat terutama 
kebutuhan protein hewani. Sosis ikan dari bahan utama ikan kakap dapat digunakan sebagai 
makanan yang mengandung protein bernutrisi tinggi dalam bentuk sosis ikan Penambahan 
aditif alami yaitu agar dan seledri dapat meningkatkan mutu kekenyalan dan menguragi bau 
ikan. Hasil analisis Uji mikroorganisme menunjukkan bahwa penambahan bahan aditif dapat 
menambah keawetan sosis dengan jumlah bakteri Coli yang jumlahnya lebih sedikit dari pada 
sosis tanpa aditif.

IBM PRODUSEN TELUR ASIN “BU SENI” BANARAN GUNUNGPATI SEMARANG : INOVASI 
TEKNOLOGI TELUR ASIN RENDAH KOLESTEROL

Martin Sulistyani, Nuril Huda

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Produsen telur asin “Bu Seni” merupakan salah satu produsen telur asin bebek 
yang berada di Jalan Hasanudin Desa Banaran Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 
Semarang. Di lokasi ini hanya terdapat satu produsen telur asin dengan kapasitas produksi 
rata rata lima ribu butir telur asin setiap minggunya. Proses produksi telur asin “Bu Seni” 
masih dilakukan dengan cara tradisional, dengan mempertahankan rasa konvensional seperti 
telur asin bebek pada umumnya. Zat-zat gizi yang ada pada telur sangat mudah dicerna dan 
dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga telur sangat dianjurkan dikonsumsi untuk anak-anak masa 
pertumbuhan dan perkembangan, ibu hamil dan menyusui, orang yang sedang sakit dalam 
proses penyembuhan dan lansia. Meskipun demikian, kandungan lemak kolesterol yang ada 
pada telur acapkali mengganggu kesehatan bagi orang yang mempunyai sensitivitas kolesterol 
tinggi sehingga konsumsi telur yang berlebihan dapat memicu peningkatan kadar lemak 
darah. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini terbagi atas beberapa tahapan yaitu 
tahap observasi, perencanaan, sosialisasi, penyusunan program kegiatan dan pelaksanaan 
kegiatan serta evaluasi program kegiatan pengabdian masyarakat. Dari hasil pelaksanaan 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa program kegiatan pengabdian 
masyarakat ini dengan melakukan pendampingan kepada mitra produsen telur asin “Bu 
Seni” tentang inovasi teknologi pembuatan telur asin rendah kolesterol dapat menurunkan 
kandungan kadar kolesterol pada telur asin. Pemberian fasilitas pengadaan seperangkat 
alat perebus telur oleh tim pengabdian dapat meningkatkan kapasitas produksi telur asin. 
Pembuatan kemasan hasil produksi telur asin dari bahan mika yang ada space khusus telur 
dan ada logo merk telur asin “Bu Seni” dapat meningkatkan performa dari hasil produksi telur 
asin.
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APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN SEBARAN SARANA 
PENDIDIKAN (SD,SMP & SMA SEDERAJAT) DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA 

SEMARANG

Ni Luh Tirtasari,Halim Sukma Aji

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungpati belum memiliki sistem informasi pemetaan 
penyebaran saran pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Serta 
Sekolah Menengah Keatas (SMA) yang berada di wilayah Kecamtan Gunungpati. Saat ini 
informasi yang diperoleh masih manual dalam bentuk kertas biasa,. Hal ini mengakibatkan 
data yang dibaca kurang memberikan informasi objek peta yang lengkap dan sulit untuk 
diperbaharui data objeknya. Berdasarkan hal di atas, maka penyusun membuat sebuah 
Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Pemetaan SD, SMP & SMA Sederajat Di 
Kecamatan Gunungpati. Keberadaan SIG ini dapat digunakan sebagai daya dorong pengguna 
untuk mencari dan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Selain dapat memberikan 
informasi spasial dan non spasial, SIG juga dapat digunakan sebagai sarana pendukung 
dalam pengambilan tindakan di lingkup perencanaan untuk pengembangan SD, SMP & SMA 
Sederajat Di Kecamatan Gunungpati. Pengabdian ini melibatkan Dinas Pendidikan Kecamatan 
Gunungpati (UPTD) yang memang bertanggung jawab mengelola sarana pendidikan baik 
SD sampai Dengan SMA. Harapan dari adanya pengabdian masyarakat ini Dinas Pendidikan 
Kecamatan Gunungpati (UPTD) yang memang bertanggung jawab mengelola sarana 
pendidikan baik SD sampai Dengan SMA dapat terbantu, terutama dalam hal peta sebaran 
sarana pendidikan SD,SMP & SMA, pemutakhiran data, pencarian data dan updating data 
sekolah tersebut

PEMBUATAN BERBAGAI AWETAN HEWAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU 
IPA- BIOLOGI SMP DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Sriyadi, David mubarok

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Pembelajaran biologi idealnya dilakukan melalui tahap-tahap proses sains baik 
melalui eksperimen maupun observasi. Namun kenyataan di lapangan masih banyak guru 
yang mempelajari biologi secara teoritis dan menggunakan alat peraga yang terbatas. Tujuan 
pengabdian ini adalah pembuatan media pembelajaran awetan hewan meliputi, awetan 
basah, insektarium, dan awetan bioplastik untuk keperluan pembelajaran. Kelebihan media 
ini efektif mengenalkan objek, mudah dilakukan, tidak merusak sumber daya alam, mudah 
dibawa atau dipindahkan, terutama untuk objek yang sulit ditemukan, jumlah terbatas, atau 
tidak setiap saat tersedia. Metode pelaksanaan kegiatan dikerjakan dalam tiga prodesur yaitu 
(1) kegiatan pelatihan, (2) demonstrasi, dan (3) dan kegiatan implementasi teknologi. Luaran 
yang diharapkan berupa Awetan hewanyang terawetkan dengan sempurna dan mempunyai 
identitas yang jelas. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang berjudul : Pembuatan 
berbagai awetan hewan sebagai media pembelajaran bagi guru IPA-Biologi SMP di Kecamatan 
Gunungpati Kota Semarang telah dilaksanakan di Gedung D 11 Laboratorium Biologi FMIPA 
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Universitas Negeri semarang pada tanggal 1 Agustus 2017. Ikut hadir dalam pelatihan tersebut 
9 guru IPA di Kecamatan Gunungpati, 4 mahasiswa Biologi Unnes, Serta 1 Pranata Laboratorium 
Pendidikan Unnes. Kegiatan diikuti dengan sangat antusias sekali, Para guru sangat berharap 
agar kegiatan seperti ini dilanjutkan terutama kegiatan praktikum/pelatihan yang di dalamnya 
ada bidang Biologi dan Fisika.

PELATIHAN PEMBUATAN JAMU HERBAL UNTUK PENGOBATAN DAN PENCEGAHAN 
PENYAKIT DIABETES SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN WAWASAN PENGETAHUAN IBU-IBU 

PKK DESA MULYOREJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

Yuan Maylia Rosanti, Suwarti

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Obat tradisional memiliki beragam kelebihan yaitu mudah diperoleh, harga murah, 
bahkan umumnya gratis karena dapat ditanam sendiri dan efek samping yang relatif kecil. 
Tanaman tradisional banyak yang berkhasiat menurunkan kadar gula darah. Tanaman yang 
biasa digunakan sebagai obat diabetes antara lain mahkota dewa, sambiloto, daun salam, 
temulawak, brotowali serta mengkudu. Di desa Mulyorejo kecamatan Kesesi kabupaten 
Pekalongan masih banyak ditemukan tanaman yang bisa di manfaatkan untuk jamu herbal. 
Peningkatkan wawasan mengenai jamu herbal untuk mencegah penyakit diabetes dikenalkan 
karena ketersediaan tanaman herbal di desa Mulyorejo. Metode yang dilakukan dengan 
sosialisasi, demonstrasi dan praktek langsung. Pembuatannya dengan cara mencampurkan 
daun salam, temulawak, brotowali dengan air, kemudian dididihkan dan di saring serta di 
tambahkan madu murni. Selain itu ada juga jamu herbal mengkudu yang pembuatannya 
dengan cara menghaluskan mengkudu dan menyaring serta menambahkan madu saat 
akan di konsumsi. Uji kesukaan terhadap rasa jamu dilakukan dengan uji organoleptik oleh 
masyarakat sekitar. Pembuatan jamu herbal untuk mencegah diabetes menambah wawasan 
dan ketrampilan kelompok PKK desa Mulyorejo kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan.

PEMANFAATAN SOLAR CELL UNTUK PENERANGAN JALAN DI RT.06 RW.02 KELURAHAN 
NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Arlinto, Lambang Setyo Utomo

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Kebutuhan akan listrik setiap tahun semakin meningkat , untuk mengantisipasinya 
hal tersebut dibutuhkan sumber energi listrik baru salah satunya adalah solar cell. Solar cell 
berfungsi untuk mengkonversikan cahaya matahari menjadi energi listrik. Penerangan Jalan 
Umum (PJU) tenaga surya dengan lampu led DC merupakan salah satu solusi penghematan 
energi listrik karena menggunakan daya yang lebih kecil dan efisien. Lampu PJU tenaga surya 
hanya disuplai dari energi matahari yang diterima solar modul menjadi listrik dan disimpan 
di baterai sehingga tidak memerlukan tegangan dari PLN. Penggunaan solar cell untuk 
penerangan jalan merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri 
Semarang sebagai Universitas Konservasi. Pengabdian pada masyarakat ini pelaksanaannya di 
jalan Kavling Permata Ngijo RT.06 RW. 02 Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati.
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IBM USAHA TERNAK BEBEK PETELUR DI KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

Danang Subarkah Hadikawuryan, R. Imanu Danar Herunandi, M., Fatchurrochman

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Business of duck livestock in Tanjung Mojo village Kec. Kangkung Kab. Kendal is a 
strategic business developed, because the area is available animal feed ingredients. The problem 
of laying duck livestock is that Bhayu has no crushing machine to process high xantofill feed. 
The purpose of this activity to community service is 1) to know the improvement of quality 
and quantity of production by applying a small power crusher / disk; 2) increase the added 
value of production by applying the crushing machine; 3) produce bookkeeping. Methods 
of implementation of this activity include: 1) preparation of financial statements and training 
of preparation of financial statements by accounting methods, practices and discussions; 2) 
making crushers / wrappers using design methods; 3) training of machine use and maintenance 
by direct practice method and Q & A; 4) evaluation of machine use using test and observation 
methods; 5) mentoring and consultation using discussion methods. The results achieved have 
been applied to the crusher / wrappers (disk mill) with a small power on the partners that 
lower production costs and produce better quality of feed and greater quantity. The result of 
management aspect has been applied financial report to business partners.

PELATIHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DAN K3 UNTUK MENINGKATAN 
PENGETAHUAN WARGA DI SEKITAR KAMPUS

Imam Sukoco, R. Ambar KMG

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Rendahnya kualitas SDM menjadi polemik di masyarakat. Kualitas dan keterampilan 
SDM yang kurang memadahi akan mengakibatkan produktifitas seseorang menjadi rendah. 
Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat untuk mendorong peningkatan kualitas dan 
keterampilan masyarakat khususnya warga permukiman di sekitar kampus. Laboratorium/
bengkel (workshop) adalah suatu tempat dimana mahasiswa, dosen, peneliti, atau 
pengguna lainnya melakukan pekerjaan menggunakan mesin/alat. Salah satu kelompok 
yang menggunakan alat/mesin di jurusan teknik mesin adalah masyarakat yang bekerja di 
lingkungan kampus. Dalam memperbaiki peralatan kerjanya, mereka mengabaikan prosedur 
penggunaan peralatan dan keselamatan kerja. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan 
terhadap diri sendiri maupun orang lain diperlukan pengetahuan tentang alat pelindung 
diri (APD) dan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3) di laboratorium/
bengkel. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan keterampilan penggunakan APD dan 
pengetahuan mengenai prosedur K3. Metode pelaksanaan pelatihan dengan teori dan praktik, 
sehingga ada ilmu yang disampaikan dan praktik menggunakan peralatan. Sebelum dan 
sesudah pelatihan dilakukan test tertulis, untuk melihat seberapa besar tingkat pemahaman 
peserta dengan materi pelatihan. Target yang akan dicapai adalah bertambahnya pengetahuan 
dan keterampilan menggunakan alat keselamatan dan penanganan kecelakaan kerja. Tingkat 
keberhasilan anatara pre test dan post test sebesar 66,14 %. Penghitungan tingkat keberhasilan 
diuji dengan metode analisis Paired T Test, dimana thitung: 23.82 lebih besar dari ttabel: 2.145 pada 
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sig (2-tailed). Sehingga dapat dikatakan thitung berada di daerah penerimaan Ha atau berada di 
daerah penolakan H0. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pre test dan post test yang 
positif. Diharapkan dengan adanya program pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuan, yang bisa mendukung dalam bekerja.

IBM USAHA PAKAN UNGGAS DI DESA PENANGGULAN KECAMATAN PEGANDON KENDAL

M. Fatchurrochman., R. Imanu Danar Herunandi

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

UKM Blessings Farm produce poultry feed rations are not using technology, so that 
the large operating costs and lower production capacity due to keterbatasn land. Destination 
activities to the community service are 1) to improve the quality and quantity of production 
by applying a mixing machine and dryer energy saving; 2) increasing the added value of 
production by applying energy-saving stirrer and dryer; 3) produce label design of product 
packaging and financial report of UKM Berkah Farm. Method of implementation of this 
activity include: 1) making the label design on the packaging of SME products Berkah Farm 
with graphic design methods; 2) the preparation of financial statements and training on 
the preparation of financial statements by accounting methods, practices and discussions; 
3) manufacture of drying machine and mixer using design method; 4) training on machine 
use and maintenance with practice methods and Q & A; 5) evaluation of machine use using 
test and observation methods; 6) mentoring and consultation using discussion methods. The 
results achieved in these service activities is already applied mixing machine and dryer with 
poultry feed production capacity of 60 kg / h, and applied to the financial statements form 
excel format for partners as well as poultry feed packaging design. Conclusion This service 
activities namely that the problems associated production partners have been addressed 
through the application of mixing machine and dryer energy saving improve the quantity and 
quality of forage production and decrease production costs.

INOVASI PERAN PERPUSTAKAAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
PENYEBARAN INFORMASI MELALUI KEGIATAN PKK

Dwi Darwanto, Maretha Indriyanti, dan Maria Ayu Puspita

UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Rangkaian sistem pelayanan perpustakaan terjadi dengan berbagai macam interaksi, 
hal yang terpenting dari sistem tersebut adalah kemampuan merespon suatu perubahan dalam 
upaya adaptasi terhadap lingkungan disekitarnya dan memelihara stabilitas yang cukup untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungannya. Pemustaka merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari sistem perpustakaan, sehingga pemustaka merupakan barometer 
keberhasilan sebuah perpustakaan. Pemustaka yang berada di lingkungan Desa Kecamatan 
Wonosalam Kabupaten Demak memiliki kriteria dan karakteristik bermacam-macam, ada 
pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sekedar mengisi waktu luangnya dan ada juga 
yang berkeinginan memanfaatkan layanan perpustakaan. Pengabdi mencari solusi dari latar 
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belakang masalah yang ada dengan melakukan kolaborasi antara petugas perpustakaan dan 
pihak Kelurahan untuk meningkatkan peranserta perpustakaan dalam memajukan kegiatan 
PKK yang ada. Inovasi yang dilaksanakan berupa penyampaian cara mengakses informasi 
melalui gadget tanpa harus di lingkungan perpustakaan. Kegiatan PPM ini memiliki target ke 
depannya bahwa pustakawan di tiap-tiap desa dapat mempraktikkan secara mahir mengakses 
sumber informasi dari berbagai media dan warga binaan untuk melakukan bersama-sama 
menelusur informasi yang positif guna meningkatkan kesejahteraannya.

PELATIHAN MANAJEMEN RUJUKAN TATA TULIS ILMIAHMENGGUNAKAN MENDELEY 
BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNNES

Mahargjo Hapsoro Adi

UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Pelatihan manajemen rujukan tata tulis ilmiah menggunakan mendeley bagi sivitas 
akademika Unnes. bertujuan untuk (1) memperkenalkan mendeley kepada sivitas akademika 
terutama mahasiswa sebagai salah satu alat bantu untuk melakukan sitasi, (2) lebih efektiv 
dan efisien dalam penulisan daftar pustaka pada karya ilmiah, karena penulis tidak perlu lagi 
menulis secara manual dan semua rujukan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah 
juga tersimpan rapi dalam folder-folder sesuai subyeknya, serta dapat dipanggil sewaktu-
waktu jika kita memerlukannya dan (3) agar sitasi serta daftar pustaka yang dihasilkan sudah 
berstandar internasional Model kegiatan dilakukan dengan cara metode Partisipasi Riset 
Aksi. Tim Pengabdian bersama peserta mengembangkan kemampuan dan ketrampilan 
dalam menggunakan perangkat lunak mendeley. Tim Pengabdian lebih bertindak sebagai 
fasilitator dan mentor bagi peserta. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa S1 yang akan dan 
sedang menulis skripsi ataupun menulis artikel ilmiahserta mahasiswa pascasarjana yang 
ingin menguasai mendeley dan memanfaatkannya dalam penulisan karya ilmiah. Kegiatan ini 
diikuti oleh 50 peserta dari 60 peserta yang terdaftar, sesuai dengan harapan tim pengabdi 
dan berjalan dengan baik serta mendapatkan sambutan yang antusis dari peserta. Kegiatan 
pelatihan dimulai dengan pengantar, kemudian dilanjutkan dengan instalasi dan praktek 
pemanfaatan mendeley beserta pemecahan masalahnya.

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI SEMARANG UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Mokh. Zakaria Eko Handoyo

UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Sekolah yang bermutu harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), antara lain 
kurikulum yang dinamis, proses pembelajaran berorientasi pada pengembangan kreativitas 
siswa, sarana dan prasarana yang lengkap. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana 
penting yang bertugas menyediakan bahan pustaka untuk mendukung Proses Pembejalaran 
(PB) di sekolah. Namun demikian, kebaradaannya selama ini belum mendapat perhatian 
serius dari institusi pendidikan terkait. Di beberapa sekolah, terutama tingkat Sekolah 
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Dasar dan Menengah Pertama, perpustakaan masih diposisikan sebagai pelengkap proses 
pembelajaran. Kenyataannya tak jarang dijumpai ada sekolah dengan perpustakaan yang 
masih “menumpang” ruang kelas, hanya dibatasi sekat kayu sehingga ruang perpustakaan 
sangat terbatas. Kondisi ini bisa dijumpai di sejumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP di Kota 
Semarang. Berdasarkan kunjungan Pustakawan Unnes selaku Tim Pengabdian Masyarakat ke 
beberapa sekolah dan wawancara dengan pengelola perpustakaan, maupun dari pelatihan 
pengelolaan perpustakaan yang diselenggarakan sebelummya bisa diketahui bahwa tidak 
sedikit sekolah dengan perpustakaan yang belum terkelola dengan baik. Perpustakaan 
tersebut pada umumnya dalam kondisi; Koleksi bahan perpustakaan belum diolah sesuai 
standar baku; Penempatan buku di rak tidak sesuai nomor panggil (call number); Inventarisasi 
bahan perpustakaan tidak sesuai standar baku; Layanan peminjaman/pengembalian tidak 
maksimal karena pustakawan/petugas terbebani oleh tugas mengolah buku; dan pihak 
sekolah terkait belum memiliki pustakawan/tenaga pengelola perpustakaan yang kompeten 
dibidang perpustakaan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat maupun organisasi sangat 
penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu perpustakaan. Hal ini membuktikan 
bahwa keberadaan perpustakaan sangatlah penting, baik bagi sekolahmaupun masyarakat 
sebagai wujud partisipasi mereka dalam memajukan bangsa melalui penyebarluasan informasi. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kemampuan tenaga pengelola perpustakaan SD 
dan SMP di Kota Semarang perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan peran perpustakaan 
sekolah dalam mendukung proses pembelajaran akan semakin meningkat. Sebagai wujud 
peran tersebut, tiga orang Pustakawan Unnes yang tergabung dalam Tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat telah mengadakan kegiatan Pengabdian Masyarakat di bidang Pengelolaan 
Perpustakaan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober 2017, dengan mitra 
sasaran para pengelola perpustakaan sekolah di Kota Semarang dan sekitaranya. Adapun 
kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Berbasis SLIMS 
(Senayan Library Information and Management System) yang meliputi pelatihan pengelolaan 
perpustakaan, sistem otomasi perpustakaan, pendampingan pengolahan bahan pustaka, 
serta evaluasi oleh Tim Pelaksana ke beberapa sekolah peserta pasca kegiatan pelatihan. 
Kegiatan diikuti oleh 23 orang peserta, berasal dari pengelola perpustakaan sekolah di Kota 
Semarang dan sekitaranya. Sedangkan kegiatan berupa pelatihan pengelolaan perpustakaan 
dilaksanakan tanggal 26 s.d 28 Juli 2017 bertempat di UPT Perpustakaan Universitas Negeri 
Semarang, dengan narasumber pustakawan Unnes dan praktisi otomasi perpustakaan dari 
Kota Semarang.

PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEBAGAI PERAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI 
SEKOLAH

Retma Inayati Fachriz

UPT Perpustakaan, Universitas Negeri Semarang

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Tenaga Kependidikan Fungsional Khusus 
Sumber Dana DIPA PNBP UNNES Tahun 2017

Membaca, membuka jendela dunia. Mengapa pepatah itu benar adanya ? Karena 
dengan membaca orang akan terbuka pikiran dan wawasannya, sehingga jendela dunia akan 
terbuka lebar untuknya. Orang yang senang membaca akan mampu menempati bagian sisi 
dunia manapun. Karena dengan membaca seseorang akan mengetahui segala hal yang ada 
di luar dirinya. Membaca bagi sebagian besar anak-anak mungkin menjadi kegiatan yang 
membosankan dibanding dengan kegiatan bermain mereka. Memang untuk membangun 
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kecintaan anak pada kegiatan membaca bukanlah perkara mudah. Namun hobby membaca 
pada anak mempunyai nilai manfaat yang luar biasa bagi proses kecerdasan dan kelangsungan 
hidup sang anak dikemudian hari.Kecintaan anak pada kegiatan membaca merupakan modal 
awal dalam proses belajar mengajar yang akan dilaluinya kelak. Lebih dari itu, melalui kegiatan 
membaca anak juga dapat mengembangkan imajinasinya dan mengenal lebih banyak 
karakter-karakter kepribadian. Perpustakaan berkaitan erat dengan kegiatan membaca 
buku, budaya membaca maupun minat baca masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh 
berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk terus mendorong, mengembangkan 
dan meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat, mulai dari lingkup pendidikan 
prasekolah hingga perguruan tinggi. Pendidikan sekolah dasar bertujuan agar siswa lulusan 
sekolah dasar memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan berguna untuk dapat melanjutkan 
pendidikan ke sekolah menengah.Dalam pendidikan sekolah dasar, selain transmisi ilmu 
pengetahuan, juga mencakup pula pengolahan daya nalar siswa sebagai bekal dasar bagi setiap 
warganegara yang bertanggungjawab.Siswa merupakan unsur penentu dalam proses belajar 
mengajar, dan tanpa siswa tidak akan terlaksana proses belajar mengajar para siswa di bangku 
pendidikan dasar dapat lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan bila dikaitkan dengan 
dunia nyata. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh 
sekolah.untuk menunjang program belajar mengajar di sekolah pada semua jenjang. Fungsi 
utama perpustakaan sekolah dasar adalah membantu tercapainya tujuan sekolah dasar, yaitu 
antara lain agar anak-anak tamatan sekolah dasar memiliki ilmu pengetahuan yang kukuh dan 
terampil penggunaannya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah Perpustakaan 
sekolah bertujuan menyerap dan menghimpun informasi, sebagai media pengetahuan yang 
terorganisasi, menumbuhkan kemampuan menikmati pengalaman imajinatif, membantu 
perkembangan kecakapan bahasa dan daya pikir, mendidik murid agar dapat menggunakan 
dan memelihara bahan pustaka secara efisien serta memberikan dasar ke arah studi mandiri.




