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RA Poncol, dosen dan mahasiswa. 

       

    Ponorogo, 25 Desember 2018 

    Ketua Tim 

 

 

 

    Dr. Mukhibat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

iv 
 

Abstrak 

 Upaya peningkatan kualitas pendidikan di POKJA RA 

Poncol Magetan (RA Putra Harapan Janggan, RA Muslimat 

Alastuwo, RA Darul Ulum Poncol, dan RA Gonggang), masih 

belum memiliki bentuk yang jelas dalam sistem perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran karena selalu 

dihadapkan pada masalah sumber-sumber pembiayaan, 

minimnya anggaran, dan alokasi dana yang tidak pasti. Maka 

perlu dilakukan pemberdayaan dan pendampingan 

berdasarkan potensi lokalnya yakni sedekah sampah, yang 

meliputi tahap penyadaran, tahap tranformasi kemampuan, 

dan tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan-

keterampilan. Harapannya bisa memberikan tambahan 

pembiayaan operasional sekaligus memberikan pendidikan 

kesehatan lingkungan sejak dini kepada siswa, orang tua, dan 

serta warga sekitarnya. Metode pemberdayaan ini adalah 

penelitian tindakan (action reaserch) berbentuk sosialisasi, 

penyuluhan, edukasi dan advokasi, serta pelatihan. Adapun 

pendekatannya adalah dengan ethnoscience, yaitu memahami 

perspektif lokal dengan menerapkan interview etnografi untuk 

memperoleh sejumlah taksonomi pengetahuan lokal. Dengan 

metode dan pendekatan tersebut harapan perubahannya 

adalah (1) setiap RA yang tergabung dalam POKJA RA Poncol 

Magetan memiliki kesiapan yang optimal dalam pelaksanaan 

program-program pendidikannya pada aspek perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran karena sumber-

sumber pembiayaan, anggaran, dan alokasi dana menjadi jelas 

dan pasti. (2) POKJA RA Poncol Magetan memiliki 

keberdayaan yang tinggi melalui keterampilan dalam 

menyusun arus kas yang benar dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajarnnya melalui 

sedekah sampah, dimana sedekah sampah merupakan 
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alternatif pemecahan masalah sampah yang memadukan unsur 

edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. (3) munculnya 

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap 

keberlangsungan POKJA RA Poncol Magetan dan lingkungan 

dengan indikator perubahannya adalah kemampuan dan 

keterampilan dalam pengelolaan sampah menjadi sedekah 

sampah. 

Keywords: Pemberdayaan, Sedekah Sampah, Literasi   

      Keuangan,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pendidikan merupakan salah satu upaya mewujudkan 

amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk 

tercapainya pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya 

dukungan dan peran serta dari semua pihak terutama yang 

menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Hal tersebut 

dikarenakan pembiayaan pendidikan, selalu diiringi masalah 

yang muncul yaitu, baik sumber-sumber pembiayaan, 

minimnya anggaran, penyimpangan dan alokasi dana yang 

belum memadai.
1
 

 Sebenarnya, penyediaan dana pendidikan dan tanggung 

jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan 

perundangan yang berlaku. Dalam UU No. 20 tahun 2003 bab 

                                                           
 1 Sonedi, dkk, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber 

dari Masyarakat:  Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya”  

FENOMENA, Volume 9, No.1 ( 2017), 27. 
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XIII pasal 46 ayat 1 tentang tanggung jawab pendanaan 

disebutkan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung 

jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat. Kemudian dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 tentang 

sumber pendanaan pendidikan disebutkan bahwa: Sumber 

pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, 

kecukupan dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah 

dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
 Khusus 

lembaga pendidikan Islam (RA, MI, MTs, MA, PTKI), 

Kemenag-lah yang paling otoritatif dalam melakukan penataan 

regulasi, rekognisi, dan fasilitasi atas layanan-layanan 

pendidikan. 

 Namun, relaitasnya, untuk lembaga pendidikan Islam 

dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah relatif sangat 

terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah 

dalam mengalokasikan dana dalam bidang pendidikan menjadi 

kendala besar dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional 

yang berkualitas, tidak terkecuali madrasah swasta termasuk 

                                                           
 2 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang 

Pendidikan, Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 

(Jakarta,  2006), 31. 
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RA-RA yang tergabung dalam Kelompok Kerja RA (POKJA 

RA) Poncol Magetan. Problem pembiayaan POKJA RA Poncol 

tersebut semakin memprihatinkan dengan rendahnya 

kemampuan literasi keuangan dari pengelolanya. Menurut 

Zubaidi: “Dari sekian permasalahan yang ada dalam pendidikan 

Islam diantaranya adalah masalah kekurangan dana dan 

minimnya fasilitas pendidikan”. Melihat kondisi demikian, 

maka harus dimunculkan pemahaman bersama bagi POKJA 

RA Poncol, masalah biaya pendidikan seharusnya tidak semata-

mata menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perlu 

adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber 

pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta 

masyarakat.
3
  

 Firdaus dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

sistem pembiayaan yang efektif dan variatif dapat mewujudkan 

pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup 

lembaga pendidikan swasta. Untuk diperlukan keterampilan 

dalam manajemen pembiayaan, sehingga lembaga pendidikan 

swasta tidak hanya mengandalkan pembiaanya berasal dari 

                                                           
 

3
Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 bahwa: 

“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan” 
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peserta didik, walapun diakuhi bahwa pembiayaan dari peserta 

didik merupakan potensi besar dalam melaksanakan 

manajemen pendidikan serta merupakan modal bagi 

keberlangsungan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

sistem pembiayaan dalam proses pembelajaran sangatlah 

penting, maka kemampuan tata kelola pembiayaan yang baik 

dalam penganggaran pendidikan sangat diperlukan. Lembaga 

pendidikan Islam swasta termasuk RA dan madrasah untuk 

dapat memiliki kesejahteraan finansial yang baik, perlu 

diadvokasi dan diedukasi untuk memiliki keterampilan 

bagaimana menggunakan dan mencari alternatif pembiayaann 

pendidikannya, sehingga kebutuhan operasionalnya terpenuhi. 

Ini artinya, literasi keuangan bagi pengelola lembaga 

pendidikan Islam swasta menjadi sangat vital, agar kualitas 

lembaga pendidikannya pada jangka pendek maupun jangka 

panjang tidak terganggu.   

 Literasi keuangan diartikan sebagai kemampuan untuk 

memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan 

dan menerapkan pengetahuan itu secara tepat kedalam perilaku 

organisasi sekolah. Konsep keuangan yang dimaksud meliputi 

pengetahuan seputar lembaga keuangan beserta produk yang 
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ditawarkan.
4
 Dengan tingkat literasi keuangan yang baik, maka 

setiap individu atau pengelola lembaga pendidikan akan 

mampu mengambil keputusan yang tepat dalam 

mengalokasikan pendapatannya, melakukan perencanaan 

keuangan, serta mampu untuk melakukan analisis manfaat dan 

resiko dalam setiap pengambilan keputusan keuangan sekolah. 

 Terhadap hal tersebut di atas, Firdaus menawarkan, 

kepada lembaga pendidikan untuk memfokuskan dalam tata 

kelola pembiayaan dengan strategi kemitraan dengan 

masyarakat lingkungan sekolah.
5
 Keberhasilan pendidikan 

tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan 

tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan 

oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena itu 

pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah 

(sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan 

                                                           
 

4
 Ratna Komara, dkk, “Kemandirian Aparatur Sipil Negara (ASN) 

melalui Literasi Keuangan” Proceeding of Community Development,  

Volume 1 (2017), 2, 

 
5
 Rachman Firdaus, Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Mutu 

Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Swasta. (Studi kasus pada Lembaga 

Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung). 

(Bandung: UPI, 2004). Lingkungan masyarakat dapat berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, 

pengawasan, dan evaluasi program-program pendidikan. Mukhibat, 

Manajemen Berbasis Madrasah, Praktik dan Riset Pendidikan, 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 87. 
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bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai tanggung 

jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan 

bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

 Selain itu, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah 

adalah subsistem dari sistem sosial. Keberadaan sekolah tidak 

memisahkan diri atau tersaing dari masyarakatnya. 

Bagaimanapun masukan dana adalah berasal dari masyarakat. 

Lebih dari itu, di satu sisi sekolah memerlukan dukungan dari 

masyarakat baik berupa calon murid/pendaftar, maupun 

pembiayaan (SPP/DPP) dalam melaksanakan program sekolah. 

Di lain pihak, masyarakat memerlukan sekolah sebagai 

lembaga pelayanan jasa untuk mendapatkan program yang baik 

sesuai yang diinginkan. 

 Salah satu bentuk kemitraan yang selama ini belum 

menjadi perhatian lembaga pendidikan Islam adalah 

bekerjasama dengan masyarakat dalam hal pengelolaan 

sampah. Pengelolaan sampah yang benar akan mempunyai nilai 

ekonomis sebagai sumber pembiayaan pendidikan termasuk 

madrasah swasta dari berbagai tingkatan (RA, MI, MTs, MA) 

yang secara keseluruhan di Indonesia keempat lembaga ini 

berjumlah 77.336 buah, dengan jumlah guru sebanyak 820.835 
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jiwa, dan jumlah siswa sebanyak 9.252.437 anak, khusu RA 

berjumlah 27.999 buah (sumber web Kemenag). 

 Sebagaimana diketahui sekarang ini, peningkatan 

jumlah sampah belum diiringi dengan kesadaran masyarakat 

dalam mengelola sampah. Undang-Undang Nomor 18 tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya 

perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan pendauran 

ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-

upaya cerdas, efisien dan terprogram.
6
 Harapan dengan 3R 

adalah  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  kebersihan  

lingkungan.  Pendekatan  pengelolaan  sampah  3R membuka 

pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam  

mengelola  sampah.  Sampah  tidak  lagi  dipandang  sebagai  

barang  yang  tidak  berguna,  akan  tetapi  melalui pendekatan  

3R  sampah  dapat  dijadikan  suatu  yang bernilai tambah.
7
 

                                                           
 

6
 Siska Maya, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengelolaan Sampah  Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank 

Sampah  di Kelurahan Tanjung Barat” Proceeding of Community 

Development,  Volume 1 (2017), 158. 

 
7
Rachma Triwardani dan Sarmini, “Pembudayaan Karakter Peduli 

Lingkungan Melalui Kegiatan Bank Sampah di Desa Duwet Kecamatan 
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 Permasalahan sampah di Magetan terkait dengan 

masalah jangkauan pelayanan, dampak dari perilaku 

pembuangan sampah yang tidak baik, dan masalah teknis 

pengelolaan sampah di TPA. Permasalahan yang muncul dari 

masyarakat penghasil sampah adalah kurangya kesadaran 

masyarakat dalam mensikapi dan mengelola sampah. 

Masyarakat masih banyak yang membuang sampah 

sembarangan di sungai. Bahkan ketika sudah disediakan tempat 

pembuangan sampah sememtara (TPSS) di lingkungannya, 

masyarakat masih tidak tertib dalam waktu ataupun tempat 

membuang sampahnya. Konsep 3R (reuse, replace, recycle) 

tidak diterapkan dengan baik dan perilaku membuang sampah 

sembarangan masih tinggi.
8
 Fenomena tersebut menunjukkan 

betapa rendahnya rasa dan perilaku peduli lingkungan manusia 

saat ini. 

 Melihat berbagai fenomena di atas, tentunya 

mengundang pertanyaan dimanakah letak rasa peduli, empati, 

simpati, tanggung jawab, peka sosial, untuk selalu menjaga dan 

                                                                                                                            
Bendo Kabupaten Magetan” Kajian Moral dan kewarganegaraan. Nomor 1 

Volume 3 tahun (2013), 471. 

 



 
 

 

9 
 

memperhatikan lingkungan serta melestarikannya. Degradasi 

lingkungan tersebut merupakan bentuk permasalahan 

lingkungan salah satunya permasalahan sampah yang 

mencerminkan akar dari rendahnya perilaku peduli lingkungan 

manusia. Diperlukannya wadah dan sistem edukasi yang tepat 

dalam menanamkan nilai peduli lingkungan demi menjaga 

lingkungan dan makhluk hidup. 

 Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka perlu 

dilakukan pembiasaan penanganan sampah sejak usia dini 

melalui program pemberdayaan dan pendampingan lembaga 

pendidikan Islam sebagai alternatif berperilaku sehat,
9
 terutama 

dalam pengelolaan sampah yang berkesinambungan 

(sustainable), yang meliputi tahap penyadaran, tahap 

tranformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan 

intelektual dan kecakapan-keterampilan. Pemberdayaan 

                                                                                                                            
 

8
 Mulansari, dkk, “Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota 

Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya”. Jurnal Kesehatan 

Masyarakat, Vol 11, No 2, (2016), 99. 

 
9
 Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya menanamkan 

perilaku peduli lingkungan sejak dini. Sekolah menjadi media paling efektif 

dalam membangun kesadaran dan kepedulian lingkungan, lihat, Citra Putri 

Herliyati, “Perilaku Peduli Lingkungan Siswa dan Pelaksanaan Program 

Sedekah Sampah di SMPIT Ar Raihan Bantul”, Tesis, Program Studi 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Yogyakarta 2018 
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pengelolaan sampah melalui sedekah sampah ini bisa menjadi 

alternatif pemecahan masalah sampah yang memadukan unsur 

edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan akan juga 

menjadi solusi sumber pembiayaan bagi lembaga pendidikan 

temasuk RA yang tergabung dalam POKJA RA Poncol 

Magetan. Hasil utama dari program ini adalah pengelolaan 

pendidikan yang mampu memadukan aspek pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. 

 Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini 

merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah 

yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

pendidikan di sekolah ini nampaknya memberikan pengaruh 

yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan 

pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. 

Kajian tentang pengelolaan sampah sebenarnya telah 

banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu 

seperti: Ilmu Lingkungan, Sosiologi, Tata Ruang Kota, Ilmu 

Kesehatan, dan lainnya. Namun, penelitian tentang pengelolaan 

sampah dengan pendekatan ilmu Manjemen Pembiayaan 

sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan. Oleh 
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karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam 

tentang literasi keuangan berbasis pada pengelolaan sampah 

dari perspektif manajemen pembiayaan pendidika. Literasi 

keuangan dibatasi pada bagaimana tingkat kesadaran warga 

sekolah di POKJA RA Poncol dalam mengelola pendidikannya 

berdasarkan sumber-sumber pembiayaannya dari sedekah 

sampah.  

 Diharapkan melalui Program Sedekah Sampah, peneliti 

akan melihat secara lebih lanjut mengenai keberlangsungan 

pelaksanaan Program Sedekah Sampah, serta apakah program 

ini mampu dalam menanamankan kebiasaan berperilaku peduli 

lingkungan pada siswa. Tentunya berjalannya Program Sedekah 

Sampah tidak selamanya berjalan lancar, terdapat beberapa 

hambatan yang terjadi di lapangan. Antusiasme keterlibatan 

orang tua dan siswa dalam program tersebut juga perlu diamati 

sehingga ketercapaian tujuan pelaksanaan Program Sedekah 

Sampah ini dapat terlihat melalui perilaku yang muncul pada 

orang tua dan siswa. 

 

B. Alasan Memilih Program  

       Ada beberapa alasan peneliti memilih program ini, 

antara lain:  (1) dalam upaya perbaikan proses pendidikan dan 
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pembelajaran, para guru di POKJA RA Poncol Magetan (RA 

Putra Harapan Janggan, RA Muslimat Alastuwo, RA Darul 

Ulum Poncol, dan RA Gonggang), masih belum memiliki 

bentuk yang jelas guna memperbaiki sistem perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran karena selalu 

dihadapkan pada masalah sumber-sumber pembiayaan, 

minimnya anggaran, dan alokasi dana yang tidak pasti. (2) 

terjadi ketidakkelancaran aliran kas atau dana yang masuk dari 

luar ke dalam lembaga POKJA RA Poncol Magetan karena 

rendahnya kemampuan literasi keuangan dari pengelola 

pendidikan dalam menjalankan fungsi pembiayaan. (3) banyak 

cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Magetan atau pihak 

lain untuk menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya 

mengelolaan sampah dengan benar, namun sebagian 

masyarakat Poncol Magetan belum bisa berubah. Padahal 

pengelolaan sampah yang benar mempunyai nilai edukasi, 

kesehatan dan ekonomis sebagai alternatif solusi sumber 

pendanaan di POKJA RA Poncol Magetan. (4) Selama ini 

sedekah sampah sebagai bentuk literasi keuangan yang 

memadukan unsur edukasi, kesehatan, dan ekomoni, sebagai 

upaya pemberdayaan yang berkelanjutan bagi guru-guru di 

POKJA RA Poncol Magetan belum pernah dilakukan.  
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan agar para warga sekolah RA di 

POKJA RA Poncol mengenal keberadaan sedekah sampah, 

teknik pengolahan sampah agar bernilai ekonomis dan 

edukatif, dan kesehatan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran dan semangat warga sekolah RA di 

POKJA RA Poncol untuk mulai sedekah sampah yang dapat 

mendukung kegiatan-kegiatan sekolah dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

2. Manfaat 

 Setelah dilakukan kegiatan sedekah sampah dan 

pendirian sedekah sampah, diharapkan warga sekolah RA di 

POKJA RA Poncol dapat memberikan contoh kepada 

keluarganya dan lingkungannya mengenai cara pengolahan 

sampah. Sosialisasi juga diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pentingnya keberadaan sedekah sampah 

bagi kebersihan lingkungan sekaligus dapat menjadi salah satu 

kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan peningkatan 

kualitas layanan pendidikan. Gerakan sedekah sampah 

mengenai cara pendirian dan pengelolaan sedekah sampah 

akan sangat penting dalam menambah wawasan dan 
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memberikan inspirasi peluang ekonomis dibalik pengelolaan 

sampah secara mandiri, berkelompok, berjejaring dan 

berkelanjutan. 

Dengan kegiatan ini diharapkan warga sekolah dip 

OKJA RA Poncol akan merubah paradigmanya tentang sampah 

dan melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R serta 

menjadi pelopor pengelolaan sampah berbasis partisipasi aktif 

dari masyarakat sehingga perkembangan ekonomi tidak akan 

mengakibatkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. 

Selain itu diharapkan akan terbentuk satu tempat dengan 

tingkat pengelolaan sampah mandiri yang akan membantu 

pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih 

dan nyaman. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian 

Secara geografis, 

Kecamatan Poncol 

terletak di kaki 

Gunung Lawu 

Kabupaten 

Magetan.
1
 

Kecamatan Poncol 

                                                           

 
1
 Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi 

Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Magetan. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kota Madiun dan 

Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri (keduanya termasuk provinsi 

Jawa Tengah). Bandar Udara Iswahyudi, salah satu pangkalan utama 

Angkatan Udara Republik Indonesia di kawasan Indonesia Timur, 

terletak di kecamatan Maospati. Kabupaten Magetan dilintasi jalan 

raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta api lintas 

selatan Pulau Jawa, namun jalur tersebut tidak melintasi ibukota 

Kabupaten Magetan. Satu-satunya stasiun yang berada di wilayah 

kabupaten Magetan adalah Stasiun Barat yang terletak di wilayah 

Kecamatan Barat. Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat 

Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Di 

daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 m dpl), salah 

satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata 

Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar.  Magetan dikenal 

karena kerajinan kulit (untuk alas kaki dan tas), anyaman bambu, 

rengginan, dan produksi jeruk pamelo (jeruk bali) serta krupuk 

lempengnya yang terbuat dari nasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Magetan,_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Iswahyudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Maospati,_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat,_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lawu
https://id.wikipedia.org/wiki/Telaga_Sarangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk_bali
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merupakan sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten 

Magetan Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa 

Tengah. Kantor Kecamatan Poncol Magetan berada di 

Kelurahan Alastuwo dengan koordinat 7,70998 LS dan 

111,24913 Bt pada ketinggian 840 meter dpl. Luas 

Kecamatan Poncol adalah 51,31 Km2 atau sekitar 7,33 % 

dari total wilayah Kabupaten Magetan. Di kecamatan ini 

terdapat objek wisata (Bendungan Gonggang) yang berada 

di Dusun Ledok, Desa Gonggang. 

 Kecamatan Poncol
2
 berada di ketinggian 840 

meter dpl dan berada di kaki Gunung Lawu, sehingga 

dalam setahun hari hujannya cukup tinggi. Pada tahun 

2013 jumlah hari hujannya sebanyak 107 hari atau jika 

dipersentasekan sebesar 29,32 % dalam satu tahun 

wilayah Kecamatan Poncol diguyur hujan. Jumlah 

tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 

2012 yaitu 22,74%. Sedangkan jumlah curah hujan 

                                                           
 

2
 Poncol adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magetan, 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Poncol terletak di 

sebelah selatan Kabupaten Magetan, berjarak sekitar 14 Kilometer 

dari ibukota kabupaten ke arah Barat Daya melalui Sarangan. Pusat 

pemerintahannya berada di Kelurahan Alastuwo. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Gonggang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibukota_kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarangan,_Plaosan,_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Alastuwo,_Poncol,_Magetan
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terbanyak ditahun 2013 terjadi pada Bulan Pebruari yaitu 

sebesar 425 mm3. 

 Luas wilayah Kecamatan Poncol 5.130,64 hektar, 

terbagi atas 647,26 Ha tanah sawah dan 4483,38 Ha tanah 

kering. Pertanian merupakan sektor yang dominan di 

Kecamatan Poncol, karena sebagian besar penduduk 

Kecamatan Poncol hidup dari bercocok tanam. 

Komoditas tanaman bahan makanan, padi dan jagung 

merupakan produk yang besar peranannya bagi 

masyarakat Poncol. Kecamatan Poncol memiliki jumlah 

penduduk sebesar 30.242 jiwa dengan jumlah penduduk 

laki-laki sebesar 14.926 jiwa dan perempuan sebesar 

15.316 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 590 

jiwa/km2 berarti setiap 1 km2 ada sebanyak 589 jiwa. 

Desa Janggan adalah kelurahan yang daerahnya memiliki 

penduduk paling padat yaitu 915 jiwa/km2, sedangkan 

desa yang paling jarang penduduknya adalah Desa 

Genilangit dengan kepadatan 316 jiwa/km. 

 Desa terluas dari Kecamatan Poncol adalah Desa 

Gonggang dengan areal 1.087 Ha, dan desa terkecil 

adalah Desa Sombo dengan luas 274 Ha. Wilayah 

Kecamatan Poncol berada pada ketinggan antara 750 



18 
 

sampai 1.200 meter. Adapun Batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara: Kecamatan Plaosan  

Sebelah Timur: Kecamatan Parang dan Kecamatan 

Ngariboyo 

Sebelah Selatan: Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa 

Tengan  

Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa 

Tengah  

 Pemerintahan Kecamatan Poncol terdiri dari: 1) 

Kelurahan Kelurahan Alastuwo dengan luas wilayah 4,99 

Km2. 2) Desa gonggang dengan luas wilayah 10,87 Km2. 

3) Desa Poncol dengan luas wilayah 5,55 Km2. 4) Desa 

Cileng dengan luas wilayah 6,02 Km2. 5) Desa Sombo 

dengan luas wilayah 2,74 Km2. 6) Desa Plangkrongan 

dengan luas wilayah 7,65 Km2 7) Desa Janggan dengan 

luas wilayah 3,30 Km2. 8) Desa Genilangit dengan luas 

wilayah 10,19 Km2 33 Dusun atau Lingkungan 44 Rukun 

Warga 231 Rukun Tetangga. Jarak tempuh Kecamatan 

Poncol dari pusat kota Kabupaten Magetan sekitar 12 km 

ke arah Barat dari Kota Magetan. 
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 Adapun secara lengkap lembaga pendidikan 

tingkat dasar yang ada di Kecamatan Poncol sampai 

tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

1. SDN ALASTUWO 1  

2. SDN ALASTUWO 2  

3. SDN ALASTUWO 3  

4. SDN CILENG 1  

5. SDN CILENG 2  

6. SDN CILENG 3  

7. SDN GENILANGIT 1  

8. SDN GENILANGIT 2  

9. SDN GONGGANG 1   

10. SDN GONGGANG 2  

11. SDN GONGGANG 3  

12. SDN GONGGANG 4  

13. SDN JANGGAN  

14. SDN PLANGKRONGAN 1  

15. SDN PLANGKRONGAN 2  

16. SDN PLANGKRONGAN 3 : 

17.  SDN PLANGKRONGAN 4  

18. SDN PONCOL 1  

19. SDN PONCOL 2  

20. SDN PONCOL 3  

http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-alastuwo-1-kab-magetan-20509464.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-alastuwo-2-kab-magetan-20509476.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-alastuwo-3-kab-magetan-20509475.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-cileng-1-kab-magetan-20548407.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-cileng-2-kab-magetan-20509756.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-cileng-3-kab-magetan-20509755.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-genilangit-1-kab-magetan-20509761.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-genilangit-2-kab-magetan-20509793.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-gonggang-1-kab-magetan-20509796.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-gonggang-2-kab-magetan-20509804.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-gonggang-3-kab-magetan-20509794.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-gonggang-4-kab-magetan-20509795.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-janggan-kab-magetan-20509769.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-plangkrongan-1-kab-magetan-20509253.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-plangkrongan-2-kab-magetan-20509251.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-plangkrongan-3-kab-magetan-20509259.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-plangkrongan-4-kab-magetan-20509252.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-poncol-1-kab-magetan-20509205.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-poncol-2-kab-magetan-20509162.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-poncol-3-kab-magetan-20509151.htm
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21. SDN PONCOL 4  

22. SDN PONCOL 5  

23. SDN SOMBO 1  

24.  SDN SOMBO 2 
3
 

Sementara MI yang ada di Kecamatan Poncol 

berjumlah 6 sekolahan, 5 MIS dan 1 MIN, sebagaimana 

pada tabel di bawah ini
4
:  

 

Bagi kecamatan Poncol, pendidikan merupakan 

salah satu sarana pemerintah untuk memutus rantai 

kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

diharapkan masyarakat mampu mendapatkan pekerjaan 

dan penghidupan yang layak. Maka pemerintah pun 

                                                           
 

3
 BPS, Statistik Daerah Kecamatan Poncol 2017, (Magetan: 

BPS). 

 
4
 http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode= 

051001&level=3 

http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-poncol-4-kab-magetan-20509150.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-poncol-5-kab-magetan-20509149.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-sombo-1-kab-magetan-20509174.htm
http://pendidikan.m2indonesia.com/sd/sdn-sombo-2-kab-magetan-20509182.htm
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mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Untuk mendukung 

program tersebut maka dibangunlah sarana dan prasarana 

pendidikan, semisal gedung sekolah beserta tenaga 

pendidiknya. 

 Rasio murid terhadap jumlah kelas maupun 

tenaga pendidik di Kecamatan Poncol cukup ideal, mulai 

dari tingkat SD, SLTP, maupun SLTA. Ditingkat SD 

rata-rata 1 kelas diisi sebanyak 13-14 siswa, sementara 1 

guru kurang lebih bertanggung jawab atas 8-9 siswa. 

Untuk tingkat SLTP rata-rata 1 kelas diisi sebanyak 24-

25 siswa, sementara 1 guru kurang lebih bertanggung 

jawab atas 9-10 siswa. Sementara tingkat SLTA rata-rata 

1 kelas diisi sebanyak 22-24 siswa, sementara 1 guru 

kurang lebih bertanggung jawab atas 6-7 siswa. 

 Namun, secara umum keseluruhan di kabupaten 

Magetan, untuk guru SD yakni kekurangan 1.665 guru 

sekolah dasar. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Magetan, berusaha untuk mengatasi 

kekurangan guru, pihaknya memberikan keleluasaan 

kepada sekolah, menggunakan 20 anggaran BOS untuk 

menggaji guru tidak tetap. “diserahkan kepada sekolah 

untuk menggunakan 20 persen dana BOS (untuk) 

menggaji guru tidak tetap,” . 
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 Adapun untuk Kabupaten Magetan Angka 

Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini terbagi menjadi 

2 (dua) kelompok diantaranya kelompok usia 3-6 tahun 

dengan APK 46,65%, dan kelompok 4 – 6 tahun 

menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 91,87 % tahun 

2013 menjadi 95,85 % di tahun 2014.5 Hal ini 

menunjukan keberhasilan cakupan masyarakat dalam 

memperoleh pendidikan usia dini, yang disebabkan 

keberhasilan Pemerintah dalam memfasilitasi dan 

membina pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang 

dilaksanakan oleh organisasi masyarakat secara berkala 

sehingga dari tahun ketahun mengalami peningkatan 

dalam rangka dipersiapkan untuk ke jenjang Pendidikan 

Dasar, namun masih perlu upaya yang lebih optimal 

karena masih terdapat anak usia dini yang belum 

bersekolah terutama di desa-desa di daerah pegunungan. 

 Berdasarkan analisis isu strategis Renstra 

Pendidikan Kabupaten Magetan berhasil melakukan 

                                                           
 

5
 Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Rencana Strategis 

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2013-2015,(Magetan: Dindik 

Kabupaten Magetan, 2015). 
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identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan dinas pendidikan, yaitu6:  

1. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non 

Formal) belum merata di pelosok desa di seluruh 

Kabupaten Magetan 

2. Belum meratanya bantuan untuk penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini, termasuk bantuan 

peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru 

PAUD 

3. Masih banyak pendidik PAUD yang belum 

berkualifikasi S1/D4 

Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang 

terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena 

masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD 

itu mahal, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok 

Bermain dan Tempat Penitipan Anak/Sejenisnya, 

sehingga masyarakat. 

Kabupaten Magetan memiliki 95 RA
7
 yang 

tersebar di 18 Kecamatan, semua berstatus swasta. 

                                                           
 

6
 Dinas Pendidikan Kabuoaten Magetan, Rencana Strategis 

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2013-2018, (Magetan, 

Dindik, 2013). 

 
7
 Raudatul athfal (disingkat RA) merupakan jenjang 

pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#pendidikan_anak_usia_dini
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Adapun di Kecamatan Poncol terdapat 4 RA yang 

tergabung dalam POKJA RA Poncol Magetan. Empat RA 

itu adalah: RA Putra Harapan, RA Darul Ulum, RA Al 

Hidayah Gonggang,
8
 dan, RA Muslimat Alastuwo 

Poncol. Empat RA tersebut tidak ada yang mendapatkan 

bantuan pembiayaan yang memadahi dalam 

melaksanakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajarannya,
9
 sehingga bisa dikatakan 

bahwa RA-RA yang tergabung dalam POKJA RA Poncol 

Magetan memiliki persoalan yang hampir sama. 

  

B. Kondisi Subyek Dampingan 

1. Kondisi Guru dan Peserta Didik 

 Pada Tahun Pelajaran 2018-2019 ini, tenaga 

pendidik POKJA RA Poncol Magetan berjumlah 24 

                                                                                                                
dalam bentuk pendidikan formal, di bawah pengelolaan Kementerian 

Agama RA setara dengan taman kanak-kanak (TK), di mana 

kurikulumnya ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. Di Indonesia, menempuh pendidikan TK/RA tidaklah 

wajib. Namun dalam perkembangannya, banyak sekolah dasar yang 

mewajibkan calon siswanya lulus TK/RA.  

 
8
 Gonggang adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan 

Poncol, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Desa gonggang 

dengan luas wilayah 10,87 Km2. 

 
9
 Wawancara, Jumini, S.PdI.  (Ketua POKJA RA Poncol 

periode 2017-2018). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_kanak-kanak
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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orang tenaga edukatif. Untuk semua tenaga edukatif 

mengajar sesuai dengan spesifikasi keilmuannya 

masing-masing dan telah menyelesaikan jenjang 

pendidikan S-1 semua. Adapun Jumlah keseluruhan 

peserta didik di POKJA RA Poncol Magetan pada 

tahun pelajaran 2017-2018 saat ini berjumlah 210 

siswa.  

2. Sarana yang dimiliki  

Saat ini POKJA RA Poncol belum memiliki 

sarana prasarana yang memenuhi memenuhi ketentuan 

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan 

evaluasi diri dalam rangka pengajuan akreditasi empat 

RA tersebut di atas pada tahun 2018 masih di bawah 

standar dari nilai minimal yang ditentukan Badan 

Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-SM), yakni nilai 

280 artinya C yang berarti cukup. 

3. Kondisi Keuangan 

 Tahun 2018 Kemenag untuk madrasah 

mengalokasikan dana sebesar Rp 201 miliar dan akan 

dilanjutkan tahun 2019 sebesar Rp 751 miliar. Dana 

ini akan terus ditingkatkan hingga sebesar Rp 1 triliun 

hingga tahun 2020. Jumlah tersebut sangatlah tidak 
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sebanding jumlah madrasah termasuk RA di Indonesia 

yakni 77.336 buah, yang 92 % adalah berstatus swasta, 

dana tersebut berarti hanya 10 % dari dana untuk 

sekolah umum. RA yang tergabung dalam POKJA RA 

Poncol Magetan semua pembiayaannya mengandalkan 

SPP dari peserta didik yakni Rp. 25.000,- perbulan. 

Dana dari SPP itu digunakan untuk transportasi guru 

rata-rata tiap sekolah sebesar Rp. 250.000,- jadi 

pengeluaran dari POKJA RA Poncol Magetan Rp. 

4.750.000,- sisanya sekitar Rp. 500.000,- untuk iuran 

IGRA dan kegiatan POKJA RA setiap sebulan sekali.   

 Kondisi POKJA RA Poncol Magetan bertambah 

memprihatikan, ketika harus menerima perlakukan 

deskriminatif dari pemerintah daerah di tingkat desa, 

dimana lembaga pendidikan sejenis yakni PAUD/TK 

justru mendapatkan bantuan dari Dana Desa (DD), 

sementara RA tidak mendapatkan dengan alasan bukan 

milik desa. Fakta dan data yang demikian, sangatlah 

berlebihan dan tidak fair kalau pemerintah menuntut 

pendidikan yang bermutu bagi RA. Kondisi marginal, 

perlakuan deskriminatif telah menyebabkan keberdayaan 

POKJA RA Poncol Magetan semakin sulit dipertahankan. 

Mutu pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena 
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tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi 

mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan 

kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, 

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem 

persekolahan, maupun pendanaan, dimana pendanaan 

merupakan hal terpenting dalam berjalannya pendidikan. 

 Berdasarkan deskripsi kondisi subyek dampingan 

di atas, maka diperlukan adanya perhatian dan  

pemahaman yang berkelanjutan  tentang bagaimana 

keberdayaan POKJA RA Poncol Magetan dalam 

menjalankan program-program pendidikannya dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 

dapat ditingkatkan. Untuk itu, solusi pembiayaan 

pendidikan di POKJA RA Poncol Magetan diperlukan 

pemahaman secara konfrehensif dari semua pihak, 

sehingga lembaga pendidikan tersebut memiliki tingkat 

keberdayaan yang tinggi.  

 

C. Kondisi Dampingan Yang Diharapkan 

Ketika peneliti memperhatikan dari jumlah guru, 

proses pembelajaran, peserta didik, dan sarana prasarana 

pendidikan yang tersedia di POKJA RA Poncol Magetan 

tidak menggembirakan, sehingga semua unsur tidak bisa 
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berfungsi sebagaimana mestinya, baik itu pendidiknya 

yang berkualitas, sarana yang tersedia dapat 

dimanfaatkan secara optimal guna mendukung tujuan 

pembelajaran yang dicita-citakan. 

 Untuk itu, bila peneliti disetujui untuk melakukan 

intervensi melalui kegiatan pengabdian masyarakat, maka 

kondisi dampingan yang diharapkan ke depan perlu ada 

perubahan terkait dengan: (1) setiap RA yang tergabung 

dalam POKJA RA Poncol Magetan memiliki kesiapan 

yang optimal dalam pelaksanaan program-program 

pendidikannya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran karena sumber-sumber 

pembiayaan, anggaran, dan alokasi dana menjadi jelas 

dan pasti. (2) POKJA RA Poncol Magetan memiliki 

keberdayaan yang tinggi melalui keterampilan dalam 

menyusun arus kas yang benar dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajarnnya melalui 

sedekah sampah, dimana sedekah sampah merupakan 

alternatif pemecahan masalah sampah yang memadukan 

unsur edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. (3) 

munculnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat 

terhadap keberlangsungan POKJA RA Poncol Magetan 

dan lingkungan dengan indikator perubahannya adalah 
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kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah 

menjadi sedekah sampah. 

 

D. Pihak-Pihak Yang Terlibat (Stakeholedrs) Dan 

Bentuk Keterlibatannya 

 Pengabdian ini didukung sepenuhnya oleh LPPM 

IAIN Ponorogo. Sebagai fasilitator, LPPM IAIN 

Ponorogo memiliki banyak pengalaman dalam program 

Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat, baik 

sekolah, pesantren dan masjid dengan segenap aspek 

kemasyarakatannya. LPPM IAIN Ponorogo juga 

memiliki sumber daya baik dosen maupun dan tenaga 

kependidikan yang telah terbiasa dengan pengalaman 

akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Sehingga dengan sumber daya ini, program ini bisa 

maksimal dalam mengantarkan komunitas dampingan 

mencapai perubahan. Karena, selain digerakkan oleh 

dosen-dosen yang cukup dalam nuansa akademik-ilmiah 

(epistemologi, paradigma dan metodologi). 

 Pengabdian masyarakat berbasis penelitian ini, 

dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama antara 

peneliti dengan pihak komunitas, maka selayaknya 

terdapat pembagian peran yang seimbang diantara pihak-
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pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan 

progam pengabdian ini. Kolaborasi ini tidak saja terbatas 

antara peneliti dengan komunitas saja, tetapi sangat 

memungkinkan melibatkan pihak-pihak lain di luar 

komunitas. Untuk itu perlu diidentifikasi secara jelas 

partisipasi dan peran komunitas dalam pengabdian 

berbasis penelitian ini.  

 Adapun stakholders yang dilibatkan dalam 

kegiatan ini adalah: 

No STAKEHOLDERS BENTUK 

KETERLIBATAN 

1 Tim Peneliti Berinisitaif untuk 

melakukan sosialisasi dan 

mendesain program 

pengabdian bersama 

dengan warga sekolah 

2 Guru-guru dan 

masyarakat di POKJA 

RA Poncol Magetan 

yang berjumlah 30 

orang guru 

Pelaku dan sasaran 

program pengabdian 

3 Paguyuban/wali murid 

dan siswa RA yang 

tergabung dalam 

POKJA RA Poncol 

Magetan 

 

Pelaku dan sasaran 

program pengabdian 

4 Bank Sampah 

Matahari Madiun 

Sebagai narasumber dan 

pendamping program 
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Sedekah Sampah di 

POKJA RA Poncol 

4 BDK Kemenag RI 

Surabaya 

sebagai narasumber dan 

pendamping  pelatihan 

penyusunan arus kas 

dalam RAPBS RA 

5 LPPM Insitut Agama 

Islam Negeri 

Ponorogo 

melayani dan 

memberikan kemudahan 

pada tim peneliti untuk 

melaksanakan kegiatan 

pengabdian.  

6 Yayasan Ma`arif 

Janggan Poncol 

Magetan 

Penyedia saran dan 

prasarana pelaksanaan 

sedekah sampah 

 

E. Metode Dan Pendekatan 

 Ada  hubungan  emosional  antara  kampus  IAIN  

Ponorogo  dengan  eksistensi guru-guru madrasah/RA  

yang jenjangnya ada di bawahnya. Hubungan inilah  yang 

menyebabkan  para  tenaga  pendidik (dosen)  berempati  

terhadap  nasib  atau  masalah yang  dihadapi  oleh  

madrasah  yang  ada  di  sekitar  kampus.  Dengan  tetap 

mengedepankan  partisipasi  dari  para  guru  

madrasah/RA swasta  di kecamatan  Poncol maka 

penggalian  terhadap  problem-problem  yang  dialami 

oleh  madrasah/RA  nya  bisa  teridentifikasi.  Menurut  

para  guru  RA Muslimat Alastuwo di  kecamatan Poncol 
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banyak  masalah  yang  yang dihadapi  dan  menurut  

mereka  perlu  adanya tindakan  untuk  mengurangi  

problem  tersebut. Namun para guru tidak tahu apa yang 

harus dilakukan sehingga proses pendidikan berjalan apa 

adanya.
10

  

 Untuk memperoleh gambaran umum daerah 

sasaran dilakukan survey, dan observasi pendahuluan. 

Informasi diperoleh dengan melakukan konsultasi, 

konsolidasi, dan observasi/wawancara terhadap key 

person yakni Ketua Pokja RA Poncol yang ada pada 

setiap sasaran. Data yang diperoleh digunakan sebagai 

bahan penyusunan proposal yang dituangkan pada bagian 

analisis situasi untuk menentukan fokus dampingan dan 

kelayakan dari pelaksana, mitra, dan Pokja RA Poncol. 

1. Metode 

 Metode pemberdayaan ini adalah dengan model 

penelitian tindakan (action reaserch).
11

  

Dalam penelitian tindakan ini peneliti 

mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan 

                                                           
 

10
 Wawancara, 15 September 2018, Supartini, S.Pd.I 

(Kepala RA Muslimat Alastuwo). 

 
11

 S. Madya, Teori dan Praktik Penelitian Tindakan, (Action 

Research), (Bandung: Alfabeta, 2006). 
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suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan 

dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan 

tujuan perbaikan atau partisipasi. Penggunaan action 

research dalam dimaksudkan dalam rangka untuk 

pemecahan masalah secara bersama-sama atau 

kolaborasi antara peneliti dengan komunitas 

dampingan dalam mencapai tujuan. Action research 

dalam penelitian ini ini berbentuk sosialisasi, 

koordinasi, penyuluhan, edukasi dan advokasi, 

evaluasi serta pelatihan.  Penyuluhan sebagai upaya 

proses untuk memberikan edukasi dan kesadaran 

msyarakat yang bertujuan untuk menghasilan 

perubahan positif terhadap sampah melalui gerakan 

sedekah sampah di POKJA RA Poncol Magetan. 

Koordinasi dan sosialisasi bertujuan untuk menggali 

potensi dan masalah yang ada di POKJA RA Poncol 

Magetan untuk dikembangkan gerakan sedekah 

sampah. Pelatihan atau edukasi yaitu memberikan 

pengetahuan tentang pengelolan sampah dengan model 

sedekah sampah sebagai bagian dari bentuk literasi 

keuangan. Advokasi dan Monitoring dan Evaluasi 

bertujuan melalukan pendampingan untuk menjaga 

konsistensi kegiatan, mencari hambatan dan solusi 
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dalam pelaksanaan kegiatan sedekah sampah, di tinjau 

dari mekanisme, tingkat partisipasi,  perubahan 

perilaku pilah sampah pada siswa dan orang tua, serta 

tanggapan dari pelanggan ekternal POKJA RA Poncol 

Magetan. Pengumpulan data diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan Fokus Grup Discuccion 

(FGD). Hasil data yang diperoleh dianalis melalui 

analisis deskriktif untuk menjelaskan tingkat partispasi 

dan hasil yang diperoleh melalui kegiatan sedekah 

sampah.  

 Berdasarkan metode ini, hubungan antara peneliti 

dan hasil penelitian tindakan dapat dikatakan hasil 

penelitian tindakan dipakai sendiri oleh penelitinya. 

Hasil-hasil penelitian langsung diterapkan dalam 

situasi terkait, sehingga tampak bahwa dalam 

pengabdian berbasis penelitian ini, peneliti melakukan 

pengelolaan, penelitian, dan sekaligus pengembangan. 

Sehingga dapat dikatakan action research peneliti 

dapat mengintegrasikan antara teori dan praktik 

dengan edukasi, advokasi, dan pelatihan yang 

direncanakan setelah diagnosis dalam serangkaian 

FGD yang telah dilakukan. 
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 Untuk memecahkan masalah yang sudah 

diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas, agar 

pendampingan dapat berjalan dengan lancar. Adapun 

metode yang telah digunakan digunakan adalah;  

1) Ceramah, metode ini dipilih untuk menyampaikan 

konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan 

dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan 

metode ini dengan pertimbangan bahwa metode 

ceramah yang dikombinasikan dengan contoh-

contoh langsung sampah rumah tangga. Materi 

yang diberikan meliputi: sampah, jenis-jenis 

sampah, cara pemilahan sampah, dampak sampah 

bagi kesehatan. 

2) Demontrasi, Metode ini dipilih menunjukkan suatu 

proses kerja yaitu tahap-tahap penyusunan RAPBS 

dan pemilahan sampah. Demonstrasi dilakukan 

oleh instruktur dihadapan peserta dapat mengamati 

secara langsung metode dan teknik sedekah 

sampah. 

3) Pelatihan, Metode ini digunakan untuk melatih 

bagi pengurus gerakan sedekah sampah yang 

berjumlah 10 orang. Materinya meliputi: jenis dan 

macam sampah, harga sampah, pemilahan sampah, 
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dan pengelolaan sampah, dan manajemen sedekah 

sampah. 

 Model penelitian tindakan ini telah menghasilkan 

beberapa hal: 1) adanya peningkatan   praktik penyusunan 

RAPB dan praktik sedekah sampah, 2) peningkatan 

profesionalisme para guru RA dalam menjalankan proses 

pendidikan, dan 3) adanya perubahan situasi dan kondisi 

lingkungan sekolah berupa kebersihan dan kesehatan 

lingkungan. 

2. Pendekatan 

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

pengabdian berbasis penelitian ini adalah dengan 

ethnoscience, yaitu memahami perspektif lokal dengan 

menerapkan interview etnografi untuk memperoleh 

sejumlah taksonomi pengetahuan lokal,
12

 khususnya 

tentang strategi adaptasi dalam mengelola sampah 

untuk sedekah sampah, sistem kategorisasi barang 

bekas dan pengetahuan bahan pendukung barang 

bekas sebagai barang yang dapat digunakan kembali 

untuk keperluan ekonomis, yakni alternatif sumber 

                                                           
 

12
 Anis Nur Rosyidah, dkk, “Pengembangan Modul IPA 

Berbasis Etnosains Zat Aditif, dalam Bahan Makanan untuk Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Pegandon Kendal” Unnes Science Education 

Journal , Vol. 2 (1) (2013), 134. 
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pendanaan pendidikan POKJA RA Poncol Magetan. 

Melalui pendekatan etnosain ini, peneliti telah 

melakukan proses rekonstruksi sain asli yang 

berkembang di masyarakat berubah menjadi sains 

ilmiah.
13

 

 Dalam ilmu antropologi, ethnoscience dapa 

dikatakan sebagai pendekatan yang mengunakan 

metode baru, walaupun dasar dari pendekatan ini 

tidaklah baru. Etnosains adalah satu metode etnografi 

yang memiliki sifat khas, yang mulai berkembang 

sejak tahun 1960-an. Metode ini bersumber dari satu 

aliran baru dalam antropologi, yang disebut cognitive 

antropology atau menurut Spradley disebutnya 

etnografi baru (The New Ethnography) yang muncul 

dalam ilmu antropologi.  

 Pendekatan tersebut merupakan strategi 

penciptaan lingkungan belajar etnoscience dan 

perencanaan pembelajaran yang  mengintegrasikan  

budaya  sebagai  bagian  dari  proses  gerakan sedekah 

sampah. Kegiatan sedekah sampah dengan pendekatan 

                                                           
 

13
 Baca, Ahmad Khoiri dan Widha Sunarno, “Pendekatan 

Etnosains Dalam Tinjauan Fisafat”, Spektra:Jurnal kajian Sain, Vol. 

IV No. 02, (September, 2018), 145. 
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etnoscience, menuntut kemampuan untuk 

menggabungkan pengetahuan asli dengan pengetahuan 

ilmiah. 

 Argumen utama pendekatan etnosains dalam 

pengabdian ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

komunitas menganggap cara penanganan sampah yang 

selama ini dilakukan secara turun-temurun tidak ada 

hubungannya sama sekali  dengan kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Maka pengbadian ini ingin 

menyadarkan bahwa proses penanganan sampah 

secara ilmiah akan mempunyai nilai ekonomis. 

Sehingga dapat dikatakan pendekatan etnosains 

merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan 

perancangan pengalaman belajar yang 

mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses 

pembelajaran. 

 Selain itu, dengan pendekatan ethnoscience ini, 

peneliti ingin melukiskan lingkungan komunitas 

dampingan sebagaimana yang dilihat oleh masyarakat 

yang menjadi tempat pengabdian ini. Asumsinya 

adalah komunitas warga sekolah POKJA RA Poncol 

Magetan bersifat kultural, sebab lingkungan yang 

sama pada umumnya dapat dilihat  dan difahami 
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secara berlainan oleh masyarakat yang berbeda latar 

belakang kebudayaannya. Pengaruh pendapat 

masyarakat yang telah mendapatkan intervensi 

program pengabdian ini akan menghasilkan perilaku 

yang nyata dari masyarakat itu sendiri dalam 

memproduksi  perubahan dalam lingkunganya. 

 Secara teoritik, ada  beberapa  hal  yang  perlu  

dilakukan dalam mengimplementasikan  pembelajaran  

berbasis  Ethnosains  dalam  untuk mewujudkan 

karakter siswa sekolah dasar:  

a. Model komplematif (single subject)  

implemantasi  “etnosains”  ditambahkan  kedalam  

program  pendidikan kurikuler  dan  struktur 

kurikulum  yang  ada.  Pelaksanaanya  dapat  

berupa menambahkan  mata  pelajaran  khusus  

“etnosains”  dalam  kalender pendidikan.  

b. Model terpadu (integrative)  

Implementasi “etnosains” melekat dan terpadu 

dalam program-program kulikuler, mata pelajaran.  

c. Model terpisah (discreet)  

Implementasi  “etnosains”  disendirikan,  

dipisahkan,  dan  dilepas  dari program  kulikuler  

atau  mata  pelajaran. Pelaksanaanya  dapat  berupa 
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pengembangan  karakter  dalam  menjaga  dan  

melestarikan  budaya. Penyajianya bisa terkait 

program kulikuler maupun ekstrakulikuler. 

Metode dan pendekatan di atas intinya adalah 

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 

di POKJA RA Poncol melalui pelatihan, pendampingan, 

dan monitoring. Metode ini diawali dengan pelatihan 

berupa teori, dilanjutkan dengan pendampingan dalam 

workshop dari teori yang diberikan untuk membuat 

desain produk atau prototipe luaran, dan dilanjutkan 

dengan monitoring dan pendampingan dalam penerapan 

hasil workshop dalam uji coba terbatas dan mengarah ke 

kemandirian. 

F. Tinjauan Pustaka dan Kajian Teori 

1. Tinjaun Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengacu dan 

melakukan penelusuran terhadap penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji, 

penelitian yang pernah dilakukan diantaranya: 
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Penelitian oleh Syafa'atur Rofi'ah,
14

 dengan tujuan: (1) 

Untuk memperoleh gambaran proses bank sampah 

surolaras sebagai salah satu tempat pengelolaan sampah 

melakukan fungsi sebagai agen pemberdayaan 

masyarakat. (2) Untuk memperoleh gambaran kontribusi 

warga masyarakat terhadap bank sampah surolaras, serta 

mengetahui manfaat bank sampah bagi masyarakat. 

Adapun hasil penelitiannya yaitu memberikan gambaran 

oleh masyarakat Surolaras proses bank sampah sebagai 

tempat pengelolaan sampah yang melakukan fungsinya 

sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan bermanfaat 

bagi warga. Yang membedakan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan adalah pertama, pengelolaan 

sampah dalam penelitian ini berbasis Masjid. Kedua, ada 

nilai nilai dakwah yang peneliti cari dalam pengelolaan 

sampah.  

                                                           
 14 Syafa’aturofiah, Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengelolaan Sampah (Studi Di Bank Sampah, Surolaras, 

Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, 

Yogyakarta): Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam, UIN, Yogyakarta, 2009.
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“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan 

Sampah di Dusun Gambiran Baru WALHY  DIY”.
15

 

Dalam penelitian tersebut disebutkan adanya kampanye 

peduli lingkungan dan penelitian pengelolaan sampah 

yang bertujuan agar masyarakat menjadi lebih baik dan 

berdaya, khususnya dalam mengatasi persoalan 

lingkungan hidup, seperti persoalan sampah sehingga 

persoalan tersebut dapat diatasi dan dikurangi. Penelitian 

Rezi Fahlefy secara umum hampir sama dengan 

penelitian Syafa’atur Rofi’ah, yang membedakan 

hanyalah lokasi penelitian saja. Sehingga perbedaan 

dengan penelitia yang akan penulis lakukan yaitu, 

pertama, pengelolaan sampah dalam penelitian ini 

berbasis Masjid. Kedua, ada nilai-nilai dakwah yang 

peneliti cari dalam pengelolaan sampah. 

 “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan 

Sampah  Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan 

Bank Sampah di Kelurahan Tanjung Barat”
16

 adalah 

                                                           
 15

 Rezi Fahlevi, Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengelolaan Sampah di Dusun Gambiran Baru WALHY DIY : 

Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN, Yogyakarta 

2007.
 

 
16

 Siska Maya, Sugeng Haryono, Umi Kholisya,  

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah  Menjadi 

Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Kelurahan 
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judul pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Siska 

Maya, Sugeng Haryono, Umi Kholisya dari Universitas 

Indrapastra PGR. Pengabdian ini fakusnya adalah pada 

warga  di daerah  setempat  masih  banyak  warganya  

belum  memahami  kebersihan dan  kesehatan  serta  

warga  mempunyai  perekonomian  rendah.  Untuk  itu  

tim  pengabdian  masyarakat akan  mensosialisasikan  

pengolahan  sampah  untuk  menjadi  nilai  ekonomis.  

Selain  itu  tim  pengabdian masyarakat  akan  melakukan  

pendampingan  untuk  pembentukan  bank  sampah  di  

RT  011  RW.  002 Kelurahan  Tanjung  Barat.  Hasil  

dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  daerah  

Tanjung  Barat  adalah warga mengetahui manfaat 

kebersihan dan keindahan lingkungan jika dilakukan 

pengelolahan sampah dengan baik, melalui sosialisasi 

manfaat bank sampah warga masyarakat di Rt 011/02 

Kelurahan /Desa Tanjung Barat mengetahui proses 

pembentukan Bank Sampah dan mampu membentuk 

bank sampah, dengan  adanya  pengelolaan  sampah  

yang  baik  melalui pembentukan  bank  sampah  dapat  

membantu perekonomian  masyrakat  di  daerah  Tanjung  

                                                                                                                
Tanjung Barat Proceeding of Community Development, Volume 1 

(2017): 157-161; DOI: https://doi.org/10.30874/comdev.2017. 21. 

https://doi.org/10.30874/comdev.2017
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Barat,  diketahui  bahwa  masih  banyak  warga  yang  

masih kurang termotivasi untuk bekerjasama dalam 

pembentukan pembuatan Bank Sampah, akan tetapi ada 

beberapa warga yang setuju dengan pembentukan Bank 

Sampah di wilayahnya.  

Penelitian oleh Gina Vitria,
17

 yang bertujuan (1) 

untuk mengetahui dan memberikan penjelasan tentang 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan gerakan sedekah 

sampah kampung Brajan. (2) untuk mengetahui manfaat 

dan peran masyarakat kampung Brajan dalam sedekah 

sampah. Adapun hasilnya ialah untuk memberikan 

sebagai gambaran bagi pemerintah terkait untuk 

memberikan ruang serta perhatian kepada gerakan yang 

muncul dimasyarakat sebagai wujud tanggung jawab dan 

peran masyarakat dalam membantu pemerintah untuk 

terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Perbedaan pertama, penelitian Gina Vitria memiliki 

kefokusan untuk mengetahui peran masyarakat dalam 

kegiatan sedekah sampah. Adapun penelitian yang 

                                                           
 

17
 Gina Vitria, Peran Civil Society Dalam Mendorong 

Partisipasi Masyarakat (Studi Gerakan Sedekah Sampah Kampong 

Brajan Bantul) : Tesis Jurusan Social Masyarakat, UGM, Yogyakarta 

2015.
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peneliti lakukan berfokus pada peran masjid dalam 

pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan sedekah 

sampah. 

 

2. Kajian Teori 

a. Konsep Sampah 

 Tidak dipungkiri bahwa pendidikan nasional di 

Indonesia sudah menunjukkan kemajuan berarti. Banyak 

hal yang telah dicapai. BPS mencatat hampir 95% 

penduduk Indonesia sudah “melek huruf”. Sungguh 

membanggakan. Banyak pelajar dan mahasiswa 

Indonesia menjuarai berbagai kegiatan dunia di berbagai 

bidang science. Namun, di sisi lain ternyata dunia 

pendidikan kita belum dapat mengubah perilaku 

masyarakat (society behavior). Perilaku masyarakat saat 

ini bisa jadi merupakan buah sistem pendidikan 5-30 

tahun lalu. Contoh sederhana, perilaku masyarakat 

terhadap sampah. Perilaku buruk masyarakat membuang 

sampah saat ini sudah masuk tataran akut.  

 Banyak dijumpai, saluran air, sungai, pantai, 

jalanan, terminal, kegiatan massa (event-event tertentu), 

akan menjadi tempat pembuangan akhir sampah. Maka, 

jangan heran ketika banjir datang, material terbesarnya 
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adalah sampah. Saat ini masyarakat lebih berpikir bahwa 

kebersihan bukan bagian dirinya, itu adalah urusan 

pemerintah! Para pendakwah, tokoh agama, tokoh 

masyarakat pun saat ini masih belum berperan menyentuh 

pentingnya kebersihan, utamanya pengelolaan sampah 

tiap pribadi dan rumah tangga. Mereka masih senang 

berbicara seputar syariat agama dan hal-hal normatif.  

 Kalaulah sampah itu mempunyai nilai komersial, 

kenapa pemerintah tidak membuat saja perusahaan 

pengelolaan sampah, misalnya dalam bentuk badan 

layanan umum? Bentuk badan ini bisa jadi lebih fleksibel. 

Dengan demikian, kreativitas entitas ini akan berkembang 

dan lebih kreatif untuk mencari solusi yang sangat 

kompleks dibanding dikelola oleh dinas kebersihan yang 

hanya tergantung pada APBN atau APBD dengan 

berbagai keterbatasannya.  

 Sehingga sampah bukan menjadi musibah tetapi 

menjadi berkah. Saat ini pengelolaan sampah dengan 

manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan 

Penimbunan sampah di TPA) tidaklah cukup. Jadi, 

sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut 

ke TPS dan kemudian dibuang di TPA. Namun, reduksi 

sampah melalui berbagai pengelolaan untuk 
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dimanfaatkan menjadi produk yang berguna atau bernilai 

perlu dipikirkan. Banyak  cara  yang  sudah  dilakukan  

oleh  pemerintah  atau  pihak  swasta  untuk  

menyadarkan masyarakat  akan  arti  pentingnya  

mengelolaan  sampah dengan  benar.  Namun  perilaku  

masyarakat belum  secara  signifikan  berubah  dan  

memang  tidak  mudah  merubah  perilaku  masyarakat  

menjadi kebiasaan dan budaya, memerlukan waktu dan 

upaya pendampingan yang berkesinambungan. 

UU nomor 18 tahun 2008 mengamanatkan 

pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce, reused, 

recycle), sebagai satu keharusan untuk mengantisipasi 

masalah sampah bagi lingkungan. Sampah yang 

menumpuk, akan membuat bau tidak sedap. Sampah 

organik mengalami proses dekomposisi secara anaerobik 

dan menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada 

pemanasan global. Jika gas metana berada di atmosfer 

dalam waktu 7-10 tahun, akan dapat menaikkan suhu 

sekitar 1,3˚C per tahun. 

 Pertanyaannya apakah sebenarnya yang dikatakan 

sampah itu, menurut Menurut  Manik
18

  sampah  adalah  

                                                           
 

18
 Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: 

Djambat, 2007), 67. 
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suatu  benda  yang  tidak digunakan  atau  tidak  

dikehendaki  dan  harus  dibuang,  yang  dihasilkan  oleh 

kegiatan  manusia.  Sampah  juga  dapat  berasal  dari  

kegiatan  industri, pertambangan,  pertanian,  peternakan,  

perikanan,  transportasi,  rumah  tangga,  perdagangan, 

dan kegiatan manusia lainnya. Menurut definisi World 

Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang 

tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau 

sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia 

dan tidak terjadi  dengan  sendirinya.
19

 Menurut Undang-

Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan 

Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 

atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat 

berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai 

atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak 

berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.  

 Berdasarkan definisi ini maka sampah dapat 

berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah 

dapur, daun-daun kering, kotoran hewan dan sejenisnya. 

Sedangkan sampah yang tidak mudah terurai atau 

membusuk seperti sampah plastik, logam, gelas, karet 

                                                           
 

19
 B. Chandra,  Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: 

EGC, 2003). 
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dan lain-lain. Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa 

sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang 

karena sudah tidak berguna. Selanjutnya yang dimaksud 

dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, 

konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan 

khusus.
20

 

b. Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi 

Masyarakat 

Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah beserta Peraturan Pemerintah No 81 

tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan 

paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah 

yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang menjadi 

pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah 

dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah 

bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik 

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas 

melaksanakan pembatasan timbulan sampah, pendauran 

                                                           
 

20
 Heru Subaris Kasjono, Wahyu Widyantoro, “Sedekah 

Sampah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pendidikan Anak Usia Dini di Kauman Tamanan Banguntapan 

Bantul”, Proceeding of Community Development, Volume 1 (2017): 

151-156; DOI: https://doi.org/10.30874/comdev.2017. 
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ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih 

dikenal dengan konsep 3R (Profil bank sampah. 

Pengertian pengelolaan sampah 3R secara umum 

adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, melalui 

program menggunakan kembali (reuse), mengurangi 

(reduce), dan mendaur ulang (recycle). Konsep tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Reuse (menggunakan kembali), yaitu penggunaan 

kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi 

yang sama maupun fungsi lain. Contoh yang dapat 

dilakukan di rumah tangga misalnya penggunaan 

kembali wadah bekas botol madu untuk wadah 

pernak-pernik, kaleng cat untuk tempat sampah, botol 

plastik untuk pot bunga dansebagainya. 

2. Reduce (mengurangi), yaitu mengurangi segala 

sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Hal ini 

dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan 

kantong yang tahan lama untuk belanja kebutuhan 

sehari-hari, menggunakan produk yang bisa diisi 

ulang, mengurangi pemakaian bahan sekali pakai 

seperti tisue dengan serbet atau sapu tangan, 

membawa wadah makan atau minum sendiri danlain-

lain. 
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3. Recycle (daur ulang), yaitu memanfaatkan kembali 

sampah setelah mengalami proses pengolahan. Hal 

yang dapat dikerjakan untuk konsep ini dalam skala 

rumah tangga diantaranya selalu memilih produk atau 

kemasan yang memiliki tanda bisa atau mudah didaur 

ulang, membuat kompos dari sampah organik yang 

dihasilkan, membuat sampah kaleng menjadi barang 

lain yang lebihbermanfaat. 

Pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini 

membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang 

sangat penting. Partisipasi masyarakat merupakan suatu 

keterlibatan masyarakat untuk berperan secara aktif 

dalam suatu kegiatan yang bersih dan sehat, khususnya 

dalam melakukan pengelolaan sampah. Selama ini 

sebagian masyarakat kota yang cenderung bersifat 

individualistik dan egosentrik hanya membayar retribusi 

sampah dan menyerahkan pengelolaan sampah warga ke 

pemerintah. Di sisi lain keterbatasan biaya dan alat yang 

digunakan tidak memungkinkan pemerintah untuk 

mengolah sampah secara optimal. Karena itu diperlukan 

penggalangan partisipasi publik yang lebih aktif untuk 

mengelola sampahnyamasing-masing. 
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Pengolahan sampah dengan konsep 3R dapat 

dilakukukan mulai dari kawasan perumahan tingkat RT, 

RW atau kelurahan. Dengan konsep ini sampah yang 

akan dibuang ke TPA dapat dikurangi, lingkungan 

menjadi sehat dan bersih, serta dapat juga menambah 

pendapatan masyarakat melalui kegiatan daur ulang baik 

sampah organik mau pun anorganik. Untuk pengolahan 

sampah di pemukiman dapat dimulai dengan memilah 

sampah sederhana menjadi sampah organik dan 

anorganik. Selanjutnya sampah organik dapat dijadikan 

pupuk atau kompos untuk kebutuhan sendiri dan sebagian 

dapat dijual ke masyarakat umum. Sedangkan sampah 

anorganik dipilah kembali, sebagian dapat dijadikan 

barang kerajinan tangan, dan sebagian dapat dijual ke 

Bank Sampah atau pengepul untuk proses daur ulang 

menjadi bubur kertas, logam atau bijih plastik. 

Proses pengomposan sampah dapat dilakukan 

secara aerob mau pun  anaerobik.  Proses pengomposan 

saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

komposter. Dengan teknik ini pembuatan kompos 

menjadi sederhana sehingga dapat dilakukan mulai dari 

skala rumah tangga mau pun komunal (tingkat RT/RW 

/kelurahan). Beberapa jenis  komposter telah dikenal, 
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mulai dari komposter manual sampai komposter elektrik. 

Untuk skala rumah tangga komposter manual lebih 

disukai karena relatif lebih mudah dan tidak memerlukan 

biaya listrik tambahan. Berikut salah satu contoh 

komposter yang dapat digunakan. 

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat 

dijadikan sebagai suatu usaha untuk mengatasi 

keterbatasan pemerintah dalam mengelola sampah. 

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal ini Dinas  

Lingkungan  Hidup  dalam  menangani  masalah  sampah  

perlu  dibantu  oleh  masyarakat  sebagai penghasil 

sampah. Pengelolaan sampah lebih efektif ketika dalam  

pelaksanaannya  melibatkan masyarakat.  Sistem  

pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat sebagai salah  

satu bagian  dari managemen  penanggulangan  sampah  

melibatkan masyarakat sebagai  ujung  tombak  

pelasanaan program.  Pengelolaan  sampah  yang  

semakin  dekat  dengan  sumber  penghasil  sampah  

(masyarakat) semakin efisien biaya yang dikeluarkan 

oleh masyarakat. 

c. Literasi Keuangan  

 Literasi Keuangan” masih menjadi tema yang 

hangat untuk diangkat mengingat edukasi ke masyarakat 
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tentang pembiayaan pendidikan termasuk produk dan 

layanannya masih jauh dari merata. Selain sejalan dengan 

konsep manajeman pembiayaan pendidikan, tema ini juga  

sangat  dekat  dengan  misi  inti Manajemen Berbasis 

Sekolah,  yaitu pendidikan harus mampu membentuk 

learning society merupakan salah satu wujud komitmen 

MBS untuk mengedukasi seluruh  stakeholder secara 

berkesinambungan. 

 Literasi  dapat  diartikan  sebagai  proses  sosial  

yang  dibangun.  Proses  literasi berfokus  pada  

pembelajaran  interaksi  antara  orang  dewasa  (apakah  

orangtua  di rumah  atau  guru  di  kelas)  dan siswa. 

Pendidikan  literasi  keuangan  dapat  diartikan sebagai  

sebuah  pemahaman  yang  komprehensif  serta  

mendalam  tentang pengelolaan  keuangan  pribadi, 

organisasi pendidikan  ataupun  keluarga  yang  membuat  

seseorang mempunyai kuasa, pemahaman dan keyakinan 

penuh terhadap keputusan keuangan yang  diambil. 

 Literasi  keuangan  juga diartikan  sebagai  

kemampuan  untuk  memahami  kondisi  keuangan  serta 

konsep-konsep  keuangan  dan  menerapkan  pengetahuan  

itu  secara  tepat  kedalam  perilaku.  Konsep keuangan  

yang  dimaksud  meliputi  pengetahuan  seputar  lembaga  
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keuangan  beserta  produk  yang ditawarkan. Dengan 

tingkat literasi keuangan yang baik, maka setiap individu 

akan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam 

mengalokasikan pendapatannya, melakukan perencanaan 

keuangan, serta mampu untuk melakukan analisis 

manfaat dan resiko dalam setiap pengambilan keputusan 

keuangan.
21

 

 Dengan demikian, literasi keuangan (financial 

literacy) atau cerdas finansial, atau lebih santer lagi 

didengar melek keuangan, adalah keadaan dimana 

seseorang mampu mengelola keuangannya dengan baik 

sehingga dapat memberikan nilai tambah secara 

ekonomis bagi dirinya sendiri maupun bagi 

lembaga/organisasinya. 

 Mengetahui dan memahami  pentingnya  

pengetahuan  yang  mendalam  tentang  literasi keuangan 

membuat pendidikan literasi keuangan sangat diperlukan 

untuk mendidik manusia yang sadar dan faham tentang 

bagaimana cara mengelola keuangan secara bijak  dan  

sesuai  dengan  kebutuhan.  Pendidikan literasi keuangan 

                                                           
 

21
 Ratna Komara; Arie Widyastuti; Layyinaturrobaniyah, 

“Kemandirian Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Literasi 

Keuangan”, Proceeding of Community Development, Vol. 1 (2017). 

2. 
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harus diberikan sedini mungkin kepada anak terutama 

anak pada usia pra sekolah dan sekolah dasar, karena  

dengan  pengenalan  terhadap  pengetahuan literasi 

keuangan  sejak  dini  akan membuat  anak  terbiasa  

mengelola  keuangan  dengan  baik  dan  benar dimasa  

yang akan datang.  

 Di Indonesia pendidikan literasi keuangan masih 

menjadi sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Baik  di  

lingkup  keluarga  ataupun  sekolah,  pemberian 

pendidikan  tentang literasi  keuangan  masih  belum  

dilakukan  secara  serius  dan terencana.  Dalam  budaya  

masyarakat  Indonesia, adalah tabu  membicarakan  

segala sesuatu  tentang  uang  di  hadapan  anak.  Itulah  

mengapa  pengetahuan,  sikap,  dan ketrampilan  tentang  

kesehatan  finansial  keluarga  tidak  mendapat  porsi  

pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah, bahkan 

pada tingkat perguruan tinggi. Oleh  karena  itu,  muncul  

pandangan  bahwa  literasi  finansial  bukan  merupakan 

kecakapan hidup (life skills) yang harus dibekalkan 

kepada anak. 

 Untuk dapat memiliki kesejahteraan finansial 

yang baik, para pengelola pendidikkan perlu memahami 

bagaimana menggunakan pendapatannya agar  kebutuhan  
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selama  dalam jangan tertentu  terpenuhi. Dengan 

menguasai literasi keuangan, diharapkan para para 

pengelola pendidikan dapat mengelola keuangannya 

dengan lebih optimal, sehingga kualitas pendidikannya 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada 

jangka pendek maupun jangka panjang tidak terganggu. 

Artinya bahwa keterampilan literasi keuangan sudah 

harus menjadi life skill. 

 Sejalan dengan  kebijakan  otonomi  daerah  dan  

desentraslisi  pendidikan,  yang menyerahkan  masalah 

pendidikan  ke daerah  dan  sekolah  masing-masing. 

Otonomi daerah  menimbulkan adanya Manajemen 

Berbasis  Sekolah  (MBS)  yang perlu diterapkan disetiap 

satuan pendidikan sekolah. MBS merupakan   paradigma  

baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi 

luas pada sekolah, dan melibatkan masyarakat  dalam  

kerangka  kebijakan pendidikan  nasional. Otonomi  

diberikan  agar sekolah  leluasa  mengelola sumber daya,  

sumber  dana, sumber balajar  dan mengalokasikannya 

sesuai  prioritas  kebutuhan  sekolah. MBS  memberikan 

kesempatan  kepada sekolah  untuk  mencari  dana  

tambahan secara leluasa untuk membantu proses 

pelaksanaan pencapain pendidikan. 
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 Dengan demikian kemampuan literasi keuangan 

menjadi sangat penting bagi pengelola sekolah dalam 

menyusun laporan arus kas sebagai implementasi dari 

RAPBS yang telah disusun dan diimplementasikan. 

Laporan arus kas sendiri adalah sebuah laporan yang 

menunjukkan perincian dari arus kas masuk (penerimaan) 

dan keluar (pengeluaran) suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu. Yang biasa digambarkan dalam laporan 

keuangan arus kas (cash flow statement) meliputi jumlah 

kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi 

tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan 

perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, 

pembayaran utang, dan pengambilan prive. 

 Adapun RAPBS sebagaimana diketahui adalah 

adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun 

pertama dan merupakan dokumen anggaran sekolah 

resmi yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah 

dan Kepala Sekolah serta penanggungjawab perumusan 

RAPBS, untuk menjadi anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah. 

 Anggaran memiliki peran penting dalam 

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang 

dilakukan oleh sekolah/madrasah. Untuk setiap 
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penanggung jawab program harus menjalankan aktivitas 

sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. Setidaknya menurut Muhamin, ada tiga 

bagian penting yang harus difahami oleh sekolah dalam 

penyusunan anggaran, yaitu: 1) Target penerimaan, 2) 

Rencana pengeluaran, 3) Sumber dana lainnya, yaitu sisa 

dana  periode sebelumnya yang menjadi saldo awal 

periode berjalan.
22

 

 RAPBS dibuat hanya untuk satu tahun anggran 

pelajaran mendatang. RAPBS mencakup semua biaya dan 

pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Biaya Tahunan, khususnya untuk tahun 

anggaran mendatang. Pendapatan yang dicantumkan di 

RAPBS mencakup dana dalam bentuk uang, baik yang 

akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.  

Secara rinci langkah penyusunan RAPBS, yaitu: 

1. Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan 

datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan 

pembangunan/ pengembangan berdasarkan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, 

analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan 
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 Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya 

dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, 
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dari seluruh warga sekolah maupun Komite 

sekolah. 

2. Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin 

maupun pengembangan. 

3. Penyusunan Rencana Kegiatan sekolah (RKS) yang 

lengkap berdasarkan Langkah poin (1) dan (2). 

Kepala sekolah membuat tabel RKS yang terdiri 

dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, 

sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai 

sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi 

sesuai kolom yang ada. 

4. Penyusunan RAPBS, Kepala sekolah membuat 

tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu 

kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom 

rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut 

diisi kemudian ditandatangani oleh Kepala sekolah 

dan Ketua komite sekolah dan diketahui oleh 

Kepala Dinas Pendidikan setempat 

 Karena laporan arus kas membantu sebuah 

sekolah untuk mengetahui tindakan yang sebaiknya 

ditempuh untuk memaksimalkan out put dan out come 

nya, maka sebaiknya laporan arus kas dibentuk dengan 

                                                                                                                
(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 357. 
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benar dan tepat dan harus dilakukan orang yang betul-

betul memahami literasi keuangan sekolah. Berikut 

adalah manfaat dari laporan arus kas: 

1. Memberikan informasi mengenai kemampuan 

entitas suatu sekolah dalam menghasilkan arus 

kas di masa depan 

2. Dapat mengetahui besarnya kemampuan sekolah 

dalam membayar dividen dan memenuhi 

kewajibannya (seperti membayar gaji karyawan) 

3. Mengukur dengan jelas keberhasilan sebuah 

lembaga pendidikan. 

 



 



BAB III 

PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan pengabdian berbasis riset ini, terselenggara 

atas kerjasama dengan Kementerian Agama Islam, Ditjen 

Diktis dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dan 

Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (POKJA) RA Poncol 

Magetan. Secara teknik operasional pelaksanaan pengabdian ini 

dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama 

merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdi 

melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di 

lapangan mengenai penyelenggaraan pendidikan di RA-RA 

yang tergabung dalam POKJA RA Poncol Magetan Jawaa 

Timur. Dalam tahap ini dicari persoalan-persoalan terutama 

pada kemampuan mengelola pendidikaan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang 

dimiliki yang dihadapi oleh POKJA RA Poncol dalam 

mengelola pendidikan. Pada tahap ini selain ditemukan masalah 

juga ditemukan hal-hal spesifik yang berpotensi menimbulkan 

diskontinuitas kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Tahap 
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selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian. Dalam tahap ini pengabdi melakukan kegiatan 

sosialisasi, edukasi, kordinasi, pelatihan kepada warga POKJA 

RA Poncol tentang urgensi penyusunan program dan RAPBS 

dengan penggalian sumber dana pendidikan melalui kegiatan 

sedekah sampah. Gambaran kegiatan yang akan dideskripsikan 

pada bagian ini, sebenarnya adalah merupakan faktor 

pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui 

program sedekah sampah sebagai literasi keuangan dalam 

melaksanakan penyusuan arus kas sesuai dengan RAPBS yang 

telah disusun. 

 Adapun tahap yang terakhir adalah tahap refleksi dan 

evaluasi dan rencana tindak lanjut atau follow up. Pada tahap 

ini dilakukan evaluasi atas hasil dan perubahan yang terjadi 

selama dan pasca pengabdian. Masukan dan perbaikan lebih 

lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan 

dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan 

pengabdian. 

 Sesuai dengan pendekatan pengabdian ini yakni 

ethnoscience, maka pengabdian dibagi dalam tiga tahap penting 

dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan, yaitu: tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan refleksi. 
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Pada tahap persiapan, dengan menggunakan metode survey dan 

observasi Kepala RA membuat suatu rencana berdasarkan 

kebutuhan sekolahnya. Pada pelaksanaan, Kepala RA dan 

warga sekolah RA benar-benar melakukan kegiatan seperti 

yang tertuang dalam rencana yang telah disusun sebelumnya 

dalam bentuk berbagai program pengabdian, yakni penyusunan 

RABPS dan sedekah sampah. Pada tahap evaluasi, warga 

sekolah POKJA RA pengabdi menganalisa semua kegiatan 

yang sudah dilakukan.  

1. Tahap Persiapan 

 Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dimulai dengan melakukan survey dan observasi ke lapangan, 

melakukan komunikasi pada kepala RA di POKJA RA Poncol 

dan pengurus yayasan, serta paguyuban wali murid di POKJA 

RA Poncol. Persiapan dilanjutkan dengan mengurus surat tugas 

dari LPM Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, merencanakan 

pertanyaan yang akan diberikan, pembagian kerja diantara tim 

pelaksana, dan mengadakan kesepakatan waktu kegiatan 

dengan POKJA RA Poncol. Serangkaian komunikasi ini 

dilakukan secara intensif ke masing-masing RA yang tergabung 

dalam POKJA RA Poncol. RA yang tergabung dalam POKJA 

RA Poncol ini ada empat RA, yakni RA Putra Harapan 
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Janggna, RA Muslimat Alastuwo, RA Darul Ulum Poncol, dan 

RA Al Hidayah Gonggang. 

 

Survey pertama tanggal 15 September 2018 ke RA Muslimat 

dan RA Darul Ulum. Kegiatan ini dilakukan pada Hari Sabtu. 

Pilihan hari sabtu dikarenakan hari Sabtu merupakan hari libur 

kampus, sehingga peneliti bisa melaksanakan kegiatan ini 

dengan leluasa karena tidak menggannggu rutinitas kampus. 

Jarak lokasi dengan fokus dampingan sekitar 50 km dari Institut 

Agama Islam Ponorogo. Menurut kepala RA Muslimat
1
 dan 

RA Darul Ulum
2
 keberpihakan pihak-pihak tertentu kepada 

kemajuan RA dirasakan masih sangat minim, terutama dalam 

                                                           
 

1
 Wawancara, Supartini, S.Pd.I (Kepala RA Muslimat),Tanggal 15 

September, 2018. 

 
2
 Wawancara, Siti Khofiyatun (Kepala RA Darul Ulum), tanggal 

15 September, 2018 
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pendanaan kegiatan pendidikan sehari-hari. Selain itu, 

program-program untuk meningkatkan mutu SDM juga 

terbatas, sebagai akibat dari minimnya keperpihakan ini 

kegiatan pendidikan berjalan apa adanya dan semampunya. 

 

 Walaupun dengan kondisi yang demikian, peneliti 

melihat semangat dan optimisme dari kepala RA tersebut dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan. Apakah hal ini 

mencerminkan ketulusan mereka dalam mendidik generasi 

masa depan bangsa. SPP yang hanya Rp. 25000 setiap bulan 

seakan tidak membuat mereka pesimis dalam menjalani 

kehidupan ini. Keyakinan dan optimism dari kepala RA 

tersebut semakin menambahkan keyakinan peneliti dalam 

melakukan pemberdayaan dan pendampingan. Bahkan 
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Sumartini (Kepala RA Muslimat), yang juga sebagai ketua 

muslimat kecamatan Poncol ini, spontan melontarkan 

permintaan kepada peneliti, kalau dari IAIN Ponorogo ada 

kegiatan untuk diikutkan untuk menambah ilmu dalam 

mengelola RA dan mendidik RA. Terhadap pertanyaan ini, 

peneliti tidak memberikan jawaban apa-apa. Ketika peneliti 

menanyakan tentang akreditasi, kepala RA ini menunjukkan 

kondisi yang pesimis, karena akreditasi dianggap suatu yang 

sangat menakutkan. Kekhawatiran tersebut menurut peneliti 

merupakan hal yang wajar, mengingat kondisi RA yang minim 

keperpihakan dari pihak-pihak terkait. Setelah waktu 

menunjukkan pukul 11.30 WIB peneliti mohon pamit dan 

dirasa sudah cukup mendapatkan informasi terkait persoalan-

persoalan yang dihadapi.   
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 Survey dan observasi kedua dilakukan di RA Putra 

Harapan Janggan dan RA Al Hidayah Gonggang. Letak kedua 

RA ini jaraknya masing-masing 3 km. Survey dilakukan pada 

hari Sabtu juga tanggal 22 September 2018. Peneliti berhasil 
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bertemu dengan kepal RA Putra Harapan Janggan, Jumini, 

S.Pd.I
3
 dan Kepala RA Al Hidayah Gonggang Ulfa Kurnia 

Faqih, S.Kom.
4
 Serangkaian wawancara yang telah peneliti 

lakukan, dengan materi pertanyaan yang sama didapatkan 

kesimpulan yang hampir sama dengan kedua RA sebelumnya, 

yang agak berbeda adalah kedua RA ini baru saja mendapatkan 

hasil akreditasi yakni masing-masing B dan BAN PAUD dan 

PNF. Walaupun mendapatkan nilai B tampak kegembiraan dan 

kelegaan karena telah menyelesaikan tugas berat yakni 

menyusun borang yang melelahkan dan menyita energi dan 

biaya. Sementara RA Muslimat belum berani mengajukan 

akreditasi karena belum siyab dan sedang mencari 

pendampingan.  

 Kegiatan sosialisasi dan observasi di POKJA RA 

Poncol dilakukan pada Hari Sabtu 15 September 2018 dan 22 

September 2018 tersebut, telah menjalin kerjasama terkait 

dengan upaya pendampingan dalam menyusun program dan 

gerakan peduli lingkungan dalam bentuk sedekah sampah. 

Selain itu, kegiatan ini peneliti mendapatkan berbagai informasi 

                                                           
 

3
 Wawancara, Jumini, S.Pd.I (Kepala RA Putra Harapan), tanggal 

22 September, 2018. 

 
4
 Wawancara, Ulfa Kurnia Faqih (Kepala RA Al Hidayah), tanggal 

22 September, 2018. 
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tentang kelemahan dari pengelola RA dalam menyusun 

berbagai program yang dituangkan dalam RAPBS. Menurut 

kepala RA Muslimat Alastuwo Suparti, S. Pd.I, RA nyaris tidak 

mendapatkan pembinaan, apalagi terkait dengan bagaimana 

menyusun program yang benar. Hal ini diamini oleh Kepala 

RA Putra Harapan Janggan sekaligus sebagai Ketua POKJA 

RA Poncol periode 2017-2020 Jumini, S.Pd.I. Menurutnya 

program-program RA dijalankan semampunya dan apa adanya, 

selain minim pembinaan mapun edukasi dan advokasi dari 

pihak-pihak yang terkait. Hal memilukan tersebut terasa lagi 

ketika RA juga harus ajukan akreditasi ke BAN PAUD dan 

PNF, dengan instrument yang begitu rinci, sangatlah sulit bagi 

RA-RA di pedesaan untuk bisa memenuhi standar yang 

ditentukan. 

 Dari hasil observasi dan wawancara tersebut di atas, 

dapat disimpulakn bahwa POKJA RA sangat memerlukan 

dampingan, sehingga mampu menyusun berbagai program yang 

bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Dari sinilah ditemukan 

data-data yang akan di bawa ke FGD antara berbagai kepala 

RA tentang bagaimana menyusun berbagai program dengan 

mencari berbagai sumber pendanaan sehingga program-

program RA bisa lebih variatif.  
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2. Tahap Pelaksanaan  

 Pada tahap ini tim peneliti dengan POKJA RA Poncol 

melaksanakan serangkaian kegiatan seperti yang tertuang 

dalam rencana yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk 

berbagai program yang telah disipakati antara tim peneliti 

dengan POKJA RA Poncol. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu 

pada permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data 

hasil survey dan observasi yang telah dikonfirmasikan dengan 

beberapa orang guru yang harus dicari pemecahannya.  

 

B. Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan 

1. FGD Pelatihan Penyusunan Program dan RAPBS 

 FGD ini merupakan tindak lanjut dari observasi yang 

dilakukan oleh tim peneliti sebelumnya. FGD dilakukan di 
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RA Putra Harapan Janggan dan ini dihadiri oleh 8 orang dari 

POKJA RA Poncol dan tim peneliti sebagai fasilitator, serta 

perwakilan wali murid. FGD ini banyak membahas hasil 

observasi yang terfokus pada bagaimana program-program 

dengan dukungan dana yang memadahi mampu 

disusun/diprogramkan oleh RA yang tergabung dalam 

POKJA RA Poncol Magetan. Persoalan tentang 

ketidakberdayaan dalam menjalan proses pendidikan 

menjadi masalah spesifik yang didiskusikan dalam FGD  ini. 

 Hasil FGD ini adalah POKJA RA Poncol Magetan 

dengan difasilitasi oleh tim peneliti akan mengadakan 

kegiatan bagaimana menyusun program dan RABPS dengan 

berbagai sumber dana yang lebih bervariatif. Maka 

disepakati tim peneliti menjalin kerja sama dengan Balai 

Diklat Kemenag Surabaya untuk mendampingi POKJA RA 

dalam menyusun program dan RAPBS. Setelah disepakati, 

kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 12 November 

2018 di Aula Yayasan Ma`arif Janggan Poncol Magetan. 

Pengambilan data melalui FGD ini telah memberikan 

kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin 

keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, 
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serta pengalaman yang dimiliki oleh warga sekolah di 

POKJA RA Poncol.  

 

2. Sosialisasi Gerakan Sedekah Sampah 

 Kegiatan ini merupakan kegiatan bagian penting dari 

program pengabdian ini. Kegiatan ini difokuskan pada wali 

murid dan guru dalam membangung kesepahaman tentang 

alternatif pendanaan bagia pengembangan sekolah. 

Istilah sedekah sampah pada kegiatan ini mulai perkenalkan 

oleh peneliti bersama-sama dengan guru RA kepada wali 

murid. Sambutan kegiatan cukup beragam karena bagaimana 

itu bisa dilakukan, cukup membuat penasaran dari wali 

murid. Ketua paguyuban dari kelas B RA Putra Harapan 
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Janggan  Lilis Nuraini, termasuk yang sangat penasaran, 

sehingga setelah mendapat penjelasan rasa ketertarikan 

mulai muncul, dan berdasarkan kesepakatan Lilis Nurani 

menjadi ketua dalam berbagai kegiatan advokasi, kordinasi 

dan pelatihan sedekah sampah.  

 Hasil dari kegiatan yang berlangsung di serambi masjid 

Darushholihin ini adalah telah terbangun kesefahaman 

terkait program sedekah sampah sebagai bagian dari 

pendanaan program-program RA. Maka disepakati akan 

diadakan kegiatan lanjutan agar warga sekolah lebih 

mempunyai gambaran tentang pentingnya membantu 

sekolah melalui gerakan sedekah sampah.  

 Kegiatan sosialisasi ini telah dapat memberikan 

pengetahuan warga sekolah untuk melangsungkan kegiatan 

sedekah sampah dimana warga sekolah RA sebagai pelaku 

utamanya. Artinya melalui sosialisasi ini wali murid dan 

guru telah menjadi mengerti dengan bekal yang ia miliki 

untuk berperan dalam kegiatan sedekah sampah. Sosialisasi 

ini telah mampu menanamkan kepada warga sekolah nilai-

nila dan kepercayaan pokok yang ada pada manfaat dan 

urgensi sedekah sampah bagi kesehatan, pendidikan dan 

ekonomi. Catatan penting dari kegiatan sosialiasi ini adalah 
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warga sekolah sudah menerima norma kolektif, yakni 

masing-masing individu sudah dapat menempatkan dirinya 

pada posisi warga sekolah secara luas. Warga sekolah telah 

menyadari menyadari pentingnya kesehatan, lingkungan, 

pendidikan dan sumber-sumber pendanaan pendidikan.  

 

3. Koordinasi dan Advokasi Gerakan Sedekah Sampah 

 Kegiatan ini merupakan lanjutan dari acara sosialisasi 

tentang gerakan sedekah sampah. Kegiatan ini merupakan 

wujud kongrit dari pendekatan etnosains yang digunakan 

dalam peneliti ini. Dimana peneliti telah mampu 

menjelaskan dan memahamkan adanya kenyataan bahwa 

komunitas menganggap cara penanganan sampah yang 
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selama ini dilakukan secara turun-temurun tidak ada 

hubungannya sama sekali  dengan kegiatan pembelajaran di 

sekolah bisa terbantahkan. Kegiatan ini menyadarkan bahwa 

proses penanganan sampah secara ilmiah akan mempunyai 

nilai ekonomis. Sehingga dapat dikatakan pendekatan 

etnosains merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar 

dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan 

budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kegiatan 

ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

melanjukan program pengabdian ini. Kesepakatan, kordinasi 

dan pemahaman sudah dimiliki oleh warga sekolah RA. 

Perubahan cara memahami tentang sampah sebagai bagian 

dari kepedulian lingkungan bertambah ketika semua warga 
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sekolah RA membagikan kaos dengan tema RA Peduli 

lingkungan sebagaimana terlihat dari gambar di atas. 

  Koordinasi disini adalah perihal mengatur suatu 

kegaitan sehingga kesepatakan yang telah dicapai dalam 

tahap sosialisasi tidak saling bertentangan dengan 

pemahaman dan pemahaman diantara masing-masing 

individu warga sekolah RA atau simpang siur. Koordinasi 

ini dibutuhkan agar kegiatan sedekah sampah yang akan 

dilakukan tidak simpang siur. Maka peneliti menempuh 

beberapa langkah dalam melakukan kordinasi ini, yakni; 1) 

Perencanaan yang matang, Perencanaan ini meliputi waktu, 

agenda, dan siapa saja yang akan terlibat. Hal ini penting 

agar koordinasi berjalan dengan efektif dan efisien, dengan 

mengetahui agenda sebelumnya, maka setiap warga sekolah 

akan mampu untuk mempersiapkan diri sebelumnya. 

Penetapan waktu juga hal penting agar kegiatan dapat 

diarahkan sesuai waktu yang ada. 2) Penyamaan persepsi, 

koordinasi ini dalam rangka membangun kesamaan persepsi 

mengenai tujuan yang akan dicapai. Walapun nanti dalam 

pelaksanaan sedekah sampah pengurus memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda. 3) Pemahaman materi, 

setelah semua warga sekolah memahami memahami posisi 
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dan tanggung jawabnya serta dalam kaitannya dengan pihak 

lain. Berarti warga sekolah sudah memahami konteksnya. 4) 

Penegasan dan motivasi, peneliti dalam tahap ini selalu 

mempertegas kembali segala yang telah disepakati ketika 

dilakukan sosialisasi. Sehingga semua yang menjadi 

kesepakatan harus dapat diterima dan selanjutnya 

dilaksanakan dengan baik.  

 Adapun advokasi dalam kegiatan ini dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu: 1) melakukan legalisasi kegiatan sedekah 

sampah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku di masyarakat, maka peneliti telah membuat surat 

formal untuk mengadakan kegiatan sedekah sampah 

tersebut, 2) Penggunaan lobi, strategi negosiasi, mediasi dan 

kolaborasi. Hasil dari advokasi ini adalah peneliti telah 

berhasil membangun jaringan kerjasama dengan Bank 

Sampah Matahari Madiun dan Balai Diklat Kemenag 

Surabaya, POKJA RA Poncol dan  Yayasan Ma`arif 

Janggan, Takmir Masjid Darussholihin. Melaui pemanfaatan 

jaringan-jaringan tersebut, kemudian semakin jelas siapa 

yang berada pada lingkaran inti yaitu mereka yang tergolong 

sebagai penggagas, pemrakarsa pendiri, penggerak utama 
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sekaligus pengendali arah kegiatan, tema atau isu dari 

sasaran kegiatan sedekah sampah tersebut.  

 

4. Pelatihan Penyusunan Program dan RAPBS PAUD RA 

Tahapan selanjutnya setelah adanya kesepahaman antar 

warga sekolah tentang perlunya sumber-sumber pendanaan 

yang diantaranya dari sedekah sampah, maka dilanjukan 

dengan kegiatan pelatihan bagaimana penyusunan program 

dan RAPBS RA sebagaiman hasil observasi dan FGD 

tentang pentingnya kegiatan ini.  

 Pelatihan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk 

memperbaiki prestasi kerja bagi guru-guru POKJA RA 

Poncol  terhadap pekerjaan yang sedang menjadi tanggung 

jawabnya. Agar  pelatihan ini mempunyai maanfaat bagi 
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peserta,  maka pelatihan tersebut telah dirancang untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan  pendidikan ditingkat RA.  Maka, 

dengan pelatihan ini tim peneliti meyakini, bahwa pelatihan 

sebagai aktivitas yang akan mampu meningkatkan 

keterampilan para guru di RA POKJA Poncol lebih 

professional. Selain itu, pelatihan ini telah mampu 

meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di 

POKJA RA Poncol dalam hal penyusunan program dan 

penyusunan RAPBS RA. 

 Agar kegiatan ini bisa memberik kemampuan yang 

lebih kepada peserta, maka tim peneliti telah menjalin kerja 

sama dengan Balai Diklat Kemenag Surabaya dengan 

mendatangkan salah seorang Widyasuara yakni Hj. Rani 

Setyo Mintari, M.Pd. Acara ini berlangsung sehari penuh di 

Aula RA Putra Harapan Janggan  pada tanggal 12 November 

2018. Materi menekankan pada pentingnya sekolah mencari 

sumber-sumber pendanaan yang bisa dimasukkan dalam 

RAPBS RA. Dana  hasil  dari  berbagai  sumber  akan  

digunakan  untuk biaya operasional proses pendidikan di 

satuan pendidikan maupun  lembaga/yayasan  pendidikan. 

 Teknik-teknik on the job training  merupakan metode 

dominan dalam pelatihan ini. Peserta dilatih tentang 
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penyusunan program dan RAPBS dengan supervisi 

langsung, seorang “pelatih” yang berpengalaman dari Balai 

Diklat Kemenag Surabaya. Berdasarkan pengamatan selama 

pelatihan ada beberapa catatan kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta: 

1. Mampu mengembangkan pengetahuan sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. 

2. Kemampuan teknis (technical and skill), kemampuan 

menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai guru 

dan kepala sekolah meningkat 

3. Kemampuan sosial (human atau social skill), kemampuan 

dalam bekerja dengan melalui orang lain, yang mencakup 

pemahaman tentang motivasi untuk melaksanakan tugas 

dan perannya sebagai guru. 

4. Kemampuan konseptual (conceptual skill) yaitu: 

kemampuan untuk memahami kompleksitas dan 

dinamika RA. Kemampuan ini telah mendorong  para 

peserta bertindak selaras dengan tujuan RA secara 

menyeluruh dari pada hanya atas dasar tujuan kebutuhan 

sendiri. 
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Berubahan-perubahan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan ini, telah mampu memberikan pencerahan dari 

peserta tentang bagaimana mengelola RA terutama dalam 

manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi 

budgeting, accounting dan auditing. Konsep-konsep seperti 

ini jarang diperoleh peserta pelatihan yang semuanya 

perempuan. Kegiatan ini melibatkan kepala RA se-POKJA 

RA Poncol Magetan, komite, yayasan dan perwakilan wali 

murid. Sinergi kegiatan yang muncul, semakin 

membangkitkan optimisme peneliti akan berhasilnya 

program penelitian ini. Langkah-langkah penyusunan 

RAPBS RA betul-betul difahami oleh peserta yang 

berjumlah 30 orang. Hasil dari pelatihan ini adalah 

tersusunnya RAPBS RA yang akan ditindaklanjuti pada 

Desember sesuai dengan kesepakatan peserta pada saat 

kegiatan berlangsung. 

 

5. Pelatihan Sedekah Sampah 

 Pelatihan ini dilaksanakana pada tanggal 17 November 

2018 dan merupakan rencana tindak lanjut dari kegiatan 

sosialisasi, kordinasi, edukasi dan advokasi yang telah 

berlangsung bebera waktu sebelumnya. Kegiatan ini tim 
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peneliti telah berhasil menjalin kerja sama dengan Direktut 

Bank Sampah Matahari Madiun yaitu. Ibu Siyam Sumarti, 

M,SI. Untuk lebih memberikan suasana menyenangkan 

sesuai dengan kesepakatan pada acara sebelumnya kegiatan 

pelatihan ini dilakukan di Taman Wisata Bedengan 

Genilangit Poncol Magetan milik Perhutani. Acara ini 

diikuti oleh 50 orang dari wali murid, komite, yayasan dan 

guru-guru RA.  

 Ibu Siyam menekankan bahwa sedekah  sampah  

merupakan  kegiatan pemilahan sampah sesuai jenisnya, 

yang  berupa  organik  dan  anorganik,  di-mana  uang  hasil  

dari  pengumpulan  dan penjualan  sampah  tersebut  

digunakan untuk  kepentingan  bersama,  bukan  untuk  
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individu,  khususnya  untuk  pembangunan maupun 

mendukung kegiatan di sekolah.  

Dalam kegiatan ini khalayak sasaran dibatasi untuk 

warga sekolah RA Putra Harapan Janggan. Janggan 

merupakan daerah paling padat penduduknya di Kecamatan 

Poncol. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

selama ini hanya kumpul-angkut-buang saja, karena 

memang tidak ada warga yang berprofesi sebagai pengepul 

sampah seperti desa lain yakni Alastuwo dan Gonggang. 

Sebelum kegiatan pelatihan dilakukan serangkaian pre test 

untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap pertanyaan 

yang diajukan oleh narasumber dari Bank Sampah Matahari 

Madiun yang berkaitan dengan sampah, permasalahan dan 

pengelolaanya. Pertanyaan pada pre test juga merupakan 

pertanyaan pada post test dalam rangka membandingkan 

hasil kegiatan pelatihan dengan menyusun pertanyaan. 

Materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian 

ini berkaitan dengan substansi pertanyaan yang diajukan di 

atas yang meliputi pengetahuan tentang sampah, 

permasalahannya dan pengelolaannya. Melalui kegiatan ini 

diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk 
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mengelola sampahnya sehingga lingkungan mereka dapat 

bebas dari sampah, penyakit yang disebabkan sampah, dan 

lingkungan menjadi asri dan hijau.  

 Kesimpulan dari kegiatan ini yang terekam oleh tim 

peneliti adalah, Gerakan Sedekah  Sampah sebagai  

pemberdayaan  masyarakat  harus tumbuh  berdasarkan 

insiatif masyarakat dan sebagai pelopor pengelolaan sampah 

berbasis sekolah yang dapat menjawab  beberapa 

permasalahan  sekolah yang berkenaan  dengan  pengelolaan  

sampah  dan kepedulian masyarakat telah melakukan 

beberapa upaya dalam mendorong  partisipasi  warga  untuk  

bersama-sama ikut memecahkan permasalahan tersebut. 
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 Pemahaman yang berhasil dibangun adalah bahwa kalau 

sampah yang dibiarkan  menggunung dan tidak di kelola 

dengan baik maka akan menimbulkan berbagai penyakit. 

Tercatat lebih dari 25 jenis penyakit yang disebabkan oleh 

buruknya pengelolaan sampah. Dampak pengelolaan sampah 

yang buruk menimbulkan pencemaran terhadap air, udara 

dan tanah. Tidak hanya pemukimam di kota, sampah juga 

dihasilkan dari pedesaan. 

Kegiatan ini juga memunculkan kegiatan penting yang 

akan menjamin keberlangsungan sedekah sampah yakni 

terbentunya pengurus Sedekah Sampah di RA yakni dengan 

nama Geshosa PHJ, Ketua: Suradianto, Sekretaris: Lilis 

Nuraini, Bendahara Sulastri, Seksi Kreatif: Ely 

Ristijangingsih, Sri Wahyuni, Afiatun Sri Hartati, dan Seksi 

Pemiliha, Sekam, Jumini, dan Nurmalasari.  

 Setelah terbentuk pengurus Sedekah Sampah ini, 

pengurus selanjutknya akan mengikuti pelatihan Manajemen 

Sedekah Sampah pada Tanggal 25 November di Pusat Bank 

Sampah Matahari Madiun. Setelah mereka yang dipilih 

menjadi pengurus ini mengikuti pelatihan manajemen 

Sedekah Sampah kegiatan Sedekah Sampah akan mulai di 

dilakukan bulan Desember 2018. 
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 Keberhasilan kegiatan pelatihan tersebut di atas, 

setidaknya didukung oleh empat metode dalam pelatihan; 

1) Ceramah, Metode ceramah digunakan untuk 

menyampaikan materi secara lisan tentang pengelolaan 

sampah yang dimulai dari penyuluhan tentang 

pemilahan sampah organik dan anorganik yang bernilai 

ekonomis, dilanjutkan dengan materi tentang konsep 3R 

untuk mengunggah kesadaran peserta untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara 

mandiri. 

2) Demonstrasi, Metode demonstrasi digunakan untuk 

mempraktekan bagaimana cara mengolah dan memilah 

sampah yang dihasilkan rumah tangga supaya 

mempunyai nilai ekonomis. Dalam tahap pelaksanaan 

ini juga diberikan contoh barang kerajinan yang 

dihasilkan dari sampah plastik untuk memotivasi peserta 

tidak membuang sampah ke lingkungan atau membakar 

sampah plastik yang digunakan. 

3) Diskusi Kelompok, diskusi kelompok dilakukan agar 

peserta lebih memahami materi yang diberikan dan 

memberikan kesempatan kepada peserta untuk lebih 

aktif, serta memberikan kesempatan berkembangnya 
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komunikasi multi arah sehingga tanggapan dan aspirasi 

setiap anggota kelompok dapat tertampung dengan baik.  

4) Evaluasi,  Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas kegiatan pelatihan. Hasil evaluasi ini 

diharapkan akan memberikan masukan untuk perbaikan 

pada kegiatan berikutnya. Evaluasi juga dilakukan 

untuk mengetahui tingkat minat atau perhatian peserta 

pada pelaksanaan kegiatan. Karena itu, setelah 

pelatihan, peneliti akan melakukan pendampingan agar 

proses sedekah sampah tidak berhenti setelah kegiatan 

penyuluhan, dan sosialisasi atau pun demonstrasi, serta 

pelatihan saja, tapi terus berlangsung dan kemudian 

diharapkan akan terjalin kerjasama membentuk 

wirausahaan yang produktif untuk meningkatkan 

kesejahteraan warga sekolah sehingga sedekah sampah 

sampah di POKJA RA Poncol dapat menjadi salah satu 

role model pengelolaan sampah kota Kabupaten 

Magetan. 

 

6. Pelatihan Manajemen Sedekah Sampah 
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 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 

2018 bertempat di Bank Sampah Matahari Madiun. Pada 

tahapan ini sudah terbentuk pengurus sedekah sampah yang 

dipilih berdasarkan musyawarah mufakat sesuai kemampuan 

individu pada saat pelatihan sedekah sampah. Manajemen  

di sini  dipahami    sebagai   pengelolan,    pembinaan,    

pengurusan, ketatalaksanaan,   ketatapengurusan  dan  lain-

lain.   Manajemen merupakan  proses  pengarahan  dan  

pemberian  fasilitas  kerja  kepada  orang  yang 

diorganisasikan  dalam   kelompok    formal  untuk  

mencapai  tujuan. 
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 Pengurus sedekah sampah terdiri dari; Direktur sedekah, 

bendahara, divisi administrasi, divisi pemilah, divisi 

pencatatan, dan kreasi. Kegiatan ini merupakan kesepakatan 

antara Direktur Bank Sampah Matahari Madiun dengan 

dengan peserta pelatihan sedekah sampah. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Madiun sebagai tempat Bank Sampah 

Matahari, pilihan ke Bank Sampah Matahari, agar peserta 

yang berjumlah 10 orang termasuk tim peneliti dari IAIN 

Ponorogo dapat melihat langsung pelaksanaan Bank Sampah 



 
 

 

91 
 

Matahari, selain Bank Sampah Matahari secara administrasi 

sudah terstandar dalam manajemen bank sampah, yang 

mencangkup:  sampah harus dipilah dari rumah, saran a 

pengumpulan sampah yang mempunyai nilai ekonomis, 

adanya pengurus sedekah sampah sampah, jadwal 

pengumpulan yang disepakati, sistem pencatatan, kerjasama 

dengan pengepul dan kesepakatan jadwal pengambilan 

sampah oleh pengepul. Divisi administrasi telah menyiapkan 

buku registrasi anggota. 
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 Berdasarkan pengamatan tim peneliti, peserta pelatihan 

yang mayoritas bu-ibu ini sangat menikmati dan antusias 

dalam mengikuti pelatihan, apalagi Bank Sampah Matahari 

Madiun telah berhasil mengembangkan berbagai macam 

jenis usaha seperti unit usaha simpan pinjam hingga 

koperasi. Antusiame peresta tersebut tidak lepas dari 

metode yang digunakan dalam pelatihan ini, yang 

menekankan pada praktek langsung bagaimana sistem kerja 
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dari pengurus sedekah sampah dengan menunjukkan buku-

buku administrasi yang dimiliki oleh Bank Sampah 

Matahari Madiun. Pelatihan ini telah mampu meningkatkan 

kompetensi, kreativitas, dan hasil bagi warga sekolah yang 

mengelola sedekah sampah. Suradianto sebagai direktur 

sedekah sampah bersyukur dapat mengikuti pelatihan 

manajemen sedekah sampah. “Kami sangat senang dengan 

pelatihan ini. Semoga dengan adanya pelatihan manajemen 

sedekah sampah, pengetahuan dan kreativitas kami akan 

muncul dalam mengelola sedekah sampah. 

 Materi semakin menarik ketika Bu Siyami Sumarti 

juga mengenalkan tentang bagaimana mengkreasi barang 

bekas menjadi tas, tempat lampu hias, baju, bunga dll 

walaupun sebenarnya materi belum menjadi bagian dari 

program pengabdian ini. Untuk menunjang peltihan kreasi 

ini Bu Siyami menggunakan bahan-bahan yaitu:  

1. Kertas kardus / box 

2. SWL (kertas HVS bekas printer/fotokopi, atau telah 

ditulisi) 

3. HVS (kertas putih polos) 

4. Kertas Koran 
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5. Dupleks/Mix/BekasMajalah. contoh : kertas warna, 

amplop warna, pamflet atau brosur, kartu garansi, kertas 

majalah, kertas kwitansi, faktur atau apa saja yang tidak 

termasuk kardus dan hvs ataupun kertas koran maka 

kertas itu dikatagorikan sebagai kertas duplex 

 Selain metode demonstrasi dan praktek pelatihan juga 

dengan menggunakan ceramah dan tanya jawab. metode 

ceramah diperlukan untuk menjelaskan kajian sistem 

manajemen sedekah sampah. sedangkan tanya jawab untuk 

memberi kesempatan para peserta dalam mengatasi beberapa 

kendala yang dihadapi. Pelatihan manajemen sedekah 

sampah ini merupakan tahapan terakhir dari pelaskasanaan 

kegiatan sedekah sampah di POKJA RA Poncol Magetan, 

karena dengan adanya pelatihan ini, semua pengurus akan 

mampu menjalankan program sedekah sampah yang 

kemudian sepakat diberi nama Gerakan Sedekah Sampah 

Putra Harapan Janggan (GESHOSA PHJ). 

 Dengan   demikian    pelatihan manajemen  sampah  

dalam  kegiatan ini dipahami  sebagai  suatu    upaya   yang 

dilaksanakan dengan  sengaja  dalam  bentuk  pemberian  

bantuan  kepada peserta/pengurus sedekah sampah berupa   

pelatihan dalam satuan  waktu  yang  bertujuan  untuk  
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meningkatkan  kemampuan    penanganan  sampah mulai  

dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai 

dengan evaluasi,  meliputi kegiatan  pengumpulanan,  

pemilahan  dan  pewadahan agar  siap  dibuang  melalui   

pengelolaan organisasi  yang  berwawasan  lingkungan,  

sehingga  dapat  mencapai  tujuan  atau  sasaran yang telah 

ditetapkan  yaitu lingkungan bebas sampah. 

 

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sedekah Sampah  

 Kegiatan ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

sedekah sampah dapat berjalan sesuai dengan harapan dari 

program pengabdian ini, setelah warga sekolah mengikuti 
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serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan sampah 

maupun manajemen sedekah sampah. Kegiatan ini 

sebagaimana biasanya dilakukan Hari Sabtu, yakni pada 

tanggal 8 Desember 2018 di Yayayasan Ma`arif Janggan 

yang menaungi RA Putra Harapan Janggan. Kegiatan ini 

peserta didik dan wali murid, serta guru sudah membawa 

sampah sebagai sedekah. Berdasarkan catatan dari daftar 

hadir menunjukkan keterlibatan 100% dari warga sekolah 

dalam membawa sampah ke sekolah. walaupun sudah 

terbentuk pengurus sedekah sampah, semua sepakat bahwa 

pemilahan sampah tetap dilakukan bersama-sama dengan 

tetap dipandu oleh pengurus yang telah mendapatkan 

pelatihan manajemen sedekah sampah di Bank Sampah 

Matahari Madiun. Pelaksanaan sedekah sampah pertama ini 

cukup menggembirakan bagi tim peneliti dengan melihat 

antusiasme warga sekolah dalam membawa dan memilah 

sampah secara bersaama-sama. Hasil dari sedekah sampah 

yang pertama ini disepakati tidak langsung dilakukan panen 

sampah, panen sampah dilakukan setelah dua atau tiga kali 

pelaksanaan sedekah sampah. Dengan tidak terduga 

sedekah sampah yang pertama ini terkumpul 4 karung 
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sampah dari berbagai jenis, adapun yang terbanyak adalah 

sampah plastik berasal dari botol minuman.  

  

 Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan sedekah sampah di POKJA RA Poncol 

yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan 

prosedur yang telah disepakati. Indikatornya adalah tidak 

ditemukan penyimpangan atau kelambanan, sehingga 

kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. 

Dengan demikian, hasil monitoring menjadi dapat input 

bagi kepentingan proses selanjutnya. Sehingga Kegiatan ini 

telah dianggap dapat meingkatkan pengetahuan dan 
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menumbuhkan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya 

sedekah sampah sebagai alternative pendanaan pendidikan.  

 Sementara, selain melakukan monitoring peneliti juga 

melakukan evaluasi, dimana sebenarnya evaluasi merupakan 

tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, 

karena dalam kegiatan evaluasi ini peneliti menggunakan 

data yang diperoleh selama monitoring. Sehingga, evaluasi 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pengabdian. Evaluasi ini diarahkan untuk mengendalikan 

dan mengontrol ketercapaian tujuan dari program 

pengabdian. Evaluasi yang dilakukan ini dapat menjawab 

pertanyaan perbedaan warga sekolah sebelum dan sesudah 

mendapatkan pelatihan sedekah sampah dalam memahami 

dan memperlakukan lingkungan dalam hal ini sampah.  

 Berdasarkan itu pula, peneliti berkeyakinan bahwa 

rendahnya perilaku peduli lingkungan manusia yang selama 

ini banyak didiskusikan akan dapat dipupuk kembali, karena 

sedekah sampah di RA pada dasarnya adalah merupakan 

penanaman karakter peduli lingkungan melalui sekolah yang 

akan mampu menciptakan generasi muda yang berperilaku 

teladan peduli lingkungan. 
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 Memang harus diakui seberapa kontribusi hasil sedekah 

sampah ini terhadap pendanaan sekolah belum muncul 

angka yang pasti, namun kalau setiap Hari Sabtu kegiatan 

sedekah sampah dilakukan dan terkumpul 15 kg sampah 

maka akan terkumpula Rp. 4.500.000 /tahun. Mungkin 

angka itu kecil, bagi sebagian sekolahan, akan tetapi bagi 

mayoritas RA yang tergabung dalam POKJA RA Poncol 

adalah jumlah yang sangat berarti. Maka kontinuitas 

kegiatan menjadi sangat penting. maka tim peneliti telah 

melakukan pembentukan kader dan pelaksanaan evaluasi 

serta pendampingan yang intensif. 
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Catatan monitorinyanya adalah harapan terhadap 

program sedekah sampah, tim peneliti akan melihat secara 

lebih lanjut mengenai keberlangsungan pelaksanaan 

program sedekah sampah, serta apakah program ini mampu 

dalam menanamankan kebiasaan berperilaku peduli 

lingkungan pada siswa. Tentunya berjalannya program 

sedekah sampah tidak selamanya berjalan lancar, terdapat 

beberapa hambatan yang terjadi di lapangan. Antusiasme 

keterlibatan siswa dalam program tersebut juga perlu 

diamati sehingga ketercapaian tujuan pelaksanaan program 

sedekah sampah ini dapat terlihat melalui perilaku yang 

muncul pada siswa.  
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Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh 

keberlanjutan program dan seberapa jauh program tersebut 

mengakar di warga sekolah POKJA RA Poncol Magaten.  

  

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui pembentukan 

kader di tingkat struktural seperti pengurus yayasan, 

pengurus kelompok paguyubab wali murid, maka 

diharapkan program pemberdayaan masyarakat dalam 

mengelola sampah secara mandiri dapat terwujud. 
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 Monitoring dan evaluasi yang kedua dilakukan pada 

Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018. Pada tanggal ini 

bersamaan dengan pembagian raport menjelang liburan 

sekolah. antusiasme warga sekolah masih sama dengan 

pelaksanaan sedekah sampah yang pertama, justru ini anak 

sudah mulai membawa dan mengumpulkan sendiri 

sampahnya.  

 Pada kegiatan ini tim juru pilah sudah kelihatan sangat 

trampil dalam memilah sampah, sehingga tidak dalam waktu 

lama semua sampah yang terkumpul sudah terpilah dengan 

rapi. Pemilahan  sendiri dapat  dimaknai  sebagai   upaya  
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untuk memisahkan  sekumpulan  dari "sesuatu"  yang  

sifatnya  heterogen  menurut  jenis  atau  kelompoknya  

sehingga  menjadi  beberapa  golongan  yang  sifatnya  

homogen. Pemilahan menjadi kunci nilai ekonomis dari 

sampah. 

 Sedekah sampah merupakan  salah  satu implementasi  

pengelolaan  dan  penanganan sampah  dalam  lingkungan  

sekolah  sebagai bentuk  penerapan  karakter  peduli 

lingkungan  yang  bertujuan  agar  peserta  didik lebih  

peduli  dan  mencintai  alam  melalui  satu tindakan  

sederhana  yaitu  tidak  membuang sampah  sembarangan  

serta  meminimalisir penggunaan sampah. Hanya saja yang 

menjadi pekerjaan rumah bagi peneliti dan pengurus 

sedekah sampah adalah berkaitan dengan keberlangsungan 

kegiatan sedekah sampah. Tentunya berjalannya sedekah 

sampah  tidak  selamanya  berjalan  lancar, terdapat  

beberapa  hambatan  yang  terjadi  di lapangan.  Antusiasme  

keterlibatan  siswa dalam  program  tersebut  juga  akan 

terus diamati sehingga  ketercapaian  tujuan  pelaksanaan 

program  sedekah  sampah  ini  dapat  terlihat melalui 

perilaku yang muncul pada siswa. 
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 Berdasarkan deskripsi di atas, pelaksanaan sedekah 

sampah di POKJA RA Poncol dapat dijelaskan prosesnya 

sebagai berikut: 

1. Proses Pengumpulan 

 Sebelum adanya kegiatan sedekah sampah, warga/wali 

murid di POKJA RA Poncol agak kesulitan dalam 

mengelola sampah rumah tangga. Hal ini karena tidak 

adanya petugas pengambil sampah. Sehingga akibatnya 

warga banyak membuang sampah sembarangan serta 

melakukan pembakaran sampah. Sampah yang dibuang 

sembarangan tidak hanya menimbulkan bau yang tidak 

sedap yang merupakan tempat bersarangnya bibit penyakit 

juga dan sangat menganggu estetik lingkungan. 

 Semenjak kegiatan sedekah sampah dilaksanakan di 

POKJA RA Poncol warga sekolah yang berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut mulai terbiasa melakukan pemilahan 

sampah organik dan an-organik. Sampah an-organik yang 

kemudian dikumpulkan dari hari ke hari selanjutnya 

dikumpulkan dan disimpan untuk dikumpulkan di halaman 

RA Putra Harapan Janggan sesuai kesepakatan ketika waktu  

pelatihan sedekah sampah, bahwa pengumpulan sampah 



 
 

 

105 
 

dilaksanakan setiap hari Sabtu Pagi bersamaan dengan 

masuk sekolah. 

Partisipasi warga sekolah dalam pengumpulan sampah 

menunjukkan bahwa selain membantu dalam hal 

pengelolaan sampah, kerjasama ini juga mengubah 

paradigma sampah yang kotor menjadi hal yang baik dan 

bermanfaat bagi umat. Tujuan sedekah sampah dan 

pemilahan sampah di rumah-rumah adalah menumbuhkan 

sikap sosial yang tinggi. Ini juga mengubah paradigma 

sedakah bukan hanya dengan uang tetapi bisa dengan 

banyak hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan sampah. 

2. Proses Pemilahan. 

 Proses pemilahan adalah tahapan yang dilakukan oleh 

wali murid setelah sampah-sampah terkumpul di halaman 

sekolah dengan memilih sampah yang bernilai jual 

selanjutnya di kelompokkan sesuai jenisnya masing-masing. 

Wali murid dengan tim juru pilah dalam hal ini tidak hanya 

melakukan pemilahan tetapi juga membersihkan sampah-

sampah agar nilai jualnya bisa lebih tinggi. Misalnya 

melepaskan lebel, atau tutup botol aqua dari bodi aquanya. 

 Setelah proses pengempulan selesai dan sampah-

sampah semuanya sudah terkumpul di halaman sekolah. 
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Maka proses selanjutunya adalah proses pemilahan sampah. 

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus sedekah 

sampah Mas Sekam. Pemilahan sampah salah satu proses 

yang terpenting dari proses lainnya, dengan memilah atau 

membersihkan sampah, sampah yang murah akan di hargai 

lebih mahal dibanding yang tidak dibersihkan. Proses 

pemilahan sampah yang banyak dan menumpuk seperti ini 

tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja akan tetapi 

berkelompok. Setelah semua sampah dipilah, langka 

berikutnya adalah menggabungkan sampah-sampah tersebut 

menjadi kelompok-kelompok yang nantinya akan ditimbang 

dan dijual kepengepul. 

3. Proses Penjualan 

 Proses penjualan seluruh sampah yang terkumpul 

dilakukan pada hari yang sepakati setelah sampah terkumpul 

banyak. Pada hari yang disepakatiDimana pengepul 

langsung menjemput sampah-sampah yang akan dijual 

tersebut ke halaman. Pengepul yang sudah menjadi 

langganan gerakan sedekah sampah ini sudah mengetahui 

jadwal pengumpulan sampah sehingga selalu datang pada 

saat itu.  
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 Selain dijemput langsung pada hari pengumpulan oleh 

pengepul, terkadang ada sampah-sampah yang harus 

dikumpulkan atau disimpan dulu digudang sedekah sampah, 

hal ini dikarenakan mungkin pengepul tidak melakukan 

pembelian jenis sampah tertentu sehingga pengurus akan 

menghubungi pengepul lain untuk membeli. Jumlah sampah 

dengan jenis yang sama masih sedikit dikumpulkan dulu di 

gudang penyimpanan sampah yang terletak di belakang 

masjid Darussholihin. Adapun transaksi pembayaran antara 

pengepul dan pengurus sedekah sampah terhadap sampah 

yang dijual dilakukan langsung di tempat jual beli, dimana 

pengepul menyerahkan uang kepada pengurus dan 

selanjutnya dilakukan pencatatan oleh pengurus. Setelah 

sampah dijual, maka pengurus sedekah sampah 

menyerahkan hasil penjualan kepada bendahara RA.  

4. Proses Penyaluran Dana Sedekah Sampah 

 Sesuai dengan jargon gerakan sedekah sampah di 

POKJA RA Poncol yaitu “RA Peduli Lingkungan” maka 

jelas sekali misi dari gerakan ini selain penyelamatan 

lingkung adalah misi mencari keberkahan melalui sampah 

yang disedekahkan dan dijadikan sebagai alternative 

pendanaan program-program RA. Selain program jangka 
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pendek, pengurus juga mempunyai program yang ingin 

diwujudkan untuk jangka panjang yaitu program kreasi dari 

sampah sehingga selain memberi bekal keterampilan kepada 

wali murid untuk menciptakan kerajinan berbahan sampah 

juga untuk meningkatkan nilai tambah sampah setelah 

dibuat aneka kerajinan. 

 

C. Dinamika Keilmuan Pengabdian Berbasit Riset 

1. Sedekah Sampah sebagai Upaya Pemberdayaan 

Masyarakat 

 Berdasarkan deskripsi dan paparan tentang pelaksanaan 

pengabdian serta pembahasan pada bagian terdahulu yakni 

dalam kegiatan sedekah sampah maka usaha pemperdayaan 

warga sekolah di POKJA RA Poncol menemukan relevansinya 

bagi peningkatan kesejahteraan sekolah. Artinya secara tidak 

langsung pengabdian ini telah mengembalikan modal sosial 

masyarakat/warga sekolah berupa rasa memiliki, gotong royong 

atau kerja sama yang akhir-akhir ini mulai memudar dan 

bahkan tidak terpikirkan di POKJA RA Poncol. Hal ini ditandai 

dengan tingginya partisipasi dalam kegiatan sedekah sampah, 

dimana sedekah sampah diyakini telah memunculkan rasa 
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kepemilikan bersama terhadap sekolah yang selama ini menjadi 

tempat belajar anak-anak mereka. 

 Apa yang terjadi di POKJA RA Poncol semakin 

menguatkan teori yang menjelaskan bahwa sekolah dan 

masyarakat merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. 

Karena keduanya saling membutuhkan. Sekolah ada karena 

masyarakat. Dan masyarakatlah yang berpartisipasi dalam 

pendidikan di sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam 

pendidikan akan mempengaruhi pendidikan itu sendiri. Maju 

dan tidaknya pendidikan tergantung dari bagaimana dan sejauh 

mana masyarakat memandang pendidikan. Partisipasi dari 

merekalah yang membuat pendidikan penting. Banyak sekali 

hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam pendidikan. 

 Sedekah sampah merupakan bentuk partisipasi material 

yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang 

berkenaan dengan material sampah, untuk disedekahkan agar 

nilai ekonomisnya dapat membantu kegiatan belajar agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 

Demikian juga wali murid secara tidak langsung telah 

mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk 

kegiatan belajar mengajar, karena sehat dan bersih. Selain 

partisipasi material warga sekolah di POKJA RA Poncol juga 
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telah berpartisipasi dalam bentuk kultural, yakni partisipasi 

yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap 

terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di 

lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu 

menyesuaikan diri dengan budaya bersih dan sehat. Partisipasi 

warga sekolah tersebut menunjukkan bahwa pendekatan 

etnosain dalam pengabdian ini menemukan relevansi yang 

tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi adaptasi dalam 

mengelola sampah untuk sedekah sampah, sistem kategorisasi 

barang bekas dan pengetahuan bahan pendukung barang bekas 

sebagai barang yang dapat digunakan kembali untuk keperluan 

ekonomis, yakni alternatif sumber pendanaan pendidikan 

POKJA RA Poncol Magetan. Melalui pendekatan etnosain ini, 

peneliti telah melakukan proses rekonstruksi sain asli yang 

berkembang di masyarakat berubah menjadi sains ilmiah 

 Partisipasi warga sekolah dalam program sedekah 

sampah di POKJA RA Poncol bisa terlaksana, karena orang tua 

dan masyarakat telah merasakan manfaat dari keikutsertaanya 

dalam sedekah sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk 

rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan 

sampah bagi bagi kepentingan sekolah. Jadi prinsip 

menumbuhkan hubungan dengan warga sekolah adalah  saling 
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memberikan kepuasan. Program sedekah sampah telah 

menjelma menjadi perekat hubungan wali murid dengan 

sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa program sedekah 

sampah telah mejnadi sarana komunikasi yang efektif antara 

sekolah dengan masyarakat. 

 Arti penting dari partisipasi wali murid dalam kegiatan 

sedekah sampah tersebut di atas, diyakini akan pengaruh dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. Jadi tidaklah salah jika 

sekolah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan sesuai 

dengan kesanggupan wali murid. Selain daripada itu, sekolah 

juga harus menyikapi dengan bijak partisipasi masyarakat agar 

tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan 

sekolah. Sekolah dan masyarakat diharapkan dapat menjadi tim 

yang solid dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah dan 

masyarakat diharapkan pula untuk dapat saling bertukar 

informasi, ide maupun gagasan demi kemajuan peserta didik 

dan pendidikan. Karena majunya pendidikan berarti semakin 

maju pula masyarakatnya. 

 Pada titik ini, kegiatan pengabdian telah menjadi 

lembaga yang  mengembangkan satu bentuk dialog kehidupan 

dan dialog aksi (dialog dan kerjasama), dimana wali murid 
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telah memulai perbincangan dengan keberanian meletakkan 

sedekah tidak harus dalam bentuk barang yang bagus akan 

tetapi sampah juga bisa menjadi sedekah.
5
 Bersama tim 

pengabdian warga sekolah telah bergandengan tangan dan 

bekerjasama, sehingga masalah sampah tidak lagi menjadi 

barang yang terbuang sia-sia akan tetapi mempunyai nilai 

ibadah,
6
  ekonomis dan kesehatan lingkungan, serta pendidikan.  

 Mencermati  hal-hal di atas, dapat dijelakan bahwa 

secara nyata bahwa kegiatan pengabdian dalam sedekah 

sampah sebagai literasi keuangan tersebut, sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berjalannya fungsi-

fungsi manajemen sedekah sampah, mulai dari pengumpulan, 

pencatatan, pemilahan, penimbangan dan panen sampah. 

Keberadaan sampah yang selama ini masih menjadi masalah 

yang memerlukan solusi berupa inovasi yang ramah lingkungan 

                                                           
 

5
 Sedekah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela, 

ikhlas, atau tanpa pamrih, semata-mata untuk mengharap ridha Allah swt 

yang memiliki nilai sosial, menolong atau membantu kesulitan yang tengah 

dialami oleh orang lain. Baca, Muhammad Muhyiddin, Keajaiban Sedekah, 

(Jakarta: DIVA Press, 2008), 258. 

 
6
 Melakukan sedekah bukan hal yang susah, bahwa kegiatan 

sedekah bersifat lentur dan fleksibeltidak terikat ruang dan waktu. 

Contohnya sampah, meskipun banyak yang menilai sampah adalah kotoran 

atau sesuatu yang terbuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam 

yang belum memiliki nilai ekonomis. Baca, Sudradjat HR, Mengelola 

Sampah Kota. (Depok: Penebar Swadya, 2006), 135. 
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untuk pengelolaan sampah dalam melakukan upaya 

penanganan sampah tidak hanya dari pihak pemerintah saja 

yang memiliki tangung jawab, seluruh lapisan masyarakat 

bahkan individu memiliki tanggung jawab yang sama. Saat ini 

ada beberapa inovasi metode pengelolaan sampah bisa dengan 

metode sedekah sampah. Sedekah sampah merupakan bagian 

dari alternatif dalam pengelolaan sampah. 

 Sebagai catatan penting dari kegiatan sedekah sampah 

di POKJA RA Poncol di atas, arti pentingnya dapat di 

dijelaskan bahwa program gerakan sedekah sampah ini, 

memberi harapan bagi semua orang untuk mendapat 

kesempatan bisa bersedekah. Bersedekah dengan sampah lebih 

seder, karena dalam konsep sedekah sampah, warga cukup 

menyerahkan sampahnya kepada pengelola dengan niatan 

sedekah. Kontrak dealnya adalah warga sederhan olah sudah 

dengan ikhlas hati memberikan kepercayaan untuk 

menyumbangkan sampahnya, yang selanjutnya akan dikelola 

sebagai donasi bagi pengelolaan sekolah. Pengelola juga 

diuntungkan karena tidak terbebani oleh tuntutan pengembalian 

uang dari penjualan sampah, sebab sampah yang terjual telah 

dianggap sebagai sedekah dan uang hasil penjualan tersebut 
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disetorkan kepada bendahara sekolah untuk selanjutnya 

digunakan untuk mendanai operasioanal sekolah. 

Namun demikian program pengabdian ini tidaklah steril 

dari hambatan dan kendala. Hambatan berasal dari warga 

sekolah yang menganggap perubahan adalah suatu yang 

memberatkan, karena selama ini tidak pernah ada sedekah 

dalam bentuk sampah. Sehingga muncul pemahaman bahwa 

sampah bukan menjadi musibah tetapi menjadi berkah. 

 

2. Respon-Adaptasi Warga Sekolah di POKJA RA Poncol 

dalam Sedekah Sampah 

 Melihat hasil dan dampak kegiatan pengabdian di atas, 

menunjukkan bahwa adanya respon yang tingi dan sambutan 

positip terhadap berbagai program pengabdian. Tanggapan 

masyarakat terhadap adanya program pengabdian dapat dilihat 

dari sikap para kepala RA dan guru-guru, yayasan, serta wali 

murid. Dimana mereka memberikan dukungan terhadap 

program-program yang direncanakan dan direalisasikan 

bersama tim pengabdian, sebagaimana yang disampaikan oleh 

Ibu Jumini sebagai Ketua POKJA RA Poncol sebagai berikut: 

“sangat keberatan jika tim pengabdian meninggalkan 

POKJA RA Poncol dalam waktu dekat. Karena, dengan 
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adanya pengabdian kegiatan yang melibatkan wali 

murid dapat berjalan dengan baik dan kami 

mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah 

membantu kegiatan yang ada di POKJA RA Poncol. 

Selain itu berbagai kegiatan RA kalau dipusatkan atau 

direncanakan wali murid manjadi daya tarik tersendiri 

bagai warga sekolah. Memang diakui ada bebarapa 

warga yanh karena kesibukan tidak maksimal dalam 

bepartisipasi dalam kegiatan sedekah sampah, akan 

tetapi karena ini bukan persoalan tidak mau, tetapi 

karena kesibukan semata.
7
 

 

 Selain di atas, nilai budaya yang berlaku di masyarakat 

di lingkungan POKJA RA Poncol juga telah berpengaruh 

terhadap persepsi mereka tentang pendidikan dan 

lingkungan, terutama dalam memandang nilai pendidikan. 

Nilai yang di maksud di sini adalah hal-hal yang di anggap 

baik dan diyakininya. Nilai juga dipandang sebagai kaidah 

hidup seseorang sehingga sesuatu yang di anggap baik akan 

selalu dihargai, dipelihara, dan di agungkan dalam 

mengambil keputusan. Nilai yang merupakan kaidah hidup 

seseorang akan tercermin melalui pola pikir, aspirasi, 

persepsi, dan bertindak.
8
 Nilai-nilai tersebut, yang 

                                                           
 

7
 Jumini, S.Pd.I (Ketua POKJA RA Poncol), Monev, tanggal 5 

Januari,  2018. 

 
8
 Kaswardi, Mandat Masyarakat yang dijalankan oleh Sistem 

Sekolah, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 7. 
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menjadikan tim peneliti bersama warga sekolah duduk 

bersama untuk membicarakan tentang kepentingan 

keberlangsungan RA. 

 Nilai-nilai budaya tersebut, juga memunculkan 

keinginan yang kuat dari warga sekolah untuk tidak saja 

berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi 

keterlibatan warga sekolah dalam suatu kegiatan sedekah 

sampah.  Warga sekolah telah melibatkan diri dan mencari 

kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan 

edukatif yang menguntungkan semua warga sekolah. 

Perilaku inisiatif warga sekolah di POKJA RA Poncol ini 

dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya 

ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya 

merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam 

pengembangan program RA yang tergabung dalam POKJA 

RA Poncol.  

 Pola kegiatan seperti di atas yang melibatkan partisipasi 

warga sekolah secara luas dengan memanfaatkan kearifan-

kearifan lokal masyarakat merupakan alternatif merangkai 

spirit kerja sama yang patut dipertimbangkan. Melalui 

kesediaan berbagai aktor lokal yang terlibat dalam berbagai 

program sekolah menjadi energi positif bagi sekolah untuk 
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terus meningkatkan mutu sekolah. Energi positif tersebut, 

tim peneliti meyakini dan mengkahui sebagai elemen-

elemen penting yang mampu mempertebal kohesi antara 

wali murid dengan sekolah.  

 Apa yang terjadi pada warga sekolah di POKJA RA 

Poncol tersebut di atas, dalam pandangan teori 

fungsionalisme-struktural, bahwa telah terjadi penguatan 

hubungan sosial. Warga sekolaht dengan sendirinya 

menyadari bahwa hubungan sosial dan solidaritas dapat 

diperkuat dengan sendirinya, sehingga potensi konflik antara 

sekolah dan wali murid dapat dicegah. Menurut paradigma 

ini, konsep kohesi sosial, kerjasama, gotong royong adalah 

usaha sistematis untuk mengarahkan proses interaksi menuju 

kerjasama yang kuat. 

 

3.  Partisipasi Warga Sekolah dalam Kegiatan Sedekah   

  Sampah 

 Partisipasi warga sekolah di POKJA RA Poncol 

berbanding lurus dengan respon mereka terhadap program-

program tim peneliti IAIN Ponorogo hal tersebut telah 

diuraikan di bagian depan (respon-adaptasi). Partisipasi 

masyarakat terhadap tim peneliti IAIN Ponorogo sangatlah 
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tinggi. Selain karena program-programnya sesuai dengan 

kebutuhan dasar mereka, metode dan pendekatan andragogy 

yang diterapkan dalam pengabdian sesuai dengan 

karakteristik warga sekolah. 

 Pendekatan andragogy mempunyai tujuan esensial 

pengembangan masyarakat adalah tercapainya peningkatan 

kualitas manusia, maka perubahan yang diharapkan terjadi 

dalam program pengabdian adalah perubahan kualitas diri 

(insaniah).
9
 Program-program pengembangan masyarakat 

telah menyentuh aspek-aspek penting kualitas manusia, 

berpusat pada masalah yang sedang dihadapi masyarakat. 

Dengan pendekatan ini telah memunculkan kesepakatan 

sosial bahwa upaya pengembangan masyarakat adalah 

kegiatan yang berusaha melepaskan dari masalah-masalah 

yang dihadapi masyarakat menuju kepada kehidupan 

pendidian yang berkualitas dan penuh kebersamaan.  

  Partisipasi warga sekolah yang tinggi dalam berbagai 

program tim peneliti menunjukkan telah terjadi learning 

society di antara mereka. learning society bagi warga 

sekolah bukan hanya sebuah pilihan, tetapi telah menjadi 

                                                           
 

9
 Suisyanto, Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: 

Fakultas Dakwah UIN Yogyakarta: 2005), 41. 
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kebutuhan hidup yang menentukan masa depan anak-anak 

mereka. Menurut Knitter, inilah komunikasi dan kerjasama 

dalam arti sebenarnya: suatu perjumpaan di mana semua 

pihak berbicara tanpa takut, namun juga dan sama 

pentingnya, mendengarkan tanpa rasa takut.
10

   

 Pendekatan andragogy telah menempatkan pendidikan  

dipercaya  sebagai  agen perubahan  dianggap  memiliki  

peran  besar dalam  memberikan  edukasi  dalam  berbagai 

bidang  salah  satunya  melalui  pendidikan karakter. 

Karakter  peduli  lingkungan  adalah salah satu dari 18 nilai 

karakter yang ditetapkan oleh  Kemendiknas  yang  

dideskripsikan  yaitu sikap  dan  tindakan  yang  selalu  

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk  

memperbaiki  kerusakan  alam  yang sudah  terjadi. 

 Kegiatan sedekah sampah di lembaga pendidikan RA 

telah  menanamkan  perilaku  peduli lingkungan sejak dini. 

Sekolah telah menjadi media efektif  dalam  membangun  

kesadaran dan  kepedulian  lingkungan.  Sedekah sampah 

                                                           
 

10
 Paul Knitter, One earth Many Religions, Multifaith Dialogue & 

Global Responsibility, with Preface by Hans Kung (Maryknoll, New York: 

Orbis Books, 1995), 83. 
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telah menjadi metode yang efektif dalam menanamkan 

karakter peduli  lingkungan  bagi warga sekolah. Sedekah 

sampah telah membangun kesadaran untuk peduli 

lingkungan, sehingga dalam jangka panjangnya berbagai  

persoalan  lingkungan akan semakin berkurang. 

 Berdasarkan deskripsi di atas, kegiatan sedekah sempah 

sebagai literasi keuangan di POKJA RA Poncol, telah 

berdampak pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan 

perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam 

menyusun program dan RAPBS, secara nyata telah 

mampu memperbaiki kelembagaan, termasuk 

pengembangan jejaring kemitraan dalam menggali 

sumber-sumber pendanaan yang dimaksudkan dalam 

RAPBS. POKJA RA yang dibentuk oleh RA yang terdiri 

dari para kepala RA telah mampu melakukan identifikasi 

kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, 

selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan 

sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan 

biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya 

melakukan seleksi alokasi yang diperkirakan mendesak 

dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak 
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mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya 

proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan 

biaya sesuai dengan dana yang tersedia yang salah satu 

sumbernya adalah sedekah sampah. 

b. Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan 

aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, 

diharapkan akan memperbaiki proses pendidikan yang 

dilakukan, atau dapat dikatakan bahwa RA sudah 

memiliki keberdayaan dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikannya. 

c. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan adanya 

sedekah sampah telah dapat memperbaiki pendanaan 

pendidikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pendidikan. 

d. Perbaikan lingkungan (better environment), sampah 

seringkali menjadi „musuh‟ bagi masyarakat. Selain kotor 

dan berbau, tumpukan sampah dapat membawa berbagai 

macam penyakit serta menimbulkan masalah bagi 

lingkungan. Padahal, setelah sampah dikelola dengan 

baik seperti sedekah sampah bisa memberikan manfaat 

apabila dikelola dengan baik. Perbaikan lingkungan 

tersebut sangatlah relevan kalau dikaitkan dengan 
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Munculnya  berbagai  fenomena  degradasi lingkungan  

yang  telah  dipaparkan  di  atas, tentunya  mengundang  

pertanyaan  dimanakah letak  rasa  peduli,  empati,  

simpati,  tanggung jawab,  peka  sosial,  untuk  selalu  

menjaga  dan memperhatikan  lingkungan  serta 

melestarikannya.  Degradasi  lingkungan tersebut  

merupakan  bentuk  permasalahan lingkungan  salah  

satunya  permasalahan sampah  yang  mencerminkan  

akar  dari rendahnya  perilaku  peduli  lingkungan 

manusia.  Diperlukannya  wadah  dan  sistem edukasi  

yang  tepat  dalam  menanamkan  nilai peduli  lingkungan  

demi  menjaga  lingkungan dan makhluk hidup.   

Dengan demikian literasi keuangan telah menjadi bagian 

dari kemampuan dari para guru di POKJA RA Poncol dan telah 

mempunyai  arah  serta  tujuan  yang  jelas dalam program 

pengabdian ini. Tim peneliti sangat berkepentingan bagi 

suksesnya  penerapan  pendidikan  literasi  keuangan  di  

POKJA RA Poncol. Ketersediaan  tenaga  guru yang  kompeten 

dalam literasi keuangan sangat dibutuhkan salam menjalankan 

manajemen pembiayaan. Literasi  keuangan  bagai guru-guru 

RA di  sekolah  harus  menjadi  bagian  dari  strategi 

pengembangan sekolah yang terkoordinasi dengan baik yang 
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dapat memastikan  relevansi  dan  keberlanjutan  program-

program sekolah. 

 Setidaknya terdapat tigal hal penting yang dapat 

dilakukan oleh para guru di POKJA RA Poncol setelah mereka 

memiliki kemampuan dalam literasi keuangan, yaitu: 

a.  Guru telah mampu melakukan kajian terhadap program-

program yang ingin dicapai dalam satu  tahun ke depan. 

Program-program  yang  direncanakan  harus berdasarkan 

visi, misi dan memperhatikan keadaan RA serta 

kemungkinan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hal 

ini penting karena perencanaan  yang tidak berdasarkan visi 

misi akan menjadikan program yang disusun  tidak  sesuai  

dengan  yang  diinginkan sekolah. Sedangkan  apabila 

program yang disusun tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sebenarnya terjad pada  sekolah,  maka  akan  membuat  

perencanaan  tidak  dapat  dilaksanakan dengan  baik  karena 

tidak mendapat  dukungan  dari  sumber  daya  Madrasah. 

Adapun perencanaan  yang tidak memperkirakan masa  yang 

akan datang akan berakibat tidak akan mendapat dukungan 

pada tahun-tahun berikutnya. 

b. Perencanaan  Pengeluaran.   
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Perencanaan  yang  dilakukan  kepala  RA  dan para  

wakilnya  pada  tahap  selanjutnya  adalah  perencanaan  

pengeluaran  untuk membiayai  kebutuhan-kebutuhan  

sekolah dalam  melaksanakan  program-programnya.  

Perencanaan pengeluaran di POKJA RA Poncol telah 

berdasarkan pada  hasil penjualan dari sedekah sampah. 

c. Perencanaan  pendapatan,   

 Kepala RA dan para wakilnya merencanakan 

penerimaan dan  pengeluaran  yang  mungkin  masuk  ke  

sekolah  melalui berbagai  segi  dalam  satu  tahun  

anggaran.  Pendapatan  RA  digunakan untuk  memenuhi  

kebutuhan  dan  program  yang  disusun  sekolah.  Untuk  itu 

target  penerimaan  dana  yang  bersumber  dari  sedekah 

sampah telah menjadi perhatian serius dari POKJA RA 

Poncol.   

Ketiga  aspek  pelaksanaan  perencanaan  ini  merupakan  

hasil  dari pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan program 

dan RAPBS dan kegiatan sedekah sampah. Sehingga 

perencanaan itu didasarkan  pada  kenyataan  nyata atas 

partisipasi warga sekolah  untuk  masa  kini  dan  masa  depan  

serta dilakukan  secara  rinci  dan  teliti.  Untuk pendapatan  

berapapun  akan  tidak  cukup  karena  pengeluaran  yang  
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buruk disebabkan  rendahnya kemampuan literasi kuangan. 

Kesimpulannya adalah bahwa pemberian  edukasi  mengenai  

literasi  keuangan  akan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap 

perilaku  keuangan  guru-guru di POKJA RA Poncol.  Guru 

yang  sudah  diberikan  edukasi  mengenai  literasi  keuangan  

akan membuatnya lebih  rasional  dalam  membuat  keputusan  

pembiayaan pendidikan. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT 

 

A. Simpulan 

1. Pengabdian pada POKJA RA Poncol sebagai model 

pemberdayaan masyarakat telah memiliki kinerja yang baik 

karena mampu menghasilkan perubahan positif bagi warga 

sekolah di POKJA RA Poncol, baik fisik maupun non fisik 

Perubahan tersebut meliputi perubahan pola pikir 

masyarakat terhadap program dan kegiatan dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Perubahan 

itu dapat dilihat dari respon, adaptasi, dan partisipasi yang 

tinggi dari warga sekolah terhadap program-program 

pengabdian. Kegiatan sosial sedekah sampah yang 

dipusatkan POKJA RA Poncol telah menyadarkan warga 

sekolah dan pengurus POKJA RA Poncol bahwa pengolahan 

sampah melalui sedekah sampah terdapat hikmah-hikmah 

(wisdom) sebagai modal dalam merangkai keharmonisan 

kerja sama antara sekolah dan masyarakat dalam kehidupan  

pendidikan di POKJA RA Poncol dan memiliki tanggung 

jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan problem 

pendanaan sekolah. Sedekah sampah selain berfungsi ibadah 
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tetapi juga fungsi edukasi, ekonomi, sosial dan budaya, dan  

jejaring sosial.  

2. Gerakan sedekah sampah sebagai civil society yang tumbuh 

berdasarkan inisiatif masyarakat dan sebagai pelopor 

pengelolaan sampah berbasis komunitas dalam menjawab 

beberapa permasalahan sekolah baik dalam literasi 

keuangan, manajemen pembiayaan, kesehatan, dan 

lingkungan. Sebagai salah satu civil society, maka gerakan 

sedekah sampah dengan fungsi dan perannya sudah sesuai 

dengan ide good governance, yaitu menumbuhkan 

partisipasi masyarakat sejalan dengan dukungan terhadap 

program-program pemerintah.  

3. Pengetahuan  warga sekolah di POKJA RA Poncol tentang  

sampah  dan  permasalahannya, jenis-jenis sampah, dan 

pengelolaan sampah berdasar partisipasi masyarakat telah 

meningkat rata-rata 80 % setelah mengikuti serangkaian 

kegiatan pengabdian masyarakat. Warga sekolah sudah 

mengetahui  bahwa  kegiatan  pengelolaan  sampah  

memerlukan  partisipasi  dari  setiap  warga yang  dapat  

dimulai  dari  proses  sederhana  pemilahan  sampah  rumah  

tangga.  Penggunaan konsep  3R  (reuse,  reduce,  recycle)  

dapat menginspirasi  warga  untuk  menjadikan  sampah 
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sebagai peluang untuk menambah pendapatan sekaligus 

menjaga lingkungan mereka sendiri 

B. Saran 

1. Kegiatan pengabdian ini telah berhasil melaksanakan 

beberapa agenda besar seperti yang dijelankan pada bagian 

depan. Akan tetapi untuk kesinambungan keberhasilan 

pengabdian ini, di masa yang akan datang perlu dilakukan 

pengabdian lagi yang dapat memfasilitasi hal-hal yang 

belum bisa dicakup dalam kegiatan pengabdian tahun ini. 

Secara spesifik agar literasi keuangan bagi guru-guru di 

POKJA RA Poncol terwujud, maka pengembangan dan 

penguatan kegiatan warga sekolah di POKJA RA Poncol 

pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan 

harus selalu dilakukan. 

2. Merubah paradigma warga sekolah dan masyarakat terhadap 

sampah yang awalnya hanya sebagai barang yang  sudah  

tidak  dapat  dipakai  lagi  menjadi  barang  yang  masih  

mempunyai  nilai  ekonomi bukan  hal  yang  mudah.  

Demikian juga  merubah  kebiasaan  warga sekolah dan 

masyarakat  yang  membuang  sampahnya pada  satu wadah 

menjadi beberapa wadah.  Karena itu diperlukan 
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pendampingan yang berkelanjutan agar warga sekolah dan 

masyarakat  dapat  menerapkan pengetahuan mereka  

menjadi  kebiasaan  baru. Kegiatan serupa  juga perlu  

dilakukan di tempat  lain  sehingga  pengelolaan sampah 

benar-benar menjadi pengelolaan sampah yang berbasis 

partisipasi masyarakat. 

C. Tindak Lanjut 

 Adapun tindak lanjut program pengabdian ini adalah 

melakukan pemantauan berkala terhadap program-program 

yang dilakukan selama program pengabdian. Artinya bahwa 

kinerja pengabdian yang menekankan pada kuantitas masih 

dibutuhkan oleh warga sekolah di POKJA RA Poncol karena 

sebagian pengurus sedekah sampah merasa belum percaya diri 

untuk berjalan sendiri. 
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