
  

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Landasan dasar dari teknik Glenn Doman adalah terdapat pada Paterning dan  Flash 

Card. Teknik ini menekankan pada percepatan teknik membaca pada anak-anak. 

Apabila anak belajar lebih dini, maka cara anak menangkap ilmu pengetahuaan yang 

baru itu lebih mudah dan lebih cepet memahami ilmu pengetahuan yang baru 

ditangkapnya.  

Subjek pada saat diberi Flash Card awalnya tidak memperhatikan lama kelamaan 

subjek memperhatikan, tapi itu tergantung dengan kondisi pada subjek. Kalau subjek 

lagi malas maka subjek tidak akan memperhatikan apa yang kita berikan, subjek lebih 

suka dengan mainannya sendiri, seperti mainan plastik, sobekan kertas, sering 

mundar mandir keluar masuk kelas, dan sering mengalihakan perhatian dengan 

mengajak peneliti mengobrol atau alasan ke toilet atau haus minum, atau minta 

istirahat ke klinik dengan alasan kepalanya pusing dan capek, melihat keluar kelas , 

kalau di paksa subjek cenderung menguatkan badannya. Kalau subjek sudah 

melakukan seperti itu maka peneliti memberi pujian dengan kata-kat penyemangat.  

Subjek pada saat diberi hal yang baru. Subjek akan melakukan penolakan. Penolakan 

subjek adalah mempertahankan dirinya dari hal yang baru diterimanya diantaranya 

mengabaikan instruksi dari peneliti dengan tubuhnya menjadi berat sambil 

mengatakan “ gak bisa atau capek, untuk memberi kepercayaan pada subjek peneliti 

subjek memberikan contoh terlebih dahulu dengan mengajak subjek secara perlahan-

lahan, karena subjek hanya mematuhi perintah orangtuanya khususnya ibunya. Kalau 
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orang lain yang memberikan perintah, subjek akan mengulangi perilaku semula 

sebelum diberi tritmen apa-apa. 

Subjek mengalami perubahan cukup baik, subjek sudah bisa memahami kata-kata 

yang diberikan oleh peneliti walaupun masih sedikit. Subjek masih butuh mengenal 

kata-kata yang lebih banyak untuk memperbanyak pembendaraan kata yang ada 

dalam dirinya. Subjek lebih suka dengan diberi contoh berupa didepannya, subjek 

akan lebih mudah memahami kata-kata yang diberikan.  

Pada saat perlakuan berlangsung peran orang terdekat sangat dibutuhkan sekali dalam 

teknik Glenn Doman ini karena subjek hanya mematuhi perintah orang-orang yang 

dekat dengannya seperti ibunya atau pengasuhnya, sehingga disini peran Attachment 

(kelekatan) otangtua sangat dibutuhkan sekali demi kelancaran perlakuan yang 

diberikan ke subjek.  

Glenn Doman juga membutuhkan kedisiplinan dan kesabaran yang tinggi agar teknik 

ini bisa berjalan dengan yang kita inginkan dan mendapat hasil yang lebih baik. 

Berdasarkan temuan dan hasil analisa data dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran membaca anak Down Syndrome 

menggunakan teknik Glenn Doman di SD Tunas Mekar Indonesia Bandar lampung 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran membaca anak berkebutuhan khusus. Hal 

ini didasarkan pada temuan sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dirancang oleh guru dilihat 

dari Instrument Pengamatan Perencanaan Pembelajaran (IPPP) yaitu meliputi 

tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, 

pemilihan teknik pembelajaran, pemilihan media pembelajaran kejelasan 

sekenario pembelajaran, kerincian skenario pembelajaran, kesesuaian teknik 

dengan tujuan pembelajaran dan kelengkapan instrument secara keseluruhan 
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telah sesuai dengan kebutuhan anak yang pada penelitian ini adalah anak yang 

mengalami Down Syndrome.   

2. Proses pelaksanaan pembelajaran membaca teknik Glenn Doman pada anak 

Down Syndrome terdiri dari dua aktivitas, yaitu aktivitas guru dan siswa. 

Aktivitas guru dalam pembelajaran membaca anak Down Syndrome 

menggunakan teknik Glenn Doman sesuai dengan RPP yang dibuat. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara runtut dari awal kegiatan, 

kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

membaca anak Down Syndrome menggunakan teknik Glenn Doman terlihat 

subjek dapat mengikuti proses pembelajaran dengan senang sampai akhir 

kegiatan. 

3. Evaluasi pembelajaran membaca anak Down Syndrome menggunakan teknik 

Glenn Doman di SD Tunas Mekar Indonesia yang dilakukan oleh guru untuk 

menilai kemampuan membaca siswa menggunakan teknik lisan dan observasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru pendamping anak berkebutuhan khusus untuk lebih mempehatikan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu, pada kegiatan penutup. Pada 

pelaksanaannya sebaiknya diberi kegiatan yang lebih kreatif lagi tidak hanya 

sekedar memberi ucapan “terima kasih ya besok kita bermain lagi. 

2. Guru pendamping anak berkebutuhan khusus agar lebih kreatif lagi dalam 

membuat system penilaian untuk kegiatan pembelajaran membaca anak Down 

Syndrome dengan teknik Glenn Doman.”  
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3. Bagi otangtua, Orangtua hendaknya dapat mengenali kelainan pada subjek 

sejak dini dan diberi terapi oleh orang yang ahli dibidangnya, orang tua 

hendaknya juga menyadari potensi-potensi yang ada pada diri subjek, jangan 

disamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. 

4. Bagi peneliti, selanjutnya peneliti kali ini menggunakan  teknik Glenn Doman 

untuk anak Down Syndrome Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat meneliti teknik lain dengan anak yang berkebutuhan lain pula. Agar 

dapat memperkaya temuan untuk kemajuan pendidikan inklusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


