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ABSTRAK 

Ice Eriani Siagian, NIM 109113022. “ Upaya Mengembangkan Karakter 
Disiplin Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Kegiatan Mendongeng dengan Boneka 
Tangan di PAUD Asuhan Desa Nagori Dolok T.A 2013/2014”. 

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ada anak 
yang belum memenuhi peraturan yang ada di sekolah, sementara pada saat anak 
berada di kelas A anak sudah dikenalkan dengan aturan-aturan yang ada di 
sekolah. Akan tetapi pada saat anak berada di kelas B masih ada anak yang belum 
mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Adapun permasalah yaitu kurangnya 
kemampuan guru dalam menarik minat anak untuk menyimak pelajaran yang 
disampaikan, kegiatan mendongeng masih jarang dilakukan guru dalam 
mengembangkan karakter disiplin anak, belum terlaksananya pendidikan karakter 
yang terintegrasi dalam kegiatan belajar, pendidikan karakter belum diletakkan 
pada proses pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kegiatan mendongeng dengan boneka tangan dapat mengembangkan 
karakter disiplin anak usia 5-6 tahun. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang terdiri dari 2 siklus, dimana setiap siklus diadakan 2 kali pertemuan. 
Objek penelitian ini adalah mengembangkan karakter disiplin anak usia 5-6 tahun 
di PAUD Asuhan Desa Nagori Dolok T.A 2013/2014. Subjek penelitian adalah 
anak kelas B yang berjumlah 20 orang. Alat pengumpul data yang digunakan 
peneliti adalah lembar observasi. 

Hasil analisis siklus I diperoleh data bahwa perkembangan karakter 
disiplin anak melalui kegiatan mendongeng dengan boneka tangan yaitu, tidak ada 
anak (0%) yang tergolong sangat baik, 5 orang (25%)  tergolong Baik, 15 orang 
(75%) tergolong cukup. Dari data hasil observasi tersebut sehingga pada siklus II 
perlu dilakukan kegiatan mendongeng dengan boneka tangan yang lebih baik dan 
yang dapat menarik minat anak untuk mendengarkan dongeng yang disampaikan, 
mulai dari memperbaik cerita yang akan disampaikan, media yang digunakan, dan 
yang paling penting waktu karena jika dongeng disampaikan terlalu lama maka 
dapat membuat anak  menjadi bosan. Maka dari hasil analisis siklus II diperoleh 
hasil bahwa perkembangan karakter disiplin anak berkembang yaitu, bahwa 
jumlah anak yang perkembangan karakter disiplin anak tergolong sangat baik 15 
orang (75%), anak yang tergolong baik bertambah menjadi 5 orang (25%), dan 
anak yang tergolong cukup menjadi  0 orang (0%). 

Dari hasil temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
mendongeng dapat mengembangkan karakter disiplin usia 5-6 tahun di PAUD 
Asuhan Desa Nagori Dolok T.A 2013/2014.  
 


