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Anak yang memiliki 
receptive language 
disorder akan mengalami 
kesulitan dalam memahami 
bahasa lisan dan tulisan.

Kesulitan untuk 
mengungkapkan gagasan/ide 
secara lisan dan tulisan.

Ada beberapa jenis learning difficulty pada anak, yaitu
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Deteksi Learning Difficulty 
Pada Anak Sedini Mungkin
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“Kenapa anak saya tidak seperti teman-teman 
seusianya? Dia susah sekali memahami 
pelajaran, kesulitan dalam membaca, sering 
salah saat  menulis dan susah belajar hitungan. 
Apakah anak saya “bodoh” atau “malas”?”

elum tentu, SOA Family. Bukan juga berarti bahwa 
si anak malas. Bisa saja anak tersebut mengalami 
masalah kesulitan belajar atau learning difficulty.

Learning difficulty adalah sebuah terminologi yang 
digunakan untuk menggambarkan seorang anak dengan 
masalah spesifik dalam belajar. Anak yang mengalami 
Learning difficulty tidak memiliki IQ rendah, kadang-
kadang bahkan memiliki IQ di atas rata-rata dan superior. 
Karena itu sering kali Learning difficulty tidak terdeteksi 
melalui tes IQ. Anak yang mengalami kesulitan dalam 
belajar bisa disebabkan karena adanya gangguan 
neurologi, yaitu kelainan yang berkaitan dengan otak dan 
sistem syaraf.

Disleksia adalah 
gangguan belajar 
yang ditandai dengan 
kesulitan membaca, 
menulis, dan mengeja. 

Diskalkulia adalah kesulitan dalam 
mempelajari konsep matematika 
dasar seperti nilai, waktu, 
penjumlahan dasar, menghafal 
tanggal, serta sistem penomoran.

Disleksia Diskalkulia
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Anak yang memiliki masalah dengan learning 
difficulty dapat berpengaruh terhadap konsep dirinya, 
terutama apabila tidak terdeteksi dan dipahami. Anak 
ini akan cenderung memandang diri rendah dan 
tidak percaya diri karena berbeda dengan teman-
teman sebayanya dalam belajar. Orang tua sendiri 
sering tidak menyadari bahwa anaknya mengalami 
masalah learning difficulty, sehingga terjebak untuk 
memberikan label “bodoh” atau “malas” kepada si 
anak. Hal ini akan semakin memperburuk situasi anak 
dalam pembentukan konsep dirinya. 

Beberapa diagnosa lain yang dapat menyebabkan anak mengalami 
kesulitan belajar adalah:

Slow learner adalah sebutan untuk 
anak yang sulit dalam mempelajari 
sesuatu, baik dalam hal akademis 
maupun keterampilan. Penderita 
slow learner memiliki IQ sedikit 
di bawah rata-rata, tetapi bukan 
tergolong anak terbelakang mental.

ADHD adalah gangguan yang 
menyebabkan seorang anak sulit 
memusatkan perhatian, serta memiliki 
perilaku impulsif dan hiperaktif.

ADD adalah sebuah 
gangguan yang membuat 
seseorang mengalami 
kesulitan untuk fokus 
pada sesuatu.

Slow Learner

Attention Deficit 
Hyperactivity 
Disorder (ADHD)

Attention Deficit 
Disorder (ADD)

ABCD

Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk 
mendeteksi sedini mungkin kondisi anak. Jika sejak kelas 
1 SD anak sudah terlihat berbeda dengan teman-teman 
seusianya dalam menangkap pelajaran, maka orang tua 
harus segera membawa anaknya untuk menemui seorang 
profesional. Carilah psikolog yang spesifik menangani 
anak dengan masalah learning difficulty. Psikolog akan 
melakukan assessment terhadap anak. Jika ternyata 
hasil assessment menunjukkan anak mengalami learning 
difficulty, jangan langsung panik. Sangat penting bagi 
orang tua menerima kondisi anak sehingga dapat 
menentukan solusi terbaik untuk menangani masalahnya.
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Carilah sekolah yang tepat 
bagi kondisi anak. Ini bisa 
dikonsultasikan dengan 
profesional yang melakukan 
assessment.

Fokus pada kemampuan 
anak. Setiap anak pasti 
memiliki talenta. Temukan 
dan kembangkan 
kekuatan anak anda.

Kembangkan keterampilan sosial dan 
emosi anak. Dukunglah anak anda 
dengan penuh cinta kasih. Yakinkan 
bahwa anak anda berharga. Ajak 
anak untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang dapat menumbuhkan 
kemampuan sosial dan emosinya. 
Misalnya dengan memasukkan anak ke 
klub olah raga atau kegiatan-kegiatan 
lain yang sesuai dengan minat anak.

Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan jika orang tua 
menemukan anaknya mengalami masalah learning difficulty:

Leonardo da Vinci, John Lennon, Muhammad 
Ali, Albert Einstein, adalah beberapa tokoh 
dunia yang mengalami disleksia. Mereka 
mampu mengatasi kelemahannya dan 
mencapai prestasi di bidang masing-masing. 
Situasinya tidak selalu mudah, dibutuhkan 
penerimaan yang kuat dari orang tua serta 
komitmen tinggi untuk terus memberikan 
dukungan penuh kepada anak. 

Mengetahui anak memiliki 
masalah learning difficulty pasti 
menimbulkan kekuatiran pada 
orang tua. Ini hal yang wajar. 
Tetapi jika penanganannya 
tepat, anak dengan learning 
difficulty dapat berkembang 
maksimal.
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Cerita Bulan November

Cerita Bulan 

November

Instagram Live with @tanyamentor

10 November 2021 20 November 2021

Ibu Hanlie Muliani, M.Psi menjadi narasumber 
dalam program Instagram Live yang diadakan 
oleh @tanyamentor dengan topik: Super Dad, 
Super Mom, for Super Kid.

Webinar Parenting bersama Little Ants Preschool 
dengan topik: Melatih Kemandirian, Tanggung 
Jawab, Disiplin, dan Kontrol Diri Pada Anak.

25 November 2021

Live dalam program Smart Parenting 
di youtube Smartfm mengangkat tema: 
‘Kindness’ (Ramah/Murah Hati).
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Cerita Bulan November

26 November 2021

27 November 2021

Webinar Parenting 
tentang ‘How to Talk 
to Your Children about 
Bullying’ bersama 
dengan Tzu Chi Primary 
School.

Webinar Parenting bersama 
Little Ants Preschool
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Cerita SOACerita Bulan Desember

Desember
Cerita Bulan 

4 Desember 2021

6-8 Desember 2021

9 Desember 2021

10 Desember 2021

13 Desember 2021

15 Desember 2021 15-16, 20-22  Desember 2021 16-18 Desember 2021

Webinar untuk publik dengan topik: 
Dealing With My Body’s Insecurities. 

Webinar Workshop Bullying 
bersama guru-guru Tzu Chi

Webinar Workshop Sex Education 
bersama SMP Materdei

Webinar Workshop Sex Education 
bersama St. John School

IG Live @tanyamentor

Webinar bersama guru-
guru Sekolah Technosa

Workshop Social Learning Teenpreneurship Camp dengan 
Tema: “Start Early, Finish Strong!”
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FIND YOUR INTEREST IN STUDY AND CAREER WITH

Or are you still confuse 
to decide the right 
career for the future?

Are you confused of 
choosing the right 
stream in high school?

Are you still 
confused the right 
major in university?

Why are 
many 

people not 

happy in their 

study and 
career?

(STUDY AND CAREER TEST)
Career Direct Assessment assists 
someone to see 4 important aspects  
in oneself, namely:  PERSONALITY, 
INTEREST IN STUDY AND CAREER,  
TALENT AND SKILL,  as well as 
VALUES (Value of work envir onment, 
work result and life). When these 4 
aspects support each other ,  someone 
will find their  PASSION.

Career Direct Assessment is a 
psychological test to find out Inter est 
in study and ca reer with the very  
detailed result with the accuracy level 
of more than 97%.

97%

Career Direct Assessment  
has been developed for 
more than 10 years by the 
world class experts of 
psychology.

STUDY AND 
CAREER TEST

CAREER DIRECT 
ASSESSMENT 


