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Gambar 2 Aktifitas rafting menggunakan ban di  

Dusun Sumber Kidul

Gambar 1 Kantor usaha bisnis rafting di 

Dusun Sumber Kidul



WARGA MASYARAKAT DUSUN 
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ADANYA SOLUSI UNTUK

MENGATASI PERMASALAHAN

SAMPAH DI SEKITAR DESA

WISATA LAVA BANTAL SEHINGGA

TIDAK MENGGANGGU

PENCEMARAN LINGKUNGAN
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BESAR DALAM PERUSAKAN

LINGKUNGAN.

Gambar 3 Sampah berserakan ditepi sungai untuk rafting



 Upaya untuk mengurangi dampak buruk
sampah plastik bagi lingkungan adalah
dengan melaksanakan prinsip 3R, yaitu

pengurangan pemakaian (reduce), 
pemakaian ulang (reuse), dan pendaur
ulang (recycle) kreatifitas masyarakat
untuk mendaur ulang sampah dengan
meningkatkan inovasi menjadi sangat

penting untuk menunjang perekonomian
masyarakat sekitar merupakan salah satu
dari kegiatan pendaur ulang atau recycle 

seperti yang dilakukan oleh Dusun
Sumber Kidul. Kelompok PKK memiliki

ketrampilan dalam membuat kerajinan
tangan yang sangat baik namun, inovasi 
dan kreasi kelompok PKK masih sangat 
terbatas untuk membuat kerajinan tangan 

dari sampah plastik



perlunya diversifikasi

produk kerajinan

tangan berbasis

sampah plastik

dalam bentuk

dompet dan hiasan

bunga di dinding

PERMASALAHAN



TAHAP PERSIAPAN

Hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020
diselenggarakan rapat di ruang rapat Pusat
Kajian Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Rapat tersebut dihadiri 3 anggota pelaksana
pengabdian dengan tetap menggunakan
protokol covid-19. Rapat tersebut membahas
mengenai pembagian tugas antar anggota tim
pengabdi dan hal-hal yang harus dipersiapkan
untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian yang
direncanakan bulan Agustus.



TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM
PELATIHAN

 Program pelatihan pembuatan kerajinan tangan kreatif diselenggarakan
pada Sabtu,15 Agustus 2020 dan Minggu, 16 Agustus 2020 di  kediaman
Ibu Dukuh Dusun Sumber Kidul dimulai pada jam 13.00 sampai dengan
jam 15.00 WIB  diadakan pelatihan pembuatan keranjang air mineral. 

Pada jam 15.00 sampai dengan 15.15 WIB istirahat kemudian dilanjutkan
kembali pada pukul 15.15 sampai dengan 17.00 WIB diadakan pelatihan

pembuatan kerajinan hiasan dinding.

 Pelatihan dan pendampingan dihadiri oleh 34 peserta yang akan dipandu
oleh narasumber yakni salah satu Pengelola bank sampah Gemah Ripah

yang bernama Ibu Lastri dan Ibu Siwi Utami bersama tim pengabdi.

 Program-program pelatihan dalam pengabdian masyarakat dikembangkan
dengan metode yang lebih sederhana, yaitu dengan menyelenggarakan

sarasehan dan diskusi santai/ informal.

 Sebelum pembuatan kerajinan sampah kreatif dimulai, Pelaksana kegiatan
menyelenggarakan pre-test sebelum narasumber menyampaikan materi. 
pretest dan posttest yang terdiri dari 5 pertanyaan yang sama mengenai

keranjang air mineral dan hiasan dinding.



Pendampingan praktek pembuatan kerajinan tangan
kreatif bertujuan untuk memastikan bahwa program-

program pelatihan dapat berjalan lancar dan 
berkelanjutan. Tim pelaksana pengabdian juga melakukan

kegiatan pendampingan dengan pemonitoran dan 
evaluasi secara rutin terkait pembuatan kerajinan tangan
keranjang air mineral dan hiasan dinding. Dalam proses 

pendampingan ini, tim juga memberikan solusi-solusi atas
hambatan yang dihadapi oleh masyarakat melalui

komunikasi yang intens. Pendampingan ini dilakukan agar 
program dapat terlaksana dengan baik. Peserta

pendampingan terdiri dari Kelompok Anggota PKK Dusun 
Sumber Kidul.

 Dalam upaya pemantauan dan evaluasi maka Tim 
Pengabdi melakukan dengan berkunjung langsung ke

lokasi mitra maupun memonitor melalui media komunikasi
intens. Penyebarluasan informasi kegiatan pengabdian

juga dilakukan oleh Tim Pengabdi dengan
mempublikasikan kegiatannya melalui jurnal ilmiah, media 

massa, media sosial seperti facebook, whatsapp dan 
Video youtube.

 TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM
PENDAMPINGAN



KESIMPULAN

 Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat di Dusun Sumber Kidul, Desa Kalitirto,

Kecamatan Berbah, Kabupaten Bantul berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil pretest dan

posttest dari 34 peserta diperoleh peningkatan pemahaman cara membuat kerajinan tangan berupa

keranjang air mineral ialah sebesar 59%-73% sedangkan hasil pretest dan posttest pemahaman cara

pembuatan hiasan dinding diperoleh peningkatan sebesar 61%-64% sehingga mengalami peningkatan

yang signifikan. Selain itu, Anggota PKK yang semula hanya bisa membuat bunga plastik dan piring

plastik menjadi hasil karya produk keranjang mineral dan hiasan dinding yang sangat berinovasi,

bervariatif dan memiliki nilai jual yang tinggi untuk keperluan rumah tangga khususnya di Dusun

Sumber Kidul, Berbah dan masyarakat luas pada umumnya.
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