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ABSTRAK 

 

 Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa (YPPLB) Padang, merupakan salah satu 

lembaga pendidikan luar biasa yang ada di Kota Padang dan yang pertama berdiri di Sumatera 

Barat yaitu pada tahun 1969, penulisan tentang Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa 

(YPPLB) Padang dikategorikan sebagai sejarah lembaga dan termasuk sejarah pendidikan. 

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya Yayasan Pembina 

Pendidikan Luar Biasa Padang, perkembagan yayasan 1969-2016, bentuk pengelolaan aktivitas 

yayasan dalam memperjuangkan pendidikan yang bermutu serta upaya dalam meningkatkan 

pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sejarah. Beberapa langkah 

yang dipakai adalah pengumpulan  bahan sumber (heuristik), kritik sumber, Interpretasi, dan 

historiografi atau penulisan. Pengumpulan bahan sumber dilakukan melalui studi pustaka dan 

studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber sekunder berupa 

data tertulis, sedangkan studi lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan  cara 

wawancara yang menggunakan metode sejarah lisan dengan informasi yang terkait dengan 

objek penelitian. 

Yayasan adalah suatu lembaga berbadan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdirinya Yayasan Pembina 

Pendidikan Luar Biasa Padang tidak terlepas dari peran para pendiri yang dipelopori oleh 

beberapa tokoh diantaranya Ratna Sari Harun Zein, Hasan Basri Durin, Suarni Mawardi, dan 

Zainab. Pendiri yayasan ini diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi yang turut serta 

dalam memperjuangkan pendidikan yang bermutu bagi anak – anak berkebutuhan khusus, 

sehingga membawa perubahan yang lebih baik untuk kemajuan masyarakat di Kota Padang. 

Bentuk eksistensi yayasan ini adalah mendirikan sebuah sekolah luar biasa (SLB) bagi 

anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan pada tahun 1972, slb tersebut terdiri dari 

SDLB,SMPLB, dan SMALB. Kegiatan lain yang juga  diusahakan oleh pihak Yayasan 

Pembina Pendidikan Luar Biasa Padang memberikan berbagai keterampilan kepada para siswa 

SLB sebagai modal bagi para siswa setelah tamat dari SLB tersebut agar bisa beraktivitas di 

luar sekolah nanti dengan keterbatasan fisik dan mental mereka. 



 

 

 


