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Abstrak: Anak autis pasca sekolah yaitu anak autis yang sudah dinyatakan lulus 

dari sekolah pada jenjang SMA atau SMK.. Anak autis tersebut masih terdaftar di 

sekolah karena orang tua tidak mampu mengelola anaknya ketika di rumah. Tujuan 

pelatihan ini yaitu meningkatkan kemampuan kewirausahaan batik jumput bahan 

daur ulang kepada guru dan orang tua anak autis pasca sekolah. Dipilih bahan daur 

ulang untuk menekan biaya produksi dan produknya bisa langsung dimanfaatkan. 

Metode kegiatan berupa pelatihan. Hasil kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan 

kewirausahaan batik jumput pada guru dan orang tua siswa autis pasca sekolah.  
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PENDAHULUAN 

Karakteristik anak autis sesuai hasil observasi di SLB Lab Autis UM diperoleh  

data: 1) program pendidikan yang disediakan untuk  anak autis pasca sekolah  

juga kurang mendapat perhatian  dari sekolah karena anak tersebut sudah 

dinyatakan lulus dari sekolah, 2) anak autis pasca sekolah sehari–hari masuk ke 

kelas kekaryaan dibimbing oleh satu orang guru, 3)  kekaryaan masing- masing 

anak tidak sama, ada yang mengelola cuci motor, membuat makanan dan 

minuman, membuat telor asin, dan lain-lain, 4)  setelah masuk ke kelas 

kekaryaan sekitar 1,5 – 2 jam anak autis tersebut sudah   beristirahat dan berada 

di luar kelas: ada yang duduk,  ada yang bermain sampai  pembelajaran di 

sekolah tersebut selesai, dan anak tersebut dijemput oleh orang tuanya. 

Secara khusus garis besar permasalahan yang dihadapi oleh sasaran 

pelatihan yaitu: 1) guru-guru SLB  Kota Malang belum memiliki pengetahuan 

dan keterampilan tentang kewirausahaan batik jumput bahan daur ulang, 2) 

orangtua murid anak autis pasca sekolah belum memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam kewirausahaan batik jumput bahan daur ulang untuk 

kemandirian anak. 

  Guru SLB berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan potensi 

kewirausahaan anak autis pasca sekolah, diharapkan dapat membekali diri 

dengan wawasan dan  keterampilan kewirausahaan untuk kemandirian anak 
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autis (Pembinaan SLB, 2009).  Kewirausahaan tersebut yaitu batik jumput dari 

bahan daur ulang. Bahan daur ulang yaitu bahan batik jumput yang sudah 

berbentuk kaos atau pakaian, hem atau bahan lainya yang bisa menyerap 

pewarna pakaian, bahan tersebut tidak harus baru, tetapi bisa menggunakan 

bahan yang sudah dipakai dengan bahan dasar terang dan polos. 

Orang tua anak autis pasca sekolah yaitu orang tua yang memiliki anak 

autis yang sudah lulus pada jenjang SMA/SMK, yang seharusnya  tidak 

menyekolahkan anaknya ke sekolah. Pada kenyataannya orang tua anak autis 

tersebut masih mengantar anaknya ke sekolah karena tidak mampu mengelola 

anaknya di rumah. Orang tua anak autis dilibatkan pelatihan agar dapat 

mendampingi anaknya membuat karya batik jumput bahan daur ulang di 

rumah. Jika anak autis sudah berkarya di rumah, maka orang tua tidak perlu 

menyekolahkan anaknya ke sekolah. 

Pelatihan berwirausaha merupakan salah satu cara pemberdayaan anak 

berkebutuhan, bentuk pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pelatihan batik jumput dipilih untuk 

anak autis pasca sekolah karena dalam  membuat batik jumput bisa dikerjakan 

dengan santai, tidak terburu-buru karena bahan batik tidak rusak walaupun  

dikerjakan pelan-pelan mengingat anak autis biasanya ada hambatan pada 

motorik halusnya, kurang dapat berkonsentrasi dalam waktu yang lama 

(Andriana & Endro Wahyuno, 2017). Membuat batik jumput akan dilakukan 

dengan senang hati oleh anak autis dan kegiatan tersebut  tidak membosankan 

karena bahan membatik berwarna warni.                                                          

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu meningkatkan 

keterampilan kewirausahaan  batik jumput bahan daur ulang pada anak autis 

pasca sekolah pada guru  SLB dan orang tua murid se kota Malang.  

  

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang kewirausahaan batik jumput 

bahan daur ulang ini dilaksanakan dengan metode pelatihan. Materi pelatihan 

yaitu: 1) kewirausahaan, 2) teori dan praktik batik jumput bahan daur ulang. 

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari. Jumlah peserta ada 25 orang yang terdiri 

dari 13 orang guru SLB dan 12 orang tua siswa autis.  

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Anak autis dengan yaitu anak berkebutuhan khusus dengan hambatan social, 

emosi dan perilaku, dalam layanannya memperhatikan kebutuhan yang 

disesuaikan dengan karakteristiknya (Iqbal, 2011). Dengan karakteristik tersebut, 

anak autis kurang dapat menekuni satu bidang kewirausahaan  dikarenakan 
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sifat mereka yang mudah bosan, suka beralih perhatian, dan kurang dapat 

berkonsentrasi dalam mengerjakan bidang-bidang kewirausahaan. 

 Salah satu bidang kewirausahaan yang sesuai dengan karakteristik anak 

autis yaitu batik jumput (Direktorat Pembinaan SLB, 2009). Pada tahap awal 

(mengikat kain) kegiatan batik jumput dapat dilakukan dengan pelan-pelan, 

berulang-ulang,  dalam keadaan yang santai, sehingga anak tidak akan merasa 

bosan. Pada tahap awal ini dapat dilaksanakan  satu hari atau satu minggu   

sesuai dengan kemampuan anak. Pada tahap selanjutnya yaitu pewarnaan, 

tahap ini juga dilakukan dengan pelan- pelan, namun perlu pendampingan oleh 

guru saat di sekolah, dan pendampingan oleh orang tua saat di rumah agar 

hasilnya optimal.   

 Hasil keterampilan kewirausahaan ini selanjutnya dipajang di sekolah, 

diberi label harga dan siap dipasarkan. Pembeli utama karya anak autis ini 

adalah keluarga anak, warga sekolah, dan masyarakat luas. Dengan pelatihan 

kewirausahaan batik jumput diharapkan anak autis pasca sekolah dapat 

berkarya di rumah dengan didampingi oleh orang tuanya atau keluarga yang 

lainya.  

Evaluasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan 

terhadap proses pelatihan dan hasil pelatihan. Evaluasi proses pelatihan 

meliputi: 1) keaktifan peserta sebagai indikator dan tolok ukurnya yaitu: 

kehadiran dilihat dari presensi setiap materi pertemuan dan aktivitas dilihat dari 

keterlibatan peserta saat diskusi, tanya jawab, latihan individu dan kelompok. 2) 

Kerjasama, sebagai indikator dan tolok ukurnya yaitu : inisiatif dalam 

memimpin , mengorganisir peserta lain, memunculkan ide kreatif diikuti peserta 

lain toleransi dan menghargai ide peserta lain, dan 3) keterampilan, sebagai 

indikator dan tolok ukurnya yaitu ketepatan dalam melakukan tahapan langkah-

langkah dalam kegiatan batik jumput bahan daur ulang pada anak autis pasca 

sekolah. 

Evaluasi hasil pelatihan meliputi: 1) penguasaan teori materi pelatihan, 

sebagai indikator dan tolok ukurnya yaitu: jawaban terhadap tes tulis lebih dari 

60% benar, penerapan teori dalam praktek kerja dan simulasi pembelajaran. 2) 

Produk batik jumput bahan daur ulang sebagai hasil pelatihan, sebagai indikator 

dan tolok ukurnya yaitu: pemilihan bahan daur ulang, ikatan pada kain, teknik 

mencampur warna untuk mewarnai kain finishing batik jumput bahan daur 

ulang (menyeterika, memajang di etalase, dan menjual produk). 

 

SIMPULAN 

Selama pelatihan peserta sangat antusias menyelesaikan kegiatan batik jumput 

bahan daur ulang sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini dapat 

meningkatkan kemampuan kewirausahaan batik jumput bahan daur ulang. 
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Sedangkan tindak lanjut pelatihan ini yaitu akan diusulkan pada proposal 

pengabdian kepada masyarakat tahun berikutnya tentang pendampingan mitra 

untuk mendirikan usaha dagang souvenir pernikahan berbahan dasar batik 

jumput.  
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