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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI SEKOLAH 

DOMPET PEDULI 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak 

ekonomi, sosial dan budaya atau hak Ekosob. Pendidikan berhak diterima oleh setiap anak 

di Indonesia tanpa terkecuali. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik 

buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik 

adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat 

menjadi pengemban tujuan pendidikan nasional yang berbasis budi pekerti, sosial budaya, 

dan teknologi. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita 

mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak serta kendala yang menghambat kegiatan 

belajar anak. Antara lain seperti keadaan sosial ekonomi orang tua siswa. 

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya setiap sekolah memiliki latar belakang 

siswa yang berbeda. Terutama mengenai status sosial dan ekonomi orang tua siswa. 

Contoh nyata di sekolah kami masih banyak siswa yang memiliki kondisi keluarga yang 

kurang beruntung seperti orang tua tunggal, yatim, piatu, dan keluarga buruh dan 

pemulung. Hal ini memberikan dampak yang serius dalam proses perkembangan dan 

belajar siswa di sekolah sehingga tujuan pembelajaran maksimal tidak dapat berjalan 

dengan lancar. Contoh kejadian yaitu banyak siswa yang belum sarapan sehingga 

mengganggu proses belajar karena lapar dan tidak fokus. Faktor berikutnya mengenai 

kelemahan ekonomi yang berdampak pada kurang terpenuhinya kelengkapan seragam dan 

atribut sekolah siswa. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pihak sekolah kami mencari solusi berupa 

penggalangan dana mandiri dari guru dan masyarakat umum. Dana SAS sekolah kami 

tidak berjalan semestinya karena kondisi sosial ekonomi siswa siswi kami rata-rata tidak 

mampu. Dana mandiri dari guru dan masyarakat umum kami himpun dan wujudkan 

sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing karena kebutuhan setiap siswa berbeda-

beda. Kegiatan ini kami laksanakan di sekolah kami dengan istilah “Dompet Peduli”. 



B. TUJUAN INOVASI 

Pada dasarnya kegiatan dompet peduli ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 4 Karangrejo 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mencukupi kebutuhan siswa yang kurang mampu. 

2. Membantu kelancaran kegiatan pembelajaran bagi siswa yang kurang mampu. 

3. Mewujudkan kolaborasi antar warga sekolah dalam penanganan siswa yang kurang mampu. 

4. Menumbuhkan rasa percaya diri siswa yang kurang mampu dalam mengikuti kegiatan 

belajar di sekolah. 

5. Menumbuhkan rasa peduli bagi warga sekolah dan masyarakat umum. 

C. MANFAAT YANG DIPEROLEH 

Bagi Sekolah 

1. Dapat menjadi solusi dalam menangani permasalahan siswa yang kurang beruntung dalam 

masalah ekonomi. 

2. Dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa yang kurang mampu. 

Bagi Guru 

1. Guru dapat memberikan pelayanan yang sama bagi siswa tanpa memandang latar belakang 

ekonomi siswa. 

Bagi Siswa 

1. Siswa memperoleh perhatian yang sama dalam menerima pembelajaran. 

2. Siswa akan merasa senang karena terpenuhi kebutuhan sekolahnya. 

3. Semangat siswa dalam bejara semakin meningkat. 

 

D. RANCANG BANGUN DAN POKOK PERUBAHAN YANG DILAKUKAN 

Dompet Peduli dilaksanan melalui beberapa tahapan, yaitu : Mengamati permasalahan 

yang terjadi di lingkungan sekolah, Menganalisis dampak permasalahan yang terjadi di lingkungan 

sekolah, Komunikasi antar pihak yaitu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Guru dan 

karyawan, komite sekolah, dan pemerhati, dan Mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di 

lingkungan sekolah,  

Setelah Tim Dompet Peduli mempunyai data yang valid, kemudian menyusun kelompok 

kerja Dompet Peduli, menyusun rancangan kerja, melakukan aksi sesuai yang direncanakan, 

mengevaluasinya untuk kemudian melakukan tindak lanjut yang diperlukan. 

Adapun perubahan yang terjadi setelah diluncurkannya program sekolah “Dompet 

Peduli” ini adalah, sekolah bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak 

terkait untuk memberikan pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa, sekolah 

juga mampu mencegah anak putus sekolah dan kesenjangan ekonomi. 

 

 

 

 

 



E. PEDOMAN TEKNIS 

1. Mengamati permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. 

2. Menganalisis dampak permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. 

3. Komunikasi antar pihak : pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Guru dan 

karyawan, komite sekolah, dan pemerhati. 

4. Mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. 

5. Menyusun rencana kerja. 

6. Menggalang dana secara mandiri dari guru dan masyarakat umum. 

7. Melakukan aksi kegiatan dompet peduli. 

8. Mengevaluasi. 

9. Tindak lanjut 

 

F. KRITERIA TEKNIS 

1. Mendata siswa yang menerima bantuan 

2. Membagi tugas Tim Inovasi Dompet Peduli 

3. Melibatkan semua unsur yang peduli 

4. Melakukan unjuk kerja Inovasi Dompet Peduli 

5. Evaluasi 
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