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D UA puluh tujuh tahun
yang lalu, Audi Zarkasyi la-
hir dengan profoundly

deaf(tunarungu berat) 90-115 desi-
bel. Dokter saat itu memvonis Audi
tidak akan mampu berbicaraverbal
dan harus menggunakan bahasa
isyarat (sign language). Sebagai
ibu, Srihadi sempat depresi bebera-
pa minggu, tetapi kemudian ia ter-
sadar bahwa "anak adalah titipan
Tuhan". Penulis buku ini sadar dan
bersama-sama dengan seluruh ke-
luarga bangkit mengajari Audi un-

resensi buku

tuk "mendengar", ''berbicara'', dan
"berbahasa".

Caranya, semua kata, baik kata
benda, kata kerja, kata sifat, dan
angka yang dapat digambarkan
(visual) dibuat kartu. Setiap hari
Srihadi memotivasi seluruh kelu-
arga agar mengajarkan kartu ter-
sebut kepada Audi. Kartu bergam-
bar bola, di bawahnya ditulis "bo-
la". Kartu bergambar orang men-
euci, di bawahnya ditulis "men-
cu-ci". Maka, sejak usia satu sete-
ngah tahun, Audi menjalani ber-
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bagai terapi dan mengenakan e-
aring aid. Usia dua tahun, ia
mengikuti speech therapy. Srihadi
sekeluarga pun tidak pernah
memperlakukan Audi sebag .
anak tunarungu. Ibunya teta ma-
sib membacakan cerita dan e-
nyanyikan lagu nina bobo se e-
lum tidur secara rutin.

Dari hari kehari, Audi tetap er-
latih menggunakan pita suarai a
(berbicara). la selalu bersekol h di
sekolah formal, meskipun saa me-
masuki usia SD (1990), bel ada
ketentuan sekolah inklusi. U ung
masib ada TK, SDN, SMPN, dk n
SPMA Tanjung Sari yang ber ia
menerima Audi meskipun menggu-
nakan alat bantu dengar.

Selama mengikuti pendidik
dari SD sampai dengan SMP, _udi
juga dibantu guru les atau gur
kunjung, setelah SPMA dan iliah
baru belajar mandiri. Kini, A di su-
dah bukan anak -anak lagi kar ma
sudah berusia 27 tahun b n me-
rencanakan pemikahannya . ir
tahun ini.

Srihadi pun berkeyakinan l ahwa
jika Audi yangprofoundly deaf
mampu berkomunikasi verb Ikare-
na memperoleh simulasi dini tidak
menutup kemungkinan bah a
anak tunarungu lainnyajuga am-
pu melakukan hal yang sama

Audi Zarkasyi sesungguhnya la-
hir dengan persalinan norm be-


