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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

 

Paparan data dan temuan penelitian ini secara berturut-turut dibahas mengenai 

paparan data penelitian yang berisi gambaran umum PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat letak geografis PAUD ABA Kauman Metro Pusat dan struktur organisasi. 

Paparan dari keempat fokus penelitian dan temuan penelitian dibahas setelah 

pembahasan paparan data. 

 

4.1 Paparan Data Penelitian 

 

Pada sub bab ini akan dipaparkan data penelitian dan informasi yang telah 

dihimpun melalui kegiatan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data 

dan informasi yang dipaparkan berkaitan dengan. Data tersebut dideskripsikan 

sesuai dengan sub fokus penelitian yaitu (1) Keterampilan konsep kepemimpinan  

PAUD ABA Kauman Metro Pusat Kota Metro.  (2) Keterampilan manusiawi 

(human skill) kepemimpinan PAUD ABA Kauman Metro Pusat Kota Metro. (3) 

Keterampilan teknis kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro Pusat Kota 

Metro. (4) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghabat kepemimpinan 

PAUD ABA Kauman Metro Pusat Kota Metro.   Sebelum disajikan paparan data 

penelitian, terlebih dahulu akan dipaparkan profil PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat yang merupakan obyek penelitian. 
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4.1.1 Gambaran Umum PAUD ABA Kauman Metro Pusat 

PAUD ABA Kauman Metro Pusat berdiri pertama kali tahun 1986 yang 

bertempat Jalan Kunang Kauman Metro dipimpin oleh seorang kepala sekolah 

dengan nama Indrayani, S.Pd. Pada pertama kali PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat bernama TK ABA Kauman dengan dibantu oleh 4 orang guru yang terdiri 

dari 3 orang guru DPK dan 1 orang guru honor, dengan ketua yayasan bernama 

Hj. Maemunah.  

 

Pada tahun 1986 terdiri dari 2 lokal ruang belajar dengan kondisi yang sangat 

minim dan tentunya tidak standar dari segi sarana dan tempat dikarenakan masih 

bergabung dengan rumah pribadi salah satu pengurus sehingga tempat TK 

tersebut berada dibelakangtempat tinggal dalam suatu lokasi, kemudian sering 

terjadi banjir apabila terjadi hujan lebat dikarenakan untuk pembuangan air dan 

tempatnya yang menjorok ke bawah dan pembuangan air yang belum tersusun 

dengan baik.  

 

Peminat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD ABA Kauman 

Metro Pusat ini adalah masyarakat sekitar yang berjumlah 40 – 45 anak. Pada 

tahun 2005 ada salah satu  pengurus yang menghibahkan tanahnya kepada PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat yaitu dari salah satu pengurus Aisyah yang bernama 

Hi. Yusfit yang beralamat di Jalan Mawar Timur 15A Kauman Metro Pusat, 

sehingga dengan dana swadaya pengurus dan masyarakat dibangunlah PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat dan diresmikan oleh Walikota Metro bapak Hi. 

Lukman Hakim pada tahun 2005, dengan kondisi gendung 2 lantai yang terdiri 

dari 3 lokal ruang belajar, aula, ruang kepala sekolah.  
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PAUD ABA Kauman Metro Pusat semakin lama semakin diminati oleh warga 

seputar. Sehinggga jumlah murid berangsur-angsur meningkat jumlahnya dari 45 

anak sampai saat ini tahun 2014 berjumlah 150 anak dengan jumlah guru 14 orang 

terdiri dari 7 orang guru DPK dan 7 orang guru Honor. Dengan tiga kali 

pergantian kepala sekolah dengan nama (1) Indriyani, S.Pd (1986 – 2006), (2) Siti 

Kholifah, S.Pd (2006-2010), dan Astuti Ningsih, S.Pd., M.Pd.  

Adapun identitas sekolah: 

Nama PAUD : PAUD ABA Kauman Metro Pusat 

Nomor Statistik  : 00212090104 

Nilai Akreditasi : A(Th 2011) 

Status Sekolah : Swasta (Milik Sendiri Yayasan) 

Luas Tanah : 455 M2 

Alamat : Jl. Mawar Timur No. 43A 15 Kauman 

Kelurahan : Imopuro 

Kecamatan : Metro Pusat 

Kabupaten : Metro 

Propinsi  ; Lampung/ Kode Pos: 34111 

 

Identitas Kepala Sekolah 

Nama Kepala Sekolah  : Astutiningsih, S.Pd., M.Pd. 

Pendidikan Terakhir  : S.2 (UNILA) 

Jurusan   : Teknologi Pendidikan 

Mulai Menjabat  : 01 nopember 2010 (KS Yayasan) 
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Visi PAUD ABA Kauman Metro Pusat yaitu mewujudkan Taman Kanak-kanak 

Uggul, berkarakter dalam kecintaan terhadap Tuhan YME, Kejujuran, Displin, 

Kerja Keras, Toleransi, Cinta Damai Peduli Lingkungan dan Cinta Bangsa dan 

tanah Air. Indikatornya yaitu  

- Kecintaan terhadap Tuhan YME dalam perilaku kehidupan sehari-hari.  

- Kejujuran dalam perbuatan dan ucapan.  

- Disiplin dalam menyelesaikan tugas.  

- Kerja keras dalam mencapai suatu tujuan yang baik.  

- Menyelenggarakan pendidikan yang mewujudkan perilaku kecintaan terhadap 

Tuhan YME dengan memegang kepada akidah-akidah agama islam.  

- Menjadikan TK ABA Kauman Metro Pusat sebagai sekolah yang didukung 

kelengkapan sarana prasarana yang berkualitas dalam menunjang kegiatan 

belajar mengajar.  

- Menumbuhkan semangat keunggulan kepada setiap warga sekolah tentang 

cerminan hidup islami.  

- Mendorong dan membantu setiap anak dalam rangka menumbuhkembangkan 

bakat dan minat secara optimal. 

 

Misi PAUD ABA Kauman Metro Pusat yaitu:  

- Menyelenggarakan pendidikan yang mewujudkan perilaku kecintaan terhadap 

Tuhan YME dengan memegang kaidah-kaidah agama islam.  

- Menjadikan PAUD ABA Kauman Metro Pusat sebagai sekolah yang 

didukung kelengkapan sarana prasarana yang berkualitas dalam menunjang 

kegiatan belajar mengajar.  
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- Menumbuhkan semangat keunggulan kepada setiap warga sekolah tentang 

cerminan hidup islami.  

- Mendorong dan membantu setiap anak dalam rangka menumbuhkembangkan 

bakat dan minat secara optimal.  

 
 

4.1.1.2  Sarana dan Prasarana 

 

Sarana dan prasarana PAUD ABA Kauman Metro Pusat   terdiri dari ruang 

belajar berjumlah 10 ruang dengan kondisi dan fasilitas sedang.  

Berikut ketersediaan lokal di PAUD ABA Kauman Metro Pusat: 

- Ruang KOBER  : 1 ruang kapasitas murid 20 anak 

- Ruang kelompok A 1 : 1 ruang kapasitas murid 23 anak  

- Ruang  kelompok A 2 : 1 ruang kapasitas murid 19 anak 

- Ruang kelompok B 1  : 1 ruang kapasitas murid 27 anak 

- Ruang kelompok B 2 : 1 ruang kapasitas murid 29 anak 

- Ruang kelompok B 3  : 1 ruang kapasitas murid 25 anak 

 

Untuk proses pembelajaran terdiri dari 6 ruang. Taman bermain dan alat peraga 

yang cukup. Ruang kepala PAUD terletak di lantai dua.  Ruang kantor 

bersebelahan dengan ruang guru sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dan 

bersosialisasi. 
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4.1.1.3 Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi di PAUD ABA Kauman Metro Pusat  digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan 
Hj. Nunung Munawaroh 

Guru KOBER 
SITI WINARTI, A.Ma 

SULISTYONINGSIH, S.Pdi 

Guru KOBER 
SULISTYONINGSIH, S.Pdi 

 

GURU KELOMOPK A 

LUCI SEPTIANA, S.Pdi 

 

GURU KELOMPOK A 

ATIK LUSTINAWATI, S.Pd.Aud 

GURU KELOMPOKN A 

Tutik SRIWAHYUNINGSIH, S.Pd.aud 

GURU KEMOMPOK  A 

NUR FAU, S.Pd.aud 

KEPALA PAUD 

ASTUTI NINGSIH,S.Pd.,M.Pd 

GURU KELOMPOK B 

NGATINEM, S.Pd. AUD 

 

GURU KELOMPOK B 

SIS SUPRIANTO, S.Pd. AUD 

 

GURU KELOMPOK B 

SRI MURWATI, S.Pd. AUD 

 

TATA USAHA 

LENI FATIMAH 

 

 

SISWA 

KOMITE 

HAMIM, S.Ag 

GURU KELOMPOK B 

RISA ANTORIATI, 

S.Pd. AUD 

 

GURU KELOMPOK B 

SUGIYEM, S.Pd. AUD 

 

GURU KELOMPOK B 

ENI MARDIANTI, S.Pd. AUD 

 

MASYARAKAT 
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4.1.2 Keterampilan Konsep Kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat Kota Metro 

 

 

Keterampilan konsep kepemimpinan meliputi Kemampuan menganalisis, 

Kemampuan berpikir rasional,  Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi, 

dan melakukan observasi secara terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen. 

Berikut dijabarkan masing-masing keterampilan konsep kepemimpinan.  

 

 

4.1.2.1 Kemampuan Menganalisis 

 

Keterampilan konsep dari seorang pemimpin yang pertama dideskripsikan dan 

dianalisis  adalah kemampuan menganalisis pimpinan kepala PAUD ABA Metro 

Pusat.  Di bawah ini hasil wawancara pada informan dan observasi peneliti 

tentang kemampuan menganalisis: 

“iy bu, kalau menyangkut permasalahan yang ada di PAUD ini, bu Astuti 

tidak langsung memvonisnya.. maksudnya beliau tidak langsung 

mengambil keputusan secara sepihak pasti beliau memusyawarhkan 

kepada kami bawahannya. Artinya beliaua itu tidak kaku dan sangat 

fleksible”.(W G 270214). 

 

“Bu Astuti semula ditugaskan sebagai guru di PAUD ini, namun Yayasan 

memandang baik kinerja dan memiliki kemampuan menganalisis peluang 

yang tepat untuk memajukan PAUD  sehingga Yayasan mengangkatnya 

menjadi Kepala PAUD di sini”. (W KO 28 02 14). 

 

“Iya yang saya lihat kepala PAUD ABA Metro  Pusat memang memiliki 

kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan. Beliau itu sangat 

baik kalau mengambil keputusan itu tidak gegabah ya bu. Benar-benar 

sistematis kalau yang saya pandang” (W P 010314). 

 

“Hasil observasi peneliti pada PAUD ABA Metro Pusat yaitu diadakannya 

musyawarah untuk membicarakan masalah lomba gugus antara pihak 

sekolah yaitu guru, siswa, dengan orang tua siswa” (O 120214). 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti didapat kepala PAUD sudah 

memiliki kemampuan menganalisis, hal ini ditandai dengan meyelesaikan 

persoalan dengan satu solusi yang fleksible.  

 

 

4.1.2.2 Kemampuan Berpikr Rasional  

 

Keterampilan konsep yang kedua dideskripsikan dan dianalisis adalah 

kemampuan kepala PAUD dalam berpikir rasional. Di bawah ini hasil wawancara 

peneliti dengan informan mengenai kemampuan kepala PAUD dalam berpikir 

rasional. 

“Pada setiap tindakan beliau berpikir menggunakan akal pikirannya bu. 

Misalnya ada kegiatan lomba kira-kira ini dapat meningkatkan kompetensi 

anak tidak maka beliau sekiranya itu tidak penting ya tidak diikutkan (W 

G 27 02 14)”. 

 

“Iya bu, yang saya lihat kepala sekolah itu dalam bertindak selaku berpikir 

dahulu, beliau kan juga memiliki dedikasi yang baik, selain itu lulusan S2, 

jadi tentu berpikirnya lebih rasional (W KO 280214)” 

 

“Ketika saya melakukan pengawasan di PAUD ABA, Bu Tuti seorang 

kepala sekolah yang memiliki intelektual yang cerdas ya dalam 

mengembangkan PAUD ABA ini. Bisa di lihat dari kegiatan-kegiatan 

positif yang sudah dilakukan beliau (W P 010314)”. 

 

Peneliti mengamati dokumentasi SK pembagian tugas yang diberikan 

kepala PAUD kepada guru-guru satu tahun terakhir. Terlihat jelas 

pembagian tugas berdasarkan kompetensi yang sesuai bagi guru-guru. (D 

140214). 

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA memiliki kemampuan dalam berpikir rasional dan menggunakan 

akal pikirannya dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam memimpin PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat. 
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4.1.2.3 Ahli Atau Cakap Dalam Berbagai Macam Konsepsi 

 

Keterampilan konsep yang ketiga  dideskripsikan dan dianalisis  adalah ahli atau 

cakap dalam berbagai macam konsepsi. Di bawah ini hasil wawancara peneliti 

dengan informan mengenai hal ini. 

“iya bu… benar sekali, kepala PAUD kami sangat cakap dalam berbagai 

macam konsepsi. Kepala PAUD kami sering melakukan penelitian dan 

tidak itu saja, beliau juga ditunjuk sebagai tim pengembang kurikulum 

tingkat ABA. Beliau juga menjadi motivator diberbagai even (W G 27 02 

14)”. 

 

“bu Astuti memang sosok yang cerdas juga cakap. Kecakapannya itulah 

yang membuat PAUD ABA ini menjadi PAUD favorit, sehingga dalam 

penerimaan murid-murid dilakukan penyaringan. (W KO 280214)” 

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA sudah memiliki keahlian  atau kecakapan dalam berbagai macam 

konsepsi. Hal ini ditandai dengan kecakapan beliau melakukan penelitian, terpilih 

sebagai tim pengembang kurikulum khusus ABA di Kota Metro 

 

4.1.2.4 Melakukan Observasi Secara Terencana tentang Kegiatan-Kegiatan 

Manajemen 

 

Keterampilan konsep yang keempat  dideskripsikan dan dianalisis  adalah 

kemampuan kepala PAUD dalam melakukan observasi secara terencana tentang 

kegiatan-kegiatan manajemen. Di bawah ini hasil wawancara peneliti dengan 

informan mengenai kemampuan kepala PAUD dalam melakukan observasi secara 

terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen. 

“kalau menurut saya ya bu Wulan, kepala PAUD kami dalam hal kegiatan 

manajemen khususnya dalam meningkatkan PAUD ini cukup baik yah. 

Hal ini ditandai dengan beliau mengamati apa yang dibutuhkan dalam 

meningkatkan prestasi murid dengan sebuah tindakan yang nyata atau 

kongkrit. (W G 27 02 14)”. 
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“Dalam membuat program saya menilai bu Astuti ini bagus ya, beliau 

tidak hanya merencanakan tetapi juga melakukan observasi apa yang 

dibutuhkan sebelum melaksanakan rencana program itu. Contohnya 

memanafaatkan lahan yang sempit di PAUD tersebut dengan cara 

membuat tikungan-tikungan agar anak-anak bisa belajar tentang lalu 

lintas.. penyampaian program juga bagus terhadap orang tua murid dengan 

melakukan pendekatan seperti mengadakan arisan (W KO 280214)” 

 

“yaa… saya melihat kepala PAUD ABA ini memiliki kemampuan untuk 

melakukan observasi secara terencana tentang kegiatan-kegiatan 

manajemen. Misalnya dalam peningkatan prestasi PAUD, beliau 

mengamati potensi apa yang dimiliki oleh anak-anak didiknya dan 

mengasah kompetensi itu sehingga menghasilkan sebuh prestasi (W P 

010314)”. 

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA sudah memiliki kemampuan untuk melakukan observasi secara 

terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen. Kemampuan untuk melakukan 

observasi itu berupa pengamatan seorang kepala PAUD untuk menentukan sebuah 

kebijakan yang berkaitan dengan manajemen dalam mengembangkan PAUD nya 

agar menjadi PAUD yang diminati orang tua murid untuk dapat menyekolahkan 

anaknya di sana. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang telah peneliti 

lakukan di PAUD ABA Kauman Metro untuk keterampilan konsep 

kepemimipinan manajerial  sudah terlaksana dengan baik. kemampuan itu 

meliputi kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir rasional, ahli atau cakap 

dalam berbagai macam konsepsi, dan Melakukan observasi secara terencana 

tentang kegiatan-kegiatan manajemen.  

 

Deskripsi data di atas dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

 



77 
 

Tabel 4.1 Analisis Data Keterampilan Konsep Manajerial Kepala PAUD 

ABA Metro Pusat 

  

Informan 
Keterampilan Konsep 

A B C D 

W KS 

260214 

    

W G2 

270214 

Memusyawarhkan 

kepada 

bawahannya 

Setiap tindakan 

beliau berpikir 

rasional 

Sosok yang 

cerdas juga 

cakap. 

Kecakapannya 

itulah yang 

membuat PAUD 

ABA ini 

menjadi PAUD 

favorit 

Mengamati apa 

yang dibutuhkan 

dalam 

meningkatkan 

prestasi murid 

dengan sebuah 

tindakan yang nyata 

atau kongkrit 

W KO 

280214 

Memandang baik 

kinerja dan 

memiliki 

kemampuan 

menganalisis 

peluang yang 

tepat untuk 

memajukan 

PAUD 

Dalam 

bertindak 

selaku berpikir 

dahulu, beliau 

kan juga 

memiliki 

dedikasi yang 

baik, selain itu 

lulusan S2, jadi 

tentu 

berpikirnya 

lebih rasional 

Sosok yang 

cerdas juga 

cakap. 

Kecakapannya 

itulah yang 

membuat PAUD 

ABA ini 

menjadi PAUD 

favorit 

Melakukan 

observasi apa yang 

dibutuhkan sebelum 

melaksanakan 

rencana program itu 

WP 010314 Memiliki 

kemampuan untuk 

Menganalisis 

suatu 

permasalahan 

Memiliki 

intelektual 

yang cerdas 

dalam 

mengembangka

n PAUD ABA 

 Memiliki 

kemampuan untuk 

Melakukan 

observasi secara 

terencana tentang 

kegiatan-kegiatan 

manajemen. 

Misalnya dalam 

peningkatan prestasi 

PAUD, beliau 

mengamati potensi 

apa yang dimiliki 

oleh anak-anak 

didiknya dan 

mengasah 

kompetensi itu 

sehingga 

menghasilkan sebuh 

prestasi 

W WM     

 

Keterangan: 

A : Kemampuan Menganalisis 

B. Kemampuan berpikir Rasional 

C : Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi 

D: Melakukan observasi secara terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti diperoleh informasi 

keterampilan konsep kepala PAUD ABA Metro pada kemampuan menganalisis 

kepala PAUD memusyawarahkan suatu permasalahan kepada bawahan dan 

memiliki kemampuan menganalisis yang baik. Menganalisis merupakan cara 

dalam mengambil sebuah tindakan dengan cara menguraikan atau mengupas 

terlebih dahulu dalam sebuah proses sebelum mengambil sebuah keputusan. 

 

Keterampilan konsep manajerial kepala PAUD Metro Pusat pada kemampuan 

berpikir rasional dalam setiap tindakan sudah dilakukan dengan berpikir rasional. 

Dengan kualifikasi yang telah dimilikinya membuat kepala PAUD ABA untuk 

bertindak tidak gegabah dan menggunakan akal pikirannya untuk mengambil 

seluruh kebijakan yang berada di PAUD ABA Metro Pusat.  

Keterampilan konsep manajerial kepala PAUD Metro Pusat pada ahli atau cakap 

dalam berbagai macam konsepsi yaitu sosok yang cerdas juga cakap. 

kecakapannya itulah yang membuat PAUD ABA ini menjadi PAUD favorit. 

 

Keterampilan konsep selanjutnya yaitu kemampuan melakukan observasi secara 

terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen diperoleh. Observasi adalah 

sebuah pengamatan terhadapa suatu objek atau sutau masalah. Mengamati apa 

yang dibutuhkan dalam meningkatkan prestasi murid dengan sebuah tindakan 

yang nyata atau kongkrit, melakukan observasi apa yang dibutuhkan sebelum 

melaksanakan rencana program itu, dan Memiliki kemampuan untuk melakukan 

observasi secara terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen. Misalnya dalam 

peningkatan prestasi PAUD, beliau mengamati potensi apa yang dimiliki oleh 
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anak-anak didiknya dan mengasah kompetensi itu sehingga menghasilkan sebuah 

prestasi. 

 

Data mengenai ketrampilan manajerial berupa keterampilan konsep kepala PAUD 

ABA Metro Pusat  disajikan dalam bentuk matriks 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2  Matrik Keterampilan Konsep Kepala PAUD ABA Metro Pusat 

 

Komponen Keadaan 

Kemampuan 

menganalisis 

Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah memiliki 

kemampuan menganalisis dalam suatu permasalahan 

atau problem 

Kemampuan berpikir 

rasional 

Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah memiliki 

kemampuan untuk berpikir rasional dalam setiap 

tindakannya 

Ahli atau Cakap Dalam 

Berbagai Macam 

Konsepsi 

Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah memiliki 

kemampuan yaitu ahli dan cakap dalam berbagai 

macam konsepsi 

Melakukan Observasi 

Secara Terencana 

Tentang Kegiatan-

Kegiatan Manajemen 

Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah melakukan 

observasi secara terencana tentang kegiatan-kegiatan 

manajemen 

 

Dari matriks tersebut peneliti mengetahui Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah 

memiliki keterampilan konsep sebagai bentuk keterampilan manajerial yang harus 

dimiliki oleh kepala PAUD. 

 

4.1.3 Keterampilan Manusiawi Kepemimpinan PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat Kota Metro 

 
 

Keterampilan manusiawi kepemimpinan meliputi (1) Kemampuan untuk 

memahami perilaku manusia dan proses kerja sama, (2) Kemampuan untuk 

memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, (3) Kemampuan  untuk 

berkomonikasi secara jelas dan efektif, (4) Kemampuan untuk menciptakan kerja 
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sama yang efektif, kooperatif, praktis dan diplomatis, (5) Mampu berperilaku 

yang dapat diterima bawahan.  

 

Berikut dijabarkan masing-masing keterampilan manusiawi kepemimpinan PAUD 

ABA Kauman Metro pusat. 

 

4.1.3.1 Kemampuan Memahami Perilaku Manusia dan Proses Kerjasama 

 

Keterampilan manusiawi dari seorang pemimpin yang pertama dideskripsikan dan 

dianalisis dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk memahami perilaku 

manusia dan proses kerja sama seorang pimpinan kepala PAUD ABA Metro 

Pusat.  Di bawah ini hasil wawancara pada informan  dan observasi peneliti 

tentang Kemampuan untuk memahami perilaku mainusia dan proses kerja sama: 

“jelas ya bu… saya sebagai guru di PAUD ini merasa kepala PAUD kami 

memahami sifat dan karakter kami. Bu Tuti itu pendekatan personnya 

sangat bagus. Mengambil keputusan juga meminta bawahan untuk 

berpendapat. Ada kegiatan seperti mau mengadakan arisan dan 

sebagainya, tentang program-programnya pun kalau bawahannya dianggap 

tidak mampu beliau berusaha mengajarinya bu..”.(W G 270214). 

 

“iya bu, saya lihat dalam kepemimpinan beliau sangat memahami karakter 

dari para guru dan staff. Tidak memakasakan kehendak atau otoriter, 

mengajak bekerja sama dalam memajukan program sekolah. Teramsuk 

peningkatan gaji yang diterima oleh bawahanyya bu, beliau paham dengan 

tugas –tugas tambahan dari para guru namun juga beliau menaikkan gaji. 

Alhamdulillah termasuk tertinggi dari pada TK yang lainnya.”. (W KO 28 

02 14). 

 

“iya dalam memimpin sudah memahami karakter bawahannya ya bu,  

terlihat dari kekompakan beliau dengan anak buah yang selalu senam 

bersama, bahkan saya lihat juga terjalin keakraban dengan para wali 

murid. Waktu saya melaksanakan supervise kebetulan ada kegiatan arisan 

antara pihak PAUD dengan orang tua murid. Hal ini bagus untuk 

meningkatkan silaturohim dan informasi perkembangan murid kepada 

orang tua (W P 010314)” 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti didapat kepala PAUD sudah 

memiliki kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses kerja sama, 

hal ini ditandai dengan menaikkan gaji guru, mengadakan kegiatan senam dan 

arisan bersama serta bekerja sama untuk memajukan program-program sekolah 

sebagai wujud kedekatan kepala PAUD ABA Kauman Metro Pusat dengan 

bawahan (guru dan tata usaha).  

 

4.1.3.2 Kemampuan Memahami Isi Hati, Sikap dan Motif Orang Lain 

 

Keterampilan manusiawi yang kedua dideskripsikan dan dianalisis adalah 

kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain. Di bawah ini 

hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai kemampuan untuk 

memahami isi hati, sikap dan motif orang lain. 

“iya bu, beliau sangat memahami isi hati dan sikap kami. Satu tahun sekali 

beliau menerima masukan berupa kritik, saran dari guru-guru dan orang 

tua murid agar bisa memperbaiki diri. (W G 27 02 14)”. 

 

“ iyaaa saya senang sekali menyekolahkan anak saya di sini, karena beliau 

sangat ramah, banyak kegiatan-kegiatan positif, kami orang tua murid bisa 

ngomong apa kekurangannya dan benar-benar diterima, begitu bu. (W 

WM 260214)” 

 

“sejauh yang saya mengerti sebagai wakil dari orang tua, kepemimpinan 

PAUD aba cukup baik dalam memahami kemauan bawahannya dan orang 

ta murid. Sebagai contoh anak agar sehat tidak jajan di luar maka kepala 

PAUD mengundang orang tua murid untuk mengajak mereka 

membawakan makanan dari rumah dengan menu yang berbeda setiap 

harinya dan orang tua murid setuju. Ini sebagian contoh kecil saja bu. (W 

KO 280214)”. 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA memiliki kemampuan dalam memahami isi hati, sikap dan motif 

orang lain (guru dan stakeholder). 
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4.1.3.3 Kemampuan  Berkomunikasi Secara Jelas dan Efektif 

 

Keterampilan manusiawi yang ketiga dideskripsikan dan dianalisis adalah 

kemampuan  untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. Di bawah ini hasil 

wawancara peneliti dengan informan mengenai hal ini. 

“Ketika rapat  atau diskusi dengan guru-guru beliau mengomunikasikan 

dengan bahasa yang lugas, jelas, dan fleksible bu. Tidak berbelit-belit dan 

bahasanya juga mudah kami pahami. Bisa dibilang efektif lah bu sesuai 

sasaran. (W G 27 02 14)”. 

 

“Iya bu, kalau bu Tuti berbicara pada saat santai begini menggunakan 

bahasane dewe… kalau pas rapat meskipun bahasanya formil namun tetep 

tidak meninggi bu, seperti tidak ada jarak antara saya dengan beliau meski 

beliau seorang kepala PAUD.  (W WM 260214)” 

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA sudah memiliki kemampuan  untuk berkomonikasi secara jelas dan 

efektif baik pada guru maupun pada orang tua murid dalam mengkomunikasan 

perkembangan murid di PAUD tersebut. Seperti pada saat rapat wali murid 

maupun rapat dengan guru-guru/Staff dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

efektif dan fleksible. 

 

4.1.3.4 Kemampuan Menciptakan Kerjasama yang Efektif, Kooperatif, 

Praktis dan Diplomatis 

 

Keterampilan manusiawi yang keempat  dideskripsikan dan dianalisis  adalah 

kemampuan kepala PAUD dalam menciptakan kerja sama yang efektif, 

kooperatif, praktis dan diplomatis. Di bawah ini hasil wawancara peneliti dengan 

informan  mengenai kemampuan untuk menciptakan kerja sama yang efektif, 

kooperatif, praktis dan diplomatis. 
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“untuk setiap kegiatan bu, pemimpin kami selalu melibatkan kami, 

memberikan tugas tambahan pun mempercayakan sepenuhnya kepada 

kami bu. Ada lomba untuk-anak-anak dari masalah kostum, transport 

untuk kegiatan semua dibicarakan bersama. (W G 27 02 14)”. 

 

“bu Tuti sudah saya katakana sebelumnya memang memahami 

bawahannya dengan baik. Sebagai kepala PAUD dari sebuah yayasan 

tentu dipilih karena talentanya dan mau merangkul bawahannya. Beliau 

sangat kooperatif pada bawahannya dan bersikap diplomatis untuk setiap 

keputusan yang diambil. (W KO 280214)” 

 

“iya bu kalau ada usulan apa gitu yah yang penting untuk meningkatkan 

prestasi anak-anak kami selalu dibicarakan bu dengan wali murid, kami 

diundang rapat, bahkan sebelum rampat sambil senam gitu ya bu, beliau 

mengutarakan idennya.  (W WM 010314)”. 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA sudah memiliki kemampuan untuk untuk menciptakan kerja sama 

yang efektif, kooperatif, praktis dan diplomatis, seperti melibatkan guru pada 

sebuah keputusan dan mempercayakan sepenuhnya kepada bawahannya, bersikap 

diplomatis dan tegas terhadap keputusan yang diambilnya, membicarakan idea 

atau gagasan kepada wali murid melalui rapat. 

 

4.1.3.5 Mampu Berperilaku yang Dapat Diterima Bawahan 

Keterampilan manusiawi yang kelima dideskripsikan dan dianalisis  adalah 

mampu berperilaku yang dapat diterima bawahan. Di bawah ini hasil wawancara 

peneliti dengan informan mengenai kemampuan kepala PAUD dalam berperilaku 

yang dapat diterima bawahan. 

“Iya bu.. beliau bisa menerima pendapat kami para guru.  Beliau satu 

tahun seklai menyebarkan semcam angket untuk mengevaluasi dirinya. 

Tentu ini menjadi sebuah intropeksi diri bagi kepala PAUD kami untuk 

mengoreksi sekaligus memperbaiki kualitas dan kinerja kepala PAUD bu” 

(W G 27 02 14)”. 

 

“Sangat memahami bawahanya.. karena PAUD ini bisa menjadi PAUD  

favorit pilihan masyarakat karena keluwesan beliau dapat menerima 

pendapat bawahan juga pendapat orang tua murid. (W KO 280214)” 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA sudah memiliki kemampuan  berperilaku yang dapat diterima oleh 

bawahan dan masyarakat selaku orang tua murid. Deskripsi data di tentang 

keterampilan manusiawi manajerial kepala PAUD ABA Kauman Metro Pusat  

dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Analisis Data Keterampilan Manusiawi Manajerial Kepala PAUD 

ABA Metro Pusat 

 
Inform

an 

 Keterampilan Manusiawi 

Kemampuan untuk 
memahami perilaku 
manusia dan proses 

kerja sama 

Kemampuan untuk 
memahami isi hati, 

sikap dan motif orang 
lain 

Kemampuan  
untuk 

berkomunikasi 
secara jelas dan 

efektif 

Kemampuan 
untuk 

menciptakan 
kerja sama yang 

efektif, 
kooperatif, 
praktis dan 
diplomatis 

Mampu 
berperilaku 
yang dapat 

diterima 
bawahan 

W G2 

270214 

Memahami sifat dan 

karakter bawawannya. 

pendekatan personnya 

baik Mengambil 

keputusan melibatkan 

bawahan 

Memahami isi hati 

dan sikap bawahanny. 

berupa kritik, saran 

dari guru-guru dan 

orang tua murid agar 

bisa memperbaiki diri 

Ketika rapat 

meskipun 

bahasanya formil 

namun tetep tidak 

meninggi bu, 

seperti tidak ada 

jarak antara saya 

dengan beliau 

meski beliau 

seorang kepala 

PAUD 

Selalu 

melibatkan 

dalam 

memberikan 

tugas dan 

mempercayakan 

sepenuhnya 

kepada bawahan 

Bisa 

menerima 

pendapat para 

guru.  Dengan 

cara 

menyebarkan  

angket untuk 

mengevaluasi 

dirinya 

W KO 

280214 

Memahami karakter 

dari para guru dan 

staff. Tidak 

memakasakan 

kehendak atau 

otoriter, mengajak 

bekerja sama dalam 

memajukan program 

sekolah. Teramsuk 

peningkatan gaji yang 

diterima oleh 

bawahan 

Kepemimpinan 

PAUD aba cukup baik 

dalam memahami 

kemauan bawahannya 

dan orang ta murid. 

Mengajak 

musyawarah tentang 

nutrisi murid dan 

disetujui.  

 Memahami 

bawahannya 

dengan baik. 

Mau merangkul 

bawahannya. 

kooperatif pada 

bawahannya 

dan bersikap 

diplomatis 

untuk setiap 

keputusan yang 

diambil. 

Memahami 

bawahanya,  

keluwesan 

dapat 

menerima 

pendapat 

WP 

010314 

Memahami karakter 

dari para guru dan 

staff. Tidak 

memakasakan 

kehendak atau 

otoriter, mengajak 

bekerja sama dalam 

memajukan program 

sekolah. Teramsuk 

peningkatan gaji yang 

diterima oleh 

bawahanyya bu,  

    

W WM  Ramah, banyak 

kegiatan-kegiatan 

positif,  

Menggunakan 

bahasa formil   

Membicarakan 

dengan wali 

murid,  
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, diperoleh informasi 

keterampilan manusiawi kepala PAUD ABA Metro berupa (1) kemampuan untuk 

memahami perilaku manusia dan proses kerja sama, (2) kemampuan untuk 

memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, (3) kemampuan  untuk 

berkomonikasi secara jelas dan efektif,  (4) kemampuan untuk menciptakan kerja 

sama yang efektif, kooperatif, praktis dan diplomatis, dan  (5) mampu berperilaku 

yang dapat diterima sudah sesuai harapan. 

Kemampuan untuk memahami perilaku bawahan dan proses kerja sama kepala 

PAUD ABA sudah Memahami sifat dan karakter. Pendekatan personnya baik. 

Mengambil keputusan melibatkan bawahan untuk memberikan pendapat. Ada 

kegiatan seperti mau mengadakan arisan dan sebagainya, tentang program-

programnya pun kalau bawahannya dianggap tidak mampu beliau berusaha 

mengajarinya, Tidak memakasakan kehendak atau otoriter, mengajak bekerja 

sama dalam memajukan program sekolah, dan 

 

Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain kepala PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat sudah dapat Memahami isi hati dan sikap bawahan. 

Satu tahun sekali beliau menerima masukan berupa kritik, saran dari guru-guru 

dan orang tua murid agar bisa memperbaiki diri. 

 

Kemampuan  untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif kepala PAUD ABA 

Kauman Metro Pusat sudah bagus. 

Kemampuan untuk menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis dan 

diplomatis kepala PAUD ABA Kauman Metro Pusat dengan cara selalu 
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melibatkan dalam memberikan tugas dan mempercayakan sepenuhnya kepada 

bawahan, dan Mau merangkul bawahannya. Beliau sangat kooperatif pada 

bawahannya dan bersikap diplomatis untuk setiap keputusan yang diambil. 

Pada komponen Mampu berperilaku yang dapat diterima bawahan kepala PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat sudah  bisa menerima pendapat para guru.  Dengan 

cara menyebarkan angket untuk mengevaluasi dirinya dan memahami bawahanya,  

keluwesan beliau dapat menerima pendapat. 

Data keterampilan manusiawi PAUD ABA Kauman Metro Pusat disajikan dalam 

bentuk matriks 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4  Matrik Keterampilan Manusiawi Kepala PAUD ABA Metro 

Pusat 

 

Komponen Keadaan 

Kemampuan untuk memahami 

perilaku manusia dan proses kerja 

sama 

Sudah sesuai harapan untuk memahami 

perilaku para guru dan murid 

Kemampuan untuk memahami isi hati, 

sikap dan motif orang lain 

Sudah sesuai harapan untuk memahami 

isi hati, sikap, dan motif guru dan murid 

Kemampuan  untuk berkomonikasi 

secara jelas dan efektif 

Sudah sesuai harapan untuk 

berkomunikasi secara jelas dan efektif 

kepada guru dan murid 

Kemampuan untuk menciptakan kerja 

sama yang efektif, kooperatif, praktis 

dan diplomatis 

Sudah sesuai harapan untuk  

menciptakan kerja sama yang efektif, 

kooperatif, praktis, dan diplomatis 

 

Dari matriks tersebut peneliti mengetahui Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah 

memiliki keterampilan manusiawi sebagai bentuk keterampilan manajerial yang 

harus dimiliki oleh kepala PAUD selain keterampilan lain. 
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4.1.4 Keterampilan Teknik Kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat Kota Metro 

 

 

Keterampilan teknik kepemimpinan meliputi: (1)  Menguasai pengetahuan tentang 

metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus.  

(2) Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan 

yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus. 

 

4.1.4.1 Menguasai Pengetahuan Tentang Metode, Proses, Prosedur, dan 

Teknik untuk Melaksanakan Kegiatan Khusus 

 

Keterampilan teknik dari seorang pemimpin yang pertama dideskripsikan dan 

dianalisis  adalah menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan 

teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus pimpinan kepala PAUD ABA Metro 

Pusat.  Di bawah ini hasil wawancara pada informan  dan observasi peneliti 

tentang Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik 

untuk melaksanakan kegiatan khusus: 

“iy bu, kepala PAUD kami sangat menguasai pengetahuan tentang 

metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan social, lomba gugus, dan sebagainya. Beliau memiliki kualifikasi 

untuk itu dengan ditunjangnya pendidikan beliau yang sudah S2 bu. 

Contohnya saja prestasi beliau sebagai guru berprestasi tingkat 

nasional”.(W G 270214). 

 

“iya bu wulan, kemampuannya tentang teknik manajerial itu cukup bagus 

terutama pada setiap kegiatan kelembagaan atau peningkatan 

kompetensinya yang juga sebagai seorang guru”. (W P 01 03 14). 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti didapat kepala PAUD sudah 

Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk 

melaksanakan kegiatan khusus, hal ini ditandai dengan keberhasilan kepala 

PAUD sebagai guru berprestasi tingkat nasional.  
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4.1.4.2 Kemampuan untuk Memanfaatkan serta Mendayagunakan Sarana, 

Peralatan yang Diperlukan dalam Mendukung Kegiatan yang 

Bersifat Khusus 
 

Keterampilan teknik yang kedua dideskripsikan dan dianalisis adalah kemampuan 

untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang diperlukan 

dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus . Di bawah ini hasil wawancara 

peneliti dengan informan mengenai kemampuan kepala PAUD dalam berpikir 

rasional. 

“o.. iya bu, itu pasti beliau sangat peka terhadap perkembangn teknologi, 

memanfaatkan sarana IT seperti dalam forum rapat menggunkan LCD dan 

webside atau internet bu. Mungkin dalam hal penggunaan media bu..(W G 

27 02 14)”. 

 

 

Deskripsi data di atas dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Analisis Data Keterampilan Teknik Manajerial Kepala PAUD 

ABA Metro Pusat 

  
 Keterampilan Teknik 

Informan  Menguasai pengetahuan tentang 
metode, proses, prosedur, dan teknik 
untuk melaksanakan kegiatan khusus 

Kemampuan memanfaatkan, 
mendayagunakan sarana, 
peralatan yang diperlukan 

dalam mendukung kegiatan 
bersifat khusus 

W KS 260214   

W G2 270214 Menguasai pengetahuan tentang 

metode, proses, prosedur, dan teknik 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

social, lomba gugus, dan sebagainya. 

Beliau memiliki kualifikasi untuk itu 

dengan ditunjangnya pendidikan beliau 

yang sudah S2 bu. Contohnya saja 

prestasi beliau sebagai guru berprestasi 

tingkat nasional 

Peka terhadap perkembangn 

teknologi, dalam forum rapat 

memanfaatkan sarana IT seperti 

menggunkan LCD dan webside 

atau internet  

W KO 280214   

WP 010314 kemampuannya tentang teknik 

manajerial itu cukup bagus terutama 

pada setiap kegiatan kelembagaan atau 

peningkatan kompetensinya yang juga 

sebagai seorang guru 

 

W WM   
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti,  diperoleh informasi 

keterampilan teknik kepala PAUD ABA Metro pada komponen menguasai 

pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan 

kegiatan khusus dan kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan 

sarana, peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat 

khusus sudah sesuai harapan. 

Data mengenai keterampilan teknik kepala PAUD ABA  Kauman Metro Pusat 

disajikan dalam bentuk matriks 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6  Matrik Keterampilan Teknik Kepala PAUD ABA Metro Pusat 

 

Komponen Keadaan 

Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, 

prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan 

khusus 

Sudah sesuai harapan 

dalam melaksanakan 

kegiatan selalu melakukan 

proses yang prosedural 

Kemampuan untuk memanfaatkan serta 

mendayagunakan sarana, peralatan yang 

diperlukan dalam mendukung kegiatan yang 

bersifat khusus 

Sudah sesuai harapan 

dalam memanfaatkan 

teknologi IT dalam segala 

kegiatan 

 

Dari matriks tersebut peneliti mengetahui Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah 

memiliki keterampilan teknik sebagai bentuk keterampilan manajerial yang harus 

dimiliki oleh kepala PAUD. 

 

4.1 5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat  

4.1.5.1 Faktor Pendukung 

Faktor pendukung manajerial kepemimpinan PAUD ABA yang hendak 

dideskripsikan dan dianalisis adalah kurikulum dan sarana prasarana. Di bawah 

ini hasil wawancara peneliti dan observasi dengan informan dan observasi 

mengenai kurikulum dan sarana prasarana. 
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“Kurikulum yang dipakai di PAUD ABA ini sudah sesuai ya bu.. dengan 

kebutuhan anak, masalah kurikulum pimpinan kami memang ahlinya 

karena beliau adalah tim pengembang kurikulum dan pernah menjuarai 

penyusunan draft kurikulum  ABA tingkat naional..(W G 27 02 14)”. 

 

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kepala 

PAUD ABA  kurikulum yang dipakai sudah sesuai jadi ini bukanlah sebagai 

faktor penghambat. Peneliti memasukkan di sini lebih pada penekanan guru untuk 

menerapkan kurikulum tersebut pada proses pembelajaran di kelas. 

Berikut hasil wawancara peneliti mengenai  sarana-prasaran di PAUD ABA 

Kauman Metro Pusat. 

“sarana dan prasarana sebenarnya masih kurang ya bu, karena lahan kita 

sempit. Namun dengan tempat yang sempit seperti yang ibu lihat ini dibuat 

seunik mungkin dengan membawa pesan bagi anak-anak seperti dibuatnya 

lika-liku jalan dilantai atas gedung sebagai lalu lintas.  Dan masih banyak 

lagi kreatifitas pimpinan kami agar sekolah ini bernuansa islami dan 

kondusif..(W G 27 02 14)”. 

 

“Hasil observasi Peneliti tentang sarana prasarana belum memadai 

terutama sarana bermain anak dan prasaran kantor guru (O 120214) ” 

 

Dari hasil wawancara di atas sarana prasarana masih belum memenuhi namun 

telah disikapi oleh pimpinan PAUD ABA Kauman Metro Pusat.  

 

Deskripsi data di atas dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Analisis Data Faktor Pendukung Prestasi PAUD ABA Metro 

Pusat 

  
 Faktor Pendukung  

Informan  Kurikulum  Sarana Prasarana 

W KS 260214   

W G 270214 Sudah sesuai dengan kondisi 

anak 

Belum terpenuhi sarana 

bermain anak dan  dan kantor 

W KO 280214  Belum terpenuhi namun sudah 

disikapi  

WP 010314   

W WM   
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti,  diperoleh informasi faktor 

pendukung berupa kurikulum yang dipakai sudah sesuai dengan kondisi anak  dan 

sarana prasarana belum terpenuhi namun sudah disikapi. 

Data mengenai faktor pendukung  disajikan dalam bentuk matriks 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8  Matrik Faktor Pendukung di PAUD ABA Metro Pusat 

 

Komponen Keadaan 

Kurikulum Sudah sesuai harapan 

menggunakan kurikulum 

nasional dan disesuaikan 

dengan kondisi murid 

Sarana prasarana Belum memenuhi harapan 

dalam proses pemenuhan 

kebutuhan belajar anak 

terutama minimnya alat 

bermain anak dan kantor 

guru. Serta Penyediaan 

komputer 

 

Dari matriks tersebut peneliti mengetahui  kurikulum yang dipakai di PAUD ABA 

Kauman Metro Pusat sudah sesuai harapan sedangkan ketersediaan sarana-

prasarana belum memenuhi harapan. 

 

4.1.5.2 Faktor Penghambat 

Faktor kendala yang dideskripsikan dan dianalisis adalah partisipasi orang tua, 

kebijakan kepala PAUD dan SDM guru PAUD . Di bawah ini hasil wawancara  

peneliti dengan informan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat. 

“Kalau rapat kadang-kadang orang tua murid tidak datang semua bu, tapi 

ya sekitar 70% dari undangan yang hadir saya pikir sudah mewakili orang 

tua..(W KO 28 02 14)”. 

 

“iya bu gimana…. Kadang-kadang saya tidak bisa datang karena suatu 

alasan tertentu, ya saya menerima kok hasil keputusan rapat itu seperti apa 

(W WM 260214)” 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa kemajuan 

PAUD ABA Kauman Metro Pusat terkendala oleh kehadiran atau partisipasi 

orang tua untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan di PAUD. 

Adapun faktor kendala lain yaitu kebijakan dari kepala PAUD. Berikut hasil 

wawancara peneliti terhadap kebijakan kepala PAUD. 

“kebijakan pemimpin saya rasa bagus ya bu, saya selaku guru di sini 

contohnya kami guru harus datang jam 07.00 tepat dan pulang juga harus 

tepat jam 13.00 meskipun sudah tidak ada kerjaan lagi yaa.. meskipun 

kadang-kadang agak kurang sependapat, hari minggu juga kadang tidak 

libur karena kita harus mengikuti pengajian muhammadiyah tapi mungkin 

maksudnya untuk mendisiplinkan para guru agar menjadi contoh yang 

baik bagi murid dan masyarakat (W G 270214)” 

 

 

“bu tuti memang orangnya sangat disiplin dan itu iya terapkan kepada para 

bawahannya bu, beliau tidak segan-segan untuk menegur bawahan apabila 

dianggap tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat, namun dengan 

cara-cara yang tidak menyakitkan bawahan (W KO 010314)” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti didaptkan informasi bahwa 

kebijakan yang diambil oleh kepala PAUD dalam mendisiplinkan bawahannya 

terkadang menjadi kendala untuk meningkatkan prestasi PAUD ABA tersebut.  

Faktor penghambat yang terakhir yang terakhir dideskripsikan dan dianalisis 

adalah SDM Guru PAUD. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan 

terkait SDM Guru-guru PAUD 

“Rata-rata kami ini lulusan S1 kok bu, hanya beberapa guru dari D2 tapi 

sekarang ada yang sedang menempuh kuliah S1 agar bisa sertikfikasi (W 

G 270214) ” 

 

“Sebenarnya ini bagi saya bukan kendala tetapi upaya untuk meningkatkan 

profesionalisme seorang guru dengan cara mensetarakan pendidikaan. 

Inikan tutuntutan ya bu, guru yang masih D2 harus kuliah lagi (W KO 

280214)” 
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Selain itu keterampilan para guru dalam menggunakana IT juga masih kurang. 

Berikut wawancara dengan informan. 

“guru-guru banyak yang belum bisa menggunkan LCD dan Rencana Kerja 

harian (RKH) belum diketik menggunakan Komputer” (W G 270214). 

 

 

Deskripsi data di atas dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Analisis Data Faktor Kendala dalam Meningkatkan  PAUD ABA 

Metro Pusat 

  

 Faktor Kendala 

Informan  A B C 

W KS 260214    

W G2 270214  Sebagian 

kecil  guru-

guru tidak 

mematuhi 

kebijakan 

kepala PAUD  

Sebagaian kecil guru 

belum memiliki 

kualifikasi S1  

Sebagian besar guru-

guru belum bisa 

menggunakan LCD 

dan RKH belum 

diketik menggunakan 

computer 

W KO 280214   Guru-guru yang masih 

D2 untuk kuliah lagi 

di S1 

WP 010314    

W WM    

Keterangan: 

A : Partisipasi Orang Tua 

B. Kebijan Kepala Sekolah 

C SDM Guru PAUD 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, diperoleh informasi faktor-

faktor yang menjadi penghabat bagi kemajuan PAUD ABA Kauman Metro Barat 

beupa Partisipasi orang tua masih ada orang tua yang tidak hadir apabila diundang 

rapat. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kebijakan kepala PAUD yang 

mendisiplinkan para bawahannya menjadi hambatan untuk meningkatkan prestasi 
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PAUD. Selanjutnya faktor SDM guru yang terdapat beberapa belum memenuhi 

kualifikasi S1 dan sebagian besar guru-guru belum dapat mengoperasikan LCD 

serta RKH belum diketik menggunakan komputer. 

Data mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat kepala PAUD ABA  

Kauman Metro Pusat disajikan dalam bentuk matriks 4.10 berikut ini : 

 

Tabel 4.10  Matrik Faktor-faktor Penghambat  PAUD ABA Metro Pusat 

 

Komponen Keadaan 

Partisipasi Orang Tua Sebagian kecil orang tua tidak hadir jika 

diundang dalam rapat 

Kebijakan Sebagian kecil guru-guru yang tidak patuh 

pada kebijakan kepala PAUD 

SDM Guru Sebagian kecil guru-guru yang belum 

memiliki kualifikasi S1 

Sebagian besar guru belum dapat 

mengoperasikan komputer 

 

Dari matriks tersebut peneliti mengetahui sebagian kecil saja yang menjadi faktor 

penghambat dalam meningkatkan prestasi PAUD ABA di Kauman Metro Pusat. 

 

4.2 Temuan Penelitian 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti selanjutnya akan 

mengungkapkan hasil yang ditemukan di lapangan berdasarkan fokus penelitian 

sebagai berikut : 

 

4.2.1 Keterampilan Konsep Kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat Kota Metro 

 

 

Ketremapilan konsep merupakan kemampuan mengembangkan gagasan untuk 

merencanakan, mengkoordinasikan, melakukan  pengawasan, dan memcahkan 

masalah. Kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang berupaya mempengaruhi 
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bawahannya agar bersedia melakukan atau mengikuti pemimpin tanpa ada unsure 

pemaksaan. Sedangkan manajerial merupakan sifat yang dimiliki  oleh seorang 

manajer di dalam kegiatan manajemen. Kemampuan manajerial adalh 

kemampuan untuk menggerakkan orang lain dalam memanfaatkan sumber-

sumber yanga ada untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 

Temuan peniliti di lapangan diperoleh informasi keterampilan konsep kepala 

PAUD ABA Metro pada kemampuan menganalisis kepala PAUD 

memusyawarahkan suatu permasalahan kepada bawahan dan memiliki 

kemampuan menganalisis yang baik. Keterampilan konsep manajerial kepala 

PAUD Metro Pusat pada kemampuan berpikir rasional dalam setiap tindakan 

sudah dilakukan dengan berpikir rasional. Dengan kualifikasi yang telah 

dimilikinya membuat kepala PAUD ABA untuk bertindak tidak gegabah dan 

menggunakan akal pikirannya untuk mengambil seluruh kebijakan yang berada di 

PAUD ABA Metro Pusat. Keterampilan konsep manajerial kepala PAUD Metro 

Pusat pada ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi yaitu sosok yang 

cerdas juga cakap. kecakapannya itulah yang membuat PAUD ABA ini menjadi 

PAUD favorit. 

 

Keterampilan konsep selanjutnya yaitu kemampuan melakukan observasi secara 

terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen diperoleh Mengamati apa yang 

dibutuhkan dalam meningkatkan prestasi murid dengan sebuah tindakan yang 

nyata atau kongkrit, melakukan observasi apa yang dibutuhkan sebelum 

melaksanakan rencana program itu, dan Memiliki kemampuan untuk melakukan 

observasi secara terencana tentang kegiatan-kegiatan manajemen. Misalnya dalam 

peningkatan prestasi PAUD, beliau mengamati potensi apa yang dimiliki oleh 
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anak-anak didiknya dan mengasah kompetensi itu sehingga menghasilkan sebuah 

prestasi.  

Dengan demikian peneliti mengetahui Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah 

memiliki keterampilan konsep sebagai bentuk keterampilan manajerial yang harus 

dimiliki oleh kepala PAUD 

Keterampilan konsep kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro Pusat Kota 

Metro 2013 di  PAUD ABA Kauman Metro Pusat dapat dilihat pada gambar 4.3 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan Menganalisis 

Memusyawarahkan suatu 

permasalahan kepada bawahan dan 

memiliki kemampuan menganalisis 

yang baik 

Kemampuan Berpikir Rasional: 

Tindakan sudah dilakukan dengan 

berpikir rasional. Dengan kualifikasi 

yang telah dimilikinya membuat kepala 

PAUD ABA untuk bertindak tidak 

gegabah dan menggunakan akal 

pikirannya untuk mengambil seluruh 

kebijakan yang berada di PAUD ABA 

Metro Pusat.  

 

Ahli Atau Cakap dari berbagai konsepsi 

Kepala PAUD adalahsosok yang cerdas 

juga cakap. 

Keterampilan 

Konsep 

Melakukan observasi secara terencana 

tentang kegiatan-kegiatan manajemen: 

Mengamati potensi apa yang dimiliki oleh 

anak-anak didiknya dan mengasah 

kompetensi itu sehingga menghasilkan 

sebuah prestasi. 
 

Gambar 4.3 Diagram Konteks Keterampilan Konsep Kepemimpinan  PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat Kota Metro 
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4.2.2 Keterampilan Manusiawi Kepemimpinan PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat Kota Metro 

 

Keterampilan manusiawi (human skill) adalah kemampuan seseorang dalam hal 

ini manajer dalam bekerja sama, memahami aspirasi  dan  memotivasi anggota 

organisasi guna memperoleh pertisipasi yang optimal guna mencapai tujuan. 

Dalam organisasi pendidikan, keterampilan manusiawi (human skill) adalah 

kemampuan kepala PAUD untuk mendirikan sistem komonikasi dua arah yang 

terbuka dengan personel PAUD dan anggota masyarakat lainnya untuk 

menciptakan suasana kepercayaan terhadap PAUD dan meningkatkan unjuk kerja 

guru. Seorang kepala PAUD harus mampu memahami isi hati, sikap dan motif 

orang lain mengapa orang lain tersebut berkat dan berprilaku. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, diperoleh informasi 

keterampilan manusiawi kepala PAUD ABA Metro berupa (1) kemampuan untuk 

memahami perilaku manusia dan proses kerja sama, (2) kemampuan untuk 

memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, (3) kemampuan  untuk 

berkomonikasi secara jelas dan efektif,  (4) kemampuan untuk menciptakan kerja 

sama yang efektif, kooperatif, praktis dan diplomatis, dan  (5) mampu berperilaku 

yang dapat diterima sudah sesuai harapan. 

 

Kemampuan untuk memahami perilaku bawahan dan proses kerja sama kepala 

PAUD ABA yaitu sudah memahami sifat dan karakter bawahan. Hal ini ditandai 

berupa pendekatan personnya atau pendekatan pribadi kepada guru-guru secara 

individual sangat bagus. Mengambil keputusan juga meminta bawahan untuk 



98 
 

memberikn pendapat. Ada kegiatan seperti mau mengadakan arisan dan 

sebagainya, tentang program-programnya pun kalau bawahannya dianggap tidak 

mampu beliau berusaha mengajarinya, tidak memakasakan kehendak atau otoriter, 

mengajak bekerja sama dalam memajukan program sekolah. 

 

Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain kepala PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat yang peneliti analisis yaitu sudah dapat memahami isi 

hati dan sikap bawahan. Satu tahun sekali beliau menerima masukan berupa 

kritik, saran dari guru-guru dan orang tua murid agar bisa memperbaiki diri. 

Kemampuan  untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif kepala PAUD ABA 

Kauman Metro Pusat sudah bagus. 

 

Kemampuan untuk menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis dan 

diplomatis kepala PAUD ABA Kauman Metro Pusat dengan cara selalu 

melibatkan dalam memberikan tugas dan mempercayakan sepenuhnya kepada 

bawahan, dan mau merangkul bawahannya. Beliau sangat kooperatif pada  

bawahannya dan bersikap diplomatis untuk setiap keputusan yang diambil. 

Pada komponen mampu berperilaku yang dapat diterima bawahan kepala PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat sudah  bisa menerima pendapat para guru.  Dengan 

cara menyebarkan angket untuk mengevaluasi dirinya dan memahami bawahanya,  

keluwesan beliau dapat menerima pendapat. Dengan demikian, peneliti 

mengetahui Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah memiliki keterampilan 

manusiawi sebagai bentuk keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh 

kepala PAUD. Keterampilan manusiawi kepemimpinan  PAUD ABA Kauman  

Metro Pusat Kota Metro  disajikan pada gambar 4.4 berikut ini : 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan untuk memahami perilaku bawahan dan 

proses kerja sama kepala PAUD ABA sudah 

Memahami sifat dan karakter bawahan. Pendekatan 

personnya baik. Mengambil keputusan melibatkan 

bawahan untuk memberikan pendapat 

Kemampuan untuk memahami perilaku bawahan dan 

proses kerja sama kepala PAUD ABA sudah 

Memahami sifat dan karakter kami. Pendekatan 

personnya baik. Mengambil keputusan melibatkan 

bawahan untuk memberikan pendapat 

Kemampuan  untuk berkomunikasi secara jelas dan 

efektif kepala PAUD ABA Kauman Metro Pusat 

sudah bagusPusat 

Gambar 4.4 Diagram Konteks Keterampilan Manusiawi Kepemimpinan  PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat Kota Metro 

 

Keterampilan 

Manusiawi 

Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan 

motif orang lain kepala PAUD ABA Kauman  Satu 

bulan sekali beliau menerima masukan berupa kritik, 

saran dari guru-guru dan orang tua murid agar bisa 

memperbaiki diri PAUD ABA Metro Pusat sudah 

dapat Memahami isi hati dan sikap kami 

Kemampuan untuk menciptakan kerja sama yang 

efektif, kooperatif, praktis dan diplomatis kepala 

PAUD ABA Kauman Metro Pusat dengan cara selalu 

melibatkan bawahan dalam memberikan tugas 

damempercayakan sepenuhnya kepada bawahan, dan 

Mau merangkul bawahannya. Beliau sangat 

kooperatif pada bawahannya dan bersikap diplomatis 

untuk setiap keputusan yang diambil 

Mampu berperilaku yang dapat diterima bawahan, 

kepala PAUD  menerima pendapat para guru.  

Dengan cara menyebarkan angket untuk 

mengevaluasi dirinya dan memahami bawahanya, 

keluwesan beliau dapat menerima pendapat. 
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4.2.3 Keterampilan Teknik Kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat Kota Metro 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti,  diperoleh informasi 

keterampilan teknik kepala PAUD ABA Metro pada komponen menguasai 

pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan 

kegiatan khusus dan kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan 

sarana, peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat 

khusus sudah sesuai harapan. 

Keterampilan teknik kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro Pusat Kota 

Metro terdapat pada gambar 4.5 berikut. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Faktor Pendukung dan Faktor Kendala 

 

 

Sudah Menguasai pengetahuan 

tentang metode, proses, prosedur, 

dan teknik untuk melaksanakan 

kegiatan khusus 

Sudah memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan serta 

mendayagunakan sarana, peralatan 

yang diperlukan dalam mendukung 

kegiatan yang bersifat khusus 

Prestasi PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat 

Gambar 4.5 Diagram Konteks Keterampilan Manusiawi Kepemimpinan  PAUD 

ABA Kauman Metro Pusat Kota Metro 
 

Keterampilan 

Teknik 
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4.2.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Hasil temuan penelitian di lapangan,  faktor pendukung berupa kurikulum yang 

dipakai sudah sesuai dengan kondisi anak  dan sarana prasarana belum terpenuhi 

namun sudah disikapi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kemajuan 

PAUD ABA Kauman Metro Barat beupa Partisipasi orang tua masih ada orang 

tua yang tidak hadir apabila diundang rapat. Faktor penghambat selanjutnya yaitu 

kebijakan kepala PAUD yang mendisiplinkan para bawahannya menjadi 

penghambat untuk meningkatkan prestasi PAUD. Selanjutnya faktor SDM guru 

yang terdapat beberapa belum memenuhi kualifikasi S1. Berikut diagram konteks 

faktor pendukung dan penghambat PAUD ABA Kauman Metro Pusat. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faktor pendukung berupa: 

kurikulum yang dipakai sudah 

sesuai dengan kondisi anak    

Sarana prasarana belum terpenuhi 

namun sudah disikapi 

faktor-faktor yang menjadi penghambat: 

  

- Masih ada orang tua yang tidak hadir apabila 

diundang rapat.  

- Kebijakan kepala PAUD yang 

mendisiplinkan para bawahannya menjadi 

kendala untuk meningkatkan prestasi PAUD 

- faktor SDM guru yang terdapat beberapa 

belum memenuhi kualifikasi S1. 

- Sebagian besar guru belum dapat 

mengoperasikan komputer 

 

Prestasi PAUD ABA Kauman 

Metro Pusat 

Gambar 4.4 Diagram Konteks Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

 

Faktor Pendukung 

dan Penghambat 


