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ABSTRAKSI 

 

Mengajarkan berhitung (matematika) adalah salah satu fungsi yang penting 

dalam hidup, sebab matematika merupakan kegiatan yang dipakai virtual sehari-

hari. Untuk mengajarkan balita berhitung Glenn Doman menggunakan metode 

sistem  dotcard, yang pada hakekatnya mengajar anak dengan menunjukkan gambar 

dengan cepat secara bergantian, dengan waktu tidak melebihi lama pengucapan 

nama gambar yang ditampilkan tersebut. 

Gambar ditampilkan secara cepat dan diikuti suara pengucapan dari nama 

gambar tersebut. Pembelajaran berhitung dengan sistem dotcard yaitu menampilkan 

fakta dari angka yang digambarkan dengan bentuk dot. Sistem pembelajarannya 

dengan menampilkan titik dengan jumlah sesuai angka yang ditampilkan kemudian 

diikuti dengan gambar simbol dari angka tersebut. Gambar ditampilkan dengan 

diikuti pengucapan dari angka tersebut. Untuk dotcard selain memperkenalkan 

angka juga dikenalkan penjumlahan dan pengurangan. 

Dengan menggunakan software aplikasi metode Glenn Doman sebagai alat 

pengajaran akan lebih memudahkan para guru dan orang tua membantu anak dalam 

proses pembelajaran. Aplikasi ini juga bersifat mobile dan diterapkan pada system 

operasi android sehingga mudah dibawa kemanapun. Aplikasi ini dikhususkan 

untuk belajar berhitung bagi balita 

 

Kata Kunci: Flashcards, Glenn Doman, Android 
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ABSTRACT 

 

Teach numeracy (math) is one of the functions that are important in life, 

because mathematics is a virtual activities of daily use. To teach toddlers to count 

Glenn Doman method dotcard system, which is essentially teaching children by 

showing images quickly alternate, long time not to exceed the spoken name of the 

displayed image. 

The image quickly and followed by the voice pronunciation of the name of 

the image. Learning arithmetic with dotcard system which displays the facts of the 

figures are depicted with dot shape. Learning system by displaying the appropriate 

number of points by the number shown, followed by drawing a symbol of that 

number. The picture is displayed followed by the pronunciation of the number. To 

dotcard figures also introduced in addition to introducing addition and subtraction. 

By using software applications Glenn Doman method as a teaching tool will 

make it easier for teachers and parents to help children in the learning process. 

Applications are also applicable to mobile and android operating system making it 

easy to carry anywhere. Application is devoted to learning to count for toddlers 

 

Keywords: Dotcard, Glenn Doman, Android 
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