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LEARNING DISORDER

Ada 3 Jenis  Gangguan dalam LD:

�Reading Disorder

�Mathematic Disorder

Writing Disorder�Writing Disorder



READING DISORDER

� Menurut DSM IV-TR:

a.   Prestasi membaca yang diukur dengan tes 

ketepatan dan pemahaman membaca individu yang 

terstandarisasi, hasilnya berada di bawah harapan 

usia kronologis, dengan pengukuran inteligensi, dan usia kronologis, dengan pengukuran inteligensi, dan 

usia pendidikannya.

b.   Gangguan pada kriteria A secara signifikan dapat 

mengganggu prestasi akademik dan 

c.   Jika muncul keterbatasan (deficit) pada sensori, 

kesulitan membaca secara terus-menerus 

berhubungan dengan hal tersebut.



READING DISORDER

� Masalah pada syaraf otak yang mengurus 

penglihatan, bahasa dan memori

� Kesulitan dalam memhami dan membedakan 

bunyi (phonological skill)bunyi (phonological skill)

� Yang dilihat : ketepatan, kecepatan & 

pemahaman dalam membaca

� Kesalahan : d      b (huruf yang terbalik), was

saw (kata yang terbalik), place        palace 

(penghilangan huruf dalam kata)



MATHEMATICS DISORDER

� Menurut DSM-IV TR:

a.   Kemampuan berhitung (matematika), yang diukur 
dengan tes individu yang terstandarisasi, hasilnya 
berada di bawah harapan usia kronologis, dengan 
pengukuran inteligensi, dan usia pendidikannya.

b.   Gangguan pada kriteria A secara signifikan dapat b.   Gangguan pada kriteria A secara signifikan dapat 
mengganggu prestasi akademik dan aktivitas 
sehari-hari yang memerlukan kemampuan 
berhitung (matematika).

c.   Jika muncul keterbatasan (deficit) pada sensori, 
kesulitan dalam menghitung (matematika) secara 
terus-menerus berhubungan dengan hal tersebut.



MATHEMATICS DISORDER

� Dyscalculia

� Kesulitan dalam memahami konsep abstrak 

dalam operasi hitung & pemecahan masalah

� Kesulitan dalam memahami angka dan � Kesulitan dalam memahami angka dan 

simbol

� Tidak ada masalah dengan IQ, fungsi 

sensori, perkembangan & emosi

� Kesulitan dengan visual-spatial

� Berhubungan dengan syaraf otak



WRITING DISORDER

� Menurut DSM-IV TR:

a.   Kemampuan menulis berdasarkan pengukuran tes 
individu yang terstandarisasi (atau pengukuran 
fungsi kemampuan menulis), dimana hasilnya di 
bawah harapan usia kronologis, dengan 
pengukuran inteligensi, dan usia pendidikannya.pengukuran inteligensi, dan usia pendidikannya.

b.   Gangguan pada kriteria A  secara signifikan dapat 
mengganggu prestasi akademik dan aktivitas 
sehari-hari yang memerlukan keahlian dalam 
menulis kata-kata (misalnya menulis kalimat yang 
benar dan paragraph yang teratur.

c.    Jika muncul keterbatasan (deficit) pada sensori, 
kesulitan dalam menghitung (matematika) secara 
terus-menerus berhubungan dengan hal tersebut.



WRITING DISORDER

� Masalah pada visual motor        eye-hand 

coordination

� Biasanya diikuti dengan masalah 

perencanaan, evaluasi diri dan modfikasi diriperencanaan, evaluasi diri dan modfikasi diri



Cause

� Genetic & Constitutional

� Neurobiological factors

� Social & Psychological factors



Treatment & Prevention

� Educational Method

Teaching strategy       meningkatkan kontrol 

diri dan sikap positif thd kemampuan dirinya

� Psychosocial Method� Psychosocial Method

� Support group for parents

� Medical intervention


