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 BAB III 

TINJAUAN UMUM 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Gambaran umum instansi merupakan penjelasan secara umum 

mengenai keadaan instansi yang di teliti. Dalam hal ini gambaran umum 

Sekolah Luar Biasa (SLB) tipe B Mitra Amanda yang memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

3.1.1 Tentang SLB B Mitra Amanda Trayu 

SLB B Mitra Amanda berdiri pada tanggal 05 juli 2007, Sekolah 

Luar Biasa itu sendiri merupakan tempat kegiatan belajar  untuk anak-

anak berkebutuhan khusus di trayu dengan no ijin pendaftaran  

421.1/2762/12/2009 

3.1.1.1 Profile SLB B Mitra Amanda Trayu Boyolali 

 Berikut adalah profil dari pada SLB B Mitra Amanda  

1. Nama Sekolah   : SLB B Mitra Amanda 

2. Nama Kepala Sekolah   : Siti Marjanah 

3. No Pendaftaran    : 421.1/2762/12/2009 

 Alamat   : Trayu 

  Kecamatan   : Banyudono 

  Kabupaten   : Boyolali 

  Provinsi  : Jawa Tengah 
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 Kode Pos   : 57377 

 Telp & fax   :  

 E-mail   : - 

4. Status Sekolah   : Swasta 

5. Nama Yayasan   : Mitra Amanda 

6. Tahun Pendirian Sekolah : 2005 

3.1.1.2  Profile Kepala SLB B Mitra Amanda Banyudono 

Berikut adalah Profil dari Kepala SLB B Mitra Amanda 

1.Nama : Siti Marjanah 

2.NIP : -  

3.Jabatan : Kepala Sekolah 

4.Alamat : Trayu Rt.04, Rw.02, Banyudono, 

Boyolali 

5.Tempat & tgl lahir :  Klaten 30 mei 1965 

3.1.2 Visi dan Misi SLB B Mitra Amanda Trayu 

3.1.2.1  VISI SLB B Mitra Amanda 

1. Mencerdaskan dan meningkatkan kemandirian anak 

tunarungu dan wicara berdasarkan iman dan taqwa. 

2. Mencerdaskan dan meningkatkan kemandirian anak 

tunarungu dan wicara terampil dan mandiri di masyarakat 

sesuai tingkat kemampuannya, berdasarkan iman dan taqwa. 
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3.1.2.2 MISI SLB B Mitra Amanda Trayu 

1. Membantu anak tunarungu dan wicara melalui bidang 

pendidikan. 

2. Memberikan keterampilan sederhana yang dapat 

mengurangi ketergantungan anak tunarungu dan wicara di 

masyarakat. 

3. Mengembangkan dan menjalin kerjasama antar instansi dan 

lembaga pemerintah terkait. 

4. Mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan pihak 

swasta yang terdapat di kabupaten boyolali. 

5. Mengembangkan kerja terlindung yang produktif. 

3.1.3 Fasilitas Sekolah 

Fasilitas yang di sediakan SLB B Mitra Amanda adalah sebagai 

berikut : 

1. Alat Terapi CERAGEM. 

2. Beberapa Macam Alat Permainan Olahraga. 

3. Beberapa Macam Alat Musik. 

4. Pemberian Materi Keagamaan Yang Bekerjasama Dengan 

Departemen Agama. 

5. WC dan Kamar Mandi. 
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3.2 Gambaran Umum Materi 

Berikut beberapa materi yang penulis masukkan dalam pembuatan 

Aplikasi Pembelajaran Dasar pada SLB B (Tunarungu dan Wicara) dengan 

menggunakan Macromedia flash, berdasarkan kurikulum yang berlaku: 

3.2.1 Mengenalkan pada siswa mengenai huruf abjad. 

• Materi pembelajaran ini hanya mengenalkan pada siswa mengenai 

huruf-huruf alfabet (A-Z) dengan gambar bahasa isyarat jari yang 

disertai contoh gambar suatu benda yang diawali dengan huruf 

pertamanya. 

3.2.2 Mengenalkan pada siswa mengenai Angka. 

• Materi pembelajaran ini mengenalkan pada siswa mengenai angka 

1-10 dengan gambar bahasa isyarat angka yang disertai gambar 

suatu benda yang jumlah gambar nya sesuai dengan angka yang 

ditampilkan. 

3.2.3 Mengenalkan pada siswa tentang warna dasar. 

• Materi pembelajaran ini mengenalkan pada siswa mengenai 

macam-macam warna, yang di sajikan pada media pembelajaran ini 

ada 12 warna dasar yang disertai dengan berbagai macam bentuk 

geometri dan bahasa isyarat gerak mimik (pengucapan). 
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3.2.4 Mengenalkan pada siswa contoh alat transportasi. 

• Materi pembelajaran ini mengenalkan pada siswa mengenai 

beberapa macam contoh alat transportasi yang sering dilihat 

disekitar kita yang ditampilkan dalam bentuk animasi yang 

meliputi; mobil, bis, truk, kereta api, pesawat dan kapal yang 

disertai dengan bahasa isyarat gerak mimik (pengucapan). 

3.2.5 Mengenalkan pada siswa beberapa contoh aktifitas manusia dalam  

kehidupan sehari-hari. 

• Materi ini menampilkan beberapa contoh gambar aktifitas manusia 

dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi; gosok gigi, bangun 

tidur, sekolah, memasak, mandi, menyanyi dan cuci tangan yang 

disertai dengan bahasa isyarat gerak mimik (pengucapan). 

3.2.6 Mengenalkan pada siswa tentang anggota keluarga. 

• Materi pembelajaran pada bagian ini mengenalkan pada siswa 

tentang anggota keluarga yang meliputi; ayah, ibu, kakak, adik, 

kakek dan nenek dalam bentuk gambar yang disertai dengan bahasa 

isyarat gerak mimik (pengucapan). 

3.2.7 Mengenalkan pada siswa tentang tanaman. 

• Mengenalkan pada siswa  tentang bagian dari suatu tanaman yang 

meliputi; akar, batang, ranting, daun dan buah dalam bentuk gambar 

yang disertai dengan bahasa isyarat gerak mimik (pengucapan). 


