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Siapkan diri menjemput impian, menjemput kesuksesan masing-masing. Bukan masalah mampu 

atau tidak mampu tapi mau atau tidak mau karena siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan 

berhasil: 

MAN JADDA WAJADA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 TIM CTSD UIN Sunan Kalijaga, Sukses Belajar Di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Center for Teaching 

Staff Development, 2015), hlm. 47.  
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ABSTRAK 

Ellen Tinoko Ranti. Pelaksanaan Metode Show and Tell Melalui Sistem Belajar e-

learning untuk Mengembangkan Kecerdasan Verbal Linguistik Anak (Studi Terhadap Sistem 

Pembelajaran e-learning di TK Ceria Timoho Yogyakarta). Tesis. Yogyakarta: Program Studi 

Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2021.  

Fase usia dini merupakan waktu yang tepat untuk mengenalkan serta mengembangkan 

berbagai kecerdasan yang akan menjadi bekal untuk anak di masa yang akan datang. Salah satu 

bekal yang sangat penting untuk dikembangkan pada anak usia dini adalah kecerdasan verbal 

linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan 

kemampuan menggunakan kosakata dan bahasa. Mengigat betapa pentingnya kecerdasan verbal 

linguistik dikembangkan sedini mungkin karena kunci seseorang untuk dapat berkomunikasi 

secara baik dengan orang lain adalah melalui berbicara. Penelitian kali ini akan menggunakan 

sebuah metode yang baru dan masih terdengar sangat asing, yaitu menggunakan metode Show 

and Tell. Metode show and tell merupakan sebuah metode yang sangat popular di gunakan di 

dunia Barat karena ke-praktisan dan ke-efisienan dalam penggunaannya. Pelaksanaan metode 

show and tell akan dilaksanakan melalui sistem belajar e-learning.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

dilakukan di TK Ceria Timoho Yogyakarta berlokasi di Jalan Polisi Istimewa, Timoho, 

Yogyakarta. Fokus penelitian ini untuk memperoleh gambaran di lapangan tentang bagaimana 

proses pelaksanaan dari metode show and tell dalam sistem belajar e-learning dan bagaimana 

dampak dari pelaksanaan metode show and tell terhadap kecerdasan verbal lingusitik anak maka 

penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dihimpun dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah 

principal, educator yellow and purple class, anak-anak yellow and purple class, serta beberapa 

orang tua. Hasil penelitian ini diuji keabsahan datanya dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian ini mengerucut pada dua kesimpulan, yaitu (1) Pelaksanaan metode show 

and tell pada sistem belajar e-learning di TK Ceria Timoho Yogyakarta dilaksanakan secara 

berurutan serta terencana dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, semua alat, bahan serta 

seluruh keperluan yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan SOP sekolah 

tersebut. (2) Dampak dari pelaksanaan metode show and tell melalui sistem belajar e-learning 

pada anak di TK Ceria Timoho Yogyakarta berdampak baik pada proses terbentuknya 

kecerdasan verbal linguistik anak. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya empat buah indikator 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) verbal linguistik anak usia 4-5 Tahun 

yang mengacu pada Kurikulum 2013 yang digunakan di sekolah tersebut.  

 

 

 

 

Kata Kunci: Metode Show&Tell, Pembelajaran e-learning, Kecerdasan Verbal Linguistik 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 

1987. 

A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We        و

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 

 Ditulis Sunnah سنة

 Ditulis ‘Illah عله 
 

C. Ta’ Marbuṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan ‘h’ 

 ditulis  al-Mā’idah الما ئدة

 ditulis  Islāmiyyah إسال مية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan ‘h’. 

 .ditulis Muqāranah al-Maẓāhib  مقارنة المذاهب

D. Vokal Pendek 

  ِ  Kasrah ditulis  I I 

  ِ  Fathah ditulis  A A 

  ِ  Dammah Ditulis U U 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 إستحسا ن

ditulis 

ditulis 

Ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

Ā 

Uns|a 

 

3. Kasrah + ya’ mati 

يالعلوان  

ditulis 

ditulis 

Ī 

al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 علوم 

ditulis 

ditulis 

Ū 

‘Ulūm 
 

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم

Ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wāwu mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت 

 ditulis la’insyakartum إلن شكرتم
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’an القرآن 

 Ditulis al-Qiyās القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya. 

 Ditulis ar-Risālah الرسالة 

 ’Ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya: 

 Ditulis Ahl-Ra’yi أهل الرأي 

  Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini merupakan sekelompok individu yang harus mendapatkan 

pendidikan yang baik dan sesuai demi masa depan anak dan bangsa ini. Menurut Beichler dan 

Snowman, anak usia dini adalah anak yang berusia diantar 3 – 6 tahun. Hakikat anak usia dini 

adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam 

aspek fisik, kognitif, sosial – emosional, kreativitas, bahasa serta seni yang khusus sesuai 

dengan tahapan yang dilalui oleh anak tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa “Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.2  

Masa–masa anak usia dini sering kali disebut masa keemasan atau biasa dikenal 

dengan masa golden age. Pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang.3 Pendidikan anak usia dini 

merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia, karena pembentukan karakter bangsa 

dan kemajuan ditentukan penanaman sejak anak usia dini, dalam merealisasi upaya tersebut 

 
2 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003). 
3 Slamet Suyanto, Dasar – Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2005), hlm. 

6.  
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pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, dalam 

peningkatan mutu pendidikan baik pendidik maupun tenaga kependidikan, yang mencakup 

jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal, semua upaya tersebut dengan maksud 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Anak usia dini memiliki karakter yang berbeda–beda antara satu dengan yang 

lainnya. Setiap anak pasti memiliki karakteristik yang unik. Setiap individu memiliki 

kekhasan yang berbeda dengan anak lain nya. Itulah mengapa pendidikan memiliki peran 

yang sangat penting dalam mengembangkan anak pada masa – masa golden age ini. Telah 

diketahui bahwa pada masa keemasan atau golden age ini, kemampuan otak anak berkembang 

sangat pesat sehingga Anak nanti nya akan lebih mudah menyerap serta memahami segala 

pengetahuan atau informasi yang diberikan kepadanya. Pada usia ini, anak sudah mampu 

melakukan segala sesuatu yang di lihat ataupun di contohkan kepadanya. Anak sudah mampu 

menirukan dari apa yang dia dengar. Orang tua yang memiliki anak di usia dini hendaklah 

selalu menjaga tutur katanya sebab sangat mempengaruhi kecerdasan bahasa yang akan anak 

miliki.  

Wechsler menjelaskan bahwa kecerdasan merupakan sebuah konsep generic yang 

melibatkan kemampuan seseorang untuk berbuat dengan menghasilkan tujuan tertentu.4 

Gardner juga berpendapat bahwa kecerdasan merupakan sebuah kemampuan umum yang 

ditemukan dalam berbagai tingkat pada setiap diri individu.5 Berdasarkan definisi di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk 

berbuat dengan sebuah tujuan tertentu yang ditemukan dalam berbagai tingkatan.  

 
4 Iskandar, Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru). (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 50.  
5 Gardner H, Kecerdasan Majemuk. (Batam: Interaksara, 2003), hlm. 32.  
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Kecerdasan merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan dikembangkan dalam diri 

anak usia dini. Melalui kecerdasan yang terdapat pada diri anak kelak anak akan dapat 

berkembang dengan luar biasa. Howard Gardner seorang seorang psikolog dan ahli 

pendidikan Universitas Harvard Amerika Serikat merumuskan teori Multiple Intelegensi 

(kecerdasan ganda/majemuk). Dalam karyanya yang berjudul Frames of Mind disebutkan 

bahwa seorang individu dapat mencapai keberhasilan tidak dengan hanya mengandalkan IQ 

tinggi tetapi bisa mengandalkan kecerdasan yang lain, di antaranya adalah: kecerdasan 

musical, kecerdasan kinestetik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan verbal linguistic, 

kecerdasan visual spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan 

naturalis, serta kecerdasan spiritual.6 Perlu diketahui oleh para orang tau bahwa terdapat 

sembilan jenis kecerdasan yang terdapat pada setiap diri anak. Kecerdasan verbal linguistik, 

kecerdasan spasial-visual, kecerdasan kinestetik-jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial,  dan 

kecerdasan logis-matematis.  

Sembilan kecerdasan tersebut tentu sangat penting untuk ditumbuhkan serta 

dikembangkan pada diri anak sedini mungkin. Salah satu kecerdasan tidak kalah pentingnya 

untuk dikembangkan pada anak usia dini adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan 

verbal linguistik merupakan sebuah kecerdasan yang sudah diakui bertahun-tahun sebelum 

kecerdasan yang lain. Kecerdasan verbal linguistik dan kecerdasan logis-matematis bahkan 

digunakan sebagai pengukuran IQ. Sebelum membahas terlebih dalam mengenai kecerdasan 

verbal linguistik perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan verbal 

linguistik.  

 
6 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 20.  
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Kecerdasan linguistik ini berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam berbahasa, 

yakni mendengar, menulis, berbicara, dan membaca. Menurut Sefrina, kecerdasan verbal 

linguistik adalah sebuah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan penggunaan 

bahasa serta kosa kata, baik itu yang secara tertulis atau pun secara lisan.7 Jasmine 

berpendapat bahwa kecerdasan verbal linguistik adalah sebuah kecerdasan yang berbeda 

dengan kecerdasan lain nya, karena setiap orang yang mampu bertutur dan berkata–kata dapat 

dikatakan memiliki kecerdasan verbal linguistik tetapi yang membedakannya adalah tingkatan 

atau level kecerdasan mereka.8  

Terdapat beberapa ciri yang menandakan bahwa anak memiliki kecerdasan verbal 

linguistik dalam dirinya, yaitu: anak terlihat aktif berbicara walaupun kata yang diucapkan 

belum jelas dan belum bisa dipahami, anak selalu ingin bercerita dan tertarik dengan berbagai 

cerita, anak mengeja kata-kata, dan yang terakhir yaitu anak dapat mempraktekan kosakata 

yang pernah di dengarnya. Dari fakta lapangan yang diperoleh, pada anak usia 4-5 tahun 

masih terdapat banyak sekali anak yang mengalami kondisi kesulitan untuk berkomunikasi 

dan pengucapan kosakata yang belum jelas. Anak mau untuk berbicara jika tertarik dengan 

tema pembelajaran yang disampaikan pada hari itu, tetapi jika tidak maka anak tersebut hanya 

akan diam saja, berjalan kesana-kemari, memainkan kamera aplikasi e-learning. Saat anak 

tertarik pada tema pembelajaran hari itu pun sang anak mau berbicara tetapi hanya sedikit dan 

kosakatanya belum jelas untuk dipahami educator dan teman-temannya.  

 

 
7 Sefrina A, Deteksi Minat Bakat Anak. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), hlm. 39.  
8 Jasmine Julia, Mengajar Berbasis Multiple Intelligences. (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 16 – 17.  
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Terdapat berbagai cara untuk mengoptimalkan kecerdasan verbal linguistik seorang 

anak. Salah satu nya menggunakan metode Show and Tell. Dalam bahasa inggris “show” 

memiliki arti “menunjukan” dan “tell” yaitu menceritakan. Jika digabungkan kedua bahasa 

tersebut memiliki arti yaitu “menunjukan dan menceritakan”. Henry Alexis Rudolf Tilaar 

menjelaskan bahwa Show and Tell adalah kegiatan yang mengutamakan kemampuan 

berkomunikasi secara sederhana. Tujuan dari kegiatan show and tell yang dilakukan adalah 

melatih anak untuk berani dan mampu berbicara di depan kelas dan membiasakan anak – anak 

untuk peka terhadap hal–hal sederhana sehari – hari.9 Show and Tell ini merupakan suatu 

metode yang paling popular dan paling diandalkan di negara Barat. Metode show and tell ini 

dapat dimanfaatkan untuk tiga ranah sekaligus. Tiga ranah tersebut yaitu: show and tell 

educative for speaking atau show and tell edukatif untuk berbicara, show and tell educative 

for record playing toys atau show and tell untuk bermain dengan mainan, dan yang terakhir 

show and tell for childrens book atau show and tell untuk buku anak.  

Pelaksanaan metode show and tell ini sendiri sesungguhnya lebih sederhana dan 

menyesuaikan dengan keadaan. Walaupun tidak menggunakan alat serta bahan dalam 

pelaksanaan metode ini pun tidak masalah. Karena salah satu maksud dengan 

dilaksanakannya metode ini adalah bukan hanya terfokus pada penggunaan alat serta bahan 

yang digunakan akan tetapi lebih kepada bagaimana anak mau untuk “tampil serta 

menceritakan” mengenai pengalaman atau apapun itu kepada orang lain dan teman-temannya. 

Penelitian ini pada ranah show and tell educative for speaking. Penelitian sudah 

dilaksanakan selama kurang lebih 50 hari kepada anak-anak TK Ceria Timoho Yogyakarta 

dengan menerapkan pelaksanaan metode show and tell pada pembelajaran e-learningnya. 

 
9 H.A.R Tilaar, Media Pembelajaran Aktif. (Bandung: Nuansa Cendekia. 2013), hlm. 103. 
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Pembelajaran secara e-learning yang saat ini sedang dilaksanakan di TK Ceria Timoho 

Yogyakarta merupakan sebuah sistem pembelajaran terbaru di sekolah tersebut. Sistem 

pembelajaran sebelumnya yang diterapkan yaitu sistem pembelajaran tatap muka. Seperti 

biasa anak datang ke sekolah untuk belajar, bermain, serta melakukan beberapa kegiatan 

pembelajaran. Tetapi karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan 

untuk dapat melakukan pembelajaran di sekolah maka saat ini pembelajaran tersebut berubah 

menjadi pembelajaran secara e-learning.  

Sistem pembelajaran e-learning merupakan sebuah sistem pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan secara jarak jauh, dimanapun, dan kapan pun. Untuk saat ini, sistem 

pembelajaran secara e-learning merupakan salah satu cara efektif yang dipilih oleh TB-TK 

Ceria Timoho Yogyakarta untuk dapat tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar 

dengan anak-anak di tengah masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. 

Pelaksanaan pembelajaran secara e-learning yang saat ini sedang dilaksanakan di TB-TK 

Ceria Timoho Yogyakarta juga tentunya akan membawa beberapa dampak positif yaitu meng-

efisiensikan pelaksanaan pembelajaran, mempersiapkan serta melatih diri dengan sistem 

pembelajaran e-learning untuk masa yang akan datang, serta membuat orang tua, pengasuh, 

para educator serta anak-anak untuk mulai mengembangkan kemampuan IPTEK.  

Pembelajaran secara e-learning mau tidak mau harus dilaksanakan agar anak-anak TB-

TK Ceria Timoho Yogyakarta tetap mendapatkan pembelajaran di situasi seperti ini. Diatas 

sudah disebutkan beberapa dampak positif yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran 

secara e-learning yang bermanfaat bukan hanya untuk pihak sekolah saja, tetapi orang tua, 

pengasuh, serta anak-anak juga akan memperoleh dampak positif dari diadakannya 

pelaksanaan pembelajaran secara e-learning. Pembelajaran e-learning yang diterapkan dalam 
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Taman Kanak-Kanak memang merupakan suatu hal yang baru karena biasanya sistem 

pembelajaran secara e-learning ini diterapkan untuk perguruan tinggi. Dalam proses 

pelaksanaannya pun pihak taman kanak-kanak tentu akan selalu beradaptasi dalam melakukan 

perubahan-perubahan yang baik demi tercapainya pelaksanaan pembelajaran kepada anak-

anak yang sempurna. Taman kanak-kanak juga akan menyesuaikan sistem pembelajaran e-

learning dengan kemampuan usia anak. Agar anak dan orang tua tetap dapat melaksanakan 

pembelajaran tanpa harus tertinggal karena tidak mengerti dalam sistem pembelajaran e-

learning. Tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran secara 

e-learning dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pelaksanaan metode show and 

tell peneliti berharap dengan diadakannya penelitian ini maka dapat diperoleh solusi untuk 

mengatasi serta mengembangkan kecerdasan verbal linguistik anak di TK Ceria Timoho 

Yogyakarta.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan memperhatikan fokus permasalahan, 

maka rumusan masalah yang menjadi kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pelaksaan metode show and tell melalui sistem belajar e-learning di 

TK Ceria Timoho Yogyakarta?  

2. Bagaimana kemampuan verbal linguistik anak di TK Ceria Timoho Yogyakarta? 

3. Bagaimana dampak dari pelaksaan kegiatan metode show and tell melalui sistem belajar 

e-learning pada anak di TK Ceria Timoho Yogyakarta?  

4. Apa faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan metode show and tell melalui 

sistem belajar e-learning? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bagaimana proses pelaksaan dari metode show and tell melalui sistem 

belajar e-learning di TK Ceria Timoho Yogyakarta. 

b. Mengetahui bagaimana kemampuan verbal linguistik anak di TK Ceria Timoho 

Yogyakarta 

c. Mengetahui bagaimana dampak dari pelaksanaan kegiatan metode show and tell 

melalui sistem belajar e-learning pada anak di TK Ceria Timoho Yogyakarta 

d. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambar serta faktor pendukung dari 

pelaksanaan metode show and tell melalui sistem belajar e-learning 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan kecerdasan verbal 

linguistik anak dapat terbentuk dengan baik sebagaimana karakteristik yang terdapat 

pada peraturan KEMENDIKBUD Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu, diharapkan penelitian juga bermanfaat untuk 

menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai proses 

pelaksanaan metode show and tell melalui sistem belajar e-learning dalam proses 

membentuk kecerdasan verbal linguistik anak.  

b. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan gambaran lain 

mengenai sistem pembelajaran secara e-learning dan memberi edukasi mengenai 
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pentingnya kecerdasan verbal linguistik anak dibentuk serta dilatih sejak dini oleh 

lingkungan sekitar yang berada di dekat anak. 

D. Kajian Pustaka  

Untuk mendukung penyusunan tesis ini, peneliti berusaha menggunakan beberapa 

sumber referensi untuk dijadikan bahan kajian dari penelitian–penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang ingin diangkat peneliti oleh 

penelitian, sebagai berikut:  

Pertama, adalah penelitian karya  Dwi Haryanti10 yang berjudul “Stimulasi 

Pengembangan Kecerdasan Verbal-Linguistik Anak Usia Dini Melalui Metode 

Pembelajaran PAUD”. Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Elementary Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Dasar IAIN Metro Lampung Vol. 03 Edisi Juli-Desember 2017. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryanti ini menjelaskan mengenai berbagai stimulus 

yang dapat dilakukan oleh para pendidik untuk mengembangkan kecerdasan verbal 

linguistik anak dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulasi 

tersebut meliputi mengenalkan anak dengan metode bercerita, metode bernyanyi, metode 

bermain peran, serta metode bercakap-cakap. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-

sama penelitian yang berjenis kualitatif yaitu menjelaskan secara detail mengenai 

penelitian yang dibahas. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian dari Dwi 

Haryanti ini membahas mengenai bentuk-bentuk stimulasi yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan kecerdasan verbal linguistik,tetapi penelitian selanjutnya akan 

 
10 Dwi Haryanti, Stimulus Pengembangan Kecerdasan Verbal-Linguistik Anak Usia Dini Melalui Metode 

Pembelajaran PAUD. Jurnal. (Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol.03, Juli-Desember. 2017). 
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membahas bentuk metode yang akan digunakan dalam membentuk kecerdasan verbal 

linguistik anak. 

Kedua, yaitu penelitian karya Ni Luh Komang Mulya Dewi, Semara Putra dan Ni 

Wayan Suniasih11 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Metode Bernyanyi Terhadap 

Kecerdasan Verbal Linguistik Pada Anak Kelompok B1 TK Kumara Bhuana Peguyangan 

Denpasar Utara”. Penelitian ini diterbitkan oleh e-Journal Pendidikan Anak Usia Dini 

Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 N0. 2 tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Luh Komang Mulya Dewi dkk bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan 

metode bernyanyi terhadap kecerdasan verbal linguistik sebelum dan sesudah diterapkannya 

metode bernyanyi tersebut. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap kecerdasan verbal linguistik anak sebelum dan sesudah diterapkan metode 

bernyanyi ada anak kelompok B1 TK Kumara Bhuana Denpasar Utara Tahun Pelajaran 

2016/2017. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas metode dalam 

pengembangan kecerdasan verbal linguistik anak. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya 

berjenis kualitatif, dan penelitian yang akan dilakukan berjenis kualitatif. 

Ketiga, penelitian karya Ririn Setyorini, Noviea Varahdilah Sandi dan Yusup 

Wibisono12 yang berjudul “Peningkatan Kecerdasan Verbal Linguistik Anak Usia Dini 

Melalui Permainan “Gerbong Kata”. Jurnal yang diterbitkan oleh Generasi Emas: Jurnal 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini Vol. 01 No.2, Oktober tahun 2018. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ririn Setyorini dan kawan – kawan memperoleh hasil bahwa permainan 

 
11 Ni Luh Komang Mulya Dewi, dkk, Pengaruh Penerapan Metode Bernyanyi Terhadap Kecerdasan 

Verbal Linguistik Pada Anak Kelompok B1 TK Kumara Bhuana Peguyangan Denpasar Utara. Jurnal. (e-Journal 

Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Ganesha Vol.5 No.2. 2017).  
12 Ririn Setyorini dkk, Peningkatan Kecerdasan Verbal Linguistik Anak Usia Dini Melalui Permainan 

“Gerbong Kata”. Jurnal. (Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Vol. 01 No.2, Oktober. 2018).  
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gerbong kata yang mereka gunakan sebagai metode dapat meningkatkan kecerdasan verbal 

linguistik anak usia dini. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tema kecerdasan verbal linguistik anak. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya 

menggunakan ‘media’, sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan ‘metode’. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh NME Juniartini dan IW Rasna13 yang 

berjudul “Pemanfaatan Aplikasi Google Meet Dalam Keterampilan Menyimak dan Berbicara 

Untuk Pembelajaran Bahasa Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal yang diterbitkan oleh 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Vol. 09 No. 2, Oktober tahun 2020. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juniartini dan Rasna  dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui seperti apa pemanfaatan aplikasi google meet dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa SMAN 2 Mengwi. Dari penelitian tersebut juga diperoleh 

beberapa keuntungan dari pembelajaran online yang dilakukan menggunakan aplikasi ini pada 

masa sekarang atau masa pandemi Covid-19. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah 

kedua penelitian ini sama-sama membahas penggunaan aplikasi, salah satunya penggunaan 

aplikasi google meet saat pelaksanaan pembelajaran secara online di tengah wabah pandemi 

Covid-19. Selain itu, kedua penelitian ini juga sama-sama bertujuan ingin mengetahui 

perkembangan bahasa pada diri siswa-siswinya. Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian 

sebelumnya hanya menggunakan satu aplikasi saja dalam proses kegiatan pembelajarannya. 

Pada penelitian yang akan dilakukan di TB-TK Ceria Timoho Yogyakarta menggunakan tiga 

aplikasi beragam yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran selama pembelajaran 

dilaksanakan secara online atau e-learning. 

 
13 Juniartini dan Rasna, Pemanfaatan Aplikasi Google Meet Dalam Keterampilan Menyimak dan Berbicara 

Untuk Pembelajaran Bahasa Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal (Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Vol. 09 No. 2, Oktober. 2020). 
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Kelima,  penelitian yang dilakukan oleh Ali Sadikin dan Afreni Hamidah14 yang 

berjudul “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”. Jurnal yang diterbitkan oleh 

Jurnal BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Volume 6, Nomor 02 Tahun 2020. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sadikan serta Afreni Hamidah merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran daring di Prodi 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di 

Perguruan Tinggi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui 

bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring atau e-learning yang saat ini sedang 

dilaksanakan di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini yang pertama yaitu penelitian ini 

hanya menggunakan satu aplikasi dalam proses pembelajaran daring. Penelitian yang akan 

dilakukan akan menggunakan tiga aplikasi yang beragam dengan menyesuaikan tema, materi, 

serta bentuk pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Yang kedua yaitu, data 

dikumpulkan hanya menggunakan teknik wawancara. Kalau penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi 

demi kelengkapan dan keaslian data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan.  

Pada dasarnya, kecerdasan verbal linguistik anak usia dini sangat penting untuk 

dibentuk dan dikembangkan sedini mungkin. Orangtua, guru, serta orang-orang yang berada 

di lingkungan terdekat anak juga perlu untuk memberikan stimulus. Disini peneliti sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam membentuk kecerdasan verbal linguistik anak di 

TK Ceria Timoho Yogyakarta. Salah satu hal menarik yang membedakan penelitian yang 

akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya 

 
14 Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. Jurnal .(Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Biologi Vol. 06 No. 02. 2020).  
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adalah peneliti melihat bahwa di TK Ceria Timoho terdapat sebuah metode yang masih sangat 

jarang digunakan. Metode tersebut adalah metode show and tell. Metode show and tell ini 

masih sangat jarang dan terdengar asing digunakan dalam proses pembelajaran untuk anak 

usia dini di Indonesia khususnya di wilayah kota Yogyakarta. Akan tetapi metode ini 

merupakan suatu metode yang paling popular dan paling diandalkan di negara Barat. TK 

Ceria Timoho merupakan sekolah Nasional bertaraf Internasional, dimana sekolah ini 

menjadikan metode show and tell sebagai salah satu program unggulan yang menjadikan 

sekolah mereka menjadi sekolah favorit yang diminati para orangtua. Selain itu, pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka berubah menjadi 

secara daring atau e-learning yang tentunya juga memiliki beberapa perbedaan dari proses 

pembelajaran yang sebelumnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam 

mengenai metode show and tell yang dilaksanakan secara e-learning dan kaitannya dalam 

membentuk kecerdasan verbal linguistik anak usia dini 

E. Kajian Teoritik 

Metode show and tell tampaknya masih terdengar sangat asing di telinga masyarakat 

Indonesia. Tetapi metode ini justru menjadi salah satu metode yang paling diandalkan di 

Barat. Tadkiroatun Musfiroh dalam bukunya menjelaskan bahwa metode show and tell 

merupakan kegiatan menunjukan sesuatu kepada audiens dan menjelaskan atau 

mendeskripsikan sesuatu itu.15 Henry Alexis Redolf Tilaar mengemukakan bahwa show and 

tell ini merupakan sebuah kegiatan yang dalam pelaksanaannya mengutamakan kemampuan 

 
15 Musfiroh Tadkiroatun, Show and Tell Edukatif Untuk Pengembangan Empati, Afiliasi-Resolusi Konflik, 

dan Kebiasaan Positif Anak Usia Dini. (Yogyakarta: LPPM UNY, 2011), hlm. 5.  
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berkomunikasi sederhana.16 Slamet Suyanto juga berpendapat bahwa metode show and tell 

digunakan untuk mengungkapkan kemampuan, perasaan serta keinginan anak untuk bercerita 

mengenai apa saja yang ingin anak ungkapkan.17 

Ningsih juga mengemukakan pendapatnya bahwa metode show and tell adalah suatu 

kegiatan pembelajaran dengan menunjukan benda atau barang yang digunakan untuk 

menyatakan pendapat, mengungkapkan perasaan, keinginan ataupun pengalaman anak terkait 

dengan benda tersebut.18 Metode Show and tell juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan dimana seseorang membawa sebuah benda untuk ditunjukkan. Lalu orang 

tersebut menceritakan pengalamannya, pendapatnya serta perasaannya yang berkaitan dengan 

benda yang ia tunjukan tersebut. Musfiroh dalam bukunya juga menjelaskan bahwa metode 

show and tell ini mengacu pada tiga bidang utama yaitu bidang edukasi, bidang musik, dian 

terakhir bidang teater.19 Pada bidang edukasi, metode show and tell ini bermanfaat bagi anak 

dalam memberikan pengalaman bermain yang mengandung unsur pendidikan. Sehingga anak 

nantinya akan memperoleh kesenangan serta memperoleh ilmu pengetahuan dari metode 

show and tell ini. Karena pada dasarnya, anak usia dini melakukan kegiatan bermain sambil 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 

Metode show and tell ini tergolong sebuah metode yang baru dikenalkan pada sistem 

pembelajaran di Indonesia. Metode ini berangkat dari kemudahan cara menggunakannya, 

tidak menggunakan alat atau barang peraga yang sulit untuk ditemukan tetapi bisa 

 
16 Pangestuti Laras, Pengaruh Metode Show and Tell Terhadap Kemampuan Berbicara Anak Kelompok A 

TK ABA Pantisiwi Serut Bantul. Tugas Akhir (tidak diterbitkan) Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. 
17 Slamet Suyanto, Dasar – Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 

hlm. 145.  
18 Okki Ningsih, Meningkatkan Percaya Diri Melalui Metode Show and Tell Pada Anak Kelompok A TK 

Marsudi Putra Dagaran Palbapang Bantul Yogyakarta. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2014), hlm. 32.  
19 ibid, hlm. 1.  
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menggunakan alat serta barang apa saja asalkan sesuai dengan tema yang akan dibahas dalam 

pembelajaran. Metode ini sangat terkenal di negara-negara Barat karena sistem pembelajaran 

di negara-negara Barat mengadopsi sistem pembelajaran yang praktis, se-efisien mungkin 

untuk mereka lakukan dan terapkan kepada anak.   

Sebagai suatu metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, metode show 

and tell ini tentu memiliki banyak manfaat salah satunya adalah bermanfaat dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa anak secara lisan, karena dalam pelaksaan kegiatan ini 

anak banyak menggunakan bahasa lisan. Inilah yang menjadikan metode ini sebagai salah 

satu metode yang bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa. Dalam kehidupan 

sehari-hari, berkomunikasi secara lisan merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi 

keharusan. Itulah mengapa sangat perlu mengembangkan verbal linguistik anak karena 

mereka perlu untuk berkomunikasi. Pada pelaksanaan metode show and tell, anak diajak 

untuk banyak berbicara serta menyimak percakapan yang dilakukan dalam kegiatan antara 

dirinya dengan teman sebaya ataupun gurunya. Kegiatan ini membiasakan anak untuk 

mendengarkan serta didengarkan, menjawab pertanyaan serta bertanya pertanyaan, melakukan 

pengamatan, membangun percakapan antar sesama, memberi kesempatan anak untuk 

bercerita lebih banyak dengan menggunakan kata–kata yang tepat, dan secara tidak langsung 

membiasakan anak untuk berucap dengan menggunakan kata–kata yang positif.  

Pada proses pelaksanaan metode show and tell dilapangan, disaksikan bahwa 

pelaksanaan metode tersebut dilakukan secara sistem belajar e-learning. Kemajuan teknologi 

yang semakin canggih membuat dunia pendidikan dapat berkembang dengan cepat. Pekerjaan 

seorang guru dalam memberikan pembelajaran kepada seribu anak-anak di tempat yang 

berbeda dapat dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Dari hal tersebut dapat dilihat 
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bahwa betapa cepatnya ilmu pengetahuan dapat tersebar dengan mudah karena kemajuan 

teknologi yang terjadi.  

Globalisasi memancing terjadinya perubahan bagi dunia pendidikan dari model 

pendidikan tatap muka yang dilaksanakan di sekolah berubah menjadi model pendidikan yang 

lebih terbuka serta fleksibel. Pembelajaran e-learning merupakan salah satu bentuk model 

pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang 

diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah e-learning lebih tepat 

ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di 

sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet.20 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, makna e pada tulisan e-learning tidak hanya 

singkatan dari electronic saja tetapi merupakan singkatan dari experience (pengalaman), 

extended (perpanjangan), dan expended (perluasan).21 Kata electronic dalam e-learning ini 

artinya memanfaatkan adanya pemahaman unsur teknologi pada proses belajar sehingga lebih 

melibatkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan proses elektronik yang lain. 

E-learning ini sangat berguna bagi siswa dalam mempelajari materi pembelajaran 

karena dengan adanya teknologi mereka dapat belajar secara fleksibel dimanapun dan 

kapanpun dibutuhkan. Terciptanya E-Learning ini telah mempersingkat waktu pembelajaran 

dan membuat biaya studi menjadi lebih ekonomis. Sistem belajar ini mempermudah interaksi 

antara peserta didik dengan bahan atau materi pelajaran, peserta didik dengan guru atau 

 
20 Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 169.  
21 Sukmadinata Nana, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 206-207.  
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instruktur maupun sesama peserta didik. Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran e-learning beragam, yaitu sebagai berikut: 

1. Berbasis Open Source, aplikasi yang berbasis open source terbagi menjadi dua: 

a) Moodle, merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar 

yang memanfaatkan teknologi informasi, atau biasa dikenal dengan konsep 

pembelajaran elektronik atau e-learning.  

b) Atutor, merupakan sebuah sistem manajemen konten pembelajaran (LCMS) yang 

berbasis web sumber terbuka. Atutor ini dipakai untuk konteks manajemen kursus 

online, pengembangan professional berkelanjutan untuk guru, pengembangan karir, 

serta untuk penelitian akademis.  

2. Berbasis Audio, Video Conferencing, dan Video Broadcasting 

a) Audio conferencing ialah sebuah pertukaran interaksi pembelajaran atau konferensi 

langsung yang dilaksanakan dalam bentuk audio (suara). 

b) Video conferencing, merupakan sebuah teknologi multimedia yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran yang dapat memungkinkan untuk melihat, mendengar, bekerja 

sama secara langsung. Aplikasi yang termasuk dalam video conferencing ini meliputi 

pertemuan (meeting), seminar jarak jauh (teleseminar),silabus online, the word wide 

web (WWW), serta e-mail atau electronic mail. 

c) Video broadcasting, ini merupakan salah satu yang banyak digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran secara online. Karena dalam pelaksanaannya dapat 

bersifat interaktif berkomunikasi satu arah dengan menggunakan berbagai aplikasi 

pendukung seperti zoom meeting, google meet, dan lain sebagainya.  
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Pelaksanaan metode show and tell melalui sistem belajar e-learning ini dilakukan 

oleh TK Ceria Timoho Yogyakarta dengan tujuan untuk membentuk kecerdasan verbal 

linguistik anak. Howard Gadner mendefinisikan bahwa kecerdasan adalah kemampuan 

seseorang untuk memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya 

tertentu.22 Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

bahasa lisan ataupun tulisan secara tepat dan akurat. Menggunakan kata merupakan cara 

utama untuk berfikir dan menyelesaikan masalah bagi orang yang memiliki kecerdasan ini. 

Mereka akan cenderung memiliki keterampilan reseptif (input), auditori dan produktif 

(output) verbal yang sangat baik dibandingkan dengan yang lain.23 Kecerdasan verbal 

linguistik juga dapat diartikan yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan 

kata–kata, baik secara lisan ataupun tulisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda–beda untuk 

mengekspresikan gagasan–gagasannya.24 

Kecerdasan verbal linguistik atau biasa disebut dengan Linguistic Intelligences ialah 

sebuah kemampuan menggunakan serta mengolah kata secara baik dan benar yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan (seperti penulis, editor, wartawan) atau pun lisan (seperti 

pembaca cerita, penyiar, orator, dan lain sebagainya).25 Dalam hal kemampuan ini akan 

berhubungan dengan pemakaian serta pengembangan bahasa secara umum. Pada orang yang 

memiliki kecerdasan verbal linguistik kelak akan lebih cenderung mengerti dalam memaknai 

 
22 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21. (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 81.  
23 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak (Multiple 

Intelligences) Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 

45.  
24 Hamzah B. Uno dan Masri Kudrat Umar, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran: Sebuah Konsep 

Pembelajaran Berbasis Kecerdasan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 11.  
25 Thomas Amstrong, You’re Smarter than You Think, Terj. Arvin Saputra dalam Lyndon Saputra (Ed). 

Kamu itu Lebih Cerdas dari pada yang Kamu Duga, (Batam: Interaksara, 2010), hlm. 15.  
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kata (semantik), mengatur kata (sintaksis), mengekspresikan kata serta memfungsikan bahasa 

(pragmatik).26  

Dibandingkan dengan kecerdasan-kecerdasan lain yang ada, Julia Jasmine dalam 

bukunya berpendapat bahwa kecerdasan verbal linguistik ini ialah kecerdasan yang paling 

berbeda dan unik karena kecerdasan inilah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Orang yang memiliki kemampuan dalam hal kecerdasan verbal linguistik ini bukan hanya 

semata mahir dalam berbicara, tetapi orang yang memiliki kecerdasan ini akan mampu 

memfokuskan kata-kata yang kelak akan disusun dalam bentuk yang berbeda dari biasanya.27 

Pada pembelajaran di Indonesia, kecerdasan dalam hal bahasa atau verbal linguistik sangat 

umum ditemui dan sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Untuk dapat 

mengetahui lebih jelas mengenai kecerdasan verbal linguistik anak, sebelumnya harus 

diketahui lebih jelas mengenai ciri yang melekat pada anak yang memiliki kecerdasan verbal 

linguistik yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menulis lebih baik dari anak – anak seusianya 

2. Suka berbicara dan menyampaikan cerita 

3. Mempunyai memori ingatan yang baik 

4. Senang bermain kata 

5. Senang membaca buku 

6. Mampu mengucap kata secara akurat untuk ukuran anak seusianya 

7. Menghargai sajak–sajak walaupun berupa kata–kata yang tidak masuk akal 

8. Suka mendengarkan kata–kata lisan (cerita, komentar dalam radio, dan buku– buku audio 

 
26 Fitria Fauziah, dkk, Model & Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini: Mengembangkan 9 Kecerdasan 

Majemuk Anak, (Kalimantan Selatan: Alra Media, 2019), hlm. 3.  
27 Julia Jasmine, Panduan Praktis Mengajar Berbasis Multiple Inteligences, (Bandung: Nuansa, 2007), 

hlm. 16-18.  
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F. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.28 Demi tercapaiannya tujuan penelitian yang penulis 

paparkan sebelumnya maka diperlukan metode penelitian agar penelitian dapat dipahami 

secara runtut dan jelas. 

1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 

sasaran penelitian yang selanjutnya disebut sebagai informan. Fokus dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh gambaran di lapangan tentang bagaimana proses 

pelaksanaan dari metode show and tell dalam sistem belajar e-learning dan bagaimana 

dampak dari pelaksanaan metode show and tell bagi kecerdasan verbal lingusitik anak 

di TK Ceria Timoho Yogyakarta maka penelitian ini menggunakan deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk 

memahami masalah-masalah manusia atau sosial yang menggunakan format deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

29 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai 

 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 3. 
29 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali 

Press, 2012), hlm. 2. 
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pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.30 Observasi bisa 

disebut juga pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek 

yang diteliti. Sugiyono memberikan penjelasan teknik observasi langsung maupun 

tidak langsung sebagai berikut: 31 

a. Observasi langsung, pada kegiatan observasi langsung ini, observer akan terlibat 

langsung dengan objek atau subjek yang diamati atau digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Melalui observasi partisipan, observer akan mendapatkan data 

lengkap dan mendalam tentang sesuatu yang sedang diselidiki. Disini akan 

dilibatkan untuk melakukan observasi langsung pada kegiatan pelaksanaan 

metode show and tell dalam sistem pembelajaran e-learning. Selain itu juga akan 

dilakukan observasi kepada anak-anak TK Ceria Timoho Yogyakarta untuk 

melakukan penilaian terhadap perkembangan kecerdasan verbal linguistiknya.  

b. Observasi tidak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara. 

Dalam proses penelitian nanti, akan digunakan perantara baik teknik ataupun alat 

tertentu dalam melengkapi data-data yang masih kurang. Observasi tidak langsung 

akan dilakukan dengan menggunakan perantara aplikasi whatsapp untuk 

menghubungi orang tua mengenai data perkembangan verbal linguistik anak pada 

saat di rumah.  

c. Observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil 

bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Bentuk observasi 

partisipasi yang dilakukan adalah ikut serta pada saat pelaksanaan pembelajaran 

secara e-learning untuk melihat proses pelaksanaan pembelajaran yang 

 
30 Usman, Setiadi Purnimo Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 64. 
31 Johni Dimyati, Metode Penelitian Pendidikan & Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 92-97.  



22 
 

 
 

berlangsung, serta untuk melihat keaktifan anak-anak dalam hal verbal 

linguistiknya. Dalam observasi partipasi nanti akan diikutkan dalam kegiatan 

pembelajaran e-learning yang akan dilakukan oleh Yellow and Purple Class 

beberapa kali dalam proses melengkapi data-data yang diperlukan.  

 Wawancara merupakan proses interaksi, dialog, ataupun tanya jawab secara lisan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk memperoleh 

informasi dan keterangan yang dibutuhkan.32 Pada saat proses penelitian nanti, akan 

dilakukan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan 

data penelitian yang dibutuhkan. Seperti melakukan wawancara dengan principal TK 

Ceria Timoho, educator yellow dan purple TK Ceria Timoho serta wawancara dengan 

orang tua yellow and purple class. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai: 

a. Proses pelaksanaan metode show and tell  di TK Ceria Timoho Yogyakarta 

b. Proses pelaksanaan sistem belajar e-learning di TK Ceria Timoho Yogyakarta 

c. Bagaimana keaktifan serta keikutsertaan anak-anak dalam proses pelaksanaan 

metode 

d. Bagaimana respon orang tua serta anak-anak mengenai perubahan sistem 

pembelajaran yang sebelumnya tatap muka menjadi secara e-learning 

e. Aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 

f. Bagaimana sosialisasi dari pihak sekolah kepada para orang tua mengenai aplikasi 

yang akan digunakan pada saat pembelajaran e-learning 

 
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 

128.  
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g. Bagaimana cara orang tua mengenalkan serta membimbing anak dalam 

menggunakan aplikasi pembelajaran e-learning 

h. Bagaimana keadaan verbal linguistik anak sebelum dan sesudah pelaksaan metode  

i. Apa saja masalah yang dialami anak yang berhubungan dengan verbal 

linguistiknya 

j. Apakah kosakata anak menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti setelah metode 

ini diterapkan 

k. Profil sekolah, sejarah singkat, VISI dan MISI TB-TK Ceria Timoho Yogyakarta 

l. Profil educator, principal, serta karyawan TB-TK Ceria Timoho Yogyakarta 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.33 Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum TK Ceria Timoho 

Yogyakarta seperti foto sekolah, foto proses pelaksanaan metode show and tell pada 

saat pembelajaran e-learning, foto partisipasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, 

foto bersama educator yellow and purple class, principal, serta foto dokumen-

dokumen lainnya yang relevan.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber yang akan diperoleh dalam penelitian, adapun 

yang menjadi subjek dari penelitian ini yaitu satu orang principal  TK Ceria Timoho 

Yogyakarta yaitu Ms. Silvia Hermin Ekasari, ST , educator Yellow dan Purple TK 

Ceria Timoho Yogyakarta yaitu Ms. Diajeng Ayu Eka Fadilah, S. Pd dan Ms. Agnes 

Rini Yanuatri, S. Pd, dan anak-anak dari Yellow and Purple Class yang berjumlah 19 

 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 326. 
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orang anak yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Objek yang akan 

diteliti yaitu metode show and tell di sekolah dan perkembangan kecerdasan verbal 

linguistik anak di sekolah setelah melakukan kegiatan show and tell ini beberapa kali. 

Penelitian dilakukan di TK Ceria Timoho Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan 

Polisi Istimewa No 2, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. 

4.         Analisis Data 

Bogdan dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono menjelaskan bahwa analisis 

data ialah sebuah proses yang dilakukan dengan cara mencari dan menyusun data-data 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan dalam 

bentuk yang mudah dipahami secara sistematik untuk dapat disampaikan atau 

diberitahu kepada orang lain.34 Analisis data kualitatif yang akan digunakan bersifat 

induktif, yaitu menganalisis berdasarkan data atau hasil yang diperoleh di lapanngan 

pada saat dilakukan penelitian. Teori yang akan digunakan yaitu teori “Miles dan 

Huberman” (1992:16) dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa teknik analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga langkah 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.35  

a. Reduksi data  

Mereduksi artinya disini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari 

tema dan pola serta membuang segala yang tidak perlu. Kegiatan ini dalam bentuk 

melakukan reduksi data sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian data (Display Data) 

 
34 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.  
35 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.  
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 Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah menyajikan data. Data-data yang 

berupa tulisan tersebut disusun kembali secara baik dan akurat untuk 

mendapatkan kesimpulan yang valid sehingga lebih memudahkan peneliti untuk 

memahaminya. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian yang singkat 

dan jelas.  

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas data. Aktivitas ini 

dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola 

urutan, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah dilakukan penelitian. 

5.      Uji Keabsahan Data 

 Dalam uji pengecekan keabsahan data, peneliti disini menggunakan teknik 

triangulasi data untuk menguji keabsahan datanya. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti disini menggunakan triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan tringulasi waktu. 

a. Triangulasi sumber, digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data-data yang sudah diperoleh tersebut melalui berbagai 

sumber. Data yang akan diuji menggunakan triangulasi sumber ini mengenai data 

yang berkaitan dengan verbal linguistik anak. Data pertama akan diperoleh dari 

principal mengenai gambaran umum verbal linguistik anak. Lalu data kedua 
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diperoleh dari educator. Lalu kepada orang tua untuk mengetahui verbal linguistik 

anak saat dirumah. Semua data tersebut akan dibandingkan dan diuji ke valid an 

datanya. 

b. Triangulasi teknik, dilakukannya dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara mendalam, observasi 

partisipatif dan dokumentasi. Teknik ini juga digunakan untuk menguji keabsahan 

data mengenai verbal linguistik anak. Selain itu juga dilakukan untuk mengecek 

data yang berkaitan dengan pelaksanaan metode show and tell dan pelaksanaan 

pembelajaraan e-learning. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara, observasi partisipatif, serta dokumentasi mendalam selama beberapa 

kali agar data yang diperoleh semakin teruji dan valid. Teknik ini dilakukan 

kepada narasumber yang bersangkutan.  

c. Triangulasi waktu, data yang didapatkan dengan cara wawancara di pagi hari saat 

narasumber masih segar dan semangat, belum ada masalah yang ditemukan. 

Tetapi akan beda hasilnya apabila wawancara kepada narasumber dilakukan pada 

saat waktu yang berbeda, dan saat narasumber sedang tidak fokus. Maka dari itu 

perlu dilakukan pengujian kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda.36 

 

 

 

 
36 Ibid, hlm. 273-274.  
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G. Sistematika Pembahasan 

 Penelitian ini nantinya terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara sistematis dan setiap 

bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi subtansi pembahasanya saling 

berkaitan.  

  Bab I, mendeskripsikan latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan 

pelaksanaan metode show and tell melalui sistem belajar e-learning, gambaran mengenai 

kecerdasan verbal linguistik anak dan bagaimana dampak pelaksanaan kegiatan tersebut 

terhadap kecerdasan verbal linguistik anak. Pada bab ini dijelaskan tujuan dan kegunaan dari 

penelitian. Untuk menghindari kesamaan tema dan objek penelitian dari penelitian ini, 

dilakukan juga telaah pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 

kesamaan aspek penelitian untuk mengetahui perbedaan dari penelitian ini. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode ilmiah yang relevan sebagai pedoman dalam memperoleh data, 

menganalisis dan menyimpulkan data dari hasil temuan di lapangan. Oleh karena itu, 

penelitian ini juga menggunakan landasan teori yang kuat sebagai pedoman selama proses 

penelitian sesuai judul penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas.  

  Bab II, dijelaskan tentang teori-teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu 

teori pelaksanaan, metode show and tell, sistem belajar e-learning, dan kecerdasan verbal 

linguistik anak.  

 Bab III, berisi tentang gambaran umum profil sekolah yang menjadi lokasi penelitian, 

berupa sejarah taman kanak-kanak Ceria Timoho Yogyakarta, profil sekolah, struktur 

organisasi yang meliputi tenaga pendidik, karyawan, serta daftar siswa yellow and purple 

class.  
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 Bab IV, hasil pembahasan penelitian mengenai proses pelaksanaan metode show and tell 

melalui sistem belajar e-learning dalam membentuk kecerdasan verbal linguistik anak, serta 

gambaran mengenai bagaimana dampak yang diperoleh ada diri anak setelah dilakukannya 

metode show and tell dalam membentuk kecerdasan verbal linguistiknya. Hasil tersebut 

dideskripsikan setelah data-data di lapangan terkumpul, penulis melakukan analisis data 

dengan berpedoman terhadap metode analisis data dan kerangka teori yang digunakan, 

kemudian di deskripsikan secara analitik ke dalam sub-sub bab. 

 Bab V, dipaparkan kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian ini kemudian disimpulkan 

oleh sesuai dengan data yang sudah di uji di lapangan dan diberikan saran-saran yang relevan 

sebagai bahan refleksi ke depan mengenai pelaksanaan metode show and tell melalui sistem 

belajar e-learning dalam membentuk kecerdasan verbal linguistik anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan 

metode show and tell melalui sistem belajar e-learning untuk membentuk kecerdasan 

verbal linguistik anak (studi terhadap sistem pembelajaran e-learning di TK Ceria Timoho 

Yogyakarta) disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan metode show and tell dalam sistem belajar e-learning di TK Ceria 

Timoho Yogyakarta dilaksanakan satu minggu sekali pada hari Rabu atau Kamis 

menyesuaikan dengan kondisi anak-anak dan orangtua dirumah. Sistem 

pembelajaran ini dilaksanakan secara e-learning dimulai pukul 10.00-11.00 dengan 

menggunakan aplikasi zoom atau google meet. Aplikasi ini dipilih agar selama proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung educator dan anak-anak dapat berkomunikasi 

secara tatap muka, serta dapat memudahkan educator dalam memantau kegiatan 

anak untuk memberikan penilaian. Kegiatan pelaksanaan metode show and tell 

melalui sistem belajar e-learning ini dilaksanakan di ruang kelas lantai 1 yang di hias 

menggunakan banner untuk menjadi latar belakang dilengkapi juga dengan beberapa 

perlengkapan pembelajaran yang mendukung seperti laptop, tripod, speaker, telepon 

genggam, alat musik, serta alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran pada hari tersebut. Urutan pelaksanaan kegiatan metode show and tell 

dalam sistem pembelajaran e-learning juga diawali dengan educator mempersiapkan 

ruang zoom dan menunggu anak-anak serta orangtua bergabung di dalam ruang 

tersebut. Selama proses menunggu semua anak-anak bergabung, educator mulai 
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menjalan metode ini dengan kegiatan memanggil nama anak yang sudah bergabung 

satu persatu, menanyakan kabar, serta bertanya mengenai kegiatan mereka pagi itu. 

Jika semua anak sudah bergabung, kegiatan pembelajaran siap untuk dimulai. Tidak 

lupa educator menunjuk satu anak untuk menjadi leader pada kegiatan pembelajaran 

hari tersebut. Dimulai dengan berdoa bersama dipimpin oleh leader, lalu bernyanyi 

bersama, serta briefing program yang akan dilaksanakan. Setelah itu anak-anak mulai 

mengerjakan tiga buah kegiatan pembelajaran. Dalam proses mengerjakan kegiatan 

pembelajaran, disana educator selalu menyelipkan metode show and tell dengan 

mengajak anak berbicara mengenai kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Saat 

pelaksanaan kegiatan sudah selesai, educator juga memanggil nama anak satu 

persatu untuk mereview kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sebelum pembelajaran e-

learning diakhiri, anak-anak berdoa bersama dipimpin oleh leader, dan diakhiri 

dengan bernyanyi bersama. Educator mengucapkan terima kasih kepada anak-anak 

yang sudah bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, memberi salam, 

dan satu persatu anak-anak juga berpamitan meninggalkan ruang zoom.  

2. Fakta lapangan menunjukan bahwa pada anak yellow and purple class terdapat 

beberapa permasalahan pada kemampuan verbal linguistik yang menjadi perhatian 

khusus seperti, pada saat pelaksanaan pembelajaan e-learning kelas masih pasif. 

Anak-anak cenderung masih sebatas hanya menjadi penonton, melihat pembelajaran 

e-learning yang sedang berlangsung dan memperhatikan educator dilayar gadget 

mereka. Jika diajak berbicara atau menjawab pertanyaan dari educator anak 

cenderung diam belum berani untuk menjawab. Selain itu juga terdapat anak yang 

kosakatanya belum jelas. Anak mau sedikit berbicara tetapi apa yang diucapkan atau 
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disampaikan belum bermakna dan tidak sesuai dengan tema pembahasan hari 

tersebut. Anak cenderung masih bingung dan belum tepat menyusun kata-kata saat 

akan bertanya kepada educator. Oleh karena itu anak menjadi malu dan tidak berani 

untuk mengutarakan apa yang ingin diutarakan.  

3. Dampak dari pelaksaan kegiatan metode show and tell melalui sistem belajar e-

learning dalam proses membentuk kecerdasan verbal linguistik anak di TK Ceria 

Timoho Yogyakarta yang dilaksanakan secara terus-menerus setiap minggunya 

seperti melakukan pembiasaan pada anak dengan sering mengajak mereka berbicara, 

berani tampil, presentation, serta memancing mereka untuk bercerita merupakan 

suatu pembiasaan yang dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam upaya 

mengembangkan kemampuan verbal linguistik anak. Anak-anak yellow and purple 

class tersebut mulai dapat bertanya dengan kalimat yang benar serta menjawab 

pertanyaaan sesuai pertanyaan walaupun bahasa serta kata yang mereka gunakan 

masih menggunakan bahasa dan kata yang sederhana. Saat dilakukan pengamatan 

pasca penerapan metode tersebut juga didapati bahwa anak-anak mampu untuk 

menyebutkan kata-kata yang mereka kenal disusun menjadi sebuah kalimat. Anak 

menjadi lebih berani dalam mengutarakan pendapatnya kepada educator saat mereka 

diajak berbicara dan ditanya beberapa pertanyaan sederhana. Anak menjadi lebih 

fasih dalam mengucapkan kata-kata. Walaupun belum semua anak dapat 

berkembangan sesuai harapan, akan tetapi kemajuan yang diperoleh pada setiap diri 

anak dapat menjadi sebuah bekal serta permulaan yang baik dalam proses 

pengembangan kecerdasan verbal linguistik anak kedepannya. 
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B. Saran 

1. Untuk Penulis 

 Dalam penulisan karya ilmiah ini, sangat disadari bahwa tulisan ini masih banyak 

terdapat kekurangan baik dari segi isi pembahasan ataupun penulisan. Maka dari itu, sangat 

terbuka dan menerima kritik, saran, serta masukan yang bermanfaat dalam perbaikan karya 

ilmiah ini dikemudian hari.  

2. Untuk Pembaca 

 Harus diketahui bahwa kecerdasan verbal linguistik pada diri anak harus sedini 

mungkin untuk dibentuk dan dikembangkan karena kemampuan anak dalam 

berkomunikasi dengan orangtua, teman-teman ataupun lingkungan sekitarnya ditentukan 

oleh kemampuan verbal linguistik pada dirinya. Verbal linguistik ini kelak akan menjadi 

bekal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan anak di masa yang akan datang. Semoga 

tulisan ini dapat bermanfaat, memberi informasi serta pengetahuan baru mengenai metode 

show and tell, pembelajaran e-learning, dan kecerdasan verbal linguistik pada diri anak. 

Dan terakhir, semoga tulisan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.  
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