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Guru Siswa Tunanetra Endang Sri Lestari, Msi

Tak pernah terpikirkan oleh Endang Sri 
Lestari, Msi akan berprofesi sebagai guru 

untuk siswa tunanetra. Mengawali karirnya 
sebagai guru biologi di SMA Bina Tama pada 
2001 silam, ibu satu anak ini lantas mengajar 
di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul.

Bagaimana kisahnya?

VITA WAHYU HARYANTI, Bantul

BERAWAL dari tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan 
DIJ kepadanya untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus. 
Kini, Endang, sapaannya, m erasa bahwa tugasnya ini 
sebagai panggilan jiwanya. Dia ingin menjadi mata bagi 
murid-muridnya yang menyandang tunanetra ■

► Baca Ingin... Hal 7

JADI PENERANG: Endang Sri Lestari ingin membantu 
anak didiknya yang berkebutuhan khusus. Dia ingin 

membuat para siswa bisa melihat melalui matanya dan 
pelajaran yang sudah diajarkannya.
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Titipan Tuhan yang Harus Dijaga Sepenuh Hati
■  INGIN...
__________Sambungan dari hal 1

"Awalnya saya hanya bekerja 
layaknya pekerja yang butuh 
penghasilan saja, setelah ber
temu mereka setiap hari, niat 
awal saya tadi hilang. Saya ing
in pinjamkan mata saya untuk 
mereka," ungkapnya saat ditemui 
di kantornya, kemarin (24/11).

Endang menceritakan, perjalanan 
menjadi guru bagi siswa penyan
dang disabilitas tidaklah mulus. 
Dengan latar belakang pendidikan 
umum, hal itu membuatnya kesu
litan ketika harus mengajarkan 
materi kepada siswa-siswa di SLB 
Negeri 1 Bantul.

Bekal pengetahuan tentang hu
ruf braille pun belum dia miliki 
waktu itu. "Setelah mendapatkan 
pelatihan dari dinas pendidikan

beberapa tahun yang lalu, kini 
sudah dapat membaca huruf 
braille dan memahami tulisan anak 
didik saya,” ungkapnya bangga.

Banyak pula cobaan lain yang 
membuat Endang sedih saat per
tama kali dia terjun menjadi guru 
di SLB. Sebab, dia menemui ba
nyak orang yang meremehkan. 
"Mereka meremehkan apakah saya 
sanggup mengajar anak-anak ter
sebut pasti tidak akan lama bertahan, 
dan lain sebagainya,” ceritanya.

Namun, ketulusan hati yang 
membuatnya terus melangkah 
membimbing anak-anak didiknya 
tersebut. Bagi Endang, anak-anak 
didiknya bukan hanya sekadar 
murid semata, tetapi titipan Tu
han yang harus dirawat dan dijaga 
sepenuh hati.

"Dunia mereka sudah gelap ka
rena tak dapat melihat seperti orang

pada umumnya, saya ingin mem
buat mereka melihat melalui 
mata saya dan apa yang saya ajar
kan," katanya dengan haru.

Bertepatan dengan Hari Guru 
Nasional yang ja tuh  pada 25 
November 2016, Endang men
gatakan, hendaknya dijadikan 
mom entum untuk melakukan 
perenungan dalam meningkat
kan kesadaran diri.

"Dunia yang terus berubah 
menuntut guru untuk menyiap
kan generasi yang memiliki kom
petensi, agar siswanya bisa ber
tahan hidup sesuai dengan per
kembangan zaman," jelasnya.

Berpij ak dari fakta riil di lapangan, 
bahwa hasil pendidikan di hido- 
nesia masih jauh dari ideal. Endang 
berpendapat, diperlukan pemba
han paradigma mengenai guru.

"Guru tidak hanya dimaknai

secara sem pit sebagai sosok 
pendidik atau pengajar yang 
berdiri di depan kelas, bisa di
katakan apa yang ada di sekitar 
kita adalah guru,” tuturnya.

Orang tua, masyarakat, dan 
lingkungan siswa juga merupa
kan guru bagi mereka. Semua 
komponen tersebut berpotensi 
m enyum bang pengetahuan  
bagi perkembangan kognitif dan 
psikomotorik siswa. Serta m e
nyumbang keteladari bagi pe
numbuhan sikap siswa.

Guru yang sedang menempuh 
studi S3 Program Doktor Psiko
logi Pendidikan UMYini berharap 
apa yang telah dia ajarkan kepada 
anak-anak didiknya bermanfaat 
di masa depan. "Semoga ilmu yang 
saya berikan akan membuat me
reka semakin mandiri dan percaya 
diri," tuturnya, (ila/ga)


