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Abstrak
Tujuan kegiatan Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat ini adalah untuk melaksanakan salah satu
Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan kreativitas anak Majelis Ta’lim Nurul Hidayah
dalam membuat kerajinan tangan dari stik es krim guna meningkatkan produktivitas di masa pandemi
COVID-19 ini. Materi yang diberikan mengenai kegiatan positif di masa pandemi dengan membuat
kerajinan tangan dari stik es krim sehingga dapat membuka wawasan bahwa kerajinan tangan juga dapat
dijadikan sebagai peluang usaha sejak dini terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Metode
pelaksanaan kegiatan Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat yang digunakan yaitu praktik dan
curah pendapat. Teknik dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Mahasiswa kepada masyarakat yang
digunakan adalah kerja kelompok dengan jumlah peserta 12 peserta didik di Majelis Ta’lim Nurul
Hidayah Pancoran Mas Depok. Adapun luaran dari kegiatan Pengabdian Mahasiswa Kepada
Masyarakat ini berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Mengabdi (JIMAWAbdi) Universitas Pamulang. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan
meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan para peserta Majelis Ta’lim Nurul
Hidayah.
Kata Kunci: Kreativitas, Produktivitas; Kerajinan Tangan; Masa Pandemi; Covid-19
Abstract
The purpose of this Student Service to the Community is to carry out one of the Tri Dharma of Higher
Education and to increase the creativity of the children of the Ta'lim Nurul Hidayah Council in making
handicrafts from ice cream sticks to increase productivity during the COVID-19 pandemic. The material
provided was about positive activities during the pandemic by making handicrafts from ice cream sticks
so that they could open up insight that handicrafts can also be used as business opportunities from an
early age, especially during a pandemic like now. The methods of implementing Student Service to the
Community activities used are practice and brainstorming. The technique in implementing Student
Service activities to the community used is group work with a total of 12 students in the Nurul Hidayah
Ta'lim Council Pancoran Mas Depok. The output of this Student Service to the Community is in the form
of a scientific article published through the Scientific Journal of Serving Students (JIMAWAbdi)
Pamulang University. This activity is expected to be useful and improve the knowledge, understanding,
and skills of the Nurul Hidayah Ta'lim Council participants
Keywords: Creativity, Productivity; Handycrafts; Pandemic Period; Covid-19

belajar
mengajar
(KBM).
Pemerintah
memberlakukan pendidikan jarak jauh (PJJ)
untuk mencegah semakin bertumbuhnya

PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah mengubah pola
aktivitas masyrakat, termasuk dalam kegiatan
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penularan virus di sekolah. Dengan situasi PJJ
perlu adanya pendambing belajar siswa guna
meningkatkan minat dan kreativitas siswa,
salah satunya memanfaatkan barang bekas
untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan.
Menurut Purwadarminta (2000) dalam Faishol
Reza, dkk. (2021) Pendamping adalah suatu
proses dalam menyertai dan menemani,
bersahabat dan bersaudara, serta saling bahu
membahu secara dekat dalam menghadapi
kehidupan dalam mencapai tujuan bersama
yang diinginkan. Sedangkan media barang
bekas merupakan alat yang digunakan dalam
pembelajaran yang berasal dari sesuatu yang
tertinggal atau sudah tidak digunakan lagi yang
dapat digunakan menjadi barang baru yang
lebih bernilai guna. Penanggulangan sampah
kini bukan hanya tanggung jawab pemerintah
namun seluruh lapisan masyrakat tidak
memandang profesi, sebagai langkah dalam
penanggulangan
sampah
kini
dapat
menggunakan barang bekas di dunia
pendidikan.
Saat ini kegiatan positif sangat
dibutuhkan dimasa pandemi covid-19 untuk
menjaga stabilitas mental seseorang dengan
cara mengembangkan kreativitas. Tidak sedikit
mayarakat yang mengalami kegelisahan,
kecemasan, kebimbangan maupun berbagai
permasalahan psikologis lainnya, yang sedikit
banyak mengganggu aktivitas berkehidupan
sehari-hari. Namun sebagian juga orang
menganggap pembatasan aktivitas justru bisa
membuat
mereka
lebih
kreatif
dan
mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan
mental tetap terjaga. Aktivitas yang lebih
banyak di rumah selama pandemi covid-19
dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan
melakukan kegiatan yang inspiratif dan kreatif.
Menurut Elizabeth Santosa, Psikolog Anak dan
Pendidikan mengungkapkan bahwa kreativitas
adalah salah satu kemampuan manusia yang
sudah ada dalam diri untuk bisa digunakan
dalam mencari jalan keluar. Sementara menurut
Menurut Dewan Produktifitas Nasional
menyatakan bahwa produktifitas adalah sikap
mental yang selalu berpandangan bahwa mutu
kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari

kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari
ini. Dengan menjadi kreatif dan produktif
masyarakat diharapkan dapat mengatasi
keadaan sulit seperti sekarang. Kreativitas
melalui kerajinan tangan dari stik es krim juga
dapat menjadikan peluang usaha dan dapat
menambah perekonomian. Kreativitas stik es
krim memiliki nilai jual yang cukup fleksibel
dan mudah dalam pembuatannya. Cara yang
untuk melakukannya dapat menggunakan
barang bekas yaitu stik es krim yang sudah tidak
terpakai.
Dari uraian di atas, maka rumusan
masalah pada jurnal ini, adalah: 1) Bagaimana
cara membangun kreativitas dan produktivitas
dengan membuat kerajinan tangan?, 2)
Bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari
stik es krim?. Dalam rangka menjawab
permasalahan di atas Pengabdian Mahasiswa
kepada Masyarakat ini bertujuan untuk: 1)
Menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai kerajinan tangan dari bahan limbah
organik, 2) Menumbuhkan kreativitas anak,
rasa peduli, dan peka terhadap peluang di masa
pandemi.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
kami dari Tim Program Pengabdian Mahasiswa
kepada Masyarakat Universitas Pamulang yang
berjumlah empat orang dan satu dosen
pembimbing terpanggil untuk melakukan
kegiatan PMkM dengan memberikan edukasi
kepada anak-anak Majelis Ta’lim Nurul
Hidayah untuk membangun kreativitas dan
produktivitas melalui kerajinan tangan pada
masa pandemi dengan menggunakan stik es
krim dengan judul kegiatan Program PMKM
“Membangun Kreativitas Anak Dengan
Membuat
Kerajinan
Tangan
Guna
Meningkatkan Produktifitas Pada Masa
Pandemi COVID-19” yang bertempat di
Majelis Ta’lim Nurul Hidayah (Jl. Rd

Sukarma Rt002/003 Kel. Rangkapan Jaya
Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok).
Adapun luaran dari kegiatan ini berupa
publikasi artikel pada media online, publikasi
satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui
Jurnal Dedikasi PKM, serta peningkatan
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keterampilan para peserta dalam pelatihan
pembuatan tempat pensil guna menghadapi
kegiatan belajar di tengah pandemi COVID-19.

Universitas Pamulang yang diketui oleh Wisnu
Nugroho dan beranggotakan Christin Fransiska,
Fitria Ajeng, Nur Alviatul Warda dengan dosen
pembimbing yaitu Juli Ismanto, S.KM., M.M.
Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka untuk
memberikan pengetahuan dan pembelajaran
bahwa membuat kerajinan tangan dapat
meningkatkan kreativitas dan produktivitas di
masa pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya
penjelasan saja namun kita melakukan praktik
langsung membuat kerajinan tangan dari stik es
krim.
Dalam materi kami menjelaskan bahwa
kerajinan Tangan adalah menciptakan suatu
produk atau barang yang dilakukan oleh
tangan dan memiliki fungsi pakai atau
keindahan sehingga memiliki nilai jual
sehingga dapat membuka wawasan anak
Majelis Ta’lim Nurul Hidayah bahwa kerajinan
tangan juga dapat dijadikan sebagai peluang
usaha sejak dini terlebih di masa pandemi
seperti sekarang.
Berdasarkan pengamatan lansung selama
kegiatan berlangsung, kegiatan Pengabdian
Mahasiswa kepada Masyarakat ini memberikan
hasil sebagai berikut:
a. Bertambahkan kegiatan positif di masa
pandemi dan keterampilan dalam membuat
kerajinan tangan dari stik es krim pada anakanak Majelis Ta’lim Nurul Hidayah.
b. Menambah wawasan dan pengetahuan
tentang kegiatan positif dengan cara
memanfaatkan bahan limbah organic yaitu
stik es krim.
c. Menambah pengetahuan tentang jenis-jenis
kerajinan tangan dari stik es krim dan
manfaatnya.
Beberapa faktor yang mendukung
terlaksananya kegiatan Pengabdian Mahasiswa
kepada Masyarakat ini karena adanya
kerjasama yang baik antara ketua pengurus dan
anak-anak Majelis Ta’lim Nurul Hidayah
selama kegiatan, sehingga kegiatan ini dapat
berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

METODE
Kegiatan Pengabdian Mahasiswa kepada
Masyarakat dilakukan pada hari Sabtu tanggal
30 Oktober 2021 dengan dihadiri 12 orang
peserta didik Majelis Ta’lim Nurul Hidayah
yang beralamat di Jl. Rd Sukarma Rt002/003

Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran
Mas, Kota Depok. Kegiatan dilaksanakan
menggunakan beberapa tahapan, yaitu:
1. Tahap Persiapan
a. Pengajuan kegiatan kepada Program
Studi S1 Akuntansi
b. Kegiatan survey tempat Pengabdian
Mahasiswa kepada Masyarakat
c. Pengurusan surat-menyurat
d. Persiapan
tempat
untuk
berlangsungnya kegiatan di Majelis
Ta’lim Nurul Hidayah
2. Tahap Pelaksanaan
a. Pembukaan dan perkenalan antara
ketua pengurus Majelis Ta’lim Nurul
Hidayah dengan anggota tim PMkM
dan dosen pembimbing
b. Penyampaian materi dan praktik
membuat kerajinan tangan kepada
anak-anak Majelis Ta’lim Nurul
Hidayah
c. Penutup dan foto bersama
Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka
yang dimulai dengan observasi, koordinasi
mengenai perizinan dengan ketua pengurus
Majelis Ta’lim Nurul Hidayah mengenai
rencana kegiatan yang akan dilakukan di
lingkungan tersebut mengenai kesediaan
tempat, waktu, dan peserta. Motode yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PMkM
adalah pemaparan materi dan praktik membuat
kerajinan tangan dari stik es krim.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pelaksanaan PMkM ini dilakukan pada
tanggal 30 Oktober 2021 di Majelis Ta’lim
Nurul Hidayah, Depok oleh Mahasiswa

Pembahasan
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Majelis Ta’lim Nurul Hidayah diantaranya
terdiri dari bingkai foto, tempat pensil, dan
hiasan dinding. Dalam kegiatan praktik ini
anak-anak Majelis Ta’lim Nurul Hidayah
sangat antusias.

Dalam kegiatan ini dilakukan
pemaparan materi dan praktik membuat
kerajinan tangan dari stik es krim. Persiapan
bahan dan cara membuatnya yaitu:
Bahan-Bahan:
1. Stik es krim
2. Lem kayu/lem tembak
3. Gunting
Langkah-langkah membuat bingkai foto dari
stik es krim:
1. Susun stik es krim menjadi bentuk persegi
atau persegi panjang
2. Lem setiap sisi stik es krim hingga
menjadi alas bingkai
3. Kemudian bikin susunan stik es krim
selanjutnya sesuai kreasi masing-masing
4. Hias sesuai kreativitas masing-masing
5. Masukan foto ke dalam bingkai jika sudah
selesai
Kegiatan PMkM ini dimulai dengan
pembukaan oleh Fitria Ajeng selaku Master of
Ceremony kemudian dilanjutkan dengan
sambutan oleh ketua pelaksana yaitu Wisnu
Nugroho.

Gambar 2. Hasil Kerajinan Tangan dari Stik Es
Krim

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama.
Selama kegiatan Pengabdian Mahasiswa
kepada Masyarakat terdapat kendala dalam
pelaksanaannya yaitu situasi pada saat
pemaparan materi masih tidak kondusif
dikarenakan terdapat peserta yang berbicara
dengan peserta lainnya sehingga menganggu
peserta lain yang fokus memperhatikan
pemaparan materi yang disampaikan.

Gambar 1. Pembukaan dan Penyampaian
Materi Kegiatan

Pemaparan materi dilakukan oleh dua
orang yaitu Christin Fransiska dan Nur Alviatul
Warda. Pemaparan materi yang pertama oleh
Nur Alviatul Warda yang menjelaskan
mengenai virus COVID-19, dan definisi dari
kreativitas, produktivitas, serta kerajinan
tangan. Sementara itu pemaparan materi kedua
oleh Christin Fransiska yang menjelaskan
mengenai kerajinan tangan dari stik es krim dan
manfaatnya, serta memberikan contoh bingkai
foto dari stik es krim.
Kegiatan terakhir adalah praktik
membuat kerajinan tangan dari stik es krim.
Beberapa kerajinan yang dibuat oleh anak-anak

Gambar 3. Dokumentasi Panitia dan Peserta

SIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Mahasiswa kepada
Masyarakat ini telah meningkatkan pemahaman
mengenai kegiatan positif di masa pandemi
dengan membuat kerajinan tangan sehingga
dapat
meningkatkan
kreativitas
dan
produktivitas diri. Kerajinan tangan yang dibuat
juga dapat menjadi peluang usaha sejak usia
dini. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
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a. Menambah keterampilan dan pengetahuan
anak-anak Majelis Ta’lim Nurul Hidayah
tentang pemanfaatan barang bekas/limbah
organik.
b. Siswa memiliki bekal pengetahuan dan
pengalaman baru terhadap pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
c. Pelatihan/praktik pembuatan kerajinan dari
stik es krim membuat anak-anak Majelis
Ta’lim Nurul Hidayah mampu dan berani
menciptakan atau menangkap peluang.

Decoupage Untuk Mengembangkan
Kreativitas
Dan
Meningkatkan
Pendapatan
Warga
Benda
Baru
Pamulang Di Masa Pandemi. Jurnal
Abdimas, 2 (2).
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