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BAB III 

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SUKARAMEKOTA BANDAR LAMPUNG 

DALAM PEMBERDAYAAN REMAJA PENYANDANG DISABILITAS 

 

A. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa Sukarame 

 

1.  Sejarah Berdirinya  

 Tanggal 10 Oktober 1987 Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar 

Lampung Diresmikan oleh gubernur KDH Tk 1 Provinsi Lampung.Tahun ajaran 

2003/2004 membuka jenjang SMPLB bagi Tunarungu Wicara dan Tunagrahita. 

Tahun 2005 Sekolah Luar Biasa Sukarame Kota Bandar Lampung diusulkan oleh 

dinas pendidikan provinsi lampung menjadi sekolah sentra pendidikan khusus dengan 

pendidikan layanan khusus untuk wilayah provinsi lampung.  Tahun 2007 Sekolah 

Luar Biasa Sukarame Kota Bandar Lampung (SLB) sekolah sentra pendidikan khusus 

dengan pendidikan layanan khusus untuk wilayah provinsi lampung. Tahun 2008 

Sekolah Luar Biasa Sukarame Kota Bandar Lampung Telah menerapkan sistem 

manajemen mutu yang memenuhi ISO 9001: 2000/SNI 19-9001: 2001 Quality 

Manajement Systems-Requirements, (Certificate No. QSC00656 Pada 05 Agustus 

2008).
1
 

 Sampai saat ini Sekolah Luah Biasa Sukarame Kota Bandar Lampung memiliki 

peran ganda dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, menyelenggarakan 

pendidikan khusus dan kedua menyelenggarakan layanan khusus akan terus 

                                                 
1
 Sumber: Profil SLB Sukarame, Tahun 2015 
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membenahi diri demi kepuasan pelanggan yakni peserta didik, orang tua dan 

masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan.  

 Sekolah luar biasa (SLB) berlokasi di Jl.H. Endro Suratmin, Kecamatan 

Sukarame Kota Bandar Lampung. Merupakan Lembaga pendidikan khusus dan 

pendidikan layanan khusus beridiri diprakarsai PKK Provinsi Lampung pada tanggal 

02 Desember 1982 diatas tanah seluar 2 Hektar hak guna pakai dari pemda Provinsi 

Lampung. SLB ini dalam proses pendidikannyadiperuntukkanbagianakyang 

memerlukan pendidikan   khusus   meliputi   kelainan tunaRunguwicara dan 

TunaGrahita (terbelakang mental).  

 

2. Visi dan Misi  Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar Lampung 

 

 

Adapun yang menjadi visi dan misi berdirinya SLB Sukarame adalah sebagai 

berikut: 

a. Visi Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar 

LampungSekolahLuar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar Lampung 

siapmembentukinsanyangterampil berkaryaguna, serta menumbuhkan 

kemandirian untuk hidup dimasyarakat sesuai kemampuanyang dimilikinya.

 . 

b. Misi 

1) Pengembangandan melaksanakan  prosespembelajaran yang berkualitas. 

2) Mengupayakan kegiatanbelajarmengajaryang inovatif 

danmemotivasisemangatbelajar. 
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3) Membangun nilai-nilai kemandirian. 

4) Menyiapkanpesertadidikuntukmempunyaiketerampilanyang sederhana 

tetapibermasyarakat. 

5) Menyiapkan siswa menjadiwarganegarayang beriman, 

berbudaya,produktif dan kreatif. 

6) Menyiapkansiswa untuk melanjutkanpendidikanke jenjang 

pendidikanyang lebihtinggi. 

7) Meningkatkan kepeduliandanmemperluasjejaring pendidikankhususdan 

layanan pendidikan khusus.
2
 

 

3. Tujuan dan Program Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar 

Lampung 

 

a. Tujuan  Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar Lampung 

1) Menyiapkan peserta didik agar memiliki dasar-dasar 

kecerdasan,pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

sesuai potensinya.  

2) Menyiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan untuk bekal hidup 

mandiri.  

3) Membekali peserta didik bidang olahraga, keterampilan, dan seni budaya 

agar memiliki kompetensi.  

                                                 
2
 Sumber: Profil SLB Sukarame, Tahun 2015   
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4) Menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang 

lebih lanjut.  

5) Menyiapkan peserta didik agar dapat bersosialisasi di masyarakat 

 

b. Program kegiatan SLB Sukarame Kota Bandar Lampung 

 

Program kegiatan SLB Sukarame antara lain: proses belajar mengajar 

dengan tertib, siswa dilatih untuk berprestasi dan siswa dilatih untuk mampu 

berkarya dalam bidang keterampilan. Selain itu, Sekolah Luar Biasa Sukarame 

Bandar Lampung juga terdapat beberapa keterampilan, antara lain:  

1) Membatik  

2) Teknologi Informasi Komunikasi (TIK/ICT) 

3) Tata Rias  

4) Menjahit 

  Masing–masing dari jenis keterampilan dilatih dengan guru/instruktur.Anak 

bisa memilih mengikuti keterampilan sesuai dengan keinginan dan kemampuan 

masing- masing sehingga anak mampu bersaing untuk berkarya.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Endin S.Pd, Kepala Sekolah SLB Sukarame, Wawancara, Senin 7 Maret 2016 
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4. Struktur Organisasi SLB Sukarame Bandar  Lampung 

 

 Bagan1 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

SEKOLAH LUAR BIASA SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi SLB Sukarame Bandar Lampung 2015 

 

 

Tenaga pendidik dan karyawan yang ada di SLB Sukarame Bandar Lampung 

hingga saat ini berjumlah 40 orang dengan perincian Kepala Sekolah 1 orang, Wakil 

Kepala Sekolah 1 orang, Guru PNS berspesialisasi PLB 18 orang sedangkan Guru 

Kepala Sekolah 

Endin S.Pd. MM.P.d 

 

 

 

Unit Kepustakaan 

Suslina  

Tata Usaha 

Dandian 

 

Guru 

Siswa  

Wakil Kepala Sekolah 

Sugeng Rohmad S.Pd 

 

 

 

Wali Kelas 
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PNS yang Non PLB 6 orang, Instruktur keterampilan 8 orang . Tim medis/dokter 1 

orang, tenaga TU 1 orang, Pol pamong praja 2 orang, dan penjaga malam 2 orang.  

Tabel . 1 

Data Anak-anak SMALB Sukarame Kota Bandar Lampung 

NO NAMA L/P KELAS STATUS 

1 
Ahmad  L 3  TG 

2 
Agus  L 3 TG 

3 
Agung L 3 TR 

4 
Deri  L 3 TR 

5 
Pindo  L 3 TG 

6 
Andi  L 3 TR 

7 
Kurniawan L 3 TR 

8 
Bela L 3 TR 

9 
Jesika P 3 TR 

10 
Nurbaiti P 3 TR 

11 
Ririn P 3 TR 

12 
Desti P 3 TR 

13 
Helza L 3 TG 

14 
Safira P 3 TG 

15 
Fatimah P 3 TG 
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16 
Yulia P 3 TG 

17 
Fadli L 3 TG 

18 
Fahri P 3 TR 

19 
Niswa L 3 TG 

20 
Ria P 3 TG 

Sumber : Dokumentasi Sekolah Luar Biasa Sukarame 2016 

 

 

Berdasarkan table di atas TG yang dimaksud adalah ( tuna grahita) dan TR yang 

dimaksud adalah ( tuna rungu wicara). 
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Tabel. 2 

Data Guru/Instruktur SLB Sukarame Kota  Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Tempat Tanggal Lahir Jabatan  
NIP 

1 Endin,S.Pd.MM.Pd  Cianjur, 7 Juli 1962 

Kepala 

Sekolah 

 

19620707198403008 
 

2 Sugeng Rohmad S.Pd 
Kulon Progo, 13 

januari 1962 

Wakil Kepala 

Sekolah 
 

19620113 198602 003 

 
 

3 Suwarni  
Magelang, 7 April 

1957 

Guru  

 

19570404 198303 2 007 

4 Nurmarita  
Padang, 28 Agustus 

1964 
 

Guru 

 
19640828200701 2 01 

 

5 Leni Frita 
Kebumen, 21 Oktober 

1966 

Guru 

 
1966102 200701 2 018 

 

6 Agus triyanto 
Yogyakarta, 7 Agustus 

1960 

Guru  
19600807 198403 1 005 
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B. Proses Pemberdayaan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota 

Bandar Lampung melalui Pelatihan Keterampilan 

 

 

Adapun proses pemberdayaanyang dilakukan oleh Lembaga Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Sukarame Bandar Lampung dalam 2 bentuk pembinaan mental dan 

pelatihan keterampilan antara lain : 

1. Perencanaan  Pemberdayaan Remaja Disabilitas 

a. Sasaran 

Warga belajar merupakan faktor yang penting dalam kegiatan pemberdayaan, 

tanpa adanya warga belajar maka kegiatan pemberdayaan tidak dapat 

berjalan.Sasaran pemberdayaan pelatihan keterampilan di SLB Sukarame Bandar 

Lampug ini adalah anak-anak disabilitas yang masih duduk di bangku sekolah SDLB, 

SMPLB, dan SMALB.Tapi pembinaan lebih ditekankan pada anak-anak disabilitas 

yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang 

berusia 15-17 tahun.Pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan 

potensi yang ada pada remaja disabilitas sesuai dengan kemampuan SDM-nya.Setiap 

individu mempunyai potensi yang harus dikembangkan, begitu pula para remaja 

penyandang disabilitas di SLB Sukarame Bandar Lampung. 

Alasan memilih anak-anak di bangku sekolah menengah atas luar biasa 

(SMALB) adalah, karena pada masa-masa usia itulah pelatihan keterampilan sudah 

dapat mereka pahami.. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Endin : 
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“mereka adalah anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan 

seperti tuna runguwicara (bisu dan tuli) dan tuna grahita (keterbelakangan mental), 

kita sebagai lembaga sekolah luar biasa yang mempunyai program pelatihan 

keterampilan di bidang pemberdayaan pendidikan siswa/siswi disabilitas harus kami 

berikan dukungan penuh, sehingga anak mampu bersaing unuk berkarya dan 

menjadi anak-anak yang mandiri”
4
 

 

Sedangkan menurut Bapak Sugeng : 

“Lembaga sekolah luar biasa ini sangat membantu keadaan keluarga yang 

memiliki anak berkelainan di wilayah ini, ada banyak ibu-ibu yang merasa 

kebingungan untuk mengurus anaknya, baik dari segi pendidikan formal ataupun 

pendidikan non formal”
5
 

 

Dalam menentukan sasaran pembinaan ini menentukan kriteria dari sasaran 

tersebut supaya nantinya program ini sesuai dengan tujuan awal.Kriteria dari sasaran 

tersebut adalah mereka yang dalam kategori anak yang memliki kelainan tuna grahita 

dan tuna runguwicara. 

Seperti dikutip dari wawancara dengan Bapak Sugeng mengatakan sebagai berikut : 

 

“Yang jadi sasaran dalam pelatihan keterampilan di sekolah luar biasa ini ya 

mereka yang pendidikannya diperuntukkan bagi anak yang memerlukan pendidikan 

khusus seperti kelainan tuna runguwicara (bisu dan tuli) dan tuna grahita 

(keterbelakangan mental)”.
6
 

 

 Cara perekrutan untuk Sekolah Luar Biasa Sukarame yang dilakukan oleh  

Bapak Ahmad Jauhari bagian kesiswaan dengan cara mensosialisasikan lewat media 

sosial karena lembaga sekolah luar biasa sudah memiliki link tersendiri dan bisa 

langsung datang ke sekolah. Khusus para orang tua yang memiliki anak berkelainan 

tuna runguwicara dan tuna grahita. 

Seperti yang di ungkapkan ibu Nurmarita : 

                                                 
4
 Endin , Kepala Sekolah Luar Biasa Sukarame, Wawancara, 3 Maret 2016 

5
 Sugeng, Wakil Kepala SLB, Wawancara, 3 Maret  2016 

6
 Sugeng, Wakil Kepala SLB , Wawancara, 3 Maret 2016 
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 “karena lembaga sekolah luar biasa ini telah membantu kehidupan para 

orang tua yang mempunyai anak berkelainan khusus, mereka tidak segan untuk 

menempatkan anak mereka untuk belajar di sekolah luar biasa sukarame ini, dan 

juga atas persetujuan sang anak”
7
 

 

Dan menurut pernyataan dari Ahmad selaku murid sekolah luar biasa yang 

menyatakan bahwa : 

“saya dulu tau sekolah luar biasa ini awalnya dari ayah, katanya di sekolah 

luar biasa ini tempat belajarnya sama kayak sekolah lain dan ada pelatihan 

keterampilannya juga, ayah menyarankan untuk belajar di sekolah luar biasa, akan 

tetapi  ayah tidak memaksa untuk harus belajar di sekolah luar biasa”
8
 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bela, mengatakan bahwa: 

“kata Ibu, sekolah luar biasa telah banyak membantu,karena di sekolah ini 

kita gak cuman belajar mata pelajaran umum, tapi pelatihan seperti membatik, tata 

rias ,menjahit dan belajar komputer jadi kita tinggal milih aja mau ikut keterampilan 

yang mana. Bela juga jadi punya banyak teman, awalnya bela malu dan memang 

tidak mau tapi setelah belajar di sekolah luar biasa ini Bela jadi betah”
9
 

 

 

b. Tujuan Pemberdayaan 

Secara umum tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembinaan ini adalah 

karena upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembinaan tersebut membutuhkan proses 

yang tidak sebentar, perencanaan pemberdayaan yang terarah. Dalam upaya mencapai 

tujuan pembinaan secara efektif, konsistensi dukungan kebijakan dukungan dari 

pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat merupakan prasyarat pokok yang tidak 

bisa diabaikan. 

                                                 
7
 Nurmarita, Guru keterampilan tata rias, Wawancara, 3 Maret 2016 

8
 Ahmad, siswa tuna grahita di SLB Sukarame, Wawancara, 12 Maret  2016 

9
 Bela, siswa tuna runguwicara di SLB Sukarame, Wawancara, 12 Maret 2016 
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Sedangkan tujuan dari pembinaan mental dan pelatihan keterampilan remaja 

penyandangdisabilitas  oleh Sekolah Luar Biasa Sukarame Bandar Lampung, antara 

lain : 

1) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga dalam membina 

masyarakat (anak penyandang disabilitas) dan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, serta mengembangkan minat bakat. 

2) Membentuk anak penyandang disabilitas menjadi seorang yang mandiri agar 

tidak merasa minder dengan anak-anak yang lain, dan mempunyai skill, dan 

berkarakter baik (sopan santun, cerdas, dan jujur) 

3) Tujuan yang terakhir adalah terwujudnya selaras dengan visi misi sekolah luar 

biasa sukarame Bandar lampung, Untuk memandirikan siswa/siswi remaja 

penyandang disabilitas . 

 

Hal yang sama diungkapkan Bapak Sugeng sebagai berikut tentang tujuan 

pembinaan di sanggar jenius:  

 “Semua kegiatan pembinan keterampilan dan pelatihan keterampilan yang 

ada di sekolah ini bertujuan untuk memandirikan anak penyandang disabilitas di 

Sukarame Bandar Lampung, keberadaan sekolah ini diharapkan mampu untuk 

memandirikan mereka,membangkitkan kesadaran mereka, mandiri secara berpikir, 

tingkah laku, dan mampu menjadi anak yang membanggakan, baik orang tua 

maupun lembaga itu sendiri”
10

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Sugeng , Wakil Kepala SLB, Wawancara, 12 Maret  2016 

 



57 

 

 

c. Rencana Kegiatan 

 Tahap perencanaan kegiatan pelatihan keterampilan dalam pemberdayaan ini 

dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Sukarame Bandar Lampung, Tahap sosialisasi 

juga mungkin akan memerlukan banyak waktu. Dalam merencanakan pemberdayaan 

keterampilan ini kepala sekolah dibantu oleh koordinator sekolah luar biasa setempat. 

Dengan ikut serta koordinator keterampilan yang juga orang yang berpengaruh di 

lokasi diharapkan nantinya akan memudahkan penyelenggara untuk menentukan 

sasaran dalam pemberdayaan keterampilan ini. 

1)  Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan keterampilan yang 

dilakukan oleh Sekolah Luar Biasa Sukarame Bandar Lampung yaitu : 

a) Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah adalah orang yang melakukan dan bertamggung jawab atas 

program yang ada di Sekolah Luar Biasa Sukarame ini, dan orang yang 

melakukan pelatihan ini. Dari mulai melakukan sosialisasi program, mencari 

sasaran sesuai dengan tujuan program. 

 

b) Wakil Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah termasuk orang yang berpengaruh di lingkungan 

Sekolah Luar Biasa Sukarame dan mengurus jadwal kegiatan di Sekolah Luar 

Biasa Sukarame Bandar Lampung. 
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c) Guru/Instruktur Keterampilan 

 Instruktur/Guru sebagai pengajar dalam pelatihan keterampilan ini, guru akan 

memberikan arahan, ilmu, motivasi kepada siswa/siswi penyandang disabilitas 

di Sekolah Luar Biasa Sukarame. Seperti yang diungkapkan Ibu Nurmarita 

sebagai berikut:  

 “Saya disini mengajar anak penyandang disabilitas, memberikan ilmu yang 

saya punya, mereka anak-anak Indonesia yang membutuhkan bimbingan lebih, 

karena melihat kondisi anak tunagrahita dan tuna runguwicara, dengan penuh 

kesabaran maka kamilah yang mengajari mereka. Tidak mudah bagi sekolah untuk 

memberikan pembelajaran keterampilan yang spesifik kepada masing-masing siswa 

karena keterbatasan SDM guru ataupun sarana prasarana pembelajaran 

keterampilan yang dimiliki dan yang sangat disayangkan siswa/siswi penyandang 

disabilitas di SLB ini tidak ada tindak lanjut dari pihak sekolah ataupun pemerintah 

untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki .”
11

 

 

Terkait dengan tenaga instruktur/guru harus mempunyai, kualifikasi, peran, 

dan menjadi panutan untuk anak-anak penyandang disabilitas yang dididik nya : 

“peran saya disini sebenernya punya tanggung jawab yang besar mbak, 

dengan penuh kesabaran saya mengajari mereka, saya harus benar-benar bisa 

menjadi panutan yang baik untuk siswa/siswi SLB, bisa berkomunikasi dengan baik 

dengan anak-anak, saya harus sopan, berpenampilan rapi, sabar, bertutur kata yang 

baik,  itu adalah hal sederhana yang bisa dicontoh untuk remaja penyandang 

disabilitas”
12

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Nurmarita, Guru Keterampilan  Tata Rias di SLB Sukarame, Wawancara, 12 Maret 2016  
12

 Leni Frita,  Guru keterampilan menjahit di SLB Sukarame, Wawancara, 12 Maret 2016 
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d. Jadwal kegiatan pemberdayaan keterampilan : 

 

 Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di sekolah luar biasa sesuai 

dengan hasil temuan peneliti, kegiatan keterampilan sudah sesuai dengan jadwal 

.kegiatan belajar diadakan satu minggu sebanyak 2  kali yaitu hari, Kamis dan Sabtu. 

Dimulai dari pukul 13:30 -15:30. 

 

2.  Pelaksanaan Program 

 Adapun pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Bandar Lampung dalam 2 bentuk pembinaan 

mental dan pelatihan keterampilan antara lain : 

a. Materi Belajar. 

 Pemberdayaan remaja penyandang disabilitas dalam pembinaan mental dan 

pelatihan keterampilan di Sekolah Luar Biasa Sukarame suatu program kegiatan 

belajar yang bersifat non-formal.Program pelatihan keterampilan tersebut yaitu untuk 

meningkatkan potensi yang dimiliki serta menumbuhkan kemandirian untuk hidup di 

masyarakat. 

 

 Dalam pembinaan mental untuk anak remaja penyandang disabilitas itu semua 

bertujuan untuk memandirikan remaja penyandang disabilitas menyelaraskan semua 

kegiatan untuk sesuai dengan visi misi Sekolah Luar Biasa Sukarame Bandar 

Lampung, mengingat bahwa kegiatan belajar harus tetap menyenangkan dan 
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membuat anak penyandang disabilitas tidak merasa terbebani dengan pemberdayaan 

keterampilan yang dilakukan. 

Ibu Leni Frita juga menambahkan sebagai berikut: 

 “sebelum kami memberikan pelatihan keterampilan, kami selalu memberikan 

motivasi dan membangkitkan kesadaran siswa/siswi penyandang disabilitas bahwa 

mereka bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Mengingat bahwa siswa/siswi 

disabilitas memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi dan keterbatasan dalam  

daya tangkap. maka kami sebagai instruktur/guru di bidang keterampilan berusaha 

sebisa mungkin memberikan kasih sayang layaknya orang tua mereka”
13

 

 

 Pembinaan mental yang diberikan oleh guru/instruktur keterampilan itu 

sendiri lebih banyak dalam penguatan kapasitas anak-anak, yaitu upaya untuk 

mencoba memperbaiki mutu kepribadian atau karakteristik pribadi agar lebih baik. 

Berikut adalah beberapa hal yang guru/instruktur coba untuk terapkan dalam proses 

belajarnya : 

 

1. Pengembangan Kapasitas Kepribadian 

a. Penampilan fisik merujuk pada tingkah laku anak seperti gaya duduk, 

gaya berbicara, berjalan, keluar masuk ruangan, tata-busana. 

b. Nilai-nilai perilaku, merujuk kepada kebiasaan, norma perilaku kepada 

teman pergaulan yang lain, saling menghormati antar suku. 

                                                 
13

 Leni Frita, Guru keterampilan  membatik di SLB Sukarame, Wawancara, 12 Maret 2016 
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c. Keterampilan berkomunikasi, meliputi gaya bicara, bahasa lisan maupun 

bahasa tubuh. 

d. Anak penyandang disabilitas dapat membaca-Qur’an dengan praktik 

shalat dan memiliki akhlaq mulia. 

 

 Berikut adalah beberapa hal yang instruktur/gurucoba untuk terapkan 

pelatihan keterampilan dalam proses belajarnya : 

1) Keterampilan Membatik 

 

Inti pembelajaran dalam proses pembuatan karya membatik pada pelatihan 

keterampilan  membatik meliputi:  

a) Mendesainadalah proses membuat bentuk atau rancangan karya. 

b) Memindah Pola ke Kain 

Alat-alat yang digunakan untuk memindah pola ke kain adalah pensil 2B dan 

penghapus.Sebelumnya kain dipersiapkan oleh guru dalam keadaan masih 

utuh.Masing-masing remaja penyandang disabilitas disuruh untuk memotong 

kain sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, tujuannya agar remaja 

penyandang disabilitas bisa mandiri. 

c) Mencanting 

Mencanting merupakan tahap selanjutnya setelah proses memindah pola 

selesai. Mencanting adalah menggoreskan lilin atau malam pada 

kainmenggunakan alat yang disebut canting.Sebelum praktek mencanting, 

siswa harus menyiapkan bahan dan alat secara mandiri, dengan sedikit 
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bantuan dari guru, yang bertujuan agar siswa dapat mandiri dan sebagai 

pengalaman belajar. 

d) Mewarna  

Setelah selesai proses mencanting, langkah selanjutnya yaitu mewarna pada 

kain. Proses pewarnaan menggunakan zat warna indigosol dengan teknik 

colet. Zat warna indigosol merupakan zat warna sintesis yang memerlukan 

batuan sinar matahari langsung untuk menghasilkan warna yang diinginkan. 

Dalam proses pewarnaan siswa hanya mempraktekkannya saja sedangkan 

guru menjelaskan kepada siswa apa saja bahan-bahan untuk mewarna 

dengan zat warna indigosol dengan teknik colet. 

2) Keterampilan Teknologi Komunikasi Informasi Komunikasi (TIK/ICT) 

 Pelatihan keterampilan komputer yang diberikan kepada remaja disabilitas 

adalah adalah microsoft word (pengetikan surat dan membuat karangan), 

excel (membuat table jadwal pelajaran) dan cara mengakses internet.  

Siswa/siswi remaja disbilitas Sekolah  Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota 

Bandar Lampung juga  belajar komputer dengan materi desain grafis. Desain 

grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar 

untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. 

Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Seperti jenis 

desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode 

merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), ataupun disiplin ilmu yang 

digunakan (desain).  
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 Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, 

termasuk di dalamnya tipografi ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan lain-lain. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Triyanto, selaku Instruktur/Guru 

keterampilan komputer. 

  “Pada intinya melatihketerampilan komputer untuk remaja penyandang 

disabilitas ini, harus dengan kesabaran. Pelatihan komputer yang saya ajarkan 

sepertiMicrosoft word(pengetikan), excel (membuat tabel hitung), cara mengakses 

internet, maupun desain grafis. Yang diperlukan hanya kemauan dari anaknya saja 

dan kita harus memperbanyak latihan dan praktik maka lama kelamaan teknik dan 

hasilnya menjadi semakin baik” 
14

 

 

 

 

3) Keterampilan Tata Rias 

 

Pelatihan pemberdayaan keterampilan tata rias di Sekolah Luar Biasa  (SLB) 

Sukarame Kota Bandar Lampung  yakni mengajarkan cara creambath 

dipandu oleh seorang instruktur/guru tata rias.  

Tata cara creambath adalah sebagai berikut : 

a) Cucilah rambut terlebih dahulu dengan menggunakan shampoo yang sesuai  

dengan jenis rambut. Lalu keringkan dengan handuk hingga setengah kering. 

b)  Bagi rambut menjadi empat bagian. Bagian belakang dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu atas dan bawah.Kemudian dibagi lagi menjadi dua sisi, yaitu kiri 

dan kanan.Olesi kulit kepala pada setiap bagian rambut dengan cream.Arah 

 pengolesan sebaiknya dilakukan dari atas ke bawah dan disertai pijatan 
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 Agus Triyanto, Instruktur Keterampilan TIK SLB Sukarame, Wawancara, 9  Marer 2016. 
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ringan.Setelah semua bagian selesai diolesi, pijatlah kepala secara teratur, 

dengan lembut dan perlahan selama kurang lebih 5--15 menit. 

c)  Cuci rambut kembali hingga bersih dengan menggunakan air hangat. Bila 

kandungan lemak dalam cream yang digunakan terlalu pekat, gunakan sampo 

untuk pencucian. Setelahnya dapat memakaikan hair tonic untuk melengkapi 

perawatan. 

Gangguan pendengaran pada anak tunarungu sangat mempengaruhi dalam 

penerimaan materi pelajaran yang diberikan.Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Nurmarita 

“kondisi anak yang tunarungu mengakibatkan materi pelajaran yang saya 

ajarkan sulit dimengerti oleh mereka, untuk itu materi pelajaran harus diulang-ulang 

sampai mereka mengerti, bahkan harus disertai contoh atau dipraktekkan secara 

langsung. Hal ini dilihat dari proses creambath yang meliputi teknik gerakan 

memijat pada kepala, pemberian obat creambath, dan cuci rambut sudah sesuai 

dengan tahapan tahapan yang saya ajarkan dan sudah dilakukan pada teman dan 

guru SLB Sukarame Bandar Lampung.
15

 

 

 

4) Keterampilan Menjahit 

(1) Langkah pertama dalam menjahit pakaian adalah mengukur. 

(2) Menggambar PolaBagian ukuran yang diperlukan adalah lingkar badan, 

lingkar leher, lingkar pinggang, lebar bahu, panjang dada, lebar dada, 

panjang punggung, lebar punggung, panjang sisi, tinggi puncak. 

(3) Memotong Pola 

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Leni  
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 Nurmarita, Guru Keterampilan  Tata Rias di SLB Sukarame, Wawancara, 19 Maret 2016  
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“untuk saat ini siswa/siswi penyandang disabilitas yang mengikuti 

keterampilan menjahit sudah pada tahap praktik membuat pola baju dengan bahan 

utama kertas cokelat, gunting, jarum pentul, dan kain yang berkualitas rendah 

sebagai tahap belajar. Namun, sampai saat ini anak-anak sudah menguasai teknik 

menjahit lurus dan ada siswa yang sudah terampil dalam arti jahitannya sudah 

rapi.
16

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suwarni 

 

“pada awalnya saya sangat bingung mengajar siswa/siswi penyandang 

disabilitas tetapi lama-kelamaan saya belajar dari pengalaman ternyata mereka 

asyik juga. Dengan kesabaran saya mengajari mereka keterampilan menjahit.
17

 

 

  Berdasarkan ungkapan di atas, diketahui bahwa mengajar anak tuna 

runguwicara dan tuna grahita memang membutuhkan kesabaran yang tinggi dan 

semangat pantang menyerah. 

b. Metode 

 Proses belajar-mengajar merupakan pemeran utama dari tahap pelaksanaan 

program kegiatan pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Sekolah Luar Biasa 

Sukarame. Hal ini karena suatu program pelatihan keterampilan tidak akan berjalan 

dengan baik bilamana tidak ditemukan pelaksanaan belajar-mengajar yang baik pula 

di dalamnya. Untuk itu, Sekolah Luar Biasa Sukarame mencoba menerapkan metode 

pembelajaran agar pelaksanaan belajar-mengajar dapatlah berjalan lebih optimal. 

                                                 
16

 Leni Frita, Guru Keterampilan Menjahit di SLB Sukarame, Wawancara, 19Maret 2016     
17

 Suwarni, Guru Keterampilan Menjahit di SLB Sukarame, Wawancara, 19 Maret 2016 
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Pada pelatihan keterampilan remaja penyandang disabilitas digunakan beberapa 

metode sebagai berikut:  

1) Ceramah  

2) Pengenalan Alat  

3) Praktek Dengan Alat 

4) Diskusi 

 

 Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan dilakukan di Sekolah 

Luar Biasa, yang utama dilakukan adalah membuat siswa/siswi remaja penyandang 

disabilitas pada saat dilaksanakannya belajar merasa betah dan tidak membosankan. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah seorang informan Bapak Agus:  

 “kegiatan belajar di sini itu model belajarnya ceramah, pengenalan alat, 

praktek dengan alat, diskusi, biasanya saya lebih memperbanyak latihan dan praktik 

langsung.
18

 

 

 

c. Evaluasi Pelatihan Keterampilan 

  Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

daripelaksanaan kegiatan keterampilan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota 

Bandar Lampung dan untuk mengidentifikasi berbagai macam persoalan 

dankekurangan dalam melaksanakan pelatihan keterampilan tersebut. 

  Pengawasan pelaksanaankegiatan keterampilan  dilakukan langsung oleh 

Kepala Sekolah SLB Sukarame Kota Bandar Lampung setiapakhir bulan. 

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut kepala sekolah mengevaluasidengan 
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Agus Triyanto, Guru Keterampilan TIK di SLB Sukarame , Wawancara , 31 Maret 2016    
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memberikan tanggapan, saran, dan masukan kepada guru/instruktur 

yangmembimbing setiap kegiatan keterampilan, sedangkan untuk 

guru/instrukturketerampilan melakukan evaluasi setelah memberikan materi pada 

siswa. 

Seperti yang diungkapkan Ibu Nurmarita sebagai berikut:  

  “evaluasi kegiatan belajar, saya lakukan di akhir pertemuan belajar atau pas 

selesai belajar mbak, jadi saya ingin mengetahui apa yang saya sampaikan apakah 

masuk dengan baik atau tidak, evaluasinya kita sambil . diliat dari siswa/siswi waktu 

praktek. 
19

 

  Pada evaluasi, diketahui apakah materi dapat diterima dengan baik atau tidak, 

dan dari apa yang penulis temukan pada tahap ini adalah siswa/siswi remaja 

disabilitas sangat menyerap ilmu yang diberikan.  

 

B. Hasil Pemberdayaan Keterampilan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame 

Bandar Lampung 

 

Hasil yang terjadi  pada remaja penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa 

Sukarame merupakan sebuah akhir dari kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan 

tersebut sebagai bentuk peningkatan kualitas remaja penyandang masalah disabilitas, 

kualitas yang dimaksud disini meliputi, keterampilan membatik, menjahit, teknologi 

informasi komunikasi (TIK), dan tata busana.Dalam penelitian ini adalah remaja 

penyandang disabilitas.Hasil pembinaan mental dan pelatihan kualitas lebih terfokus 
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 Nurmarita, Guru keterampilan tata rias, Wawancara, 31 Maret 2016   
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pada kemandirian anak-anak sesuai dengan visi misi Sekolah Luar Biasa (SLB)  itu 

sendiri. 

 

1. Pembinaan mental 

  Hasil dari adanya pembinaan mental di sekolah luar biasa ini dalam segi nilai 

perilaku adalah diharapkannya adanya perubahan yang merujuk kepada kebiasaan, 

norma, dan etika pergaulan, cara berbicara, cara duduk, cara berkomunikasi. 

Seseorang yang berkepribadian baik akan terlihat lebih percaya diri, dan mampu 

bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman sekolah dan lingkungan dimana 

mereka tinggal. Di harapkan jika mempunyai itu semua perasaan minder akan status 

“keterbatasan fisik” yang disandangnya tidak akan menjadi penghalang. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng ; 

 “rasa minder sebagai anak penyandang disabilitas pasti dirasakan oleh 

mereka, kita sebisa mungkin selalu berperan memberikan motivasi dan kasih sayang 

sebagai layaknya orang tua mereka,”
20

 

 

  Dengan kata lain, hasil untuk remaja peyandang disabilitas dalam pembinaan 

mental menjadi lebih baik yaitu memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, sesuatu hal 

yang bila disampaikan secara rutin maka akan sedikit mempengaruhi, 

2. Skill (pelatihan keterampilan) 

  Hasil program pelatihan keterampilan remaja penyandang disabilitas di 

sekolah ini banyak manfaatnya.Mempunyai rasa percaya diri, mempunyai 
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 Sugeng , Wakil Kepala SLB, Wawancara, 31 Maret 2016 



69 

 

 

keterampilan yang sederhana tetapi bermasyarakat, mempunyai keterampilan untuk 

bekal hidup, danmeningkatkan sumber daya manusia (SDM).Tetapi hal yang sangat 

diharapkan dari Kepala Sekolah dan Guru di (Sekolah Luar Biasa), Pemerintah 

Provinsi Lampung diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak 

penyandang disabilitas lulusan (Sekolah Luar Biasa) SLB. 

Seperti yang diungkapkan Bapak Sugeng sebagai berikut : 

  “Kami mendidik siswa/siswi disini agar setelah lulus dari Sekolah Luar Biasa 

(SLB) mereka memiliki keterampilan kerja, akan tetapi Pemerintah juga harus 

menyediakan lapangan pekerjaan.Mungkin pemerintah belum fokus dalam 

penyediaan lapangan kerja untuk para siswa lulusan SLB. 

 

Tabel Jumlah Keterampilan Siswa/Siswi SMA di SLB Sukarame Bandar Lampung 

 

No  

 

Keterampilan  

 

 

Jumlah 

1 Membatik  
 

            4 

2 Menjahit  
 

             3 

3 TIK (Tenologi Informasi 
Komunikasi) 
 

4 

4 Tata Rias 
 

5 

 

Hasil keterampilan yang dipahami oleh siswa yaitu membatik (4 siswa), 

menjahit (3 siswa), TIK (5 siswa), tata rias (5 siswa). Namun demikian perlu ada 

pertimbangan lain bahwa keterampilan yang diajarkan tidak hanya memperhatikan 

aspek minat tetapi juga kebutuhan. 

 


