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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

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. 

Anak usia dini merupakan usia yang potensial untuk menanamkan 

kebiasaan ini, karena masa-masa ini anak mudah menyerap berbagai hal yang 

menarik perhatiannya, sehingga kita dapat menanamkan kebiasaan membaca 

pada anak  melalui kegiatan yang menyenangkan. Salah satu penyelenggara 

yang memfasilitasi kegiatan ini adalah melalui Pendidikan Usia Dini. Salah 

satu bagian dari PAUD yang memberikan pelayanan di usia 4-6 tahun adalah 

Taman Kanak-Kanak (TK). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 

1990, Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar 

lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang 

diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar 

sekolah. Jadi TK merupakan suatu wadah untuk mengembangkan aspek-
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aspek yang ada pada anak yaitu nilai moral dan agama, fisik motorik, 

kognitif, bahasa dan sosial emosional. 

Semua aspek perkembangan dapat dikembangkan dengan 

memberikan rangsangan yang tepat. Salah satu aspek tersebut adalah aspek 

bahasa yang meliputi mengungkap bahasa, menerima bahasa dan keaksaraan. 

Hal itu dijadikan upaya pembekalan pada anak dalam peningkatan 

kemampuan membaca dini. 

Dalam memperoleh ilmu pengetahuan membutuhkan proses 

belajar, dalam belajar perlu membaca. Karena membaca adalah proses 

memberikan arti kepada dunia. H. AR Tilaar beberapa agenda Reformasi 

Pendidikan Nasional dalam Perspektif abad 21 (Magelang : Indonesia Tera 

1999:382)  

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 
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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 . 

Dalam penelitian ini indikator kemampuan membaca berdasarkan 

kurikulum KBK 2004, antara lain: 

a) Mengenal simbol-simbol huruf yang terdapat dalam kata 

b) Membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata awal yang sama dan 

suku kata akhir yang sama. 

c) Menirukan kembali 3-4 urutan kata 

d) Menghargai teman atau orang lain 

Kondisi  ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di TK Tarubasan 01 

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 
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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 

Peneliti akan menggunakan metode Glenn Doman untuk 

meningkatkan Kemampuan Membaca Dini. Dengan harapan penyajian 

belajar membaca dini dengan permainan akan lebih menyenangkan dan dapat 

memberikan peningkatan  kemampuan membaca dini anak secara natural dan 

optimal. Serta dapat mengajak para guru TK dan orang tua untuk berfikir, 

bersikap arif dalam masalah ini dan melakukan inovasi-inovasi dalam 
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penerapan belajar membaca dini di Taman Kanak-Kanak tanpa 

mengesampingkan aspek perkembangan anak 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti perlu mengadakan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan membaca dini dengan metode Glenn 

Doman Pada Anak  Kelompok A TK Pertiwi Tarubasan 01 Klaten Tahun 

Ajaran 2013/2014”.  

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu 

adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini masalah 

yang diteliti adalah: 

a. Kemampuan membaca dini dibatasi dengan kegiatan dikelas dengan tema 

Diri Sendiri di semester 1 pada anak kelompok A TK Pertiwi Tarubasan 

01 Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. 

b. Penggunaan Metode Glenn Doman dengan permainan kartu kata 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

“Apakah Penerapan Metode Glenn Doman dapat Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Dini Pada Anak Kelompok A di TK Pertiwi Tarubasan 01 Klaten 

Tahun Ajaran 2013/2014?” 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

a. Tujuan Khusus 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca dini melalui metode Glenn Doman pada anak kelompok A di TK 

Tarubasan 1 Klaten tahun ajaran 2013/2014. 

b. Tujuan Umum 

1) Meningkatkan kemampuan membaca dini pada anak kelompok A 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode Glenn 

Doman. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kemampuan 

membaca Dini dengan metode Glenn Doman.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Membantu guru dapat memilih dan memilah metode dan media yang  

digunakan dalam proses pembelajaran di TK. 

2) Bagi Anak 

a) Membantu dan mempermudah anak didik untuk mengembangkan 

kemampuan membaca dini. 

b) Merangsang minat bakai anak dalam membaca sejak dini tanpa ada 

unsur paksaan. 
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c. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan dasar bagi sekolah dalam pemilihan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


