
Latar Belakang
Salah satu cara dalam mengembangkan aspek perkembangan moral dan agama sebagai peletak dasar
pendidikan karakter pada diri anak usia dini dapat dilakukan melalui lagu dan do[anan anak. Guru Tama
Kanak-kanak perlu memahami lagu dan dolanan anak serta nilai-nilai baik di dalamnya dan juga teramp
dalam strategiklarifikasi nilai untulk pendidikan karakter. Agar pendidikan karakter melalui lagu-dan
dolanan tradisional anak dapat dipahami oleh guru, maka penting dilakukan penelitian ini.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunaan pendekatan Research, Development dan Diffusion.Pada tahap ini merupakar
tahap difusi model pendidikan karakter kepada para guru taman kanak-kanak, sehingga iubyek peneliti:
ini adalah guru taman-kanak-kanak di DlY. Teknik pengumpulan data yang digunat<an adalah Focus
Group Discussion, kuisioner untuk mengukur persuasi dan persepsi guru terhadap model pembelajaran
karakter melalui lagu dan dolanan. Teknik observasi digunakan untuk mengamati proses micro teachirq
pada tahap pelatihan dan implementasi.

Hasil Utama
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Tahap pengetahuan, pengurus dan guru-guru TKAisyiyah
memahami model pendidikan karakter; Tahap persuasi Guru TKAisyiyah siap un guru TKAisyiyah para
guru menilai model pendidikan karakter yang telah dibuat merupakan inovasi dalam pembelajaran dapal
! digunakan ditaman kanak-kanak. Guru-guru siap untuk mengimplementasikan disekolah masing-

masing; Tahap implemetasi, guru-guru menggunakan lagu dan dolanan anak sebagai media
dalam pendidikan karakter di sekolah dan melakukan konfirmasi dengan memberikan
pengembanagan disesuaikan dengan nilak-nilai utama yang diTKAisyiyah.Guru-guru
cenderung menggunakan lagu dan dolanan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang
merupakan kekhasan sekolah.Dengan koinfirmasi yang dilakukan oleh guru-guru
menunjukkan bahwa guru mengadopsi model pendidikan karakter

Simpulan
Tahap pengetahuan, pengurus dan guru-guru TK Aisyiyah memahami mode!
pendidikan karakter;Tahap persuasi Guru TKAisyiyah siap un guru TK
Aisyiyah para guru menilai model pendidikan karakier yang telah dibuat
merupakan inovasi alam irembelajaran dapat digunakan di taman kanak-karu

Tahap implemetasi, guru-guru menggunakan lagu dan dolanan anak sebag
L media dalam pendidikan karakter di sekolah dan melakukan konfirmas

dengan memberikan pengembanagan disesuaikan dengan nilak-nil
utama yang di TK Aisyiyah
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