Kuesioner Penelitian

“PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN TUNANETRA
DALAM MENCAPAI KEMANDIRIAN ANAK”
STUDI DESKRIFTIF DI YAYASAN PENDIDIKAN TUNANETRA
SUMATERA “YAPENTRA”
A. Identitas Renponden
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Nama
Umur
Tempat /Tgl lahir
Jenis Kelamin
a. Laki-lagi
b. Perempuan
Pendidikan :
a. SDLB
b. SMPLB
c. SMP Inklusi
d. SMU Inklusi
e. UNIVERSITAS
f. VSC
Agama
Suku Bangsa
Daerah Asal
Tahun Masuk Yapentra

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

B. Program –program yang dilaksanakan Yapentra dalam usaha
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari klien ?
10.

11.

12.

13.

Berapa kalikah dalam satu hari anda mendapat jatah makanan y
dalam 1 hari di Yapentra. ?
a. 3 x sehari
b. 2 x sehari
c. 1 x sehari
Bangaimanakah menu makanan yang dilaksanakan di
Yapentra ?
a. Menu berganti setiap hari
b. Menu berganti setiap minggu
c. Menu berganti setiap bulan
Apakah ada makanan tambahan dan waktu kapankan anda
mendapat makanan tambahan di Yapentra ?
a. Setiap hari
b. Setiap minggu
c. Setiap bulan
Apakah ada. jenis makanan penutup yang anda terima selama
di Yapentra, sebutkan ..................?

14.

Apakah jenis-jenis pakaian sandang yang anda terima selama
berada di Yapentra, sebutkan.................... ?

15.

Berapakah pakaian sandang yang anda terima dalam setahun di
Yapentra ?
a. 1 potong
b. 2 potong
c. 3 potong
d. lebih dari 3 potong
Fasilitas apakah yang anda dapatkan di dalam kamar asrama
? sebutkan...................
Berapa orangkah anda dalam tinggal dalam 1 asrama ?
a. 1-3 orang
b. 3-5 orang
c. 6-8 orang
Sarana informasi apakah yang yang anda dapatkan di
Yapentra ? sebutkan ................
apakah sarana kamar mandi yang anda dapatkan selama berada
di Yapentra ? sebutkan .............
Bangaimanakah keadaan kamar mandi yang ada di Yapentra ?
sebutkan..........?
Apakah sarana kesehatan yang ada di Yapentra ?
sebutkan............ ?
Apakah sarana yang disediakan oleh pihak yayasan dalam
menunjang kesehatan saudara, sebutkan....................?
Apakah sarana yang disediakan oleh pihak lembaga dalam
menunjang kesehatan saudara, sebutkan..................... ?
Apakah jam istirahat yang diberlakukan Yapentra memadai
untuk anda, sebutkan................... ?

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

C. Program-Program
Pemberdayaan
dan
Kemandirian
Yang
Dilaksanakan Oleh Yapentra Dalam Usaha Memandirikan Anak asuh
25.
26.
27.

28.

29.

Apakah pogram-program kemandirian yang telah disediakan
oleh Yapentra, sebutkan...............?
sebelum anda memasuki lingkugan Yapentra program apakah
yang pertama kali anda ikuti, sebutkan...........?
Apakah metode-metode yang dilaksanakan oleh Yapentra
dalam menunjang pendidikan dan pelatihan anak asuh,
sebutkan..................... ?
Apakah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Yapentra
dalam
menunjang
anak
asuh
dalam
beraktivitas,
sebutkan.......................... ?
Apakah sarana yang disediakan oleh Yapentra dalam
meningkatkan UEP (unit ekonomi produktif ) anak asuh,
sebutkan.......... ?

30.

31.
32.

32.
33.

Apakah sarana ysng disediakan oleh Yapentra dalam
meningkatkan kemampuan anak asuh dalam bidang pertanian
pertanian, sebutkan...................... ?
Apakah bahan-bahan ketrampilan yang sering terjadi
mengalami keterlambatan di Yapentra, sebutkan.....................?
Berapa kalikah anda mengunakan fasilitas pendukung
ketrampilan dalam seminggu
a.
1 kali
b. 2 kali
c.
3 kali
d. Lebih dari 3 kali
Apakah program-program yang telah anda pelajari selama anda
berada di Yapentra , sebutkan.................................. ?
Apakah program-program yang telah mahir anda kuasai selama
anda berada di Yapentra, sebutkan................................ ?

Panduan Wawancara Untuk Staf
Karakteristik Responden
Nama
:
Jabatan
:
Tempat tinggal
:

a.

b.
34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

Pertanyaaan :
Apa saja syarat agar seorang yang mengalami hambatan dalam
penglihatan dapat tinggal dan memperoleh pelayanan khusus di
Yapentra, sebutkan............. ?
Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diberikan oleh Yapentra
kepada anak asuh selama anak asuh berada di yayasan,
sebutkan................................................ ?
Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh pihak Yapentradalam
memandirikan anak asuh, sebutkan..............?
Setelah anak asuh diterima sebagai anak asuh di Yapentra halhal apakah yang mereka terima, sebutkan................?
Supaya anak asuh tidak di pandang sebelah mata oleh orag lain
dan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak asuh hal-hal
apakah yang diberikan Yapentra untuk mehgatasi hal ini,
sebutkan...............?
Apakah sistem pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di
Yapentra telah disesuaikan dengan kemampuan anak asuh ?
a. Sesuai
b. Tidak sesuai
Kurikulum apakah yang saat ini di gunakan oleh Yapentra
dalam menunjang sistem pendidikan nasional ?
a. Kurikulum KTSP
b. Kurikulum 1994
Hal-hal apakah yang menghambat terjadinnya sitem pendidikan
di Yapentra, sebutkan....................?
Apakah program pelatihan yang dilaksanakan oleh Yapentra
mampu meningkatkan kemampuan anak tunanetra ?
a. Mampu
b. Tidak mampu

43.

Apakah program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan
oleh Yapentra mampu meningkatkan kemampuan anak asuh
dalam berinteraksi dengan masyarakat luasn ?
a. Mampu
b. Tidak mampu

44.

apakah anak tunanetra yang diasuh di yaysan setelah keluar
mampu bekerja dan beraktifitas ?
a. Mampu
b. Tidak mampu

Panduan wawancara untuk orang tua klien
a. Identitas responden
Nama
:
Umur
:
Alamat
:
b. Pertanyaan
45.

Apa yang menyebabkan anak Bapak/Ibu mengalami ganguan
dalam penglihatan…?
a. Karena kecelakaan
b. Karena bawaan lahir
c. Karena menderita salah satu jenis penyakit tertentu......,
sebutkan
d. Pengaruh genetika

46.

Apakah selama Bapak/Ibu mengetahui bahwa anak Bapak/Ibu
mengalami gangguan penglihatan. Bapak/Ibu pernah membawa
anak Bapak/Ibu berobat ?
a. Pernah
b. Tidak pernah

47.

Dari siapakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan Yapentra ?
a. Media massa
b. Teman/sanak keluarga
c. Langsung yayasan yang menjumpai saudara

48.

Apakah sebelum anak Bapak/Ibu sebelum masuk di Yapentra .
anak Bapak/Ibu mampu berinteraksi dengan baik dilingkungan
keluarga, dan masyarakat ?
a. Mampu
b. Tidak mampu

49.

Apakah setelah anak Bapak/Ibu masuk Yapentra anak bapak
mampu melakukan tugas sehari-hari seperti makan minum,
mencuci baju, menyapu rumah dan lain sebagainnya.
a. Mampu
b. Tidak mampu

50.

Apakah selama anak Bapak/ibu berada di Yapentra memiliki
keahlian yang dapat digunakan anak Bapak/ibu dalam
menunjang masa depannya, sebutkan....................... ?

51.

Apakah menurut Bapak/ibu sistem pendidikan dan pelatihan
yang ada di Yapentra mampu menjamin masa depan anak
Bapak/ibu ?
a. Mampu
b. Tidak mampu

52.

Berapa kalikah dalam 1 tahun Bapak/Ibu mengunjungi anak
Bapak/Ibu ?
a. 1 x dalam setahun
b. 2 x dalam setahun
c. Lebih dari 2 x dalam setahun

Gambar 1, gedung asrama untuk siswa sekolah SD, SMP, SMA

Gambar 2, anak tunanetra siswa SD LB

Gambar3, anak tunanetra siswa SMP LB

Gambar 4, gamabr Shelter Workshop (tempat anak tunanetra latihan ketrampilan)

Gambar 5, tenaga pengajar sedang memberikan Individual training kepada siswa SD LB

Gambar 6, adalah jenis-jenis ketrampilan anak tunanetra

Gantungan kunci

Sapu

Kursi dan meja yang terbuat dari bambu

Keset

Kotak pinsil

Gambar 7, anak tunanetra sedang bertani anggrek

Gambar 8, anak tunanetra sedang latihan bermain angklung
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