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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Yayasan adalah suatu lembaga berbadan hukum yang terdiri atas kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Saat ini jumlah 

yayasan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat semakin banyak dan beragam. 

Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Padang ini dapat digolongkan sebagai 

yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan merupakan sebuah badan yang bertugas 

sebagai penyelenggara pendidikan. Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan 

bertanggungjawab atas pengadaan dan pendayagunaan tenaga pendidikan, buku 

pelajaran, peralatan pendidikan, tanah, gedung serta pemeliharaannya. 

 Berdirinya 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. Berdirinya 

yayasan ini tak lepas dari kepedulian para tokok tersebut terhadap pendidikan anak – 

anak yang berkebutuhan khusus, sehingga didirikanlah yayasan tersebut dengan 

sebuah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari yayasan ini adalah 

sebagai badan sosial yang menjalankan kegiatan-kegiatan, usaha di lapangan, 

pembangunan, baik secara fisik maupun spriritual, menuju kearah kesejahteraan 

masyarakat pada umumny dan masyarakat Kota Padang khususnya. 
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 Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Padang oleh pendiri tidak hanya 

untuk wadah pendidikan saja akan tetapi bertujuan menampung dan mendidik anak – 

anak berkebutuhan khusus seperti Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, 

Tunalaras, dan, Tunaganda.  yang sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Serta 

menjadikan tempat yang aman dan tentram untuk belajar, memberikan keterampilan 

yang sesuai dengan bakat dan minat kepada siswa sebagai wadah belajar untuk 

kemandirian. 

 Keberadaan Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Padang ini aktif 

menjalankan usaha-usaha melalui kegiatan pendidikan di SLB YPPB Padang, dengan 

pembinaan dari SLB YPPLB Padang tersebut banyak dari siswanya berprestasi, baik 

tingkat nasional maupun internsional. Bentuk eksistensi dari yayasa ini adalah 

mendirikan sebuah Sekolah Luar Biasa Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa 

Padang (SLB YPPLB Padang), yang didirikan pada tahun 1972. Usaha lain yang 

dilakukan oleh yayasan adalah memberikan berbagai macam keterampilan kepada 

para siswa sesuai dengan minat dan kemapuan mereka, yang bisa menghasilkan nilai 

ekonomis serta untuk modal kemandirian bagi para siswa setelah tamat dari sekolah 

 Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Padang merupakan salah satu 

yayasan swasta di Sumatera Barat yang mendirikan pertama kali sekolah luar biasa 

tepatnya di Kota Padang, sekolah yang khusus diperuntukan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus. Hal ini tentu sangat baik bagi  pendidikan di Kota Padang, 
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sehingga masyarakat bisa menyekolahkan ana-anak mereka yang berkebutuhan 

khusus seperti anak-anak  pada umumnya. 

 Selama perjalanan panjangnya, Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa 

(YPPLB)  Padang mengalami pasang surut, Namun di balik itu semua yang patut 

dibanggakan adalah yayasan ini focus terhadap tujuan awal pendirinya, dengan 

mengutamakan kepedulian  pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus bagi 

masyarakat Sumatera Barat khususnya yang ada di Kota Padamg. 


