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ABSTRAK 

  

Suryati Putri, 2013: Hubungan Antara Pendidikan Dan Pelatihan Dengan 
Kemampuan Mengajar Guru PAUD Se Kecamatan Padang Timur Kota 
Padang.  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan mengajar guru 
PAUD Kecamatan Padang Timur, hal ini terlihat masih ada guru yang tidak 
membuat rencana kegiatan harian, masih ada guru yang belum penah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan anak usia dini, serta masih ada guru 
yang mengulur-ulur pekerjaan yang semestinya bisa cepat dikerjakan, metode dan 
teknik pelaksanaan pekerjaan yang tidak bervariasi serta strategi pembelajaran 
yang kurang menarik bagi anak usia dini. Tujuan penelitian ini adalah                            
1) menggambarkan pendidikan dan pelatihan guru PAUD se Kecamatan Padang 
Timur Kota Padang, 2) menggambarkan kemampuan mengajar guru PAUD se 
Kecamatan Padang Timur Kota Padang, 3) menjelaskan hubungan pendidikan dan 
pelatihan dengan  kemampuan mengajar guru PAUD se Kecamatan Padang Timur 
Kota Padang. 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif korelasional, populasi adalah 
pendidik/guru PAUD di Kecamatan Padang Timur yang berjumlah keseluruhan 
30 orang, semua populasi dijadikan sampel, maka teknik pengambilan sampelnya 
dengan metode sensus. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan 
sekunder. Pengambilan data menggunakan kusioner dan teknik analisis data 
menggunakan rumus korelasi 

Hasil penelitian menunjukkan Sebagian besar guru PAUD menyatakan bahwa 
Pendidikan dan pelatihan termasuk kategori cukup pengetahuan dalam 
memberikan pendidikan kepada anak usia dini, Sebagian besar kemampuan 
mengajar guru termasuk kategori kurang, dalam memberikan permainan-
permainan yang inovatif kepada anak usia dini, Terdapat hubungan yang 
signifikan antara pendidikan dan pelatihan terhadap kemampuan mengajar guru di 
PAUD Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Saran yang dapat dikemukakan 
adalah  Diharapkan kepada guru PAUD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 
yang lebih terfokus kepada pendidikan anak usia dini secara berkelalnjutan, 
Diharapkan kemampuan mengajar guru lebih ditingkatkan dengan melanjutkan 
pendidikan ke yang lebih tinggi sesuai dengan bidang  yang di empu, Diharapkan 
kepada dinas pendidikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan mengajar guru. 
 

 

 

 

 

iv 


	4_A_SURYATI_PUTRI_98894_3453_2013.pdf

