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LAMPIRAN 

NO. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot 

1.1. Lemari 1 buah/sekolah Ukuran memadai untuk 
menyimpan seluruh peralatan 
OM. 
 

2. Peralatan Pendidikan 

2.1. Peralatan OM: 

2.1.1. Tongkat Panjang 
Ukuran Dewasa 

10 buah/sekolah Terbuat dari alumunium, panjang 
110 – 125 cm, pegangan terbuat 
dari karet, ujung tongkat terbuat 
dari plastik, dan mempunyai 
cruck untuk melindungi 

2.1.2. Tongkat Panjang 
ukuran anak – anak  

10 buah/sekolah Terbuat dari alumunium, panjang 
80-90 cm, pegangan terbuat dari 
karet, ujung tongkat terbuat dari 
plastik, dan mempunyai cruck 
untuk melindungi perut. 

2.1.3. Tongkat lipat 10 buah/sekolah Terbuat dari aluminum, panjang 
110 cm, dapat dilipat, ujung 
tongkat terbuat dari plastik. 

2.1.4. Blind fold 10 buah/sekolah Terbuat dari kain berwarna hitam 
dan tidak tembus pandang. 

2.1.5. Kompas bicara 5 buah/sekolah Khusus untuk tunanetra 

2.1.6. Stopwatch 5 buah/sekolah Khusus untuk tunanetra 

2.1.7 Denah ruang timbul 1 buah/sekolah  

2.2. Peralatan motoric 
kasar: 

  

2.2.1. Alat keseimbangan 
badan 

1 set/sekolah  

2.2.2. Matras 1 buah/sekolah  

2.3 Alat bantu auditif:   

2.3.1. Tape recorder 1 set persekolah Dapat memutar kaset atau CD. 
Memiliki double deck. 

 
Tabel Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) 

Sumber : Permendiknas No. 33 Tahun 2008 
 
 

No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Perabot 
1.1 Kursi peserta 1 buah/peserta Kuat, stabil, dan aman. 

didik didik 

1.2 Meja peserta 1 buah/peserta Kuat, stabil, dan aman. 
didik didik 

1.3 Kursi guru 1 buah/guru Kuat, stabil, dan aman. 
1.4 Meja guru 1 buah/guru Kuat, stabil, dan aman. 
1.5 Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh 

peralatan Bina Wicara. Dapat dikunci. 

2 Peralatan Pendidikan 
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No Jenis Rasio Deskripsi 
2.1 Speech trainer 1 unit/ruang Berfungsi sebagai alat amplifikasi bunyi 

untuk umpan balik pendengaran. Dilengkapi 

dengan lampu indikator dan vibrator, 

headphone anak (suara dan vibrator), serta 

mikrofon guru dan peserta didik 
2.2 Alat perekam 1 unit/ruang Tape recorder atau alat perekam lain yang 

setara untuk merekam hasil latihan bicara 

peserta didik. 
2.3 Cermin 1 buah/ruang Ukuran minimum dapat digunakan 2 orang 

bersebelahan, dipasang di dinding sebagai 

umpan balik visual dan membaca ujaran. 
2.4 Nasalisator 1 buah/ruang Alat bantu pembentuk fonem-fonem nasal/ 

sengau. 
2.5 Sikat getar 5 buah/ruang Alat bantu pembentukan fonem-fonem getar. 

2.6 Alat latihan 1 set/ruang Dapat berupa bola pingpong dengan media 

pipa PVC dibelah, kapas, bulu-bulu, lilin, 

kertas tipis, pembuluh, parfum/aroma. 
pernafasan 

2.7 Alat latihan 1 set/ruang Terdiri dari berbagai makanan lunak, cair 

dan 

keras sebagai perangsang lidah, seperti 

madu, permen, sirup. 

organ bicara 

2.8 Spatel 3 buah/ruang Digunakan untuk memperbaiki posisi lidah 

saat pengucapan fonem tertentu. 

Dapat diganti dengan sendok es krim untuk 

penggunaan sekali pakai. 

2.9 Garpu tala 1 buah/ruang  

2.10 Gambar organ 1 buah/ruang Digunakan untuk membantu menyadari 

posisi organ artikulasi sesuai dengan fonem 

yang 

akan dibentuk. 

artikulasi 

2.11 Bagan konsonan 1 buah/ruang Digunakan untuk membantu menyadarkan 

dan membentuk fonem sesuai dengan posisi 

alat ucap. 
dan vokal 

2.12 Kartu identifikasi 1 set/ruang Kartu kata berjumlah minimal 15 kartu per 

fonem untuk mengidentifikasi fonem sesuai 

dengan posisi awal, tengah dan/atau akhir. 

2.13 Buku program 1 buah/peserta Merekam perkembangan latihan peserta 

didik. latihan didik 

3 Perlengkapan Lain 

3.1 Jam dinding 1 buah/ruang  

3.2 Kotak kontak 1 buah/ruang  

3.3 Tempat sampah 1 buah/ruang  

 
Tabel Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Wicara 

Sumber : Permendiknas No. 33 Tahun 2008 
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No Jenis Rasio Deskripsi 

1 Perabot 

1.1 Kursi peserta 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 
didik 

1.2 Meja peserta 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 
didik 

1.3 Kursi guru 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.4 Meja guru 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.5 Lemari 1 buah/ruang 
Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh 

peralatan Bina Persepsi Bunyi dan Irama. 

Dapat dikunci. 

2 Peralatan Pendidikan 

2.1 Cermin 1 buah/sekolah 

Ukuran minimum 4 m x 2 m, dipasang di 

dinding ruang sebagai umpan balik visual, 

dilengkapi dengan kain penutup cermin. 

2.2 Sound system 1 set/sekolah 

Dapat mengeluarkan suara dan vibrasi yang 

dapat ditangkap oleh peserta didik. Dapat 

memutar kaset, CD dan media lain untuk 

mengiringi pembelajaran gerak dan tari. 

2.3 Sound level meter 1 buah/sekolah 
Dapat mengukur tingkat kekerasan suara 

yang dihasilkan sound system agar dapat 

ditangkap peserta didik. 

2.4 Keyboard 1 buah/sekolah Terdiri dari 3 oktaf. 

2.5 Alat musik pukul 1 set/sekolah 

Dapat meliputi tambur, drum, gendang, 

tamburin, rebana, gong, bende, kempul, 

kenong, angklung, kentongan, garputala, 

triangle. 

2.6 Alat musik tiup 6 buah/sekolah Dapat meliputi seruling, peluit, harmonika, 

pianika, terompet. 

2.7 Panggung getar 1 buah/sekolah 
Panggung berukuran 4 m2 dengan tinggi 

30cm, kuat dan mendukung gerak peserta 

didik 

2.8 Alat bantu dengar 10 buah/sekolah Jenis pocket, super power, dan bina oral. 

3 Media Pendidikan 

3.1. Papan tulis 2 buah/ruang 

Ukuran minimum 60 cm x 120 cm. 

Ditempatkan pada posisi yang 

kemungkinkan seluruh peserta didik melihat 

dengan jelas. 

4 Perlengkapan Lain 

4.1 Jam dinding 1 buah/ruang  

4.2 Kotak kontak 1 buah/ruang  

4.3 Tempat sampah buah/ruang  

 
Tabel Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama 

Sumber : Permendiknas No. 33 Tahun 2008 
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No Jenis Rasio Deskripsi 

1 Perabot 

1.1 Lemari pakaian 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, dan aman. 
Memiliki rak dan gantungan baju. 

1.2 
Meja dan kursi 
rias 

1 set/ruang 
Kuat, stabil, dan aman. 
Dilengkapi dengan cermin. 

1.3 
Meja dan kursi 
makan 

1 set/ruang 
Kuat, stabil, dan aman. 
Minimum untuk 6 orang. 

1.4 Meja setrika 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.5 Tempat tidur 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.6 Meja dapur 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.7 
Meja dan kursi 
guru 

1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

2. Peralatan Pendidikan 

2.1 Perlengkapan rias 1 set/ruang 
Terdiri dari bedak, minyak rambut dan 
sisir. 

2.2 
Perlengkapan 
makan dan minum 

1 set/ruang 
Terdiri dari piring, sendok, garpu dan 
gelas. Terbuat dari bahan tidak mudah 
pecah. 

2.3 Taplak meja 1 buah/ruang 
Warna kain menarik dan tidak mudah 
kotor. 

2.4 
Perlengkapan 
menggosok gigi 

1 set/ 
peserta didik 

Terdiri dari sikat gigi, pasta gigi, gelas 
dan handuk kecil. 

2.5 
Perlengkapan 
memasak. 

2 set/ruang 

Terdiri dari berbagai perlengkapan 
memasak dan persiapan memasak yang 
terbuat dari bahan yang tidak berkarat dan 
tidak mudah pecah. 

2.6 Menyetrika 1 set/ruang Terdiri dari setrika dan meja setrika. 

2.7 
Perlengkapan 
Tempat Tidur 

1 set/ruang 
Terdiri dari sprei, kasur, bantal guling dan 
sarungnya, selimut. 

2.8 
Perlengkapan 
Kebersihan 

1 buah/ruang 
Terdiri dari sapu, alat pel, ember, 
kemoceng, kain lap, dan bahan pembersih. 

2.9 Pakaian 1 set/peserta didik 
Terdiri dari pakaian sekolah, pakaian 
ibadah, pakaian santai dan pakaian pesta. 

2.10 
Perlengkapan 
mandi dan buang 
air 

1 set/ruang 
Terdiri dari gayung dan ember. 
Dilengkapi dengan handuk, sabun dan 
shampo untuk setiap peserta didik. 

2.11 
Perlengkapan 
mencuci 

1 set/ruang 
Terdiri dari ember, papan cuci, sikat dan 
sabun cuci pakaian 

 
Tabel Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Diri 

Sumber : Permendiknas No. 33 Tahun 2008 
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