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ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dini, terutama 
pada kemampuan menyimak. Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas. 
Dimana subyek penelitiannya adalah anak didik  kelompok A di TK Tarubasan 01 
semester I  tahun ajaran 2013/2014. Jumlah anak didik kelompok A  adalah 14 
anak. Metode yang digunakan adalah Glenn Doman dengan permainan kartu 
kata. Dan terbukti bahwa hal ini dapat meningkatkan kemampuan membaca dini 
anak. Penelitian ini melalui siklus 1 dan 2. Sebelum pelaksanaan tindakan 59,1 % 
,pada siklus 1 mencapai 71,1 % dan siklus 2 mencapai 80,1 %. Peningkatan 
membaca dini dengan metode Glenn Doman berdasarkan indikator sebagai 
berikut : Mengenal simbol-simbol yang terdapat dalam kata. Membedakan kata 
yang mempunyai suku kata awal dan akhir yang sama. Menirukan kembali 3-4 
urutan kata.Menghargai teman atau orang lain. Dapat diambil kesimpulan bahwa 
menggunakan metode Glenn Doman dapat meningkatkan kemampuan membaca 
dini anak. 

 
Kata kunci :Kemampuan  Membaca dini , Metode Glenn Doman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A. PENDAHULUAN 

Membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca maka banyak pengetahuan 

yang kita dapat. Pada kenyataannya budaya membaca sangat rendah 

dikalangan masyarakat kita, mereka lebih suka menonton televisi daripada 

membaca. Padahal sudah jelas banyak manfaat yang diperoleh dengan 

membaca, namun kegiatan ini saja masih kurang diminati. Untuk itu perlu 

ditanamkan  usia dini kebiasaan gemar membaca. 

Membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca maka banyak pengetahuan 

yang kita dapat. Pada kenyataannya budaya membaca sangat rendah 

dikalangan masyarakat kita, mereka lebih suka menonton televisi daripada 

membaca. Padahal sudah jelas banyak manfaat yang diperoleh dengan 

membaca, namun kegiatan ini saja masih kurang diminati. Untuk itu perlu 

ditanamkan  usia dini kebiasaan gemar membaca. 

Banyak orang tua yang marak membicarakan persoalan membaca bahkan 

sudah menjadi asumsi masyarakat tanpa membekali ketrampilan membaca 

pada anak sejak dini,  dikhawatirkan anak-anak akan mengalami kesulitan 

mengikuti pelajaran di sekolah dasar. Hal ini mengakibatkan banyak orang 

tua yang memohon pada guru TK untuk memberi ketrampilan membaca sejak 

dini.. Orang tua menuntut demikian dengan harapan nantinya anak dapat di 

terima di SD Unggulan yang memberikan uji kompetensi dalam penerimaan 

siswa baru. Bila hal itu tidak dikabulkan maka orang tua/wali tidak segan-

segan memindahkan anaknya ke TK yang memberikan ketrampilan itu. 

Dikhawatir tidak mendapat murid banyak penyelenggara PAUD secara diam-

diam memberikan ketrampilan membaca sesuai tuntutan wali murid. 

Kemudian muncullah pertanyaan “Apakah perlu mengajarkan membaca pada 

anak TK?” Sebenarnya hal itu tergantung pada penerapan metode yang tepat, 

alat belajar yang sesuaikan dengan perkembangan anak sehingga belajar 

membaca terasa mudah dan menyenangkan sehingga memberikan 

pengalaman positif bagi anak. Hal ini akan menjadikan anak gemar membaca 
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Kondisi  ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di TK Tarubasan 02 Klaten, 

banyak tuntutan orang tua yang ingin putra-putrinya diajari membaca, untuk 

itu dalam mengajari membaca guru menggunakan metode dikte.        Dari 14 

anak di kelompok A baru 2 anak atau sekitar 14,28% yang kemampuan 

membacanya sesuai indikator.  Dengan permasalahan tersebut guru berusaha 

untuk menemukan metode yang benar dan menyenangkan sehingga dapat  

dijadikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalah ini. Menurut Glenn 

Doman (04/07/2013 9:37) direktur dari The Institutes For The Achievement 

of Human Potensial, berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan para ahli 

bidang kedokteran dan Psikologis anak menyatakan bahwa anak perlu belajar 

membaca karena di usia balita ibarat kertas yang masih bersih, masih kosong 

dan sangat mudah menyerap banyak informasi dengan kecepatan luar biasa 

serta mudah untuk mengingatnya. Hal ini karena pada usia balita adalah masa 

keemasan (golden age) dan ditunjang dengan energi yang sangat luar biasa. 

Anak dapat belajar sebanyak yang diajarkan kepadanya. Dia belajar membaca 

sama mudahnya dengan kemampuannya sendiri anak mengerti bahasa lisan 

walau terkadang belum jelas  konsonannya (Hariyanto Agus, 2009). 

Penerapan metode yang kurang tepat pada saat mengajarkan membaca 

menjadi penyebab utama anak tidak suka akan kegiatan ini. Banyak pendidik 

yang tidak memperhatikan perkembangan anak, bahkan seringkali mereka 

menggunakan metode yang tidak menarik, misalkan dengan dikte. Tentu saja 

hal ini mengakibatkan anak terpaksa mengikuti kegiatan ini walaupun 

sebenarnya mereka tidak menyukai kegiatan ini, sehingga membuat anak bisa 

membaca tetapi tidak suka melakukan. Mereka melakukannya hanya untuk 

memuaskan orang tua atau guru saja. 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan 

diri sendiri (Anonim, 2001:707). Sedangkan menurut Purwodarminto 

(1994:628) kemampuan adalah kesanggupan seseorang untuk mengerjakan 

sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan yang digunakan oleh anggota 

suatu masyarakat untuk bekerjasama berinteraksi dan mengidentifikasi. 
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Menurut Hartati (dalam Nuraeni, 2001:21) membaca pada hakikatnya adalah 

kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan. Disebut 

kegiatan fisik karena ada bagian tubuh yang melakukan kegiatan, sedangkan 

kegiatan mental karena ada bagian pikiran terutama ingatan yang terlibat 

dalam kegiatan itu. 

Membaca dini adalah kegiatan yang sudah dirancang atau diprogram untuk 

anak pra sekolah.yang disertai kegiatan dan permainan yang menyenangkan 

serta menarik, agar kegiatan membaca menjadi lebih bermakna dan tidak 

membosankan dan dapat dijadikan sebagai perantara pembelajaran (Steinberg 

dalam Nuraeni, 2001:21) 

Metode Glenn Doman merupakan metode pembelajaran membaca dengan 

menyenangkan tidak menggunakan sistem mengeja tapi disajikan atau 

dikemas dengan menggunakan unsur bermain didalamnya. Metode Glenn 

Doman juga dapat mengembangkan kemampuan menyimak pada anak usia 

dini dapat juga dinamai dengan ilmu titen dalam Bahasa Jawa. Novina 

Suprobo on June 21,2008.(04/07/2013 9:37) 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi Tarubasan 01 Klaten. Yang terletak 

di dukuh Nalan, Desa Tarubasan, Kecamatan  Karanganom, Kabupaten 

Klaten. TK ini berada dalam satu lokasi dengan SDN. Tarubasan 01, Unit 

Pelayanan kesehatan Desa, dan Kantor Desa Tarubasan. Pelaksanan 

Penelitian mengambil waktu selama 3 bulan, dimulai pada bulan Juli, 

Agustus, September, Semester I Tahun Ajaran 2013-2014. 

Subyek penelitian adalah anak-anak siswa-siswi kelompok A TK Pertiwi 

Tarubasan 01 Klaten yang berjumlah 14 anak yang terdiri dari 6 anak 

perempuan, dan 8 anak laki-laki. Selain anak subjek penelitian ini adalah 

peneliti itu sendiri. Sutanti sebagai peneliti yang sekaligus berperan sebagai 

guru kelas A di TK ini.   

Prosedur adalah suatu aturan yang digunakan dalam penelitian dari awal 

dimulainya penelitian sampai akhir penelitian. 
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Dengan menggunakan prosedur yang benar diharapkan akan mendapatkan 

hasil yang optimal. Penggunaan prosedur yang efektif terdapat adanya 

kemungkinan  tindakan yang berulang-ulang dengan berbagai perbaikan 

berupa siklus untuk meningkatkan kemampuan membaca dini anak. Setiap 

siklus terdiri dari 3 sampai 4 pertemuan, dan setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian 

menggunakan lembar observasi perkembangan membaca dini, lembar 

pedoman observasi penerapan metode Glenn Doman, Catatan lapangan dan 

foto. 

Keberhasilan penelitian ini akan tercermin dengan adanya peningkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan membaca dini anak didik yang meliputi 

aspek: 

a. Anak mampu mengenal huruf-huruf abjad 

b. Anak mampu membaca kata 

c. Anak mampu membaca beberapa kata 

d. Anak mampu membaca kalimat sederhana 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Pra Siklus 

Upaya mengetahui kemampuan membaca dini anak sebelum tindakan. 

Peneliti melakukan pengamatan lebih teliti di hari Senin 22 Juli 2013. 

Peneliti memulai dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang dimulai 

dengan berbaris, kegiatan awal, membaca doa-doa pendek dilanjutkan 

dengan berbagi cerita, kebanyakan anak-anak diam dan ada beberapa 

anak yang mondar-mandir ada pula yamg duduk sambil makan. Ketika 

anak-anak diminta untuk berkenalan menyebutkan nama ayah ibu kakak 

adik serta alamat rumah kedepan kelas tidak ada yang berani maju 
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. Berdasarkan hasi observasi, peneliti dan guru mengambil sikap perlu 

untuk meningkatkan kemampuan membaca dini. Dengan harapan anak 

dapat lebih komunikatif dan interaktif serta lebih luas kosa katanya. 

Kemudian Peneliti dan kepala sekolah menyusun rencana untuk 

menentukan langkah selanjutnya dan hasilnya sepakat untuk melakukan 

tindakan pada hari Rabu 24 Juli 2013. 

2. Deskripsi Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan perencanaan dilaksanakan pada hari selasa 23 Juli 

2013.Kegiatan perencanaan ini guru berdiskusi dengan kepala 

sekolah mengenai tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus I. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus I kegiatan pembelajaran dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

Kegiatan Awal 

1) Dimulai dengan mengucapkan salam dan menawarkan pada anak 

siapa yang berani memimpin doa untuk mengawali kegiatan 

(Religius)  

2) Melakukan presensi dengan menanyakan pada anak-anak siapa 

yang tidak masuk sekolah (Peduli Lingkungan dan Jujur) 

3) Mengajak anak untuk bernyanyi bersama dengan “AKU DIRI 

SENDIRI” Untuk memusatkan perhatian anak (Semangat 

Kebangsaan) 

4) Membuat kesepakatan tentang aturan dalam pelaksanaan kegiatan 

(Disiplin) 

Kegiatan Inti 

1) Menunjukkan alat peraga yang akan digunakan dalam kegiatan 

2) Menyebutkan kelompok kata yang akan dipelajari dalam 5 kartu 

3) Memulai mengucapakan kata demi kata dengan menunjukkan 5 

kartu dihadapan anak-anak 
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Kegiatan Akhir 

1) Memberikan motivasi pada anak-anak bahwa sejak kecil, kita 

perlu belajar membaca.dengan metode yang sederhana yang 

mudah dipahami anak.agar nantinya kita tidak mudah ditipu oleh 

orang lain. misal kita bepergian jauh banyak petunjuk jalan yang 

terpampang di pinggir jalan-jalan, dengan mudah kita sampai 

tujuan karena kita bisa membaca dan pastilah kita tidak tersesat. 

2) Memberikan penghargaan pada anak yang mau memperhatikan 

apa yang disampaikan bu guru, anak-anak yang lain pastinya 

ingin pintar? Maka perhatikan yang bu guru sampaikan. 

3) Selain dengan huruf anak-anak juga bisa belajar dengan di bantu 

dengan gambar yang anak biasa temui. 

4) Penutup 

c. Observasi 

Berdasarkan pengamatan pertemuan ke 2 ini terlihat anak menikmati 

permainan kartu kata dengan tenang, namun demikian masih ada 

beberapa kekurangan yaitu: 

1) Ada beberapa anak yang berebut tempat lebih dekat dengan guru 

2) Beberapa anak yang belum konsentrasi 

d. Analisis dan Refleksi 

Adapun hasil analisis tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1) Ada reaksi bosan karena kata yang diperagakan dalam permainan 

kartu kata masih itu-itu saja 

2) Sudah ada peningkatan dan respon dari anak pada waktu 

mengikuti kegiatan permainan kartu kata 

3) Dalam hal mengulang menirukan ucapan guru sudah beberapa 

anak yang lancar bahkan dapat menunjukkan apa yang dia 

ucapkan seperti aku menunjuk ke dirinya.ayah, ibu, kakak, 

adik.dan dapat menyebut ciri-cirinya. Akan tetapi kemampuan 

membaca dini anak dalam satu kelas belum merata,ada sebagian 
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4)  kecil yang sudah meningkat ada pula sebagian besar yang masih 

rendah. Dari hasil analisis tersebut guru dan kepala sekolah masih 

menganggap hasil penelitian ini masih sangat rendah.maka  perlu 

membuat perencanaan untuk tindakan pada siklus berikutnya.. 

3. Deskripsi Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan  

Proses meningkatkan kemampuan membaca dini anak dengan 

metode glenn doman yang telah dilakukan pada siklus 1 pada 

umumnya sudah cukup baik, tetapi hasil yang diperoleh belum 

memuaskan. masih ada yang takut berkomunukasi dengan teman 

atau guru ada pula yang belum merespon ucapan guru dalam 

permainan kartu kata.untuk mengatasi kekurangan pada siklus 1, 

maka guru dan kepala sekolah akan mengadakan perencanaan 

tindakan siklus II pada hari senin 19 Agustus 2013 setelah libur 

puasa dan hari raya idul fitri. 

Siklus II ini direncanakan menjadi 2 kali pertemuan yaitu pertemuan 

pertama pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, dan pertemuan ke 

2 akan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 23 Agustus 2013. 

Guru dan kepala sekolah berdiskusi dan sepakat untuk lebih 

meningkatkan kemampuan membaca dini anak dengan metode 

Glenn Doman. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

Kegiatan awal  

1) Kegiatan dimulai dengan mengkondisikan anak-anak, posisi 

senam sederhana sebagai pemanasan sebulum kegiatan dimulai. 

2) Anak-anak memasuki kelas,berdoa bersama ( Religius) 

3) Menanyakan pada anak-anak adakah yang tidak masuk hari ini. 

4) Bertepuk “tepuk anak sehat” 
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5) Memasuki ruang bermain dan mulai membicarakan aturan dalam 

permainan. 

Kegiatan Inti 

1) Alat peraga yang akan digunakan dalam permainan,ditunjukkan 

pada anak-anak 

2) Alat peraga ada 5 kartu dihitung bersama-sama anak-anak,untuk 

memastikan jumlahnya sudah komplit 

3) Memulai permaianan anak mengamati dengan tenang 

Kegiatan Akhir 

1) Memberikan penghargaan pada anak-anak yanag telah mengikuti 

kegiatan 

2) Memberikan kesempatan anak-anak untuk bertanya 

3) Memberikan pesan-pesan 

4) Penutup 

c. Observasi 

Proses pelaksanaan pada siklus II pertemuan 2 sudah baik. 

kelemahan pada siklus ini dapat teratasi dengan baik.sehingga 

pembelajaran mengalami peningkatan. 

4. Perbandingan hasil  pembelajaran siklus I dan siklus II 

Peningkatan kemampuan membaca dini anak sebelum tindakan sampai 

adanya tindakan sampai siklus I dan II  menunjukkan peningkatan 

D. SIMPULAN 

Pelaksanaan siklus I dan siklus II telah dilakukan, berdasarakan hasil 

penelitian tersebut menunjukan adanya peningkatan kemampuan membaca 

dini pada anak kelompok A TK Pertiwi Tarubasan 01 
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Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan telah terbukti 

kebenarannya. Bahwa peningkatan kemampuan membaca dini dapat 

dilakukan dengan metode Glenn Doman. 
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