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Abstrak
Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia adalah sebuah masalah yang belum bisa terselesaikan, pada
Agustus 2018 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,34 persen. Jumlah pengusaha di
Indonesia masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk atau sekitar 8,06 juta orang. Dari data
tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran lebih banyak dari pada jumlah pengusaha, hal ini
menjadi tantangan untuk bisa meningkatkan jumlah pengusaha sehingga pengangguran dapat berkurang.
TPA Masjid Baitul Makmur adalah salah satu program untuk anak-anak belajar Al Qur’an dari Takmir
Masjid Baitul Makmur. Berdasarkan hasil diskusi bersama Takmir Masjid Baitul Makmur ternyata program
yang ada di TPA Masjid Baitul Makmur hanya sebatas belajar baca Iqro dan Al Qur’an saja. Oleh karena
itu perlu adanya tambahan kegiatan yang lain yang bisa memberikan pengetahuan lebih luas dan lebih
bervariasi terutama terkait kewirausahaan. Untuk itu pengabdian ini akan melakukan kegiatan pelatihan
motivasi berwirausaha dan pengarahan untuk pengembangan ide kreatif serta melakukan praktik pembuatan
produk kreatif sehingga anak-anak TPA Masjid Baitul Makmur berminat berwirausaha, memiliki ide kreatif,
dan mempunyai keterampilan untuk menghasilkan produk kreatif.
Kata kunci: motivasi, wirausaha, ide kreatif, produk kreatif.

pengangguran dan masih sedikitnya jumlah
pengusaha. Jika jumlah pengusaha meningkat maka
akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga
pengangguran akan berkurang, setidaknya dapat
membuka usaha untuk dirinya sendiri dan tidak
bergantung pada orang lain.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Bambang Soesatyo menuturkan banyak persoalan
yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha.
Beberapa faktor disebutkan adalah pola pikir
masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan,
rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha,
regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan
sehingga menghambat perkembangan dunia
wirausaha serta kendala dalam mengakses modal.
Permasalahan ini merupakan PR kita besama. Pihak
pemerintah dan masyarakat, terutama pengusaha
perlu duduk bersama untuk mencari solusi bagi
permasalahan yang ada [7].
Kurangnya
minat
berwirausaha
di
Indonesia diindikasikan bahwa pendidikan di
Indonesia
masih
kurang
memperhatikan
penumbuhan karakter dan perilaku wirausaha

1. PENDAHULUAN
Tingginya tingkat pengangguran di
Indonesia adalah sebuah masalah yang belum bisa
terselesaikan, pada Agustus 2018 tingkat
pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,34
persen [2]. Jumlah pengusaha di Indonesia masih
sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk atau
sekitar 8,06 juta orang. Menteri Perindustrian,
Airlangga Hartarto mengatakan, meskipun rasio
tersebut sudah melampaui standar internasional,
yakni sebesar 2 persen, Indonesia masih perlu
menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara
tetangga. Misalnya, Singapura saat ini sudah
mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia
berada di level 5 persen. Maka itu, agar Indonesia
menjadi negara maju, pemerintah terus memacu
pertumbuhan wirausaha, termasuk Industri Kecil
dan Menengah (IKM), sekaligus meningkatkan
produktivitas dan daya saingnya di era digital [3].
Dari data jumlah pengangguran dan jumlah
pengusaha di atas menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia masih kurang memiliki nilai-nilai
kewirausahaan, karena masih banyaknya jumlah
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mereka mampu bersaing baik secara lokal,
nasional, maupun internasional. Untuk itu
pengabdian ini akan melakukan kegiatan pelatihan
motivasi berwirausaha dan pengarahan untuk
pengembangan ide kreatif serta melakukan praktik
pembuatan produk kreatif sehingga anak-anak TPA
Masjid Baitul Makmur berminat berwirausaha,
memiliki ide kreatif, dan mempunyai keterampilan
untuk menghasilkan produk kreatif.

peserta didik, sehingga terkesan hanya menyiapkan
tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan nilainilai kewirausahaan pada anak usia dini dapat
menjadi salah satu solusi untuk memecahkan
masalah besar bangsa Indonesia dalam mengurangi
jumlah pengagguran dan mencetak sumber daya
manusia
yang
berkarakter
dan
berjiwa
kewirausahaan. Jones dan Jayawarna menyebutkan
dalam hasil penelitiannya yang berjudul
Entrepreneurial Potential: the Role of Human
Capital; bahwa sumber daya manusia yang
memiliki jiwa kewirausahaan adalah hasil jangka
panjang yang timbul dari proses pencapaian dan
kemampuan kognitif ketika masa kanak-kanak.
Mereka pun menyebutkan hasil dari penelitian The
National Child Development Study (NCDS) bahwa
sebagian besar pengusaha muda yang berada di usia
33 tahun merupakan hasil dari penanaman nilainilai kewirausahaan sejak usia dini [4].
Nilai-nilai kewirausahaan sangat penting
dikembangkan pada anak usia dini karena pada
masa tersebut mereka berada pada golden age
(masa keemasan), sehingga segala sesuatu yang
ditanamkan pada diri mereka dapat mempengaruhi
perkembangan hidup di masa yang akan datang.
Sesuai dengan hasil penelitian Bowo bahwa
penanaman kewirausahaan dari awal kepada anakanak tentang wirausaha bertujuan untuk
mempersiapkan mereka lebih baik ketika mereka
sebagai orang dewasa untuk memenuhi tantangan
ekonomi ini [1].
TPA Masjid Baitul Makmur adalah salah
satu program untuk anak-anak belajar Al Qur’an
dari Takmir Masjid Baitul Makmur. TPA Masjid
Baitul Makmur dibentuk dengan tujuan untuk
menjadi wadah kegiatan belajar dan mengajar Al
Qur’an bagi anak-anak yang tinggal di Dusun
Gebang Kelurahan Wedomartani Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Sleman. TPA Masjid Baitul
Makmur mempunyai kegiatan rutin setiap hari
senin, rabu, dan jum’at. Berdasarkan hasil diskusi
bersama Takmir Masjid Baitul Makmur ternyata
program yang ada TPA Masjid Baitul Makmur
hanya sebatas belajar baca Iqro dan Al Qur’an saja.
Oleh karena itu perlu adanya tambahan kegiatan
yang lain yang bisa memberikan pengetahuan lebih
luas dan lebih bervariasi terutama terkait
kewirausahaan.
Pemberian motivasi berwirausaha sejak
dini sangat diperlukan agar anak-anak TPA Masjid
Baitul Makmur memiliki pandangan yang luas
mengenai wirausaha. Selain itu perlu juga ada
pengarahan untuk mengembangkan ide kreatif dan
pemberian keterampilan untuk menghasilkan
produk kreatif agar ketika terjun kedunia usaha

2. METODE PELAKSANAAN
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada
bulan Agustus 2019. Kegiatan ini menjalin
kerjasama dengan Takmir Masjid Baitul Makmur
Dusun Gebang Kelurahan Wedomartani Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Sleman. Tim abdimas
melakukan kegiatan pengabdian ini dengan
memberikan
materi
mengenai
motivasi
berwirausaha
dan
mengarahkan
untuk
pengembangan ide kreatif serta melakukan praktik
pembuatan produk kreatif dari botol bekas.
Kegiatan pengabdian ini akan diberikan kepada
anak-anak TPA Masjid Baitul Makmur dengan
peserta berjumlah 20 orang.
Metode Pelaksanaan
Berdasarkan solusi yang ditawarkan pada
bab sebelumnya, terdapat 2 hal yang perlu
diperhatikan dalam menyusun metode pelaksanaan
pelatihan. Pertama adalah metode tahapan kegiatan
pelatihan, kedua adalah metode pelaksanaan
pelatihan.
Metode tahapan kegiatan pelatihan
dilakukan 4 tahap sebagai berikut:
1. Tim
abdimas
melakukan
survey
dan
berkoordinasi dengan Ketua Takmir Masjid
Baitul Makmur mendiskusikan masalah terkait
program pengabdian yang akan dilaksanakan.
Pada tahapan ini diperoleh keterangan bahwa
anak-anak TPA Masjid Baitul Makmur
kegiatannya hanya mengaji saja sehingga perlu
dibuat program-progam tambahan. Dari hasil
diskusi tersebut saya mengusulkan program
kewirausahaan untuk anak anak TPA Masjid
Baitul Makmur, yaitu dengan memberikan
motivasi dan mengarahkan pengembangan ide
kreatif serta melakukan praktik pembuatan
produk kreatif.
2. Tim abdimas melakukan koordinasi mengenai
materi yang akan disampaikan, produk kreatif
yang akan dibuat, dan waktu pelaksanaan.
3. Tim abdimas melakukan pengabdian dengan
susunan acara kegiatan pertama: pembukaan,
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8. Bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka
terhadap saran dan kritik.
9. Mudah bergaul dan bekerjasama dengan orang
lain
10. Kreatif dan Inovatif
11. Luwes dalam melaksanakan pekerjaan
12. Mempunyai banyak sumberdaya
13. Serba bisa dan berpengetahuan luas
14. Berfikiran menatap ke depan
15. Perspektif
Seorang wirausahawan adalah individuindividu yang berorientasi kepada tindakan, dan
memiliki motivasi tinggi, yang beresiko dalam
mengejar tujuannya. Untuk itu motivasi (sikap dan
perilaku) semangat kewirausahaan perlu dipupuk.
Akan tetapi upaya menumbuhkan semangat
kewirausahaan ternyata tidak mudah. Oleh karena
itu, pengenalan motif kewirausahaan mungkin
dapat menjadi salah satu titik awal untuk
membakitkan semangat kewirausahaan. Motif
tersebut antara lain:
1. Motif berprestasi (the need for achievement):
mendorong individu berprestasi dengan patokan
prestasi dirinya sendiri atau orang lain.
2. Motif berafiliasi (the need for affiliation):
mendorong individu untuk berinteraksi dengan
orang lain yang mengandung kepercayaan,
afeksi dan empati.
3. Motif berkuasa (the need for power):
mendorong individu untuk menguasai dan
memanipulasi orang lain.
Meskipun motivasi kewirausahaan yang
dimiliki individu cukup tinggi, motivasi
kewirausahaan harus tetap dijaga, karena
penurunan motivasi dapat menjadi salah satu faktor
kegagalan berwirausaha. Berikut ini adalah
beberapa kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh
wirausaha pemula:
1. Kemampuan untuk mengembangkan fokus yang
jelas.
2. Harapan yang realistis.
3. Kemauan untuk membuat rencana.
4. Fleksibilitas dan adaptabilitas.
5. Kemampuan untuk mengatasi kekhawatiran
karena harus menjual.
6. Bersedia bekerja keras.
7. Tujuan pribadi yang jelas.
8. Pengalaman.

pelaksanaan pengabdian, yaitu materi mengenai
motivasi berwirausaha. Susunan acara kegiatan
kedua: pembukaan, pelaksanaan pengabdian,
yaitu pengarahan untuk mengembangkan ide
kreatif dan praktik pembuatan produk kreatif
dari botol bekas sesuai dengan ide masingmasing anak.
4. Tim abdimas membuat laporan pengabdian dan
menyerahkan kepada LPM Universitas Amikom
Yogyakarta.
Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan
dengan 5 tahap sebagai berikut:
1. Pemberian
materi
mengenai
motivasi
berwirausaha.
2. Pengarahan untuk mengembangkan ide kreatif
3. Berdiskusi mengenai pengembangan ide kreatif.
4. Memberikan bahan untuk membuat produk
kreatif.
5. Membuat produk kreatif dari botol bekas sesuai
dengan ide masing-masing anak.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan
program
pengabdian
masyarakat ini terbagi menjadi dua topik. Topik
pertama melakukan kegiatan pelatihan motivasi
berwirausaha dan topik kedua pengarahan
pengembangan ide kreatif serta melakukan praktik
pembuatan produk kreatif dari botol bekas. Materi
yang disampaikan pada saat pelatihan motivasi
berwirausaha adalah materi mengenai bagaimana
membentuk jiwa wirausaha sehingga dapat menjadi
wirausahawan yang sukses.
Schumpeter
menegaskan
pentingnya
entrepreneur sebagai kendaraan utama untuk
menggerakkan perekonomian agar dapat melaju
dari keseimbangan statis melalui berbagai inovasi
dan mengarahkan proses kreativitas yang bersifat
distruktif, menguji struktur yang ada dan mengubah
keseimbangan
ekonomi.
Siapapun
yang
menjalankan fungsi tersebut adalah seorang
entrepreneur, tanpa membedakan apakah orang
tersebut independentataukah orang tersebut bekerja
pada suatu perusahaan.
Meredith memberikan ciri-ciri seseorang
yang memiliki jiwa wirausaha (entrepeneur)
sebagai berikut:
1. Bekerja penuh keyakinan
2. Tidak berketergantungan dalam melakukan
pekerjaan
3. Memenuhi kebutuhan akan prestasi
4. Orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan
tabah, tekad kerja keras.
5. Berinisiatif
6. Berani dan mampu mengambil risiko kerja
7. Menyukai pekerjaan yang menantang
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Windows Phone, iPhone, dan Blackberry
muncul.
3. Menggabungkan, yaitu menggabungkan dua hal
yang sebelumnya tidak berhubungan. Contoh
dari kombinasi kreatif yang brilian adalah Liga
Champions Eropa, yang merupakan kombinasi
dari olahraga sepak bola dan strategi pemasaran.
Kombinasi dari dua kegiatan ini menghasilkan
format bisnis baru di bidang olahraga.
Adapun tahap pengembangan ide kreatif
adalah sebagai berikut:
1. Belajar
Pembentukan ide-ide desain dimulai dengan
pembelajaran dan pemahaman mendalam tentang
desain dasar yang ingin diciptakan oleh sribuddies.
Pemikiran kreatif harus didukung oleh dasar
pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik
mengenai tren dan perkembangan desain. Meskipun
ini bukan kondisi yang mutlak diperlukan untuk
mencapai kreativitas, tetapi dengan latar belakang
yang kuat dari bidang ini, akan memiliki ide
tentang bagaimana menerapkan ide-ide kreatif ke
bentuk nyata.
2. Pelatihan
Pelatihan begitu penting untuk mempelajari cara
melakukan sesuatu dengan benar. Terlepas dari
kenyataan bahwa desain pakaian dengan tangannya
sendiri atau dengan menggunakan beberapa
perangkat lunak desain, sribuddies harus
sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan alat,
sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses
kreatif untuk menghasilkan desain logo. Sebagai
seorang desainer grafis, pelatihan sangat penting
untuk menjadi efektif dalam menyelesaikan proyek
desain secara efektif.
3. Investigasi
Bahkan sebelum mulai membayangkan sebuah ide,
sribuddies harus mendapatkan informasi yang
cukup tentang klien, termasuk bidang usaha,
layanan yang ditawarkannya, karakter perusahaan,
dan sebagainya. Kesalahan terburuk dari seorang
desainer grafis adalah melompat ke tahap desain,
karena sebenarnya fase investigasi ini sangat
penting untuk menghasilkan ide-ide faktual dan
relevan. Dalam kebanyakan kasus, sribuddies akan
mendapatkan informasi ini dari klien ketika dia
menjelaskan perancang yang diinginkannya.
Namun, jika klien tidak memberikan informasi
yang cukup, maka beban adalah tanggung jawab
desainer sendiri untuk melakukan penyelidikan
penuh terhadap hal-hal yang relevan yang
diperlukan dalam mendesain desain.
4. Pencerahan
Setelah pikiran sribuddies diisi dengan data dan
informasi yang cukup dan terkait dengan subjek,

Gambar 1. Pelatihan Motivasi Berwirausaha
dan Pengembangan Ide Kreatif
Dari
pelatihan
mengenai
motivasi
berwirausaha tersebut, anak-anak TPA Masjid
Baitul Makmur dapat menambah pengetahuan,
wawasan, dan pemahaman anak-anak TPA Masjid
Baitul Makmur mengenai mengenai wirausaha dan
berminat berwirausaha. Dengan demikian anakanak TPA Masjid Baitul Makmur termotivasi untuk
menjadi wirausahawan.
Selanjutnya
topik
kedua
mengenai
pengembangan ide kreatif dan praktik pembuatan
produk kreatif dari botol bekas. Menurut Musbikin
kreativitas adalah kemampuan memulai ide,
melihat hubungan baru atau tak diduga
sebelumnya,
kemampuan
memformulasikan
konsepyang tak sekedar menghafal, menciptakan
jawaban baru untuk soal-soal ada, dan mendapatkan
pertanyaan baru yang perlu di jawab [6].
Kreatifitas dapat diidentifikasi menjadi 3
type:
1. Menciptakan, yaitu proses pembuatan sesuatu
yang belum ada. Misalnya Wright Brothers
membuat pesawat terbang, atau Mike
Zuckerberg menciptakan Facebook yang
sekarang menjadi media sosial paling populer di
dunia.
2. Modifikasi, yaitu meniru sesuatu tetapi
sebenarnya berbeda. Misalnya modifikasi pada
sistem operasi komputer untuk digunakan pada
ponsel. Dari ide modifikasi kreatif ini, Android,
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sekaranglah saatnya bagi sribuddies untuk
menghadapi fase pencerahan di mana ide-ide
kreatif muncul di benak sribuddies, yang dapat
sribuddies gunakan untuk menyelesaikan desain.
Pada tahap ini, idenya belum sepenuhnya menetas
dan perlu “diinkubasi” agar lebih matang. Paling
baik jika sribuddies mulai mencatat hal-hal kecil
dan pemikiran yang mulai muncul, sehingga
mereka dapat disatukan menjadi desain yang
lengkap.
5. Ideasi
Setelah melalui serangkaian fase berat, akhirnya
tiba pada tahap awal untuk mendapatkan ide-ide
kreatif. Sebutkan saja ide panggung ini (ide +
generasi kreatif). Di sini, kita dapat mulai
menyaring potongan-potongan kecil kreativitas
yang diperoleh Sribuddies pada tahap sebelumnya,
dan mengubahnya menjadi ide-ide desain grafis
yang cocok. Proses ini melibatkan kemampuan
untuk menganalisis desain yang mungkin menarik
untuk dilakukan, dan menghilangkannya satu per
satu, untuk mendapatkan ide-ide kreatif terbaik.
6. Eksekusi
Satu kesalahpahaman umum dalam dunia desain
grafis adalah bahwa, proses kreatif berakhir ketika
ide-ide cemerlang muncul. Meskipun tanpa
implementasi yang tepat, ide genius akan gagal dan
kerja keras sribuddies akan sia-sia. Oleh karena itu,
fase eksekusi ini harus dilakukan dengan sangat
hati-hati.
Dalam kegiatan pengabdian ini fase
eksekusi dilakukan dengan praktik membuat
produk kreatif dari botol bekas. Untuk membuat
produk kreatif anak-anak TPA Masjid Baitul
Makmur membawa botol bekas sendiri dan
perlengkapan yang lainnya disediakan oleh tim
pengabdian. Perlengkapan yang disediakan tim
pengabdian adalah gunting, cutter, lem, isolasi,
double tip, penggaris, pensil, kertas karton, dan
pernak-pernik. Sebelum membuat produk kreatif
ditayangkan video contoh-contoh pembuatan
produk kreatif dari botol bekas kepada anak-anak
TPA Masjid Baitul Makmur. Selanjutnya anakanak TPA Masjid Baitul Makmur diberi waktu 90
menit untuk membuat produk kreatif dari botol
bekas sesuai dengan ide masing-masing anak.

Gambar 2. Praktek Pembuatan Produk Kreatif
Dari Botol Bekas
Selama proses pembuatan produk kreatif
dari botol bekas tim pengabdian mendampingi
anak-anak TPA Masjid Baitul Makmur agar dapat
mengarahkan ide mereka sehingga dapat
menghasilkan karya terbaik. Ada beberapa macam
produk kreatif dari botol bekas yang dibuat anakanak TPA Masjid Baitul Makmur, diantaranya ada
berupa mainan pesawat terbang, ada yang berupa
mainan mobilan, ada yang berupa toples, dan ada
yang berupa kotak pensil.
Dari pelatihan mengenai pengembangan
ide kreatif dan praktik pembuatan produk kreatif
dari botol bekas tersebut, anak-anak TPA Masjid
Baitul Makmur mampu mengembangkan ide kreatif
dan mempunyai keterampilan untuk menghasilkan
produk kreatif.

Gambar 3. Produk Kreatif Dari Botol Bekas
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Setelah anak-anak TPA Masjid Baitul
Makmur selesai membuat produk kreatif dari botol
bekas, produk tersebut dinilai oleh tim pengabdian.
Kemudian diambil dua produk kreatif dari botol
bekas yang terbaik, selanjutnya anak yang membuat
produk tersebut diberi hadiah oleh tim pengabdian.
Pemberian hadiah ini dilakukan agar dapat
memberikan motivasi dan pengalaman kepada
anak-anak TPA Masjid Baitul Makmur sehingga
anak-anak TPA Masjid Baitul Makmur termotivasi
untuk mengembangkan ide kreatifnya dan kelak
tidak takut bersaing dalam kondisi apapun.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kegiatan pelatihan motivasi berwirausaha telah
terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan
sehingga dapat menambah pengetahuan,
wawasan, dan pemahaman anak-anak TPA
Masjid Baitul Makmur mengenai mengenai
wirausaha dan berminat berwirausaha.
2. Kegiatan pelatihan pengembangan ide kreatif
dan praktik pembuatan produk kreatif dari botol
bekas telah terlaksana sesuai dengan target yang
diinginkan sehingga anak-anak TPA Masjid
Baitul Makmur mampu mengembangkan ide
kreatif dan mempunyai keterampilan untuk
menghasilkan produk kreatif.
3. Selama kegiatan berlangsung, anak-anak TPA
Masjid Baitul Makmur sangat antusias, tekun,
dan bersemangat terlihat dari beberapa orang
peserta turut berpartisipasi dalam sesi diskusi
dan tanya jawab.
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Saran
Berdasarkan dari hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan, maka saran dari Tim pengabdian
masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan motivasi berwirausaha ini dapat
dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat
menjaga motivasi anak-anak TPA Masjid Baitul
Makmur agar berminat menjadi wirausawan.
2. Pelatihan pengembangan ide kreatif dan praktik
pembuatan produk kreatif dapat dijalankan
secara
berkelanjutan
sehingga
dapat
memunculkan ide-ide kreatif anak-anak TPA
Masjid Baitul Makmur yang pada akhirnya
dapat menghasilkan produk kreatif.
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