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WRITTING CLUB’18 

 

MATERI REDAKSI 

EDITOR DAN DESAIN REDAKSI 

CAKRA DINATA 

ANITA FARADILLA 

DIVISI III (INFORMASI & 

KOMUNIKASI) 

 



 
 

  

NAMA        : MUHAMAD ALI FARHAN 

TTL     : JAKARTA,10 JUNI 1999 

JABATAN    : KETUA SEMA 2019 

NAMA         : SHENDY OCTRIVIANI 

TTL  : PAGAR ALAM, 

31 OKTOBER  1998 

JABATAN     : WAKIL KETUA SEMA 

2019 

NAMA : MARCELINA DWI ANI PUTRI 

TTL         : BOGOR, 7 MARET 1999 

JABATAN      : BENDAHARA 1 

NAMA         : ROSIANA PAKARTI 

TTL  : JAKARTA, 

 28 NOVEMBER 1998 

JABATAN     :  SEKERTARIS 1 

STRUKTUR 

SENAT MAHASISWA 

ATW-YBW  

TAHUN 2018-2019 

NAMA            : SUSILAWATI 

TTL        : BOGOR, 3 AGUSTUS 1997 

JABATAN       : BENDAHARA 2 

NAMA : QUAMILLA SAZHA AATHIRAH 

TTL     : PEKANBARU, 

1 FEBRUARI  1999 

JABATAN     : SEKERTARIS 2 



 
  

 

  

 

DIVISI 1 (KEROHANIAN) 

NAMA         : FIDELA HARFADINI 

TTL   : JAKARTA,  16 SEPTEMBER 1999 

JABATAN     : KETUA ROHANI ISLAM  

NAMA         :BUNGA EFRILIANA  

TTL  : JAMBI, 19 APRIL 1995  

JABATAN     : SUB DIVISI ROHANI ISLAM  

 

NAMA         : FATIMAH AZZAHRAH 

TTL  : 21 OKTOBER 1998 

JABATAN     : SUB DIVISI ROHANI ISLAM  

NAMA         : ALDO ARDIANSYAH 

TTL  : BEKASI, 13 FEBRUARI 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI ROHANI ISLAM   

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

 DIVISI 1 KEROHANIAN 



 
 

 

 

 

 

 

 

ROHANI KRISTEN  

NAMA           : ASOH NGAU 

. TTL  : MIAU BARU, 14 APRIL 1996 

. JABATAN     : KETUA ROHANI KRISTEN 

.   

 

 

  

NAMA         : ECLESIA PRICILIA NADYA TRIADI 

TTL   : JAKARTA, 5 APRIL 1999 

JABATAN      : SUB DIVISI ROHANI KRISTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

 DIVISI 1 KEROHANIAN 



 

 

 

 

 

 

DIVISI II  (PSDM)  

 NAMA          : DIAS  ALFIAN  

TTL  : CILACAP, 13 AGUSTUS 1999 

 JABATAN     : KETUA DIVISI II (PSDM) 

  

 

  

NAMA          : FIZAR ALIF NADA AL-ILLAHIDAH  

 TTL  : LEBAK, 25 MEI 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI KADERISASI 

.. 

  

 

NAMA          : RIKA APRILIA MELATI 

 TTL  : LAMONGAN,  15 APRIL 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI KADERISASI 

 

 

 

 

NAMA          : ILHAM NEVRIJON  

 TTL  : JAKARTA, 5 DESEMBER 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI KADERISASI 

 

 

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

 DIVISI 2  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA          : ERL VICKA VALENT DHESAGY 

 TTL  : BOYOLALI, 7 OKTOBER 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI KADERISASI 

 

 

.  

 

NAMA          : DWI MEKASARI  

 TTL  : JAKARTA, 8 JUNI 1998 

JABATAN     : SUB DIVISI KEILMUAN  

 

 

 

NAMA           : IBNATTI RAHMA TSAQIFA   

 TTL  : JAKARTA, 27 NOVEMBER 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI KEILMUAN  

 

 

 

 

NAMA          : YUVENTIUS EKA PUTRA RIFANGGA 

 TTL   : GUNUNG KIDUL, 18 JANUARI 1999 

JABATAN      : SUB DIVISI KEILMUAN 

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

 DIVISI 2  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA          : YUNIKE MEGAWATI  

 TTL  : SUKABUMI, 18 JUNI 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI KEILMUAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

 DIVISI 2  Pengembangan Sumber Daya Manusia 



 

 

 

 

 

 

DIVISI 3 MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI 

NAMA          : DINAH FAUZYAH  

 TTL  : JAKARTA, 24 APRIL 1999 

JABATAN :  KETUA DIVISI III  

 (MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI) 

 

  .   

NAMA         : AYU ASHARI PUTRI 

TTL   : KALIANDA, 16 FEBRUARI 1998  

JABATAN     : SUB DIVISI HUMAS 

 

 

 

NAMA         : JURIAH MAISAH 

TTL   : SUNGAI BAUNG, 9 SEPTEMBER 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI HUMAS 

 

 

 

 

NAMA         : NABILLAH AZHARAH 

TTL   : JAKARTA, 10 AGUSTUS 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI HUMAS  

 

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

DIVISI 3 MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI 



 

 

 

 

 

 

 

NAMA         : ANITA FARADILLA 

TTL   : JAKARTA, 23 OKTOBER 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI MEDIA KOMUNIKASI  

 

 

 

NAMA          : CAKRA DINATA  

TTL   : BOGOR, 4 AGUSTUS 1997 

JABATAN     : SUB DIVISI MEDIA KOMUNIKASI  

 

 

 

 

NAMA         : FITRIA RAMA DEWI 

TTL    : TANGGERANG, 16 JANUARI 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI MEDIA KOMUNIKASI 

 

 

  

 

 

 

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

DIVISI 3 MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI 



 

 

 

 

 

 

DIVISI 4 (SENI & OLAHRAGA) 

NAMA         : ANGGI RIZKI ADHELIA GUSTIAR 

TTL   : JAKARTA, 11 APRIL 1999  

JABATAN      : KETUA DIVISI IV (SENI & OLAHRAGA) 

 

 

NAMA         : INTAN DWI SAGITA  

TTL   : BATU SANGKAR, 9 DESEMBER 1998 

JABATAN     : SUB DIVISI SENI BUDAYA 

 

 

 

 

NAMA          : RETNOSETYO RINI 

TTL   : BANGKA BELITUNG, 9 OKTOBER 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI SENI BUDAYA  

 

 

 

 

NAMA         : NIA NATALIA SIDAURUK 

TTL   : SUKABUMI, 19 AGUSTUS 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI SENI BUDAYA 

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

DIVISI 4 SENI & OLAHRAGA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA         : SHOFI HEPARIANI  

TTL   : PAYAKUMBUH, 3 MEI 1999 

JABATAN     : SUB DIVISI SENI BUDAYA 

 

 

 

 

NAMA         : AGUNG WIDIANTO  

TTL   : RATNA DAYA, 23 JUNI 2000 

JABATAN      : SUB DIVISI TERAPALA 

 

 

 

  

NAMA         : FAJAR DWI YASRIANDO  

TTL   : PADANG, 23 JANUARI 1997 

JABATAN      : SUB DIVISI TERAPALA 

 

 

 

 

 

 

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

DIVISI 4 SENI & OLAHRAGA 

 



 

 

 

 

 

DIVISI 5 (PENGABDIAN MASYARAKAT) 

NAMA         : DHANI KHARISMA 

TTL   : JAKARTA, 22 NOVEMBER 1999 

JABATAN      : KETUA DIVISI V (PENGABDIAN MASYARAKAT) 

 

 

 

NAMA         : DJASMINE DWI SAFITRI  

TTL   : TANGGERANG, 25 DESEMBER 1998 

JABATAN      : SUB DIVISI PENYULUHAN  

 

 

 

 

NAMA         : AYU NURUL LIASARI 

TTL   : NAMBAH DADI, 1 OKTOBER 1999 

JABATAN      : SUB DIVISI PENYULUHAN 

 

 

 

 

NAMA         : ZAKIYAH RAHMAH 

TTL   : JAKARTA, 3 JULI 1999 

JABATAN      : SUB DIVISI PENYULUHAN   

  

 

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

DIVISI 5 (PENGABDIAN MASYARAKAT) 

 



 
 

 

 

 

 

NAMA         : SEPTIKA WIDIATI 

TTL   : JAKARTA, 4 SEPTEMBER 1998 

JABATAN      : SUB DIVISI BAKTI SOSIAL  

 

 

 

 

 NAMA         : RAMADHITA PUWEASY MUMPUNI 

TTL   : JAKARTA, 27 DESEMBER 1999 

JABATAN      : SUB DIVISI  BAKTI SOSIAL   

 

 

 

 

NAMA         :  TASYA RAHMAYATI 

TTL   :  SUKABUMI, 3 JANUARI 1997 

JABATAN       : SUB DIVISI BAKTI SOSIAL 

 

  

SENAT MAHASISWA  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA  

DIVISI 5 (PENGABDIAN MASYARAKAT) 

 



 

  
KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

PERIODE 2018-2019 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) 

Kegiatan dari Divisi II : PSDM 



 

 

 

 

 

  

BAKTI SOSIAL DI RUMAH AUTISM TANJUNG PRIOK 

Kegiatan dari Divisi V : PENGABDIAN MASYARAKAT 

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

PERIODE 2018-2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

 PERIODE 2018-2019 

SEMINAR PENANGANAN GANGGUAN FONOLOGI 

 



 
 

 

  

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

PERIODE 2018-2019 

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBAGIAN BROSUR KAMPUS 

          Kegiatan dari Divisi III (Informasi & Komunikasi) 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

PERIODE 2018-2019 

KEGIATAN LOMBA FOTO UNIK & EDITING 

     Kegiatan dari Divisi III  (Informasi & Komunikasi) 



 
  

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

PERIODE 2018-2019 

KEGIATAN STUDI ISLAM RAMADHAN 

                   Kegiatan dari Divisi I Kerohanian 



 
  

KEGIATAN LKMM (LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA) 

                                      Kegiatan dari Divisi II PSDM 

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA 

PERIODE 2018-2019 



 
  

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

 PERIODE 2018-2019 

KEGIATAN PKKMB (PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI 

MAHASISWA BARU) 

Kegiatan dari Divisi II PSDM 



 
  

KEGIATAN SENAT MAHASISWA AKADEMI TERAPI WICARA  

PERIODE 2018-2019 

KEGIATAN CLASSMEETING & PEMBUKAN FEA SEMESTER GANJIL 2019 

“UNLEASH YOUR BURRIED POTENTIAL” 

Kegiatan dari Divisi IV Seni & Olahraga 



 

 
WRITING CLUB’18 
 

PANTUN 

 

Tema : Perjuangan 

 

Makan kerang di pasar malam 

Kembali pulang ke Surabaya 

Kebebasan kini sudah dalam genggam 

Tujuh puluh empat tahun Indonesia dalam jaya 

 

Tema : Pendidikan 

 

Pergi ketaman membawa beras 

Melihat anak menaiki gajah 

Jadilah anak bangsa yang cerdas 

Agar kelak Indonesia tak lagi dijajah 

 

 

 

 



 

 

WRITING CLUB’18 

 

Nikmati setiap perjalanan  

 

Berjuang dalam hidup  

Hadapi setiap cobaan  

Terus melangkah setiap hari  

Demi sebuah masa depan  

Sematkan semangat dalam hidupmu  

Melangkah dengan penuh harapan dan optimis  

Seperti hangatnya sinar matahari  

Penuh cahaya, menghangatkan hati  

Kenapa harus menangis selama masih bisa tersenyum? 

Kenapa harus air mata yang keluar saat sedih mulai menyapa? 

Janganlah mengeluh dengan masalah yang kita hadapi 

Teruslah melangkah  

Seperti matahari yang terus menyinari  

Sabar menjadi kunci  

Ilmu menjadi bekal dalam perjalanan  

Bersyukur adalah makna dari Kehidupan  

 

  



 

 

WRITING CLUB’18 

 

Review Film 

 

 

Judul   : “Koe no Katachi” (A Silence 

Voice)   

Genre  : Drama 

Durasi  : 2 Jam 10 Menit 

Studio  : Kyoto Animation 

Tayang  : 17 September 2016 (Japan) 

 

Sinopsis 

 Film ini bercerita tentang perjalanan seorang bocah laki-laki bernama 

Ishida Shoya yang tadinya dia adalah seorang anak SD yang baik walaupun jahil 

dan seorang anak tuna rungu yang bernama Nishimuya Shoko.  

 Shoya dan Shoko bertemu pada saat mereka SD, dimana pada masa itu 

Shoko adalah murid pindahan yang berkenalan dengan cara yang mungkin 

dianggap Shoya dkk, sedikit aneh, yaitu dengan menuliskan namanya pada 

sebuah buku dan dimana dia juga meminta pada semua anggota kelas agar 

berkomunkasi menggunakan metode menulis pada buku tersebut. Disana Shoko 

memperkenalkan dirinya sebagai penyandang tuna rungu. Shoya dkk, sontak 

terkejut dan ada diantara mereka yang memperkenalkan diri mereka kepada 

Shoko dengan baik tetapi ada pula yang membuat candaan dari cara Shoko 

berkomunikasi, salah satunya adalah Shoya dan anggota gengsnya ya. Shoko 

yang berniat baik ingin mencoba dekat dengan Shoya, malah dianggap 

mengganggu. 



 

 Pada saat itulah Shoya dan yang lainnya mulai iseng mengerjai Shoko tiap 

harinya adapun yang mencoba menghentikan perlakuan tidak menyenangkan 

Shoya terhadap Shoko, dia adalah ketua kelas cewe bernama Miki Kawai, tapi 

tetap saja makin hari perlakuan Shoya terhadap Shoko semakin menjadi-jadi 

hingga sampailah ketelingga kepala sekolah yang mendengar kasus pem-bully-an 

tersebut dan mengambil sikap tegas menindak siapa yang telah membully Shoko, 

tapi semua tangan menunjuk kepada satu orang.  

 Shoya yang merasa semua bersalah pun tidak terima kenapa hanya dia yang 

disalahkan bukankah ada banyak orang juga yang mengikuti aksinya? Lantas 

kenapa hanya dia yang bersalah? Merasa tidak terima Shoya pun protes, tapi apa 

mau dikata suaranya kalah saat „teman-temannya‟ berpaling darinya. Hingga 

akhirnya pun Shoya menjadi bahan bully-an „teman-temannya‟ karena dia sudah 

membully Shoko, dan Shoko pun pindah ke sekolah lain. Hingga pada akhirnya 

Shoya menemukan buku berkomunikasi milik Shoko. Dengan rasa bersalah yang 

luar biasa hingga dia tidak bisa melihat wajah orang lain dan sampai ia berniat 

untuk mengakhiri hidupnya. 

 Dan itu hanyalah bagian 1 dari film sepanjang 2 jam 10 menit ini.  

 

Segi Penilaian  

 Jika dilihat dari sisi animasinya, film ini memiliki kualitas animasi yang 

sangat enak untuk dipandang mata, segi artistiknya kena sekali, dan ekspresi-

ekspresi yang dikeluarkan oleh tokoh animasi ini sangat halus dan saking 

halusnya sampai susah memberinya nilai standar, menurut saya ini animasi yang 

sangat bagus dan enak dimata. 

 Dari segi suara dan pemilihan musiknya, bisa dibilang jika dari segi 

pemilihan BGM (Background Music) sudah pas dengan suasana yang ingin 

digambar pada suatu scene tertentu dan pengisi suaranya juga sangat bagus 

terutama pengisi suara aslinya yang menggunakan bahasa jepang, tetapi jika 

sudah di dubbing menurut saya ada point-point yang hilang dan tidak sempurna 

lagi.  

 Dari segi plot dan pacing, menurut saya film ini memiliki plot yang 

lumayan berat untuk seukuran film berdurasi 2 jam 10 menit, apalagi ini adalah 



 

film adaptasi dari manga (komik jepang) yang memiliki ratusan chapter, 

sehingga mungkin bagi beberapa orang ada yang merasa sedikit janggal tetapi 

setelah saya tonton sebanyak 2 kali tetap saja film ini masih bisa membuat saya 

mengeluarkan air dari organ pengelihatan saya, plot dan inti ceritanya tetap kena, 

walaupun ada beberapa yang hilang karena masalah durasi dan tidak mungkin 

juga semua adegan yang ada di manga diangkat ke layar lebar. Pacing, menurut 

saya masalah pacing atau pengaturan ritme film sudah bisa diatasi dengan sangat 

sempurna. 

 Dan yang terakhir adalah perkembangan karater, bisa dibilang ini adalah 

sisi lemahnya pada film ini. Mengapa demikian? Karena menurut saya, selain 

Shoyo dan Shoko hampir tidak terlihat adanya perkembangan pada karater 

pembantu yang ada pada film ini.  

 

 

Kesimpulan 

 Jadi kesimpulannya adalah film animasi garapan Kyoto Animation ini bisa 

dibilang memiliki cerita yang unik dan agak menyenggol sedikit tentang 

masalah-masalah yang dianggap tabu bagi masyarakat awam, seperti percobaan 

bunuh diri dan pem-bully-an pada anak yang berkebutuhan khusus. Dan memiliki 

animasi yang sangat rapi dan halus, suara dan pemilihan BGM yang sempurna 

serta didukung plot yang menarik dan pacing yang rapi, tetapi hanya saja kurang 

dalam bidang perkembangan karater yang bisa dianggap tidak begitu penting. 

Saya beri film ini nilai : 

8,5/10 

 

  



 

      WRITING CLUB’18 

 

 

TEKA-TEKI 

Carilah 10 Poin Nama Syndrome yang berkaitan dengan Terapi Wicara, 

Kemudian Definisikan atau Deskripsikan. 

 

N D O W N S Y N D R O M E X I 

F I B A Y I C A I A M V W S K 

W S T V K X K N T G A G A P A 

Z L A T A H F A A I Z D F J N 

V A U D M L V S W L R K A O Z 

R L Z H U Y Z W A A H A S K T 

D I S F A G I A T U J R I O X 

A A G S D I O E I T K T A W B 

Z W H Q I C R T K I A O D I V 

Q R I T S L E O A S R N O X F 

Z P L U A E M L O M T O D Z C 

X T M T U F P M J E I P O Y B 

J C N P D D N O S B N X L W X 

K E O G I B Q U E E I Z P R Y 

M U P N A J J S P L P O S X Z 

 

Isilah penjelasan di bawah ini: 

 

 

 

  



 
 

GANGGUAN BELAJAR SPESIFIK  

 

 
 

PENDAHULUAN 

Gangguan belajar spesifik atau specific learning disorder (SLD) adalah gangguan 

belajar berbasis bahasa (IDEA, 1004). Gangguan ini mempengaruhi prestasi 

akademis serta self esteem (harga diri), bisa disebabkan karena masalah 

written language (reading atau written expression), masalah berhitung, atau 

kombinasi (APA, 2013).  

 

Kondisi ini belum diketahui penyebab pastinya, namun ada hal yang pasti, anak 

dengan SLD memiliki intelegensi verbal dan performance yang normal, dan 

adanya kesenjangan (diskrepansi) yang signifikan antara kemampuan akademis 

(written language atau berhitung) dengan full scale IQ. Jika SLD disebabkan 

karena membaca, maka secara teknis akan muncul diagnosis “SLD with 

impairment in reading (dyslexia)”, jika disebabkan karena kemampuan menulis 

maka akan muncul “SLD with impairment in written expression”. 

 

KEMAMPUAN MEMBACA 

Kemampuan membaca dapat dilihat dari tiga aspek: (1) akurasi membaca; (2) 

kelancaran atau fluensi membaca; dan (3) pemahaman membaca. Akurasi 

membaca akan dipengaruhi oleh phonological awareness skill, sedangkan fluensi 

SUMBER : GOOGLE  



 

membaca berkembang karena dipengaruhi oleh phonological naming (atau rapid 

naming), dan pemahaman membaca berkembang karena adanya empat komponen 

yang menjadi pillarnya: akurasi membaca, fluensi membaca, listening skill 

(phonological memory, semantic, syntax), dan discourse skill (recall dan retall 

story). 

 

Disleksia adalah gangguan dalam memperoleh dan mengembangkan kemampuan 

membaca yang ditandai dengan adanya masalah utama dalam inakurasi membaca, 

disfluensi membaca, dan pemahaman membaca (APA, 2013). Menurut 

International Dyslexia Association (2002), inakurasi dan disfluensi membaca 

yang terjadi pada disleksia disebabkan karena adanya masalah pada komponen 

bahasa, yaitu komponen fonologi (phonological awareness dan phonological 

naming).  

 

Masalah pada phonological awareness menyebabkan inakurasi membaca, dan 

masalah pada phonological naming menyebabkan disfluensi membaca, sedangkan 

gangguan pemahaman membaca dianggap sebagai konsekuensi dari inakurasi dan 

disfluensi, dengan kata lain, kemampuan listening skill dan discourse skill pada 

disleksia dalam batas normal (standard score di atas 85). 

 

KEMAMPUAN MENULIS 

Kemampuan menulis, bisa dinilai atau dilihat dari dua aspek dan sudut pandang: 

handwriting skill (graphomotor-based) dan written expression skill (language-

based). Handwriting berkembang karena adanya lima komponen yang menjadinya 

pillarnya: core stability, shoulder stability, hand strength, visual perceptual, dan 

letter formation.  

 

Kemampuan written expression akan berkembang karena adanya pillar seperti 

kemampuan phonological awareness, spoken language, working memory, 

processing speed, dan executive function (Floyd, McGrew, & Evans, 2008). 

 

Jika anak mengalami masalah graphomotor (terminologi yang bisanya digunakan 

adalah DISGRAFIA), akan terlihat adanya masalah pada satu atau lebih 

komponen handwriting skill (core stability, shoulder stability, hand strength, 

visual perceptual, atau letter formation). Masalah handwriting ini tentu 

menghambat proses belajar, khususnya menulis, namun, secara teknis disgrafia 

merupakan salah satu gejala dari diagnosis developmental coordination disorder 



 

(APA, 2013), BUKAN merupakan bagian dari diagnosis specific learning disorder 

(APA, 2013). 

 

Written expression skill (language-based) adalah kemampuan untuk 

berkomunikasi, menyampaikan idea atau gagasan, pikiran, dan perasaan ke dalam 

sebuah tulisan. Kesulitan pada kemampuan ini ditandai dengan adanya masalah 

pada “process of expressing oneself in writing”, dan tampak dalam bentuk: (1) 

inakurasi spelling; (2) inakurasi penggunaan tata bahasa; (3) dan tidak 

terorganisirnya alur karangan tulisan yang dibuat. 

 

Anak akan mampu mengekspresikan idea tau gagasan ke dalam tulisan ketika ia 

memiliki kemampuan phonological awareness, spoken language, working memory, 

processing speed, dan executive function yang baik. Masalah phonological 

awareness (khusus segmentation skill) dapat mempengaruhi kemampuan spelling, 

sehingga anak sulit untuk menulis urutan huruf pada tulisan dengan tepat 

(misalnya, ingin menulis sepatu menjadi tesapu, pisau menjadi pisaw, mangga 

menjadi mana).  

 

Jika seorang anak harus berhenti dan sibuk memikirkan bagaimana cara mengeja 

(spell) sebuah kata yang ingin ia tulis, gagasan yang sudah ia kembangkan 

mungkin akan terlupakan (Graham, Berninger, Abbott, Abbott, & Whitaker, 

1997), terlebih lagi ketika kemampuan working memory dan processing speed 

yang dimiliki juga rendah (standard score di bawah 86). Anak harus mampu 

mengeja (spell) dengan baik, mengekspresikan gagasan pada tingkat kata, frase, 

kalimat , dan selanjutnya belajar untuk mengintegrasikan satu kata atau kalimat 

satu dan yang lain sehingga menghasilkan teks atau narasi (kemampuan ini 

dipengaruhi oleh spoken language skill).  

 

Ketika semua kemampuan ini dimiliki, selanjutnya anak harus memiliki kemampuan 

executive function, dimana anak harus merencanakan tujuan penulisan, 

memprioritaskan penempatan kata dan kalimat yang tepat untuk ditulis, 

mengorganisir kata dan kalimat menjadi suatu rangkaian yang runut, mereview 

dan merevisi tulisan sehingga orang lain secara utuh mampu untuk make an 

inference atau make a prediction sebuah tulisan yang dibuat. 

 

PERAN TERAPIS WICARA 

Terapis wicara memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam layanan asesmen, 

diagnosis, pembuatan treatment plan, intervensi, dan re-evaluasi pada individu 



 

dengan gangguan bahasa (spoken dan written language), gangguan wicara (fonasi, 

resonansi, artikulasi, fluensi), dan gangguan menelan (Permenkes No 81 tahun 

2014; Permenkes No 24 tahun 2013). 

 

Disleksia (dyslexia) 

Terapis wicara akan memfokuskan dirinya pada pengambilan keputusan klinis 

(clinical decision making), pembuatan treatment plan, intervensi, dan re-evaluasi 

area phonological processing dan spoken language (listening dan speaking) yang 

dibutuhkan untuk berkembangnya kemampuan membaca. Phonological awareness 

untuk akurasi membaca, phonological naming untuk fluensi membaca, phonological 

memory, listening, serta discourse untuk pemahaman membaca.  

 

Jika ditemukan adanya masalah spoken language spesifikasi listening dan atau 

speaking (standard score di bawah 86), maka dapat dipastikan disleksia yang 

dialami berkomorbid dengan language disorders (istilah lainnya adalah specific 

language impairment), dengan catatan performance IQ di atas 85, sehingga 

kondisi ini secara signifikan akan mempengaruhi modalitas pemahaman membaca 

pada anak. Selain itu, pada kondisi disleksia dengan komorbid specific language 

impairment, akan ditemukan verbal IQ di bawah rata-rata. 

 

Ketika mendapatkan data mengenai seluruh area yang terkait, bukan hanya 

diagnosis yang akan akurat, namun treatment plan akan sesuai dengan kondisi 

anak. Misalnya, anak kenal huruf, tapi sulit menggabungkannya sehingga yang 

tampak adalah anak tidak bisa membacanya dalam bentuk satuan. Sebagai 

terapis wicara, tahap awal yang dilakukan bukan mengajarkan anak membaca, 

namun mencari tahu kenapa ia tidak mampu untuk membaca, padahal sudah 

mampu mengenal huruf. Jika dasar permasalahan sudah diidentifikasi, maka 

treatment plan akan dibuat sesuai dasar permasalahan, bukan berdasarkan 

ketidakmampuan yang tampak. 

 

Written expression disorders 

Written expression skill melibatkan integrasi berbagai faktor seperti working 

memory dan speed processing dengan faktor linguistik atau bahasa (Englert & 

Raphael, 1988; Gregg, 1995, 2009; Gregg & Mather, 2002). Faktor-faktor ini 

kemudian mempengaruhi kemampuan penulis untuk merencanakan, membuat 

draft, dan melakukan editing (Englert, Raphael, Anderson, Anthony, & Stevens, 

1991; MacArthur & Graham, 1993). Membuat teks dan revisi teks merupakan 

keterampilan yang paling kompleks dari keterampilan menulis, melibatkan dan 

http://www.rexsytaruna.com/2018/02/late-talkers-dan-sli-sama-atau-beda.html
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membutuhkan dasar yang kuat dari kemampuan spoken language dan area terkait 

(McCloskey, Perkins, & Van Divner, 2009). 

 

Ketika berhadapan dengan seorang anak yang memiliki keluhan di area menulis, 

maka perlu untuk diketahui: apakah kemampuan handwiritingnya bagus? apakah 

writing expressionnya bagus? apakah area yang berkontribusi untuk written 

expressionnya juga bagus? Oleh karena itu, untuk memastikan handwriting anak 

bagus atau tidak, maka perlu untuk dirujuk ke professional yang berkompeten, 

begitu juga untuk working memory dan processing speed. Terapis wicara akan 

memfokuskan dirinya untuk memperoleh data dan melakukan clinical decision 

making pada area yang terkait dengan kompetensinya seperti phonological 

awareness dan spoken language (misalnya menggunakan CASL atau CELF) yang 

mempengaruhi written expression (Gregg, 2009; Vlanagan & Alfonso, 2011). 

 

Sama pada kasus disleksia, ketika mendapatkan data mengenai seluruh area yang 

terkait, bukan hanya diagnosis yang akan akurat, namun treatment plan akan 

sesuai dengan kondisi anak. Misalnya, pada hasil asesmen banyak huruf yang 

kurang atau diganti. Data ini tentu tidak dijadikan tujuan terapi. Terapis wicara 

akan mencari tahu, kenapa tulisan anak banyak penghilangan atau penggantian. 

Kemampuan apa yang dibutuhkan agar tulisan tidak ada yang hilang atau diganti? 

Mungkin karena ketidakmampuan spelling. Bisa saja, kenapa tidak bisa spelling? 

Mungkin karena tidak mampu segmentasi bunyi. Bisa saja. Sehingga, tujuan pada 

terapi adalah agar anak mampu segmentasi bunyi. Contoh lain, misalnya, anak 

sudah mampu menulis tanpa adanya penghilangan atau penggantian huruf, namun 

saat diminta untuk membuat karangan cerita, alur ceritanya sulit dipahami. Hal 

ini juga tidak dijadikan sebagai tujuan terapi. Harus dicari tahu terlebih dahulu, 

kemampuan spoken language yang mana dan seperti apa yang dibutuhkan agar 

anak mampu mengarang cerita, begitu seterusnya. Pada intinya, treatment plan 

harus dibuat sesuai dasar permasalahan, bukan berdasarkan ketidakmampuan 

yang tampak. 

 

All the best 

Rexsy Taruna, A.Md TW 

 

 

 

 

 



 

 

Peringatan: Tulisan ini dikutip dari berbagai referensi dan bertujuan untuk 

memperkaya pengetahuan para pembaca. Saya tidak bertanggung jawab atas 

kesalahpahaman serta salah mempergunakan informasi yang Anda terima. Jika 

Anda tidak yakin dengan apa yang tertulis pada tulisan ini, saya 

merekomendasikan Anda untuk mempelajari lebih banyak dari sumber lain. 

 

  



 

LATE TALKERS DAN SLI : SAMA ATAU BEDA ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Gangguan bahasa lisan dapat terjadi secara primer dan sekunder. Gangguan 

bahasa lisan yang terjadi secara primer dikenal dengan diagnosis specific 

language impairment; sedangkan gangguan bahasa lisan yang terjadi secara 

sekunder adalah gangguan bahasa lisan yang terjadi akibat kondisi lain, seperti 

autism spectrum disorder, intellectual disability, traumatic brain injury, landau-

kleffner syndrome (acquired childhood aphasia), dan hearing impairment. 
 

SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT (SLI) 

SLI adalah gangguan perkembangan saraf (neurodevelopmental disorders) yang 

ditandai dengan adanya; (1) standard score bahasa di bawah 86; (2) dan 

nonverbal IQ (performance IQ) di atas 85; (3) tidak disebabkan adanya 

gangguan sensoris, motoris, neurologi (tumor, epilepsy, stroke, dll), rendahnya 

fungsi intelegensi, dan kurangnya stimulasi lingkungan. SLI juga sering dikenal 

dengan developmental aphasia (Benton, 1964), developmental language disorders 

(Tallal, 1988), dan language disorders (APA, 2013). 
 

Kondisi ini (SLI) sering sulit dibedakan dengan late talkers (atau language 

delay). Berbeda dengan autism spectrum disorder, intellectual disability, 

traumatic brain injury, landau-kleffner syndrome (acquired childhood aphasia), 

dan hearing impairment, pada kondisi tersebut kita tidak perlu lagi fokus dengan 

apakah kemampuan bahasa anak masuk ke dalam kategori delay atau disorder, 

sebab pada kondisi ini, masalah bahasa yang terjadi sudah masuk ke dalam 

kategori disorder. 

SUMBER : GOOGLE  



 

 

Late talkers (LT). LT bukan merupakan sebuah diagnosis, melainkan sebuah 

istilah awal yang digunakan karena sebuah diagnosis belum dapat (secara waktu) 

untuk ditegakkan. LT sedikit banyak sama dengan SLI, sama-sama memiliki 

standard score di bawah 86 dan nonverbal IQ di atas 85. Beberapa studi 

mengatakan bahwa LT hanya memiliki masalah pada speaking skill (expressive 

language), namun ada juga yang menemukan bahwa LT juga memiliki masalah 

listening skill atau receptive language (Paul, 1993; Thal & Tobias, 1992; Thal, 

Tobias, & Morrison, 1991). 
 

Belum ada konsensus mengenai bagaimana dan kapan anak dikatakan LT dan SLI. 

Namun, pada berbagai literatur, SLI digunakan untuk anak usia 4 tahun atau 

lebih, sedangkan LT digunakan untuk anak usia di bawah 4 tahun (Layton, Caris, 

Wtson, 2000). 
 

Perbedaan dari SLI dan LT adalah, anak yang disebut LT, ketika pada usia 4 

tahun ia akan mengejar ketinggalan berbahasanya, berbeda dengan SLI. Atas 

dasar hal tersebut, jika menemukan anak di bawah usia 4 tahun yang memiliki 

standard score bahasa di bawah 86 dan nonverbal IQ di atas 85, kita dapat 

menggunakan istilah LT, namun ketika usia 4 tahun atau lebih anak tersebut 

tidak mengejar ketinggalan berbahasanya, maka kita dapat menyebutnya sebagai 

SLI. Atau, ketika bertemu anak usia 4 tahun atau lebih dengan standard score 

bahasa di bawah 86 dan nonverbal IQ di atas 85, maka secara otomatis kita 

menyebut anak tersebut sebagai SLI. 
 

 

All the best 

Rexsy Taruna, A.Md TW 

 

 
 

Peringatan: Tulisan ini dikutip dari berbagai referensi dan bertujuan untuk 

memperkaya pengetahuan para pembaca. Saya tidak bertanggung jawab atas 

kesalahpahaman serta salah mempergunakan informasi yang Anda terima. Jika 

Anda tidak yakin dengan apa yang tertulis pada tulisan ini, saya 

merekomendasikan Anda untuk mempelajari lebih banyak dari sumber lain. 
 

 

  



 
 

 



 

 


