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KEPEMIMPINAN MANAJERIAL KEPALA  

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  

(studi Kasus pada Paud Aba Kauman  

Metro Pusat Kota Metro) 

 

Oleh 

 

SRI WULANDARI 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan 

manajerial kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kauman Metro Pusat. 

Fokus penelitian adalah kepemimpinan manajerial kepala  PAUD ABA Metro 

Pusat dengan sub fokus penelitian: (1) Keterampilan konsep kepemimpinan  

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

(human skill). (3) Keterampilan teknis.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. 

Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan  wawancara, studi dokumentasi dan 

observasi lapangan. Teknik analisis data menggunakan pola interaktif data Miles 

dan Hubberman.  

 

Hasil penelitian diperoleh adalah (1) Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah 

memiliki kemampuan menganalisis dalam suatu permasalahan atau problem, 

sudah memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam setiap tindakannya, 

memiliki kemampuan yaitu ahli dan cakap dalam berbagai macam konsepsi, dan 

Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah melakukan observasi secara terencana 

tentang kegiatan-kegiatan manajemen.(2) Kepala PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat dalam menjalankan tugasnya Sudah sesuai harapan untuk memahami 

perilaku para guru dan murid, memahami isi hati, sikap, dan motif guru dan 

murid, untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif kepada guru dan murid, serta 

sudah sesuai harapan untuk  menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, 

praktis, dan diplomatis. (3) Keterampilan teknis kepemimpinan  PAUD ABA 

Kauman Metro Pusat Kota Metro yaitu Sudah sesuai harapan dalam 

melaksanakan kegiatan selalu melakukan proses yang procedural dan Sudah 

sesuai harapan dalam memanfaatkan teknologi IT dalam segala kegiatan. (4) 

Faktor-faktor pendukung berupa kurikulum sudah sesuai dengan kondisi anak, 

sarana-prasarana masih kurang. Faktor Kendala-kendala yang dihadapi  berupa  

faktor Pendukung PAUD ABA Kauman Metro Pusat Kota Metro berupa 

partisipasi orang tua yang sebagian kecil tidak mendukung, sebagian kecil guru 

SDM belum memenuhi kualifikasi S1 namun sebagian besar guru yang belum 

menguasai teknologi atau IT sehingga dalam penyusunan RKH tidak 

menggunakan ketikan komputer. Kebijakan kepala PAUD belum semua dapat 

diterima bawahan.  
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